O que é que o
Women Can Build?

Visite o nosso sítio web
womencanbuild.eu

E siga-nos em:
O sector da construção emprega mais
de 21 milhões de pessoas na Europa.
No entanto, a participação das mulheres
no mercado de trabalho neste sector
continua a ser uma questão pendente.
Promover a inclusão das mulheres num
sector onde a taxa de feminização é de
9% oferece muitas oportunidades, mas
requer uma mudança estrutural que
envolva
os
diferentes
actores
envolvidos.
A iniciativa " Women can Build", liderada
pela
Fundación
Laboral
de
la
Construcción, em colaboração com sete
outras entidades de seis países
europeus - Espanha, França, Alemanha,
Portugal, Itália e Bélgica - está a
implementar
várias
medidas
de
formação e sensibilização para alcançar
uma
construção
mais
equitativa:
promoção de espaços educacionais
sensíveis ao género, superação de
estereótipos sexistas e promoção de
oportunidades de emprego para as
mulheres do sector.

Este projecto recebeu financiamento do programa Erasmus +
(identificador do projecto: 2017-1-ES01-KA202-038658).
Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão
Europeia. Esta publicação reflecte apenas a opinião do autor, e
a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso
que possa ser feito da informação nela contida.

Rumo a um sector
de construção
igualitário

Para uma habitação equitativa
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methodology
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EMPRESAS
Orientar as empresas para promover o
equilíbrio de género e encorajar o
recrutamento de mulheres Plan d'action

MULHERES
Encorajar a superação das barreiras
sócio-culturais e aumentar o interesse
das mulheres no sector

Plano de Acção
Aprovação pública

60 entrevistas com empresários
para a análise de barreiras ao
emprego

120 entrevistas com mulheres
da indústria para conhecer as
suas experiências

Experiência Imersiva
Orientação de Mercado

6

cursos-piloto com 60 mulheres
para um conhecimento geral da
construção e das actividades
Testemunhos. Mulheres inspiradoras
no sector

FORMADORES E
CENTROS DE FP
Redefinição do ensino e formação
profissional numa perspectiva de género
para uma oferta de formação mais
inclusiva

Formação de formadores em
igualdade de género
Mapa dos centros de formação

800 inquéritos para identificação de
formação em lacunas de género
24 grupos de discussão para a
proposta de medidas e soluções

