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                                                                                Naval en feminino. Introducción 
 

Na actualidade, e despois do proceso de reconversión, o naval preséntase como un sector 

con grandes posibilidades de futuro debido, entre outros motivos, á inminente demanda na 

construcción naval. Para facernos unha idea da boa situación na que nos atopamos 

bástanos con ollar calquera día a prensa diaria. E é que tal e como se publicaba en “La 

Voz de Galicia” con data do 21 de Xuño de 2007 “…han hecho recalar en las rías de Vigo 

y Ferrol un volumen de pedidos que supera el medio centenar, por valor de 5.945 

millones de euros”, visión real que pode reforzar a nosa organización polo seu 

coñecemento da realidade das empresas do sector naval e ademáis, grazas á 

actualización que realiza anualmente dende o 2004 sobre os datos referentes ó sector, 

vémonos capacitados para afirmar que as perspectivas de futuro tanto para a zona norte 

e sur son moi positivas. No caso da zona sur da nosa comunidade, o futuro está 

asegurado ata o 2010, cuestión que confirman os contratos de traballo firmados polos 

principais estaleiros. Na zona norte podemos asegurar unha situación estable debido 

tamén ó peche de importantes  pedidos. 

Os procesos de traballo no sector naval son moi específicos e requiren unha formación 

profesional deseñada para a consecución das competencias profesionais afíns ó sector. Por 

elo faise necesaria a posta en marcha de plans específicos de formación que garantan e 

faciliten a adquisición das novas competencias profesionais que xurdan pola implantación de 

novas tecnoloxías, materiais ou procesos. 

Esta formación é necesario dirixila tanto aos/ás traballadores/as ocupados/as para a súa 

mellora e estabilidade laboral, como aos/ás mozos que se han de incorporar ao sector. 

A mocidade constitúe o principal sector de poboación demandante de emprego. Para 

facernos unha idea de tal situación retomamos a información proporcionada  pola revista 

publicada pola Consellería de Traballo para o mes de Novembro (BIT- Boletín Informativo 

de Traballo-), onde sinala que no mes de Outubro o desemprego feminino alcanzaba o 

63.7% do total de parados, cifras que supoñen un descenso do 3.7% do paro neste 

colectivo. En xeral poderemos dicir que os datos relacionados son esperanzadores aínda 

que queda moito por facer debido a que dito desemprego segue a ser moi elevado. 
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En resumo diremos que entre a mocidade, as mulleres soportan a maior taxa de 

desemprego, en parte pola súa orientación laboral cara a ocupacións que presentan 

niveis de desemprego importante (sector servizos: ensinanza, sanidade, oficinas e 

despachos,...). 

A orientación laboral das mulleres cara a sectores onde se atopa subrepresentada, pode 

facilitarlles un mellor acceso ao mercado laboral. Formega a través deste proxecto tratou 

de favorecer este cambio de actitudes evitando a discriminación en materia de xénero. 

A través do presente proxecto, Formega pretende a sensibilización de empresarios, axentes 

sociais, e de emprego e representantes do noso colectivo coa finalidade de dar a coñecer as 

posibilidades de futuro que posúe o sector naval para a muller. 

Para o desenvolvemento desta campaña, consideramos esencial reforzar a perspectiva 

obtida a través do estudo realizado por Formega coa colaboración de Asociación de 

Industriales Metalúrgicos de Galicia (ASIME), a Federación Minerometalúrxica de CC. OO. 

De Galicia e a Federación do Metal, Construcción e Afines de U.G.T. de Galicia, promovido 

por Asociación del Cluster del Naval Gallego e financiado polo Fondo Social Europeo a través 

da Gerencia del Sector Naval e cofinanciado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de 

Innovación, Industria e Comercio, denominado Proyecto Secnamu “Integración da Muller no 

Sector Naval”.  

