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Presentación e finalidade do estudo
Presentación
A incorporación das mulleres ao mercado laboral estivo marcada dende sempre, pola vinculación
do sexo feminino a ocupacións relacionadas co ámbito doméstico e do coidado, que se foron
estendendo aos sectores que ían ocupando no mercado laboral.
Pola contra, outras profesións concibíronse ao longo da historia como actividades masculinizadas
nas que a presenza do sexo feminino era dificilmente comprendida. As capacidades técnicas, o
mundo da construción e mesmo a esfera do poder e da vida pública eran eidos asociados aos
roles e aos estereotipos de xénero masculinos. A presenza de mulleres neste mundo era ínfima
e complementaria. Esta tendenza explica o feito de que, dende os nosos devanceiros, as áreas
laborais nas que se rexistraba unha incorporación masiva de mulleres tendían a ser
infravaloradas tanto económica coma socialmente. Co paso dos anos a visión sobre a
importancia da figura feminina no eido socioeconómico comeza a experimentar un cambio
positivo pero no que aínda queda camiño por percorrer. Comezan así a impoñerse as
perspectivas que proclaman que as mulleres desempeñan un papel fundamental no seo das
comunidades rurais, non só pola súa participación na vida familiar senón tamén polo rol que
xogan dentro da esfera económica. En ocasións as políticas de desenvolvemento rural ven
reducida a súa eficacia ao non recoñecer a importancia deste dobre papel que as mulleres
desempeñan no mundo do agro.
A realidade constata que as mulleres se dedican a tarefas máis diversas, teñen maior número de
responsabilidades e as súas xornadas laborais son máis extensas cas dos homes.
Así, pódese afirmar que as mulleres rurais distribúen o seu tempo en:
• Vida doméstica: administradoras do fogar, coidado dos cativos.
• Na vila ou aldea: cobren os servizos sociais e culturais.
• Colaboran activamente nas explotacións agrícolas ou nas empresas
familiares cando a miúdo non cobran un salario nin son traballadoras
autónomas.
• Pola contra, non é habitual a implicación feminina na toma de
decisións no ámbito local

nin autonómico posto que o reparto

desigual das tarefas é un obstáculo importante para conseguir que homes
e mulleres participen igualitariamente do desenvolvemento rural.
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Presentación e finalidade do estudo
Presentación
Esta difícil situación de partida provocou a aparición de iniciativas a prol das mulleres rurais,
tanto a escala europea como nacional ou de comunidades autónomas, destinadas a incentivar a
súa participación. As actitudes tradicionais no relativo aos roles establecidos para mulleres e
homes, a necesidade dunha maior formación, a falla de empregos para as mulleres,

a

precariedade laboral, os inconvintes derivados de obstáculos como a falla de medios de
transporte no eido rural, a necesidade de servizos de gardería, ou as dificultades para a
conciliación da vida laboral e familiar… desencadean unha serie de inconvintes que dificultan o
acceso das mulleres ao mercado laboral.
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Presentación e finalidade do estudo
Finalidade
A realización deste estudo ten como finalidade principal afondar no eido laboral das
mulleres no ámbito rural galego, máis concretamente, para descubrir cales son as ocupacións
en recesión, así como dar conta de posibles alternativas e oportunidades de reciclaxe
das mulleres neste ámbito. Deste xeito, o estudo reserva tamén unha parte para abordar o
tema do incremento ou descenso da presenza das mulleres en ámbitos masculinizados e
feminizados.
Trátase dunha iniciativa que responde aos seguintes factores fundamentais:
-Incide directamente en colectivos considerados como prioritarios no mercado de
traballo actual: - Mulleres traballadoras
- Mulleres traballadoras do ámbito rural
-Incide directamente en materias consideradas como prioritarias no ámbito da
competitividade das empresas e a cualificación das traballadoras:
- A reciclaxe profesional
-Contribúe a fomentar o interese por mellorar a situación dun colectivo aínda moi
minoritario e cunha gran necesidade de promoción dentro do ámbito empresarial
galego:

