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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o futuro da Estratégia de Lisboa, na perspectiva do género
(2004/2219(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as conclusões dos Conselhos Europeus de Lisboa, de 23 e 24 de Março 
de 2000, de Estocolmo, de 23 e 24 de Março de 2001, de Barcelona, de 15 e 16 de Março 
de 2002, de Bruxelas, de 20 e 21 de Março de 2003, e de Bruxelas, de 25 e 26 de Março 
de 2004,

– Tendo em conta o artigo 2º, o nº 2 do artigo 3º e o artigo 141º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Estratégia-Quadro da Comunidade para a Igualdade entre Homens e 
Mulheres (2001-2005) (COM(2000)0335), os programas de trabalho da Comissão para 
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) e 
os relatórios anuais sobre a igualdade entre mulheres e homens relativos a 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004 e 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098 e
COM(2004)0115, assim como COM(2005)0044),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera de 
2005 intitulada "Trabalhando juntos para o crescimento e o emprego. Um novo começo 
para a Estratégia de Lisboa" (COM(2005)0024), 

– Tendo em conta o relatório do grupo de alto nível, presidido pelo Sr. Wim Kok, de 
Novembro de 20031,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2004, sobre a conciliação entre vida 
profissional, familiar e privada2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de Fevereiro de 2004, sobre a organização do 
tempo de trabalho3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Março de 2003, sobre a integração da 
perspectiva do género no Parlamento Europeu4, 

– Tendo em conta os indicadores estruturais,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2005)

  
1 "L'emploi, l'emploi, l'emploi. Créer plus d'emplois en Europe", Relatório da Task-force para o Emprego, 
presidida pelo Sr. Wim Kok, de Novembro de 2003.
2 JO 102 E de 28.4.2004, p. 492.
3 JO 97 E de 22.4.2004, p. 566.
4 JO 61 E de 10.3.2004, p. 384.
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A. Considerando que o Conselho Europeu de Lisboa aprovou objectivos estratégicos visando 
fazer da União a economia do conhecimento mais dinâmica e mais competitiva do mundo, 
capaz de um desenvolvimento económico sustentável; que os objectivos de pleno 
emprego, de qualidade do emprego e de maior coesão social dizem igualmente respeito às 
mulheres,

B. Considerando que a revisão intercalar da "Estratégia de Lisboa" volta a centrar os 
objectivos no crescimento e no emprego, e prevê uma nova forma de governação, 

C. Considerando que a Estratégia de Lisboa implementou indicadores e objectivos comuns 
que exigem uma avaliação regular para melhor identificar os progressos realizados e os 
desafios a enfrentar,

D. Considerando que o Conselho Europeu de Lisboa estabeleceu o objectivo, a atingir até 
2010, de uma taxa de emprego de 60% para as mulheres; que o Conselho Europeu de 
Estocolmo acrescentou um objectivo intermédio, para o final de 2005, de uma taxa de 
emprego das mulheres de 57% e aditou um objectivo de 55% para os trabalhadores idosos, 
tanto homens como mulheres,

E. Considerando que a taxa de emprego das mulheres registou um aumento e atingiu, em 
2003, os 55,1% numa União Europeia alargada; que, entretanto, a sua progressão 
abrandou; que a taxa de emprego das mulheres idosas se mantém particularmente baixa,

F. Considerando que o abrandamento da economia mundial e o desafio demográfico com que 
se defronta a União Europeia incitam a explorar o melhor possível o potencial de mão-de-
obra feminina,

G. Considerando que persistem muitas disparidades entre as mulheres e os homens, 
nomeadamente no que respeita à diferença de remunerações, ao acesso ao mercado de 
trabalho, à educação e à formação ao longo da vida,

H. Considerando que, na União Europeia alargada, a diferença de remunerações é de 15%; 
que a redução dessa diferença constitui um meio de tornar mais aliciante o trabalho para as 
mulheres, contribuindo assim para o aumento da sua taxa de emprego e para a plena 
exploração dos investimentos em capital humano,

I. Considerando que as mulheres continuam a ser em maior número no prosseguimento de 
estudos; que são cada vez mais diplomadas, formadas e qualificadas,