Neste estudo realizamos unha análise exhaustiva sobre a situación da muller no noso sector 

de actividade, punto de partida para a extracción de tres vertentes resolutivas esenciais  

 Sensibilización e información 

 Conciliación da vida laboral e familiar 

 Formación 
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Estes son os puntos fundamentais sobre os que a nosa organización fundamentou boa 

parte do presente estudo, o cal, está encamiñado á consecución dos seguintes obxectivos 

operativos: coñecer a situación actual da muller no naval, coñecer as causas ás que débese 

esta situación, e en base a esta diagnose, extraer unhas conclusións, para finalmente  

desenvolver unha campaña de difusión onde poidamos realizar unha sensibilización e 

concienciación da situación que está a vivir o sector, ademais de publicitar tal sector coma 

un nicho de emprego debido a próspera situación que está a vivir. 
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                                                                                                                  Metodoloxía 
 

Para a realización deste proxecto empregamos unha metodoloxía fundamentada no método 

científico. Método que se basea na exactitude, obxectividade e redución de erros para a 

consecución dos resultados. 

Centrándonos máis na propia tipoloxía de investigación desenvolta, diremos que se trato da 

denominada concluínte descritiva, xa que é a que se emprega para detallar a situación da 

muller no naval. En base a esta descrición determinaremos como esta pódese mellorar. Para 

todo iso empregamos unha serie de ferramentas ou técnicas que nos permitiron extraer 

toda aquela información necesaria para o desenvolvemento das seguintes conclusións. Sen 

dúbida, estamos falando das enquisas telefónicas a responsables empresariais e as mesas 

de traballo, nas cales deterémonos a continuación. 

 

Mesas de traballo 

Diremos que se tratou dun grupo conformado por expertos/as na materia que debateron  

sobre unha temática en concreto: A MULLER NO NAVAL. 

Debido aos obxectivos que perseguimos coa presente técnica o que quixo Formega foi 

conseguir realizar unha mesa de traballo que lle proporcionase información que saíse do 

debate e diálogo entre os participantes.  

Para elo fundamentámonos nun guión feito a través dunha presentación multimedia onde 

orientamos o debate tendo presentes todos aqueles temas a tratar.  

 

Perfil, número estimado de participantes e criterios de selección 

O perfil que buscabamos para os nosos grupos fundaméntase no criterio de ser grandes 

coñecedores da materia a tratar, cuestión que provocou a asistencia obrigada de individuos 

pertencentes ao ámbito dos/as traballadores/as do metal e relacionados directa ou 

indirectamente coa muller. Sen dúbida, falamos de axentes sindicais, empresarios/as, 

responsables de RRHH, expertos/as en formación, técnicos/as de formación profesional e de 
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proxectos ou asociacións relacionadas coa muller en Galicia... tal e como se recolle na folla 

de control de asistencia que pasamos durante a execución dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dúas mesas de traballo celebráronse nas dúas localidades que aglutinan a maior 

producción no sector naval, Vigo e Ferrol (15/11/2007 – 19/11/2007), e a súa composición 

variou de  8 a 15 participantes. 

 

Mesa de traballo Vigo 15 de Novembro do 2007 

Mesa de traballo Ferrol 19 de Novembro do 2007 
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Información que se obtivo 

Como o propio guión reflexa, a información que se pretendeu obter estaba relacionada co 

sector naval, e fundamentalmente coa actualización das conclusións obtidas co Proxecto 

Secnamu. Polo tanto, diremos o noso estudo permitiunos obter puntos de vistas distintos e 

máis recentes cos que explicaramos naquel intre. Proporcionando deste xeito fiabilidade e 

obxectividade á nosa investigación. 

 

Entrevistas en profundidade 

Definimos entrevista en profundidade como aquela técnica con carácter cualitativo que 

adopta ter un papel decisivo cando o que pretendemos é obter é información técnica 

procedente dun experto. Para a súa execución os/as técnicos/as que realizaron as 

entrevistas apoiáronse nun guión de entrevista, xa que, a nosa entrevista caracterízase por 

ter un importante carácter estruturado e pechado. A razón pola que pechamos este guión é 

porque realmente o obxecto que perseguiamos co seu emprego era moi concreto: coñecer 

datos moi concretos sobre o sector naval en Galicia que nos permitiran actualizar 

determinados datos obtidos có proxecto de base (Secnamu). 

 

Número de entrevistas 

Fixemos un total de 77 entrevistas en profundidade a responsables de empresas do naval 

galego. 

 

Perfil dos entrevistados/as 

Como xa sinalamos, os entrevistados foron grandes expertos na materia, e en moitos casos 

protagonistas en primeira persoa da temática a tratar. Así, entre os entrevistados atopamos 

Xerentes, Directores de Recursos Humanos, Responsables de Producción, etc. 
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Información que se obtivo 

En base ao guión deseñado con antelación, diremos que tratamos aspectos coma o persoal 

medio da empresa, o número de mulleres nela, áreas nas que se atopan menos mulleres, 

factores influentes na contratación de mulleres no sector.... 

