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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010
(2006/2132 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Roteiro para a igualdade entre homens e 
mulheres 2006-2010" (COM(2006)0092)1,

– Tendo em conta a Decisão 2001/51/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção comunitária relativo à estratégia comunitária para a 
igualdade entre homens e mulheres (2001-2005)2 e a sua resolução sobre o assunto3,

– Tendo em conta os instrumentos jurídicos das Nações Unidas no domínio dos direitos 
humanos e, nomeadamente, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a mulher, assim como os outros instrumentos da ONU em matéria de 
violência contra as mulheres, como a Declaração e o Programa de Acção de Viena, 
adoptados na Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, e as resoluções da 
Assembleia Geral das Nações Unidas 48/104, sobre a eliminação da violência contra as 
mulheres, de 20 de Dezembro de 1993, 58/147, sobre a eliminação da violência doméstica 
contra as mulheres, de 19 de Fevereiro de 2004, 57/179; sobre a eliminação dos crimes de 
honra cometidos contra as mulheres, de 30 de Janeiro de 2003, e 52/86, sobre as medidas 
de prevenção do crime e de justiça penal visando eliminar a violência contra as mulheres,
de 2 de Fevereiro de 1998,

– Tendo em conta a plataforma de acção adoptada durante a quarta Conferência Mundial 
sobre as Mulheres organizada em Pequim em 15 de Setembro de 1995 e a sua resolução, 
de 18 de Maio de 2000, sobre o seguimento dado à Plataforma de Acção de Pequim4,

– Tendo em conta o relatório final de Março de 2005 da 49ª sessão da Comissão sobre o 
Estatuto das Mulheres da Assembleia Geral das Nações Unidas,

– Tendo em conta o relatório de Maio de 2003 do Comité Consultivo para a Igualdade de 
Oportunidades entre Mulheres e Homens da Comissão sobre a integração da dimensão do 
género nos orçamentos nacionais,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência 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 Maio 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 a Decisão 2005/600/CE do Conselho, de 12 de Julho de 2005, relativa às 

  
1 Ainda não publicada no Jornal Oficial.
2 JO L 17 de 19.01.2001, p. 22.
3 JO C 223 de 08.08.2001, p. 153
4 JO C 59 de 23.02.2001, p. 258.
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orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Janeiro de 2006 sobre o futuro da estratégia de 
Lisboa no que respeita à perspectiva do género2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Março de 2004 sobre a conciliação entre a vida 
profissional, familiar e privada3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Fevereiro de 2004 sobre a organização do 
tempo de trabalho4,

– Tendo em conta o Plano de Acção para a Igualdade dos Géneros 2005-2015 adoptado pela 
Commonwealth,

– 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 e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2006),

A. Considerando que a Declaração de Viena, adoptada em 25 de Junho de 1993 pela 
Conferência Mundial da ONU sobre os Direitos Humanos, reafirma que os "Direitos do 
homem das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem uma parte inalienável, 
integral e indivisível dos direitos humanos universais" e que a igualdade entre mulheres e 
homens constitui um valor fundamental da União Europeia, reconhecido pelo Tratado CE 
e pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

B. Considerando que a violência contra as mulheres representa a mais comum violação dos 
direitos humanos, sem limites geográficos, económicos ou sociais, e que, apesar dos 
esforços empreendidos aos níveis nacional, comunitário e internacional, o número de 
mulheres vítimas de violências é alarmante5,

C. Considerando que o risco de pobreza afecta em maior número as mulheres, incluindo as 
que trabalham6, devido à discriminação persistente e às desigualdade na formação, nos 
serviços à pessoa, no acesso ao emprego, nas responsabilidades familiares, nos direitos à 
reforma e ainda na protecção jurídica em caso de separação ou divórcio, nomeadamente 
para as mulheres dependentes economicamente,

D. Considerando que o conjunto dos valores culturais e sociais da União Europeia e dos seus 
Estados-Membros, a saber, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, o 