J. Considerando que a educação e a formação ao longo da vida contribuem para o 
desenvolvimento pessoal das mulheres e dos homens e lhes permitem uma adaptabilidade 
no mercado de trabalho face aos desafios da sociedade do conhecimento,

K. Considerando que o Conselho Europeu de Lisboa reconheceu a importância de aumentar a 
igualdade de oportunidades em todos os domínios, permitindo, nomeadamente, a 
conciliação entre a vida familiar e profissional; que o Conselho Europeu de Barcelona 
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estabeleceu objectivos quantificados para 2010 no que respeita à criação de estruturas de 
acolhimento para pelo menos 90% das crianças entre os três anos e a idade da escolaridade 
obrigatória e para pelo menos 33% das crianças com menos de três anos, tanto nas cidades 
como em meio rural,

L. Considerando que a ausência de dados e de estatísticas suficientes nos Estados-Membros 
sobre a criação de estruturas de guarda de crianças e de pessoas dependentes torna difícil a 
avaliação da aplicação das medidas em causa,

M. Considerando que a organização do tempo de trabalho contribui para aumentar a qualidade 
do emprego das mulheres; que facilita a conciliação entre a vida profissional, familiar e 
privada; que as formas novas e flexíveis de trabalho, como o teletrabalho ou o trabalho a 
tempo parcial, não são suficientemente utilizadas pelos homens,

N. Considerando que as medidas adoptadas a favor das mulheres têm consequências para os 
homens; que estes podem contribuir positivamente para o combate aos estereótipos 
familiares,

O. Considerando que, até ao momento, a colaboração para atingir os objectivos de Lisboa se 
tem processado essencialmente entre governos nacionais; que, para se tomar 
efectivamente em linha de conta a dimensão do género, o conjunto da sociedade civil, os 
parceiros sociais, as empresas e as administrações são chamados a desenvolver esforços 
importantes,

P. Considerando a importância do papel da sua comissão competente em matéria de direitos 
da Mulher e de igualdade dos géneros na promoção da igualdade entre mulheres e homens 
e na consideração da dimensão do género para a concretização dos objectivos de Lisboa, 

1. Afirma a necessidade de se tomarem medidas urgentes em prol do emprego, da qualidade 
do emprego e da inclusão social das mulheres, de forma a atingir os objectivos de Lisboa;

2. Declara-se preocupado com a persistência das disparidades entre mulheres e homens, 
nomeadamente no que respeita à diferença de remunerações, à segregação no mercado de 
trabalho e ao acesso à educação e à formação ao longo da vida;

3. Convida os Estados-Membros a prosseguirem os seus esforços na promoção do emprego 
feminino, cuja progressão deve continuar;

4. Preconiza uma melhor coordenação entre a política de abordagem integrada da igualdade 
entre mulheres e homens e a Estratégia de Lisboa, para que seja sistematicamente tida em 
consideração a perspectiva do género na concretização dos ambiciosos objectivos de 
Lisboa, sobretudo nas "grandes orientações das políticas económicas" e nas "linhas 
directrizes para o emprego";

5. Lamenta que, até ao momento, a colaboração para concretizar os objectivos de Lisboa 
tenha sido essencialmente uma colaboração entre governos e insiste no facto de as 
administrações nacionais, regionais e locais, as empresas, os parceiros sociais e o conjunto 
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da sociedade civil deverem ser associados;

6. Salienta a importância de associar plenamente o Parlamento Europeu, e nomeadamente a 
sua comissão competente em matéria de direitos da Mulher e de igualdade dos géneros, à 
avaliação da Estratégia de Lisboa, na perspectiva do género;

7. Mantém-se atento à concretização do objectivo intercalar de uma taxa de emprego 
feminino de 57% para o final de 2005 e solicita uma avaliação da Comissão com base nas 
estatísticas futuras que proporcione uma abordagem que permita apreciar os sectores de 
actividade que mais contribuíram para a progressão da taxa de emprego feminino;

8. Afirma com insistência que os Estados-Membros devem inscrever na sua agenda política,
como prioridade absoluta, a redução da diferença de remunerações entre mulheres e 
homens;

9. Reafirma que cumpre inscrever a educação e a formação ao longo da vida no cerne da 
Estratégia de Lisboa; convida os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias 
para o reconhecimento e a certificação de todos os modos de aprendizagem;