- As mulleres que desempeñan traballos tradicionais

Para cumprir con este fin primordial, baralláronse os datos de maior actualidade de cara a
obter un coñecemento o máis fiable e obxectivo posible sobre a realidade laboral na que as
mulleres do rural galego se encontran inmersas. Así mesmo, amosaranse as oportunidades
destinadas ao desenvolvemento e progreso económico de cara a atopar novos ámbitos
de ocupación, ao mesmo tempo que se incidirá na análise e na necesidade de mellorar o
nivel de formación e a cualificación profesional das traballadoras do rural.
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Metodoloxía
Ámbito de aplicación e orientacións
A realización deste estudo comprende a aproximación á realidade laboral das mulleres
no rural galego ao mesmo tempo que se contextualiza esta situación dentro do marco
das características xerais das condicións laborais nas que ás galegas lles toca vivir. Por
iso, ademáis do material informativo extraído da realización do propio estudo
empregouse todo un abano de material bibliográfico e estatístico de cara a un mellor
coñecemento e comprensión do espazo laboral feminino galego. Deste xeito, pódense
apreciar as diferenzas existentes entre o acceso ao traballo nos ámbitos rurais
e as singularidades propias da inserción laboral no marco das zonas urbanas.
Coa finalidade de obter datos o máis fieis posibles sobre a realidade das dificultades de
acceso das mulleres do rural ao mercado laboral e profundar na pescuda sobre cales son
as ocupacións que en maior e en menor número desempeñan, o primeiro dos
procedementos levados a cabo foi o método das enquisas. Para a súa elaboración
pensouse en que tipo de información específica interesaba obter e cales serían os
actores sociais que poderían proporcionala.
Considerouse que empresarias, persoal municipal da área de emprego e traballadoras
das catro provincias galegas serían os actores que mellor poderían mergullarnos na
realidade do mercado laboral feminino, abordandoa de maneira cualitativa e cuantitativa
e centrándonos na Galicia rural.
En total, realizáronse 70 enquisas en diferentes concellos rurais da provincia galega,
tanto do interior como da costa, co fin de obter unha cantidade de información o
suficientemente representativa. Desta maneira, intentouse acadar unha aproximación o
máis efectiva posible a todos os sectores empresariais con presenza feminina.
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Metodoloxía

Ámbito de aplicación e orientacións
Así, realizáronse tres modelos de enquisa destinados respectivamente aos tres tipos de actores
sociais xa citados. A finalidade deste método de pescuda de datos era obter unha mostra o máis
concreta posible, ante a escaseza de información desta índole.
Primeiramente organizouse unha convocatoria vía correo (envío de cartas de presentación e os
modelos de enquisa correspondentes. No caso das empresas, achegábanse os modelos de
enquisa tanto para directivas como para traballadoras), e telefónica a unha mostra representativa
de concellos de interior e costa e empresas do territorio.
Para a realización das enquisas priorizouse que fosen persoalmente, articulando outras medidas
para aqueles casos nos que non fose posible: vía mail, correo ou telefónicamente.

9

Metodoloxía
Ámbito de aplicación e orientacións
As enquisas foron elaboradas de acordo aos tres tipos de actores sociais a enquisar: mulleres
traballadoras, mulleres empresarias e persoal municipal da especialista na área de emprego.
As enquisas ás traballadoras orientáronse á obtención dun material estatístico que permitise
saber cal é a visión que as propias mulleres teñen do mercado laboral, das empresas para as
que traballan ou das ocupacións que desempeñan, así como sobre as súas expectativas de
mellora ou superación. Igualmente, as preguntas formuladas amosaban o interese por coñecer
que aspetos son os máis valorados á hora de elixir un traballo, o nivel formativo ou académico
das entrevistadas e, a modo de resumo, datos relativos a:
- Estabilidade laboral
- Traxectorias laborais
- Antigüidade nos respectivos postos de traballo
- Avaliación dos respectivos postos traballo
- Asistencia a cursos de formación e valoración que se lles dá
- Sectores empresariais nos que traballan
As enquisas ás empresarias orientáronse á consecución de información, dende o punto de
vista de quen contrata, e para saber cales eran os pricipais problemas do mercado laboral
galego, centrándose no feminino, dende o punto de vista empresarial. Así, as preguntas
formuladas ás empresarias referíanse a:
- Datos físicos relativos á empresa é a traxectoria profesional da empresaria en
cuestión, dentro e fóra da empresa
- Preferencias das empresarias á hora de contratar
- Porcentaxe de incorporación de mulleres na súa empresa
- Niveis de formación exixidos
- Datos relativos ao perfil de traballador buscado
- Plans persoais e/ou proxección de futuro
- Mobilidade ocupacional: dentro da empresa, intercentros da empresa e externa
- Opinións e posicionamentos sobre diferentes aspectos das persoas empregadas
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Metodoloxía
Ámbito de aplicación e orientacións
Por último, as enquisas ao persoal municipal da área de emprego encamiñáronse á
obtención de datos referentes á:

- Principais sectores de ocupación do Concello
- Profesións máis demandadas no Concello
- Ocupacións do Concello nas que hai máis mulleres
- Proxectos dedicados á reciclaxe profesional das mulleres e prazo de execución
- Nº de postos de traballo que se crearían con dito proxecto
- Nº de postos de traballo que se crearían para mulleres con dito proxecto
- Tipoloxía de contratos que xurdirían
- Formación que deben ter as aspirantes a ditos postos
- Existencia ou non no Concello de estatísticas que dean unha idea das
características do mercado de traballo
- Solicitude de información procedente do Concello por parte das empresas
da zona e tipo de información que se lles facilita
- Motivos polos que as empresas non informan ás súas traballadoras
- Información relativa a mulleres emprendedoras
- Información necesaria para ter un bo coñecemento do mercado laboral
feminino
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Metodoloxía
Ámbito de aplicación e orientacións
Para completar e contextualizar

a información extraída, tras a realización das enquisas

traballouse tamén con documentación procedente de diversos espazos. A documentación
empregada citarase posteriormente, no apartado dedicado á bibliografía, pero deseguido,
pasamos a citar a documentación complementaria ás enquisas da que se botou man para a
realización de táboas e gráficos e para a contextualización do estudo no marco do eido laboral
galego:

- Análise de Fontes documentais: Documentación bibliográfica, fundamentalmente
relacionada coa situación laboral da muller galega.
- Datos estatísticos: procedentes do Instituto Nacional de Estatística, (INE) do Instituto
Galego de Estatística (IGE), da Seguridade Social do Ministerio de Traballo e do MAPA.
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia
Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
Análise das enquisas realizadas a traballadoras
A poboación enquisada para este estudo está formada por mulleres das catro provincias
galegas, comprendidas nun rango de idade que se estende entre os 20 e os 68 anos. A
porcentaxe de poboación activa feminina é moi variada pero cabe destacar a escasa existencia
de traballadoras menores de 24 anos sendo un 4 % da poboación enquisada fronte ao 60 % da
poboación activa, que está comprendida entre os 25 e os 39 anos e o 36 % das maiores de 40
anos. Tal e como aparece representado no seguinte gráfico:

IDADES DA POBOACIÓN ENQUISADA
DE 20 A 24 ANOS
DE 25 A 29 ANOS
DE 30 A 34 ANOS
DE 35 A 39 ANOS
DE 40 A 44 ANOS
DE 45 A 49 ANOS
MÁIS DE 49 ANOS

Analizando ditos datos por provincias cabe destacar que na provincia de Lugo a poboación
feminina activa máis frecuente laboralmente falando é a comprendida entre os 30 e os 34 anos.
Pola

contra,

na

provincia da

Coruña, este dato pertence ao
IDADES DAS TRABALLADORAS
ENQUISADAS POR PROVINCIAS

rango

de

entre os

idade

comprendido

35 e os 39 anos. Na

provincia de Pontevedra existe
unha equivalencia entre estes
A CORUÑA

dous rangos sendo ambos os

LUGO

máis frecuentes, todo o contrario

OURENSE

do que acontece na provincia de

PONTEVEDRA

Lugo onde a franxa de idade das
traballadoras activas supera os 49
anos de idade.
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia
Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
O mercado laboral feminino na Galicia rural é moi variado. Segundo os datos derivados das
enquisas, os sectores da industria, a hostalería e o sector servizos son os máis comúns entre
a poboación feminina do rural. Outros sectores con gran presenza feminina son o sector téxtil e o
comercio, non só polo número de traballadoras que inclúen senón polo número de empresarias
que se atopan inmersas neles.
Centrándonos no aspecto das categorías laborais, as máis frecuentes entre as mulleres
traballadoras son a de peón (sector servizos e industria), operaria de máquina ou maquinista
(sector industria) e a de administrativa, seguida da de costureira, dependente e camareira xunto
coas limpadoras.
ACTIVIDADES LABORAIS MÁIS DESEMPEÑADAS POLAS MULLERES GALEGAS
VETERINARIA
ADMINISTRATIVA
HOSTELERÍA
DEPENDENTA
REPARTIDORA
PEON
MAQUINISTA
TÉCNICA
COSTUREIRA
LIMPADORA