  
1 JO L 205 de 06.08.2005, p. 21.
2 Textos adoptados, P6_TA(2006)0029.
3 JO C 102E de 28.04.2004, p. 492.
4 JO C 97E de 22.04.2004, p. 566.
5 Segundo os dados da UNIFEM, pelo menos uma em cada três mulheres sofreu alguma forma de violência ao 
longo da vida.
6 E tendo também em conta que, em 85% dos casos, o chefe de família das famílias monoparentais é uma 
mulher.
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diálogo e a participação, constitui o património de todos os cidadãos e residentes da União 
Europeia, que a apropriação desses valores representa uma prioridade para a União e uma 
razão de emancipação e de integração, nomeadamente para as mulheres que se encontram 
em situação de isolamento devido às barreiras linguísticas, culturais ou religiosas,

E. Considerando que a integração da dimensão do género nos orçamentos nacionais
representa um elemento essencial para uma governança eficaz das políticas de igualdade 
de oportunidades e considerando que os conhecimentos e as experiências na matéria aos 
níveis europeu, nacional ou regional permitem aplicá-la desde já ao orçamento e aos 
programas comunitários, durante a sua fase de elaboração, aplicação e avaliação1,

F. Considerando que o nº 2 do artigo 3º e os artigos 13º e 152º do Tratado CE definem o 
papel da Comunidade na implementação da igualdade dos géneros nas políticas de 
protecção da saúde humana,

G. Considerando que a concretização dos Objectivos de Lisboa relativos ao emprego das 
mulheres exige acções posteriores no âmbito do método aberto de coordenação, acções 
essas baseadas nas boas práticas existentes a nível nacional ou regional e que tenham 
nomeadamente em conta a interdependência entre políticas de formação e de acesso ao 
emprego, políticas de conciliação, serviços e promoção da participação das mulheres nos 
processos de decisão,

H. Considerando que as políticas de conciliação entre vida familiar e vida profissional devem 
dirigir-se tanto às mulheres como aos homens, exigindo, portanto, uma abordagem global 
que teria em conta a discriminação contra as mulheres e consideraria as novas gerações 
como uma vantagem para a sociedade no seu conjunto,

I. Considerando que as mulheres constituem 52% da população europeia, mas que essa 
proporção não se reflecte nos centros de poder, quer a nível do acesso, quer em termos de
participação nos mesmos; que a representatividade da sociedade no seu conjunto é um 
elemento que reforça a governança e a pertinência das políticas no que respeita às 
expectativas da população; considerando, além disso, que existe uma gama de soluções a 
nível nacional (leis, acordos ou iniciativas privadas) destinadas a concretizar a 
representação das mulheres nos centros de decisão,

J. Considerando que o quadro estratégico "i2010" (Uma sociedade da informação europeia 
para o crescimento e o emprego 2010) proposto pela Comunicação da Comissão 
(COM(2005)0229) visa, entre outras coisas, a melhoria da qualidade de vida graças à 
participação de todos na sociedade da informação,

1. Toma boa nota da vontade da Comissão de prosseguir a estratégia em matéria de 
igualdade de oportunidades numa perspectiva plurianual;

2. Insta a Comissão a estabelecer um quadro global de avaliação das políticas e dos 
programas de apoio à igualdade dos géneros; solicita nomeadamente uma avaliação 

  
1 Ver, entre outros, os trabalhos da OCDE, da UNIFEM, do Banco Mundial, do Secretariado da Commonwealth 
para a igualdade de oportunidades, assim como os estudos e projectos realizados pelo Conselho da Europa, pelo 
Conselho Nórdico dos Ministros ou pelo Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais dos Países Baixos.



PE 378.533v01-00 6/12 PR\629296PT.doc

PT

aprofundada da Estratégia-Quadro da Comunidade para a Igualdade entre Homens e 
Mulheres 2001-2005 (COM(2000)0335), assim como uma análise da aplicação das 
directivas relativas à igualdade de oportunidades, nomeadamente as Directivas 
86/378/CEE1, 86/613/CEE2, 89/391/CEE3, 92/85/CEE4, 2002/73/CE5 e 2003/41/CE6, a 
fim de estabelecer, para o presente roteiro, um ciclo coerente de programação, aplicação, 
controlo e avaliação; admite neste sentido que a rápida criação do Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres é indispensável para a vigilância constante dos 
progressos do roteiro;