10. Afirma que a organização do tempo de trabalho permite criar empregos mais numerosos e 
de melhor qualidade, assim como contribuir para a conciliação entre a vida profissional, 
familiar e privada e para a concretização dos objectivos de Lisboa;

11. Congratula-se, a este propósito, com o acordo sobre o teletrabalho concluído pelos 
parceiros sociais europeus e encoraja a sua promoção;

12. Insiste no facto de que a organização do tempo de trabalho deve resultar de uma livre 
escolha da parte das mulheres e não deve ser imposta; recorda que um recurso imposto ao 
trabalho a tempo parcial se pode revelar uma fonte de exclusão social e de pobreza;

13. Solicita com insistência aos Estados-Membros que introduzam nos seus planos de acção 
nacionais medidas que prevejam a criação de estruturas de guarda de crianças e de outras 
pessoas dependentes, de boa qualidade e a preços acessíveis; insiste no facto de que essas 
medidas permitem que as mulheres ingressem e se mantenham duradouramente no 
mercado de trabalho; salienta o papel dos parceiros sociais neste domínio, nomeadamente 
no que respeita ao desenvolvimento das creches nas empresas;

14. Convida muito particularmente os Estados-Membros a produzirem, de forma sistemática, 
estatísticas relativas à criação de estruturas de guarda de crianças e de outras pessoas 
dependentes;

15. Declara-se preocupado com a situação de emprego das mulheres idosas, cuja taxa de 
desemprego se mantém elevada, e solicita aos Estados-Membros que tomem em 
consideração a sua situação nos planos de acção nacionais;

16. Insta os Estados-Membros a uma colaboração estreita com o futuro Instituto Europeu para 
a Igualdade entre Homens e Mulheres, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento 
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de indicadores pertinentes e à exploração de novas soluções de combate à discriminação 
contra as mulheres; 

17. Convida os Estados-Membros a tomarem medidas eficazes em prol dos homens, como a 
promoção de sistemas adequados de licenças parentais e a organização de campanhas de 
sensibilização com o objectivo de um investimento mais importante dos homens na esfera 
familiar;

18. Lamenta o facto de os homens não utilizarem de forma suficiente a organização do tempo 
de trabalho e as novas formas de trabalho que permitem a conciliação entre a vida 
profissional, familiar e privada;

19. Declara-se favorável ao lançamento de um seguimento anual, sob a égide da sua comissão 
competente em matéria de direitos da Mulher e de igualdade dos géneros, e em 
colaboração com os parlamentos nacionais, destinado a dar conta dos progressos 
realizados e dos desafios a enfrentar;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
assim como aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na reunião do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000, foram definidos 
novos objectivos com vista à implementação de uma renovação económica, social e ambiental 
na União Europeia. Trata-se de fazer da Europa a economia do conhecimento mais dinâmica e 
mais competitiva do mundo, acompanhada de uma melhoria qualitativa e quantitativa do 
emprego e de uma maior coesão social.

A Estratégia de Lisboa estabeleceu objectivos ambiciosos relativos ao conjunto da sociedade 
europeia e também às mulheres. Trata-se de aumentar a taxa de emprego, de elaborar uma 
estratégia de envelhecimento activo, de construir uma sociedade da investigação e da 
informação, da educação e da formação ao longo da vida.

Durante os quatro últimos anos que se seguiram ao lançamento da Estratégia de Lisboa, a 
actividade económica na Europa degradou-se consideravelmente e tornou difícil a 
concretização dos objectivos aprovados. Uma série de estudos, como, por exemplo, o relatório 
do grupo de alto nível presidido por Wim Kok, salientou a urgência de tomar as medidas 
necessárias para racionalizar e simplificar o processo.

Preocupada com o impacto da Estratégia de Lisboa na igualdade entre homens e mulheres, a 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu 
preparou o presente relatório de iniciativa sobre o futuro da Estratégia de Lisboa, encarada na 
perspectiva do género.

Foi realizada no Parlamento Europeu uma audição pública - "Revisão intercalar da Estratégia 
de Lisboa, numa perspectiva do género" - que juntou peritos de diferentes Estados-Membros, 
administrações, associações e parceiros sociais. Os peritos insistiram na ideia de que os 
objectivos de Lisboa, encarados na perspectiva do género, estão longe de ser atingidos. Para o 
conjunto dos intervenientes, a dimensão do género deveria ser tomada mais em conta nas 
políticas, tanto comunitárias como nacionais. Devem ser previstas medidas específicas 
inovadoras destinadas a favorecer o emprego das mulheres e a reduzir as persistentes 
desigualdades relativamente aos homens. 

