Boletim Informativo

Igualdade de Género

Reforçar a Igualdade de Género
Nas Indústrias Têxteis, Vestuário e Calçado
A Parceria e o Projecto Europeu:

Objectivos do Projecto:

São Parceiros do Projecto:



Integrar na estrutura sindical sectorial a
perspectiva do género mediante a
divulgação de informação e de medidas
que
impliquem
uma
representação
equilibrada de homens e mulheres nos
processos de tomada de decisão, através
do apoio à conciliação da vida profissional;
familiar e pessoal, combate às assimetrias
salariais e acesso à formação profissional;



Aprofundar o conhecimento ao nível da
percepção que os/as trabalhadores/as têm
da igualdade na divisão das tarefas no
fórum familiar;



Perceber se as mulheres são e se sentem
afectadas na sua vida profissional pela
ausência de organização e divisão de
tarefas na vida familiar, endereçando a
questão de género para as acções dos
parceiros sociais, tais como, no dialogo
social, negociação colectiva, recomendações entre outras.



FESETE-Federação dos Sindicatos dos
Trab. Têxteis., Lanif., Vest., Calçado e
Peles de Portugal
Organização Sindical em Portugal



DISK Tekstil – Textile Workers Union
Organização Sindical na Turquia

 GWU – General Workers Union
Organização Sindical em Malta

O Projecto é dedicado ao tema da Igualdade de
Género nas Indústrias Têxteis, Vestuário e
Calçado; a sua duração é de um ano e
denomina-se:
"Reforço da Igualdade de Género nas ITVC e
na organização sindical minimizando as
disparidades ainda existentes entre homens
e mulheres no trabalho e na vida familiar"
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A Implementação do Projecto visa:

Resultados esperados:

1. Contribuir para a implementação de medidas



Estudo sobre a dimensão de género:

que quebrem os tradicionais papéis de género e
estereótipos identificados como obstáculos para
alcançar a igualdade de género no mercado de
trabalho e que podem ter influência na
conciliação da vida profissional e familiar entre
homens e mulheres.



A dimensão de género nos contratos
colectivos de trabalho;



Direitos de maternidade e parentalidade;



Situações identificadas de discriminação de
género no Mercado de trabalho sectorial;

2.



Situações identificadas de discriminação
salarial;



Estereótipos existentes no que respeita ao
papel do homem e da mulher na vida
profissional e familiar;

Contribuir para a consciencialização e
informação dos dirigentes e delegados sindicais
e comissões de negociação colectiva em
matéria de igualdade de género.

3.

Contribuir para o trabalho em rede,
disseminação e partilha de boas práticas em
matéria de igualdade de género.



Elaboração
de
um
documento
de
recomendações para as ITVC a transportar
para a actividade sindical, nomeadamente na
negociação colectiva, a nível nacional com o
objectivo de promover a igualdade de género;
será editado nas três línguas oficiais da
parceria, e em inglês, língua oficial do
Projecto.



Uma plataforma on-line e aberta à
comunidade, dedicada à igualdade de género,
com ferramentas de comunicação entre a
parceria, ligação às redes sociais, ligação a
estudos, documentos técnicos e boas práticas,
sobre o tema e brochuras alusivas ao tema.

4.

Promover a igualdade de género a nível
nacional e internacional, através dos sindicatos,
actores chave neste processo, e dos/as
trabalhadores/as. Permitirá também a partilha
de boas práticas no âmbito da Negociação
Colectiva Sectorial na dimensão de género,
direitos de maternidade e paternidade e
identificação de situações persistentes de da
mulher no mercado de trabalho sectorial,
discriminação salarial e estereótipos existentes
no que concerne o papel do homem e da
mulher na conciliação da vida familiar e
profissional.

Funções e Responsabilidades:
A FESETE, entidade coordenadora do projecto e os dois parceiros elegeram um grupo de trabalho
transnacional, composto por dois elementos de cada.
Este grupo de trabalho transnacional é responsável por implementar, dinamizar e avaliar as medidas
necessárias para que o projecto atinja os objectivos e decorra dentro do prazo previsto.
O projeto visa com esta parceria, promover a troca, conhecimentos e experiências entre os parceiros, bem
como a organizações europeias através da plataforma on-line. Todos os documentos produzidos durante o
projeto serão traduzidos nas línguas oficiais dos parceiros (português, turco e maltês) para promover a
divulgação do projecto a nível nacional dentro da parceria e em Inglês para assegurar que seja acessível
para a comunidade e outros países europeus.
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A Plataforma
Foi concebida uma Plataforma on-line aberta à comunidade; com implementação de ferramentas de
comunicação entre a parceria e criação de uma página dedicada ao tema dos direitos de
maternidade e paternidade. A Plataforma fará a ligação a estudos e documentos técnicos sobre o
tema, publicados por organizações nacionais e internacionais. Esta actividade é coordenada e
executada pela FESETE com a colaboração dos parceiros