Tras a obtención da información propia de cada unha das técnicas empregadas realizamos o 

análise de resultados, ANÁLISE DE CONTIDO. O cal tivo coma resultado as seguintes 

conclusións que desenvolvemos a continuación. 
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                                                                                              Resultados Descritivos 

Co obxectivo de facer unha actualización dos datos obtidos nos anos 2004-2005 no 

Proxecto Secnamu, centramos a nosa atención nos seguintes puntos: persoal medio nas 

empresas do sector naval, grado de ocupación feminina no sector naval, ocupacións mais 

demandadas no naval e factores que dificultan a integración da muller. 

Comezaremos co persoal medio no sector naval. O total de traballadores foi de 4.015 polo 

que a media de traballadores para as empresas entrevistadas rolda os 60 traballadores, 

cuestión que deixa patente o peso importante que posúen as pemes na nosa comunidade, 

xa que como vemos superan a media dos 50 empregados e polo tanto supoñen un gran  

peso no mercado laboral do naval.  

Tendo isto presente analizaremos na actualidade a ocupación por xénero. Tras unha 

pequena introspección na materia veremos que as cousas non cambiaron demasiado con 

respecto a anos anteriores, e é que no 2004-2005 a representación feminina era de 6.78% 

e na actualidade as cifras son moi similares xa que rolda o 6%. Isto demostra que a pesar 

dos cambios xerados nos últimos anos pola chegada de novas normativas que buscan a 

equiparación entre homes e mulleres, no sector naval queda moito traballo por facer. De 

todos os xeitos para obter unha perspectiva máis representativa sobre a presente situación 

achegamos os seguintes gráficas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir entrevistas a empresas 

OCUPACIÓN POR XÉNERO 2007

94,10

5,90

Homes

Mulleres
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En canto á área de ocupación non cambiou moito nestes últimos tempos, xa que segue 

subrepresentada a muller en areas tan importantes como a de produción e oficios. 

Poderemos facernos unha pequena idea desta situación estudando o ACORDO SOBRE 

OBXECTIVOS E MEDIDAS PARA O EMPREGO EN GALICIA publicado no novo libro sobre o 

“Dialogo Social en Galicia. Novo marco de relacións laborais en Galicia: Acordo polo 

Emprego”; onde parte das profesións sinaladas con menos do 10% de representación 

feminina forman parte do naval. Tal e como podemos observar na seguinte táboa:  

 

A contraposición disto, as profesións máis demandas na actualidade no naval  son as 

seguintes: 

 

 

OCUPACIÓN POR XÉNERO 2004-2005

93,22%

6,78%

Homes

Mulleres
Fonte: Proxecto SECNAMU 

PROFESIÓNS CON MENOS DO 10% DE REPRESENTACIÓN FEMININA 

 TOTAL 
OCUPADOS 

PESO 
OCUPACIÓN Mulleres % 

mulleres

731- Xefes de taller e encargados de 
modeadores, soldadores montadores de 
estruturas metálicas 

1.404 0.14% 45 3.21% 

751- Moldeadores, soldadores, chapistas, 
montadores de estruturas metálicas e 
similares 

15.010 1.48% 681 4.54% 

Fonte: Acordo sobre obxectivos e medidas de emprego en Galicia 
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Como podemos observar no gráfico anterior, as profesións que destacan polas baixas cotas 

de representación feminina son das máis demandadas no noso ámbito de actuación. E é 

que temos que destacar ocupacións como a de soldador cun 31.48% e o de caldeireiro con 

14.81%, que son as máis solicitadas actualmente polas empresas do naval. De todos os 

xeitos trátase dun aspecto que non variou tanto co paso do tempo, xa que no 2005, no 

anterior proxecto eran as profesións máis demandadas, tal e como observamos a 

continuación:  

14,81

7,41

12,96

31,48

9,26

7,41

3,70

12,96

Caldereiro

Electricista

Tubeiro

Soldador

Pintor

Mecanico

Carpinteiro

Outros

Fonte: Elaboración propia a partir entrevistas a empresas 
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7,04%

5,63%

19,72%

11,27%

4,23%

7,04%

2,82%

4,23%

5,63%

9,86%

22,54%

Electricista

Caldereiro

Soldador

Armador

Tubeiro

Pinto

Inxeñeiro

Prevención

Administración

Mecánico

OUTRAS(fresador...)