A relatora teve em conta os pareceres dos diferentes peritos que intervieram na audição 
pública.

O presente relatório baseia-se numa procura do impacto da Estratégia de Lisboa na igualdade 
entre mulheres e homens. Insiste nas disparidades ainda persistentes em factores subjacentes 
como o emprego, a diferença de remunerações, a educação e a formação ao longo da vida. 
Avalia também as diferentes medidas que permitem a conciliação entre a vida profissional, a 
vida familiar e a vida privada.

Ø As disparidades entre as mulheres e os homens persistem e impedem a concretização 
dos objectivos de Lisboa

Ø O emprego
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Os objectivos quantificados em matéria de emprego definidos no Conselho Europeu de 
Lisboa visam aumentar a proporção das mulheres activas de forma a ultrapassar os 60% em 
2010 numa taxa global de emprego de 70%. A Cimeira de Estocolmo definiu também 
objectivos intercalares até Janeiro de 2005, fixando em 57% a taxa de emprego das mulheres, 
e incluiu na Estratégia de Lisboa um novo objectivo de 55% para 2010, relativo à taxa de 
emprego dos trabalhadores idosos, homens ou mulheres.

Somos forçados a constatar que, entre 1999 e 2003, a taxa de emprego das mulheres progrediu 
3,2%, até atingir 56,1% na União Europeia a Quinze1. Em 2003, a taxa de emprego feminina 
atingiu os 55,1% na União Europeia alargada, tendo em conta o nível de desemprego mais 
elevado nos novos Estados-Membros.

A taxa de emprego das mulheres, à excepção da das jovens dos 15 aos 24 anos, continua a 
aumentar em todas as faixas etárias, incluindo as mulheres idosas. Todavia, em 2003, era de 
30,7%, o que implica uma diferença ainda muito importante entre mulheres idosas e homens 
idosos (19,6%)2.

É por isso que, apesar dos esforços constatados, é necessário prosseguir os esforços visando 
aumentar a taxa de emprego feminina e devemos continuar atentos à evolução do objectivo 
intercalar para o final de 2005.

Ø A diferença de remunerações entre mulheres e homens

A igualdade de tratamento constitui um princípio fundamental do direito comunitário, 
instaurado pelo Tratado de Roma de 1957 e reforçado pela Directiva comunitária de 1976, 
modificada em 20023.

A diferença de remuneração entre mulheres e homens persiste. O que impede a concretização 
dos objectivos de Lisboa. Nos 15 países membros, era em média de 16% em 2003 e, na 
Europa a 25, seria de 15% tendo em conta as diferenças de remuneração menos importantes 
nos novos países membros4. 

A redução das diferenças de remuneração constitui uma recomendação constantemente 
dirigida aos Estados-Membros no âmbito das linhas directrizes para o emprego. Durante o 
período 1999-2001, as diferenças de remuneração entre os homens e as mulheres diminuíram 
ligeiramente na Áustria, na República Checa, em Chipre, na Estónia, em Itália, na Letónia, no 
Luxemburgo, na Hungria, nos Países Baixos, na Polónia, na Eslovénia, na Finlândia, na 
Irlanda e no Reino Unido, enquanto aumentaram na Alemanha, em Portugal e na Suécia.

É importante reafirmar que a redução das diferenças de remuneração entre as mulheres e os 

  
1 IFT (Inquérito às Forças de Trabalho) do Eurostat, 2003.
2 IFT (Inquérito às Forças de Trabalho) do Eurostat, 2003.
3 Directiva comunitária de 23 de Setembro de 2002 que modifica a Directiva 76/207/CEE do Conselho relativa à 
concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao 
emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho, JOCE, 5/10/2002.
4 Indicadores estruturais, fonte Eurostat.
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homens constitui um meio de tornar mais aliciante o trabalho para as mulheres, contribuindo 
assim para aumentar a sua taxa de emprego. 