3. Insta a Comissão a considerar a política de igualdade dos géneros não só como uma 
abordagem prioritária para a UE mas também, e sobretudo, como uma exigência 
fundamental para o respeito dos direitos da pessoa humana; esta abordagem deveria 
traduzir-se num esforço de coordenação e reforço das medidas nacionais de protecção 
jurídica das mulheres e das crianças, nomeadamente:

- em caso de redução à escravatura, de violência, de mutilação dos órgãos genitais da 
mulher, de casamento forçado, de poligamia ou de actos de privação da identidade 
(como a imposição da burka, do tchador ou de uma máscara), tendo por objectivo uma 
tolerância zero;

- em caso de divórcio ou separação, como, por exemplo, uma dedução directa do salário 
das pensões alimentares estabelecidas pelo juiz;

4. Solicita à Comissão que promova a adopção de uma Carta Europeia dos Direitos da 
Mulher, que retome os princípios relativos aos direitos e à igualdade de oportunidades
decorrentes dos compromissos internacionais dos Estados-Membros, da legislação 
europeia e da dos Estados-Membros e indique quais as instituições e organismos de 
referência aos níveis nacional, comunitário e internacional a que as mulheres, nacionais da 
União Europeia ou nela residindo, podem recorrer em caso de violação dos seus direitos;

5. Solicita aos Estados-Membros que ainda não o fizeram que ratifiquem urgentemente o 
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 
transnacional Organizada, sobre o tráfico de seres humanos ("Protocolo de Palermo");

6. Considera que o respeito dos direitos das mulheres constitui uma exigência fundamental, 

  
1 Directiva 86/378/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, relativa à aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres aos regimes profissionais de segurança social.
2 Directiva 86/613/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1986, relativa à aplicação do princípio da igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente, incluindo a actividade 
agrícola, bem como à protecção da maternidade.
3 Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho.
4 Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas 
a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho.
5 Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, que altera 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.
6 Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa às actividades e à 
supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais.
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em igualdade com os outros direitos humanos, no âmbito das negociações de adesão dos 
países candidatos; solicita, portanto, à Comissão que controle e comunique ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os dados relativos aos actos de discriminação e violência de que 
são vítimas as mulheres nesses países e que favoreça activamente a participação dos 
países em vias de adesão nos programas comunitários PROGRESS e DAPHNE;

7. Solicita à Comissão que adopte iniciativas concretas em prol da emancipação e integração 
das mulheres migrantes, nomeadamente no âmbito do programa-quadro comum para a 
integração dos nacionais dos países terceiros, das acções de apoio à aprendizagem da 
língua, dos direitos e dos deveres decorrentes dos princípios e da legislação em vigor no 
país de acolhimento (como por exemplo a proibição da poligamia no âmbito do 
reagrupamento familiar) e dos valores fundamentais da União; estes pré-requisitos 
deveriam ser obrigatórios para adquirir a cidadania de um Estado-Membro;

8. Solicita à Comissão que lance os primeiros projectos-piloto sobre a integração da 
dimensão do género no orçamento geral da União Europeia e nos programas comunitários, 
nomeadamente nos Fundos Estruturais, no sétimo programa-quadro da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007-2013), no Programa de Acção Comunitária no domínio da Saúde e da 
Defesa do Consumidor (2007-2013) e no Programa de acção comunitária no domínio da 
saúde pública (2003-2008); estes projectos-piloto deverão ter em atenção o impacto do 
orçamento geral da União sobre a igualdade dos géneros (abordagem transversal), avaliar 
a eficácia das quotas ou reservas específicas para as mulheres, ou, ainda, constituir 
projectos propostos pelas mulheres e incluir uma análise das dificuldades sentidas pelas 
mulheres para participarem nesses programas (abordagem específica);

9. Solicita aos Estados-Membros que integrem ou reforcem, nos seus planos de acção 
nacionais para o emprego e a integração social, medidas destinadas a favorecer o acesso 
das mulheres ao mercado laboral em iguais condições de dignidade e o empresariado 
feminino, a identificar e promover novas oportunidades de emprego, nomeadamente no 
sector sanitário e social e dos serviços à pessoa e à família, onde a mão-de-obra é 
essencialmente composta de mulheres, salientando o valor social desses trabalhos e 
prevendo um quadro normativo que permita garantir a qualidade dos serviços e a 
dignidade dos agentes;