 

 

Vemos como para o ano 2005 as ocupacións máis demandadas foron igualmente as de 

soldador, xunto con armador e mecánico, xerando como observamos unha continua 

solicitude deste posto directamente relacionado coa producción. 

Como vimos o desemprego feminino en Galicia é superior ao masculino, e o sector naval e 

unha fonte continua de demanda de traballadores, pero a pesar diso, o sector do naval 

segue sendo un ámbito onde a muller non acaba de encaixar. Cuestión que nos segue 

chamando a atención se temos como base as seguintes premisas desenvolvidas no 

Secnamu:  

• A evolución tecnolóxica do sector e as restriccións derivadas da Lei de Prevención de 

Riscos Laborais implican unha maior accesibilidade á muller ó naval, xa que os postos 

de traballo que antes requirían un gran esforzo físico, na actualidade están 

totalmente adaptados a calquera persoa preparada para o desenvolvemento dos 

procesos de traballo. 

• A formación e a preparación son uns dous requisitos fundamentais para ou desenrolo 

profesional dentro do naval. Os coñecementos, capacidades e habilidades son clave 

esencial para lograr entrar a traballar no sector. 

 

Fonte: Proxecto SECNAMU 



 

 
Proxecto 

NAVAL EN FEMININO 
Integración da muller no sector naval 

 

14

En resumo, diremos que non existe ningunha razón pola que a muller preparada non poida 

acceder a este sector, pero aínda así os empresarios entrevistados seguen observando os 

seguintes factores que dificultan a integración: 

 

 

18,95

11,58

5,26

10,53

34,74

18,95

Falta de formación

Dificultades físicas

Falta de infraestructura na empresa

Incompatibilidade vida familiar

Non estan interesadas

Rexeitamento social (interno e externo)

 
 
 

Na súa maioría vemos como as respostas van encamiñadas á falta de interese que din ter 

as mulleres (non están interesadas) xa que ás empresas non chegan curriculums de 

mulleres. Un 34.74% das empresas manifestan recibir un escaso número de candidaturas 

de mulleres para este tipo de traballo, cuestión sobre a cal debemos establecer accións 

correctivas que trataremos máis adiante. Se a isto unímoslle a falta de formación que teñen 

as mulleres segundo os empresarios(18.95%) obteremos unha importante barreira para a 

inclusión da muller no sector.  

Outro dos aspectos que obteñen este mesmo porcentaxe é o que denominamos 

rexeitamento social no cal vese englobado o clima laboral que ten o sector xa que son 

varias as mulleres que son contratadas nun comezo e a posteriori debido ao clima laboral 

existente non teñen continuidade dentro da organización. Xunto co clima laboral tamén 

englobamos neste item o concepto de un sector masculino que envolve ao sector, segundo 

os entrevistados, aspecto que soe saír a relucir e que complica a situación da muller e a súa 

integración no naval.  

Fonte: Elaboración propia a partir entrevistas a empresas 
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A estes aspectos séguenlle factores como as dificultades físicas cun 11.58% e a 

incompatibilidade coa vida familiar cun 10.53%, sendo aspectos directamente relacionados 

na maioría dos casos con cuestións xeradas polo propio sector. En canto ás dificultades 

físicas trátase dunha limitación que ata fai moi pouco xerou a imposibilidade da muller a 

formar parte de postos de traballo específicos no sector, pero actualmente e grazas á 

chegada de NN.TT., xunto coa incursión dunha boa planificación nos RR.HH da empresa, 

este aspecto volveuse facilmente salvable e polo tanto aos poucos deixa de ser unha 

limitación para a muller. En canto á incompatibilidade coa vida familiar, relacionarémola coa 

xornada laboral, xa que o naval caracterízase por posuír cargas de traballo fortes e polo 

tanto excesivas horas extras, cuestión que xera grandes dificultades á hora de conciliar a 

vida laboral e familiar a calquera traballador do metal. Aspecto sobre o cal tamén 

deberemos de incidir para conseguir solucionar a situación da muller no naval. 