A relatora é de opinião de que os governos dos Estados-Membros deveriam inscrever na sua 
agenda política a redução das diferenças de remuneração entre homens e mulheres como uma 
prioridade absoluta.

Ø O acesso à educação e à formação ao longo da vida

O debate europeu sobre a educação e o acesso à formação foi reiniciado no lançamento da 
Estratégia de Lisboa.

As mulheres são sempre em maior número no prosseguimento de estudos e a percentagem de 
mulheres entre os diplomados do ensino superior passou para 58% em 2003, devido ao nível 
de instrução elevado nos novos Estados-Membros1. As mulheres representam agora 41% dos 
diplomados titulares de um doutoramento.

Deve ser conferido um lugar importante à formação ao longo da vida, considerada pela 
Estratégia de Lisboa como um dos desafios estratégicos que a União tem de enfrentar. 
Classificada pelos textos comunitários como qualquer actividade de aprendizagem útil de 
carácter permanente visando melhorar os conhecimentos, as qualificações e as competências, 
a formação ao longo da vida foi integrada na Estratégia Europeia para o Emprego, principal 
meio de implementação da Estratégia de Lisboa.

A resolução do Parlamento Europeu de 9 de Março de 20052 salienta que a excelência 
europeia no domínio da economia do conhecimento depende de uma mão-de-obra bem 
formada e altamente qualificada.

A participação activa das mulheres na educação e na formação ao longo da vida constitui uma 
condição essencial para a concretização dos objectivos de Lisboa, e o Parlamento Europeu 
deve reafirmar a sua posição nesse sentido.

Ø São necessárias medidas eficazes a favor das mulheres, mas também dos homens, 
para concretizar os objectivos de Lisboa

Ø Os serviços de guarda de crianças

Os objectivos quantificados da Estratégia de Lisboa estabeleceram a implementação pelos 
Estados-Membros, até 2010, de estruturas capazes de acolherem pelo menos 90% das crianças 
entre os 3 anos e a idade da escolaridade obrigatória e pelo menos 33% das crianças de menos 
de 3 anos, permitindo, assim, à mulheres conciliarem vida familiar com vida profissional.

Desde 2000, um número crescente de Estados-Membros estabeleceu objectivos em matéria de 
disponibilidade das estruturas de guarda de crianças, embora nem sempre estes objectivos 

  
1 Eurostat, UOE, 2003
2 Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão intercalar da Estratégia de Lisboa, 9/03/2005, nº 23.
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conduzam a iniciativas concretas1. Enquanto esperamos por estatísticas harmonizadas 
relativas à estrutura da guarda de crianças, que estarão disponíveis em 2006, os progressos só 
podem ser avaliados com base nas estatísticas nacionais.

No que respeita às crianças com menos de 3 anos, só a Suécia, a Dinamarca e a Bélgica (em 
parte) declaram ter atingido o objectivo relativo à cobertura das estruturas de guarda dessas 
crianças (33%), enquanto uma série de países possuem uma taxa de cobertura inferior a 15%.

A disponibilidade das estruturas de guarda de crianças entre os três anos e a idade da 
escolaridade obrigatória é um pouco maior e um grande número de Estados declaram ter 
atingido o objectivo de 90% ou dele estar próximos.

São necessários esforços consideráveis para aumentar o número de estruturas de guarda de 
crianças. É também primordial que essas estruturas sejam não só em número suficiente, mas 
também a custos acessíveis e de boa qualidade, com horários adequados que convenham aos 
pais que trabalham.

Ø A promoção de novas formas de trabalho

A promoção de novas formas de trabalho representa um meio de aumentar a taxa e a 
qualidade do emprego das mulheres e dos homens e permite-lhes conciliar eficazmente vida 
profissional com vida familiar e vida privada.

É disso exemplo o acordo sobre o teletrabalho assinado em 16 de Julho de 2002 pelos 
parceiros sociais europeus. O teletrabalho, integrando dois pólos que são o trabalho à 
distância e o trabalho no domicílio, constitui uma maneira inovadora e flexível que permite a 
todos participarem no mercado de trabalho.

O teletrabalho revela-se um meio interessante para as mulheres, na condição, evidentemente, 
de que esse tipo de trabalho resulte de uma opção livre e não imposta.