10. Solicita aos Estados-Membros que nomeiem um responsável nacional pela igualdade dos 
géneros no âmbito da implementação da Estratégia de Lisboa ("Senhora Lisboa"), 
encarregue de participar na elaboração e na revisão dos diferentes planos nacionais e de 
controlar a sua aplicação de forma a favorecer a integração da dimensão do género nas 
políticas e nos objectivos definidos por esses planos;

11. Solicita à Comissão que reveja prioritariamente a Directiva 75/117/CEE do Conselho, de 
10 de Fevereiro de 1975, a fim de aproximar as legislações dos Estados-Membros no que 
se refere à aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre os trabalhadores 
masculinos e femininos1, nomeadamente no que respeita aos elementos ligados às 
inspecções do trabalho e aos meios de recurso disponíveis em caso de discriminação;

  
1 JO L 45 de 19.02.1975, p. 19.
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12. Solicita à Comissão que lance, em colaboração com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais, uma revisão das políticas de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional;

- garantindo que o custo da maternidade não fique a cargo da empresa mas sim da 
colectividade, a fim de erradicar comportamentos discriminatórios no seio da empresa 
e de apoiar o relançamento demográfico;

- melhorando a acessibilidade aos serviços de guarda e ajuda às pessoas não 
auto-suficientes (crianças, deficientes e idosos) e a flexibilidade desses serviços, 
estabelecendo um número mínimo de estruturas abertas à noite, a fim de dar resposta 
às exigências de trabalho e de vida do casal;

- tornando obrigatória uma primeira forma de licença de paternidade de 30 dias no 
âmbito da futura revisão da Directiva 96/34/CE do Conselho, de 3 de Junho de 1996,
relativa ao Acordo-quadro sobre a licença parental celebrado pela UNICE, pelo CEEP 
e pela CES1;

13. Solicita à Comissão que, com base nos trabalhos do Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres e nos progressos registados pelo banco de dados sobre a tomada de 
decisão2, verifique a existência de boas práticas aos níveis internacional, nacional ou 
regional que permitam às mulheres participarem nos processos de decisão, e, em seguida,
promova a difusão e adopção dessas decisões;

14. Estima que a difusão, graças aos meios de comunicação social, de exemplos positivos 
sobre o papel das mulheres na sociedade e a participação dos homens para a concretização 
da igualdade dos géneros e a conciliação entre vida familiar e vida profissional constitui 
um instrumento eficaz de luta contra os estereótipos; solicita portanto à Comissão que 
prepare iniciativas, entre outras no âmbito do programa Media 2007, que visem 
sensibilizar os meios de comunicação social para os estereótipos que veiculam e promover 
a igualdade de oportunidades;

15. Solicita à Comissão que informe regularmente a(s) comissão(ões) competente(s) do 
Parlamento Europeu sobre o seguimento dos progressos do roteiro;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, bem como aos órgãos 
executivos e eleitos, competentes em matéria de igualdade de oportunidades aos níveis
local, regional e nacional.

  
1 JO L 145 de 19.06.1996, p. 4.
2 Projecto da DG Emprego e Assuntos Sociais da Comissão que recolhe e analisa a participação das mulheres 
nos processos de decisão (instituições políticas, administrações públicas, parceiros sociais e principais 
organizações não governamentais (ONG)). Endereço url:
http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A. O ROTEIRO

O Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010 proposto pela Comissão1

identifica seis áreas de intervenção prioritárias, subdivididas numa série de acções-chave, e 
compreende dois anexos sobre, por um lado, os indicadores a desenvolver para controlar os 
progressos realizados e, por outro, os serviços e os comités da Comissão competentes em 
matéria de igualdade dos géneros.

A Comissão procedeu a uma avaliação do impacto do roteiro2, descrevendo a actual situação 
na Europa em matéria de igualdade dos géneros, relativamente às áreas prioritárias nele 
identificadas.

O documento da Comissão prevê melhorar a governança através do reforço das estruturas 
internas da Comissão e da criação de um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres, a fim de favorecer a integração da dimensão do género em todas as políticas 
comunitárias.

1. Áreas prioritárias: 

1. Concretizar a igualdade em matéria de independência económica para homens e mulheres;

a) Consecução dos Objectivos de Lisboa
b) Mulheres empresárias
c) Igualdade entre homens e mulheres na protecção social e combate à pobreza
d) Reconhecer a dimensão de género na saúde
e) Combater as discriminações múltiplas, em especial contra as mulheres

imigrantes e oriundas de minorias étnicas.