Tamén resultounos interesante realizar unha comparativa entre os resultados acadados este 

ano co estudo realizado no período anterior, para o que, empregaremos como soporte o 

seguinte gráfico: 

13,60%

18,40%

17,60%

10,40%

14,40%

25,60%

Falta de formación

Non estan interesadas

Dificultades físicas

Incompatibilidade vida
familiar

Conflicto co sector
masculino

Outras

 

 

Como podemos observar nos gráficos, ao longo deste período producíronse certos cambios 

na percepción do empresariado, xa que items como non están interesadas e falta de 

formación adquiriron neste momento cotas importantes, pero non teñen a mesma forza que 

na actualidade. Este aspecto podería deberse a aspectos como que os representantes das 

Fonte: Proxecto SECNAMU 
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organizacións empresariais tratadas están agora máis sensibilizados coa integración da 

muller e esta circunstancia xera que vexan maior dificultade para incorporalas ao seu 

persoal. Maior dificultade porque non perciben o interese do colectivo (diferenza de 16.34 

puntos na actualidade) e pola falta de formación da muller para formar parte do naval 

(diferenza de 5.35% puntos na actualidade). En definitiva poderemos dicir que quizais o 

que este cambiando aos poucos é a mentalidade do empresariado quen a medida que pasa 

o tempo ábrelle máis as portas ao noso colectivo de estudo. 

Outro dos aspectos que observamos que sufriu un importante cambio é as dificultades 

físicas. Trátase dun punto que adquiriu menor forza a medida que aumentou o tempo xa 

que no ano 2005 o porcentaxe obtido era de 17.6% e na actualmente é de 11.58%. É dicir, 

temos unha caída de máis de 6 puntos; cuestión que debese en gran medida a chegada das 

NN.TT. as cales facilitan o traballo á todos os traballadores do metal e con iso, a inclusión 

da muller no sector. 

En definitiva diremos que aínda que as diferenzas poden deberse a sesgos xerados pola 

propia técnica de recollida de información (entrevistas presenciais no 2005 e entrevistas 

telefónicas 2007), dende a nosa organización cremos realmente que as cousas están 

cambiando e as cuestións que fomos enmarcando poden ser un reflexo de devandita 

evolución. De todos os xeitos todos eles trátanse de aspectos que foron analizados polas 

nosas mesas de traballo co obxectivo de conseguir extraer as seguintes conclusións que 

trataremos a continuación. 
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                                                                                                                   Conclusións 

Tal e como sinalamos con anterioridade o que desenvolveremos a continuación son aquelas 

conclusións finais extraídas grazas ás mesas de traballo realizadas en Vigo e en Ferrol onde 

tratamos fundamentalmente dúas vertentes:  

1. Vixencia das causas xeradoras da subrepresentación da muller no sector naval, 

determinadas no Secnamu.  

2. Actualización das solucións aportadas no Secnamu en función dos datos obtidos nas 

enquisas e nas mesas de traballo. 

Para tratar as causas que xeran a situación de subrepresentación comezaremos coa 

formulación desenvolvida ao longo do 2005: 

CAUSAS DE SUBREPRESENTACIÓN 

PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

- Tradición histórica masculina do sector 
- Crenza na incapacidade feminina 
- Carencia infraestruturas na empresa 
- Complicacións de recolocación de mulleres embarazadas 
- Pouca sensibilización para igualdade e conciliación 

PERSPECTIVA MULLERES 
- Escaso interese por traballar non sector 
- Réceo xeneralizado para a integración 
- Falta de interese en profesións con compoñente físico 
- Xornada laboral  

AXENTES EDUCATIVOS  
E FORMATIVOS 

- Inexistencia de itinerario formativo regrado  
- Orientación laboral de xénero 
- Falta de información sobre saídas laborais 

INSTITUCIÓNS - Escasa penetración de campañas laborais 
- Escasa contía en axudas 

SOCIEDADE 
- Rexeitamento e pouca consideración cara as mulleres que 

traballan non sector 
- Falta de sensibilización 
 

Despois da análise realizada polos nosos expertos, en liñas xerais coinciden en que pasou 

moi pouco tempo para que as cousas cambien substancialmente, aínda que aos poucos 

imos conseguindo cambios.  