Ø A organização do tempo de trabalho

O recurso ao tempo parcial2 está a aumentar na União Europeia e representou 17,1% na União 
a 25.

São essencialmente as mulheres que estão envolvidas: 30,5% das mulheres trabalham a tempo 
parcial na União, para apenas 6,6% dos trabalhadores do sexo masculino.

A proporção de emprego a tempo parcial é menos elevada nos novos Estados-Membros, 
devido à rigidez do mercado de trabalho e ao nível menos elevado das remunerações, que 
torna essa possibilidade menos acessível.

  
1 Em 20/01/2005 ainda não estavam disponíveis os dados relativos à República Checa, à Estónia, à Irlanda, à 
Polónia e à Eslovénia.
2 É considerado trabalhador a tempo parcial, segundo a definição do Eurostat, qualquer pessoa que trabalhe 
tempo inferior ao tempo legal ou convencional.
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Todavia, o trabalho a tempo parcial é muitas vezes acompanhado de horários irregulares e 
atípicos. Há o risco do tempo parcial "imposto", particularmente para as mulheres, o que pode 
provocar uma exclusão social e colocá-las entre os trabalhadores mais pobres.

Por isso, é importante insistir em que o recurso ao trabalho a tempo parcial, ao mesmo tempo 
que permite concretizar os objectivos de Lisboa, deve resultar de uma verdadeira escolha.

Ø A distribuição das tarefas e das responsabilidades

Até ao momento, as medidas tendentes a promover a igualdade entre mulheres e homens, na 
concretização dos objectivos de Lisboa, têm incidido principalmente nas mulheres.

É importante insistir na necessidade de implicar os homens na distribuição das tarefas e das 
responsabilidades familiares.

Mais importante ainda, deve emergir uma vontade política para conceber medidas destinadas 
aos homens e que tenham consequências para as mulheres.

Com efeito, a situação das mulheres constitui um verdadeiro paradoxo: a sua taxa de 
actividade aumenta, são mais bem formadas, diplomadas, qualificadas do que os homens e, no 
entanto, as desigualdades entre os sexos persistem.

Na esfera familiar, as mulheres assumem aquilo a que se chama tradicionalmente "o trabalho 
duplo". Segundo as estatísticas, os homens assumem menos de 40% do conjunto das tarefas 
do lar e entre 25% e 35% das tarefas ligadas à educação das crianças nos casais com crianças 
com menos de 7 anos1.

Os Estados-Membros são regularmente convidados a promoverem eficazmente sistemas 
adequados de licenças parentais para que os homens invistam mais na educação dos filhos e 
para assim permitir que as mulheres entrem ou reentrem no mercado de trabalho.

Paralelamente à prossecução desses objectivos, deveriam ser conduzidas campanhas de 
sensibilização dirigidas aos homens para uma verdadeira tomada de consciência e para 
combater os estereótipos familiares. 

Pode pensar-se em medidas concretas, como o aumento da taxa de trabalho a tempo parcial ou 
o recurso a novas formas de trabalho, como o teletrabalho, para os homens. Essas medidas 
terão por efeito não só permitir aos homens conciliarem vida familiar com vida profissional, 
como também terão repercussões na taxa e na qualidade do emprego das mulheres.

Conclusão

Do ponto de vista do género, a avaliação da Estratégia de Lisboa tem também de ter em conta 
a política do mainstreaming (princípio da integração da igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres em todas as políticas e acções).

  
1 How Europeans spend their time, Eurostat, 1998-2002.
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Institucionalizada pelo Tratado de Amesterdão, a política do mainstreaming deveria constituir 
um instrumento destinado a permitir atingir os objectivos de Lisboa. As linhas directrizes para 
o emprego, para além do quarto pilar especificamente dedicado à igualdade entre homens e 
mulheres, devem integrar a política da igualdade em todos os outros pilares.

O novo método de governação proposto pela revisão da Estratégia de Lisboa oferece, entre 
outras coisas, a ocasião para um debate sistemático sobre a pertinência dos objectivos.

Nessa perspectiva, seria útil prever um capítulo dedicado à abordagem integrada para a 
igualdade entre mulheres e homens, a fim de promover uma abordagem sistemática baseada 
na dimensão dos géneros e de acompanhar a progressão da taxa de emprego das mulheres em 
todos os sectores.