2. Reforçar a conciliação do trabalho com a vida privada e familiar;

a) Flexibilidade na organização do trabalho para homens e mulheres
b) Multiplicar as estruturas de cuidados
c) Melhores políticas de conciliação que beneficiem homens e mulheres.

3. Promover a participação equilibrada de homens e mulheres em instâncias de tomada de 
decisão;

a) Participação feminina na política
b) As mulheres na tomada de decisão económica
c) As mulheres na ciência e na tecnologia.

4. Erradicar a violência em razão do sexo e o tráfico de seres humanos;

a) Erradicação da violência em razão do sexo
b) Eliminação do tráfico de seres humanos.

  
1 COM(2006) 92.
2 SEC(2006) 275.
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5. Eliminar os estereótipos de género na sociedade;

a) Eliminação dos estereótipos de género na educação, formação e cultura
b) Eliminação dos estereótipos de género no mercado laboral
c) Eliminação dos estereótipos de género nos meios de comunicação.

6. Promover a igualdade entre homens e mulheres fora da UE;

a) Aplicação da legislação comunitária nos países da adesão, candidatos e
potenciais candidatos1

b) Promoção da igualdade entre homens e mulheres na política europeia de
vizinhança (PEV), nas políticas externa e de desenvolvimento.

2. Estudo de impacto: 

O estudo de impacto elaborado pela Comissão Europeia reconhece explicitamente a 
impossibilidade de proceder antecipadamente a uma avaliação da incidência das acções 
propostas e limita-se portanto a recolher num texto único a documentação necessária à 
redacção do roteiro.

B. A ANTERIOR ESTRATÉGIA-QUADRO

A Estratégia-Quadro da Comunidade para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2001-2005)
define também as áreas prioritárias e as acções-chave. O Conselho, através do processo de 
consulta com o Parlamento, adoptou um programa de apoio financeiro à estratégia.

1. Objectivos prioritários: 

- Promover a igualdade entre mulheres e homens na vida económica
- Promover a igualdade de participação e representação
- Promover a igualdade de acesso e o pleno exercício dos direitos sociais entre mulheres 

e homens
- Promover a igualdade entre mulheres e homens na vida civil
- Promover a mudança nos papéis e nos estereótipos de género.

2. Avaliação: 

A Comissão realizou uma avaliação intercalar do programa de apoio da Estratégia-Quadro2, 
utilizada também no estudo de impacto do roteiro. Essa avaliação limita-se a enumerar as 
actividades postas em prática até ao final de 2004 no âmbito do programa.

A análise na qual se baseia o estudo de impacto (realizada por peritos externos3 à Comissão)
estabelece por outro lado uma série de recomendações: melhorar a clareza e a pertinência do 
programa da Estratégia-Quadro, melhorar as sinergias entre as diferentes prioridades, 
melhorar a difusão dos resultados positivos e das boas práticas.

  
1 Albânia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia e Montenegro, incluindo o Kosovo. Ver também COM(2005)0561.
2 SEC(2004) 147.
3 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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As recomendações mostram claramente que há que melhorar o ciclo de programação, 
aplicação e avaliação no seio da Comissão. Esta melhoria é considerada prioritária pela 
relatora.

C. TEMAS PRIORITÁRIOS DO RELATÓRIO

Abordagem: partilhemos os direitos!

A relatora propõe centrar o "espírito" do roteiro nos direitos fundamentais da mulher, de 
forma a incitar os cidadãos europeus a apropriarem-se do conceito de igualdade dos géneros. 
As políticas comunitárias de igualdade de oportunidades não são apenas fruto de 
competências estabelecidas pelo Tratado, são antes de mais a resposta a uma exigência de 
respeito dos direitos humanos da mulher. Esta abordagem visa dar um novo impulso político à 
União e aos Estados-Membros e estabelecer uma definição clara da integração da dimensão 
do género, a saber, uma metodologia instrumental no que se refere ao respeito dos direitos 
fundamentais.