Tras a análise do contido das exposicións realizadas polos nosos expertos nas mesas de 

traballo, o noso equipo técnico identificou tres focos sobre os cales resulta interesante 

desenvolver todo o traballo causal e polo tanto as posteriores conclusións / solucións. 
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Estamos falando de tres ámbitos: A CONTORNA, A MULLER E O EMPRESARIO. Sendo eles 

factores onde se engloban cada unha das causas identificadas no 2005 e desenvolvidas na 

actualidade.  

 

CONTORNA 

Definiremos como contorna todos aqueles aspectos que rodean ao noso ámbito de estudo, 

caracterizándoo e dándolle identidade propia. Deste xeito identificaremos aquelas 

características propias do sector que afectan a todos os traballadores do naval e a súa vez, 

dificultan a integración da muller no sector. Estamos falando de: 

• Tradición histórica masculina do sector 

• Rexeitamento, desprezo e dificultade na integración das mulleres que traballan no 
sector 

• Falta de sensibilización e escasa penetración de campañas. 

• Escasa orientación laboral de xénero (falta de información sobre saídas laborais do 
sector, etc.) 

O sector naval e un sector maioritariamente masculino, aspecto que vén dado por cuestións 

relacionadas cos traballos nos que a actividade física era significativa, e que cultural e 

tradicionalmente asumiron os homes polas peculiaridades e condicións do traballo. 

Esta situación desenvolta no pasado, aconteceu con outras moitas profesións ou actividades 

(construción, transporte, ...), xa que foron desenvolvidas por homes na maioría das 

situacións, deixando á muller apartada deste mundo, e facendo que a sociedade percibise 

esta situación como normal, sen que socialmente se aceptase a posibilidade de que a muller 

puidese acceder a esta actividade. 

Esta situación social provoca que a aceptación da inserción da muller neste ámbito sexa 

unha materia pendente da nosa sociedade, xa que hoxe en día as mulleres dedicadas á 

produción dentro do naval continúan sentindo pouca consideración social. Trátase dunha 

cuestión que aos poucos vai cambiando grazas á sensibilización neste ámbito pero aínda é 

moito o camiño que nos queda por desenvolver, tal e como manifestaron os nosos expertos 

e os empresarios entrevistados. Non debemos de esquecer, tal e como explicamos con 

anterioridade, que o rexeitamento social ten dúas caras, xa que non é só a sociedade na 

súa globalidade a que continua desprezando este tipo de traballo desenvolvido por mulleres, 
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senón que tamén é o propio sector naval o que continua xerando un clima laboral adverso o 

que dificulta a incorporación da muller aos procesos de producción. 

Ademais, os participantes nas mesas puxeron de relevancia unha cuestión: A imaxe do 

sector. O sector naval, ademais de ter unha imaxe fortemente masculinizada, socialmente 

considérase de forma pexorativa, xa que se trata dunha actividade con importantes riscos 

laborais, moi física, con alta conflictividade e difícil de adaptar ás novas tecnoloxías. 

Aínda que o sector evolucionou, a súa imaxe exterior non foi cambiando ao mesmo tempo 

polo que consideramos fundamental o desenrolo dunha campaña de sensibilización 

destinada a prestixiar o sector, co propósito de facer do naval un sector de actividade 

rechamante para CALQUERA COLECTIVO SOCIAL, sen exclusións, sen barreiras e 

limitacións CULTURAIS. 

En definitiva diremos que existe un gran descoñecemento sobre o sector en xeral, e o seu 

día a día en particular, xerando grandes lagoas e problemáticas á hora de desenvolver a 

inserción da muller no sector naval. Segundo a opinión desenvolvida nas nosas mesas de 

traballo, é necesario reforzar a orientación, formación e inserción como medios esenciais 

para a sensibilización e a chegada do cambio, pero todo iso tratarémolo ao longo da 

explicación das nosas medidas correctoras. 

 

EMPRESA- EMPRESARIO 

Trátase doutro elemento crave na determinación de causalidades na subrepresentación da 

muller no naval, porque é o máximo responsable da incorporación da muller á area 

produtiva do sector. 