A Plataforma está disponível em duas línguas: inglês (preferencialmente) e português. Os parceiros
turcos, procederam à criação de uma página no seu site, com ligação directa à Plataforma,
dedicada ao tema da Igualdade de Género; os parceiros Malteses brevemente irão disponibilizar no
seu site uma página dedicada ao tema da Igualdade de Género, com ligação directa à Plataforma,
dando assim cumprimento aos objectivos previstos no Projecto.
Através da Plataforma podemos aceder à versão em inglês, português e turco, bastando para o
efeito clicar no símbolo das "bandeiras" de cada País. A Plataforma tem ligação directa à página
criada na rede social Facebook dedicada ao tema Igualdade de Género, bastando para o efeito
clicar no respectivo símbolo. Todos os documentos produzidos durante o projeto serão traduzidos
nas línguas oficiais dos parceiros (português, turco e maltês) para promover a divulgação do
projecto a nível nacional dentro da parceria e em Inglês para assegurar que seja acessível para a
comunidade e outros países europeus.
Através da Plataforma, podemos ainda aceder aos seguintes ítens:





Noticias sobre o tema: Igualdade de Género ao nível nacional e internacional;
Descrição do Projecto,
Descrição da Parceria;
Estudos:
 desenvolvidos pela FESETE;
 documentos técnicos e outros dedicados ao tema da maternidade e paternidade, publicados
pela parceria e por organizações nacionais e internacionais; CITE, OIT, Comissão Europeia,
CIG, CES, Instituto Europeu da Igualdade de Género, EUR-Lex, entre outras.
documentos informativos (brochuras) alusivos ao tema dos direitos de maternidade e
paternidade, conciliação entre vida familiar e profissional e boas práticas em matéria de
igualdade de género
Multimédia:





 Fotos e vídeos dedicados à Igualdade de Género
Para aceder à Plataforma - Clique aqui

Boletim Informativo Igualdade de Género

Pág. 3

Boletim Informativo
Igualdade de Género

Actividades em Curso e outras já realizadas:


Construção e Disseminação da Plataforma –Divulgação da plataforma e os seus conteúdos pelas
redes de contactos a nível nacional e internacional.
FESETE



Reuniões da Parceria– Estão previstas três reuniões da parceria, uma no inicio do projecto, (realizada
no dia 28 de Janeiro, no Porto); uma segunda a realizar no próximo dia 19 de Setembro, na Turquia e
uma terceira após o Seminário sobre Igualdade de Género, que permitirá ao grupo de trabalho
(composto por 2 membros de cada parceiro) monitorizar e avaliar os objectivos do Projecto;



Sessões de Informação - Estão previstas acções de informação em cada País, para dirigentes
sindicais sobre as orientações europeias no âmbito a Igualdade de Género;



Estudo da dimensão de género –É da responsabilidade da Parceria a recolha de dados através das
grelhas específicas elaboradas sobre a caracterização da dimensão do género em cada País,
esperado que o grupo de trabalho conduza esta actividade que culminará na elaboração do
documento de recomendações em matéria de igualdade de género;



Actividade dos Parceiros a nível nacional - Ao nível de cada País, cada parceiro integrou o projecto
nas suas actividades diárias, envolvendo outros dirigentes e técnicos na actividade e procederam à
recolha de informação e divulgação do Projecto, bem como, à caracterização dos diferentes
indicadores da dimensão do género nos Têxteis, Vestuário e Calçado;



Seminário sobre Igualdade de Género – a realizar em Novembro no Porto, em data a designar,
servirá também, para além dos temas enunciados, para apresentar os resultados da caracterização da
dimensão do Género em cada País e o documento final de Recomendações em matéria de Igualdade
de Género, as quais serão mais um instrumento de orientação e intervenção da actividade sindical
para os Sindicatos que constituem a Parceria num futuro próximo.
Encontram-se em elaboração três Brochuras sobre:
Direitos da Maternidade e
Paternidade nas ITVC

Conciliação entre a Vida Profissional e
Familiar nas ITVC

Boas Práticas em Matéria de
Igualdade de Género nas ITVC

FESETE

Após a sua edição as Brochuras serão editadas em quatro línguas: português, maltês, turco e inglês, e serão
disponibilizadas, na Plataforma on-line, para consulta e/ou impressão.
Para mais informações, consulte a Plataforma on-line:
A Parceria:

clique AQUI