Nesta perspectiva, o roteiro constitui um instrumento de acção e de proposta que tem por 
objectivo a igualdade "efectiva" entre homens e mulheres e que se fundamenta no respeito dos 
direitos fundamentais.

O primeiro passo a dar nesta direcção é o da avaliação da aplicação das directivas enumeradas 
na proposta, necessária para determinar a "fisionomia" concreta do fenómeno discriminatório, 
a sua amplitude, os seus contornos, as diferentes soluções identificadas pelos Estados-
Membros e as suas particularidades.

A atenção centra-se sobretudo nas mulheres imigrantes, que enfrentam muitas vezes as formas 
de discriminação mais duras, tornando ainda mais difícil a sua plena integração e o acesso a 
serviços essenciais como a saúde e a educação. A relatora propõe uma concentração dos 
esforços, com o conhecimento enquanto vector de emancipação. Conhecimento esse que
esperamos que se venha a tornar uma exigência obrigatória, permitindo difundir junto dessas 
mulheres pelo menos a consciência dos seus próprios direitos inalienáveis e o conhecimento 
da língua.

Integrar a dimensão do género nos orçamentos nacionais

A integração da dimensão do género nos orçamentos nacionais constitui a forma mais útil, 
mas a menos utilizada, de aplicar a igualdade de oportunidades às políticas públicas, a chave 
da implementação da igualdade de oportunidades a nível europeu. Nesta perspectiva, o roteiro 
não deve limitar-se a programar estudos de exequibilidade, aliás já elaborados pelo comité 
consultivo da igualdade de oportunidades, mas deve sim lançar projectos-piloto e propor um 
"chefe de orquestra" único para as iniciativas de integração da dimensão do género nos 
orçamentos nacionais, garantindo assim uma difusão homogénea das melhores práticas.

Estratégia de Lisboa e conciliação entre a vida familiar e a vida profissional

A progressão do emprego das mulheres é fundamental para a consecução dos Objectivos de 
Lisboa. Todavia, para favorecer a entrada das mulheres no mercado de trabalho e fazer com 
que ali se mantenham, há que suprimir todas as formas de discriminação que ainda perduram, 
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tais como as diferenças de salários, a aplicação desigual dos regimes de reforma e a fraca 
participação dos homens nas responsabilidades familiares.

A relatora sugere portanto que se adopte uma abordagem global que, com base na Estratégia 
de Lisboa, considere todos os aspectos em que poderá ocorrer discriminação, desde a 
formação às reformas. Acções como a revisão das directivas sobre a igualdade de salários e 
sobre a licença parental, bem como novos objectivos relativos aos serviços de guarda e ajuda 
às pessoas não auto-suficientes, podem, por um lado, favorecer o acesso ao emprego, e, por 
outro, permitir às mulheres manterem-se no mercado de trabalho, por exemplo através da 
conciliação.

Neste sentido, a relatora sugere que os Estados-Membros procedam à nomeação de uma 
responsável nacional pelas questões da igualdade de oportunidades, uma "Senhora Lisboa" 
que, no âmbito da implementação e da revisão da Estratégia, zele por garantir uma verdadeira 
integração da dimensão do género nas políticas de execução e consiga que a igualdade entre 
homens e mulheres seja sempre tomada em conta a nível político.

Participação e estereótipos

A iniciativa da DG Emprego e Assuntos Sociais da Comissão de criar uma base de dados 
sobre a participação das mulheres nos processos de decisão constitui um primeiro passo 
concreto no sentido de estimular a adopção de iniciativas comunitárias e nacionais que 
apontem nessa direcção.

Os dados disponíveis mostram um cenário muito heterogéneo, com percentagens muito 
diferentes de Estado para Estado e de sector para sector. A relatora insta portanto a Comissão 
a adoptar acções nesse sentido, destinadas a estimular o intercâmbio das melhores práticas 
entre os países membros, mas também o diálogo com interlocutores não europeus que 
souberam encontrar soluções eficazes para aumentar a presença das mulheres no centros de 
decisão. A Comissão é chamada a realizar um trabalho de avaliação, de difusão e de síntese 
destinado a conseguir que a população europeia seja verdadeiramente representada a todos os 
níveis, em todos os países da União, nos locais onde as decisões são tomadas (empresas, 
mandatos electivos ou postos executivos) e nas instituições europeias.