En xeral diremos que no Secnamu este colectivo manifestaba as seguintes causas á 

situación de subrepresentación: 

- Crenza na incapacidade feminina 
- Carencia infraestruturas na empresa 
- Complicacións de recolocación de mulleres embarazadas 
- Pouca sensibilización para igualdade e conciliación 
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Pero antes de analizar cada un destes aspectos, cremos necesario analizar a propia 

mentalidade do empresariado galego, xa que se non nos detemos na súa comprensión o 

desenvolvemento de distintas medidas resultaranos moi complicado.  

Segundo os participantes nas mesas de traballo, a empresa galega en xeral caracterízase 

polo seu marcado carácter familiar, sen dúbida trátase de organizacións que nacen cun 

espírito autónomo e un forte coñecemento do oficio sobre o que se desenvolverá a súa 

actividade. Estas cuestións que nun principio resultan moi positivas, aos poucos vólvense 

unha limitación á hora de enfrontarse o seu crecemento. É dicir, o empresario e responsable 

posúe unha preparación moi elevada no seu oficio pero non está preparado para o 

desenvolvemento de competencias relacionadas coa dirección e xestión empresarial de 

grandes empresas. Á súa vez, e como xa sinalamos nun comezo, estas organizacións 

posúen un gran espírito familiar, e tradicionalista o que xera grandes dificultades á hora de 

asumir determinados riscos e adaptarse aos cambios externos, facendo moi difícil a 

aplicación de políticas de conciliación, integración e adaptación.  

Se nos centramos máis nas causas sinaladas no 2005 diremos que todas continúan vixentes 

na actualidade aínda que con certas matizacións. Un claro exemplo vén dado pola carencia 

de infraestruturas e a crenza da incapacidade da muller, aspectos que certamente 

continúan manifestándose pero que aos poucos adquiren menor forza, xa que para o 

primeiro dos casos, segundo as nosas mesas de traballo, se o empresario considera 

rentable a contratación de mulleres, non porá trabas á remodelación dos vestiarios, baños, 

e infraestruturas en xeral. Doutra banda, a crenza da incapacidade da muller está vinculada 

a súa inferioridade física respecto ó home. Esta crenza cada vez ten menor peso grazas a 

modernización dos medios e maquinarias de producción e as limitacións das normas de 

prevención de riscos laborais que fan que as condicións físicas resulten unha cuestión cada 

vez menos relevante dentro do desenvolvemento do proceso de traballo.  

En resumo diremos que se tivesemos que sinalar unha causa relacionada co empresariado 

do naval é a falta de apreciación de rendibilidade á hora de contratar a mulleres. 

Na, falta de apreciación de rendibilidade na contratación de mulleres, englobariamos todos 

os factores sinalados ao longo do 2005, xa que todos os aspectos sinalados englobarían dita 

reticencia. O empresario segue sentindo ese medo á contratación xa que o proceso de 

sensibilización e lento e os resultados tardan en chegar. 
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MULLERES 

Trátase dun ámbito tamén importante, xa que parte dos motivos polos que a muller non 

consegue inserirse no sector reside en aspectos relacionados coa propia muller. Neste 

senso, as nosas mesas de traballo tiñan unha perspectiva unánime sobre a percepción que 

a muller posúe antes de formar parte do persoal das empresas do naval: A muller continua 

considerando o naval como un sector desorganizado, sucio e onde as condicións de traballo 

son moi duras, é dicir, percibe a sensación xeral que a nosa sociedade transmite.  

 Á súa vez, a esta perspectiva global únenselle cuestións como as xornadas laborais moi 

extensas e o compoñente físico do traballo á hora de poder levar a cabo o traballo diario.  

- Xornadas laborais moi extensas 

O sector naval responde segundo encargos pechados, co cal en ocasións é necesario por 

motivos laborais ampliar a xornada laboral por sobrecarga de traballo. Isto xera grandes 

dificultades á hora de conciliar a vida familiar coa laboral, sobre o cal debemos actuar de 

forma homoxénea para todos os traballadores en xeral. 

- O compoñente físico  

Aínda que se produciu unha evolución a este respecto, grazas á modernización da 

maquinaria e os procesos de traballo, e as implicacións que a este respecto supón a 

lexislación de prevención de riscos laborais, o traballo que se desenrola nas áreas de 

producción do sector ten un compoñente físico que fai que non sexa especialmente 

atractivo. 

 

 

 

CONCLUSIÓN DA ACTUALIZACIÓN DA CAUSALIDADE 

 
A situación detectada ao longo do 2005 non se distancia substancialmente do obtido neste momento. Os 
cambios necesarios para corrixir a situación estanse dando pero dun xeito moi lento, o que non permite 
apreciar grandes cambios en pequenos intervalos de tempo. 
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Unha vez expostas as causas responsables da situación da muller no sector naval, 

indicamos as solucións propostas polos/as participantes nas mesas de traballo. Estas 

solucións vertébranse nos tres eixos fundamentais tratados xa no 2005 no proxecto 

Secnamu.  

 

SOLUCIÓNS DO SECNAMU 

1º EIXO  Sensibilización e información 

2º EIXO Medidas destinadas á conciliación dá vida laboral e familiar 

3º EIXO Formación 
Fonte: Proxecto Secnamu 

 

1º EIXO: A SENSIBILIZACIÓN E A INFORMACIÓN 

Como xa sinalamos, o cambio na mentalidade das mulleres, empresarios e da sociedade en 

xeral, pasa pola sensibilización e información relacionada coa igualdade de oportunidades 

entre homes e mulleres.  

Somos conscientes da importancia que posúen as campañas que actualmente se están 

desenvolvendo a este respecto, pero é necesario non só achegar máis a muller ao naval, 

senón o naval á poboación en xeral. É dicir, non só debemos de ofertar o naval como unha 

saída profesional para a muller, senón que debemos ir máis aló; debemos facer do naval 

unha actividade onde non existan limitacións para ningún colectivo, onde calquera individuo 

preparado poida desenvolverse profesionalmente. Con tal propósito deseñaremos as nosas 

accións correctoras. 

 

2º EIXO: MEDIDAS DESTINADAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR 

Dentro do Secnamu establecéronse varias medidas como a flexibilidade horaria, garderías 

nos centros de traballo, axuda á dependencia  e o teletraballo (oficios como oficina técnica, 

etc.). 
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3º EIXO: FORMACIÓN 

A formación revélase como un factor fundamental na integración da muller no sector naval. 

Un dos principais motivos que indican os empresarios para non contratar mulleres e que 

non hai mulleres formadas nas profesións do sector.  

A formación deberá perseguir varias metas. Por un lado dotar as mulleres das competencias 

necesarias para desenrolar correctamente o seu traballo. Por outro lado a formación debe 

ser un primeiro paso na integración da muller, sendo xa nas aulas e talleres onde os homes 

e as mulleres compartan as tarefas que posteriormente desenrolarán conxuntamente no 

mercado laboral. Tamén deberá adecuar os horarios, modalidades, etc. a conciliación da 

vida laboral e familiar. Finalmente a formación deberá ser a canle para sensibilizar a todos 

os integrantes do sector na igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e 

corresponsabilidade familiar e doméstica.  

Os pasos para lograr estes cambios na formación estanse a dar, pero do mesmo xeito que 

nos factores anteriores, requiren de tempo.  
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                                                                                 Solucións. Medidas correctoras 
 
De todos los aspectos sinalados con anterioridade, plantexamos as seguintes medidas 
correctivas a desenvolver:  
 

MEDIDAS CORRECTORAS EN BASE A SOLUCIÓNS ESTABLECIDAS 

 CONTORNA EMPRESA MULLER

1º EIXO  Sensibilización e información 

- Vídeo e publicidade para sensibilizar e prestixiar ao naval    

- Charlas de igualdade    

- Taller ao profesorado    

- Realizar estudos económicos sobre a rendibilidade na contratación de mulleres    

- Difundir as distintas axudas existentes para propiciar a contratación de 
mulleres    

- Realizar e difundir estudos sobre la demanda de man de obra das empresas do 
naval     

- Aplicar a normativa de Prevención de Riscos Laboais nas empresas (referida a 
carga física)    

2º EIXO Medidas destinadas á conciliación dá vida laboral e familiar 

- Mellorar a rede de emprego existente para favorecer inserción    

- Facer cumprir a lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva 
de mulleres  e homes    

- Aplicar á negociación colectiva cotas de igualdade    

3º EIXO Formación 

- Fomentar a execución de accións formativas con compromiso de contratación 
para mulleres    

- Executar accións formativas mixtas    

- Formar, sensibilizar e informar aos empresarios na aplicación de plans 
específicos relacionados con novas políticas de RSC e RR.HH.    

Fonte: Elaboración propia 
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