O sector laboral feminino caracterízase sobre todo pola estabilidade laboral das traballadoras
onde case a metade delas (49 %) leva máis de 5 anos traballando na mesma empresa dándose
casos de mulleres que levan máis de 20 anos no mesmo emprego. A estabilidade laboral é
considerada como un dos problemas máis habituais cos que se atopan as mulleres na súa
incorporación ao mercado laboral. O feito de que os datos deste estudo apunten unha taxa
positiva de estabilidade prodúcese porque a miúdo no eido rural, as mulleres que se incorporan a
un posto de traballo seguen nese posto durante moitos anos. Pode que as súas condicións
laborais non sexan as desexadas pero danse moitos casos, sobre todo entre as mulleres de idade
máis avanzada, de traballadoras actuais que se introduciron no mercado laboral a idades temperás
e que probablemente terminen xubilándose no mesmo posto que ocuparon dende o principio.
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia

Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
Un 28 % das traballadoras leva menos de 2 anos traballando na mesma empresa. A maioría das
mulleres incluídas nesta porcentaxe teñen unha idade comprendida entre os 20 e os 29 anos,
este é o seu primeiro traballo ou pola contra acaba de reincorporarse ao mundo laboral.
ESTABILIDADE LABORAL

MÁIS DE 5 ANOS
MENOS DE 2 ANOS
ENTRE 2 E 5 ANOS

No que atinxe á formación académica das enquisadas cómpre destacar que o 52 % son
traballadoras non cualificadas das cales un 17 % non ten estudos e o 35 % restante só ten
estudos básicos.
Por outra parte, un 48 % das enquisadas son traballadoras cualificadas un 25 % das cales ten
estudos medios e un 23 % estudos universitarios, sendo estas últimas maioritariamente as que
ocupan os postos de administración e xerencia nas empresas.
No caso das mulleres de mediana idade (30- >49) e con niveis educativos moi baixos, cómpre
resaltar que cando son elas as propietarias da empresa tamén son elas as que levan a sua
xestión. Isto indica que nestes casos, a experiencia laboral diaria e a disposición das
traballadoras son tamén unha fonte importante de coñecementos.
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia

Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
FORMACIÓN ACADÉMICA DA POBOACIÓN ENQUISADA

ESTUDOS SUPERIORES
ESTUDOS MEDIOS
ESTUDOS BÁSICOS
SEN ESTUDOS

As características laborais máis valoradas polas traballadoras á hora de escoller un emprego
son:
CARACTERÍSTICAS LABORAIS MAÍS VALORADAS

• A REMUNERACIÓN ECONÓMICA.
• A POSIBILIDADE DE ASCENSO E DE MELLORA DENTRO DA EMPRESA.
• O HORARIO.

DURACIÓN DO CONTRATO
HORARIO
SOLDO
LOCALIZACIÓN
ASCENSO
CONCILIACIÓN FAMILIAR
CONTORNO

Unha das características menos importantes para as traballadoras no seu posto de traballo é se
a empresa facilita a formación continua das traballadoras ou pon á súa disposición cursos
formativos para a actualización de coñecementos. Un 65 % das enquisadas non acode a cursos
de reciclaxe laboral. Segundo os datos extraídos, as traballadoras consideran que

o máis

importante é que no seu traballo, ademáis de obter un bo soldo e de dispoñer dun horario que
lles permita conciliar a vida laboral e familiar, se lles brinden oportunidades de ascenso.
17

Situación laboral actual das mulleres en Galicia

Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas

ASISTENCIA A CURSOS DE RECICLAXE

A maioría das traballadoras (un 70 %) que non acode a estes cursos establece como
condicionante a falta de tempo para realizalos, fronte ao 20 % que non os realiza por falta de
recursos económicos e o 10 % por falta de información sobre os cursos que se organizan e as
datas de realización.

CAUSAS MÁIS FRECUENTES DE
NON ASISTENCIA A CURSOS DE RECICLAXE

A maior parte das traballadoras que si acoden a cursos formativos e de reciclaxe profesional
fano

maioritariamente

por

necesidades

laborais

e

buscando

a

actualización

dos

coñecementos necesarios para desenvolveren a súa actividade laboral. A finalidade de mellorar
laboralmente, xa sexa dentro da mesma empresa e categoría profesional ou noutras, é outro
dos motivos polos cales as traballadoras se interesan pola realización dos cursos de formación.
Aproximadamente un 8 % acode aos cursos porque llo requiren dende a empresa e non por
iniciativa propia da traballadora. Tamén hai que mencionar que nos atopamos con casos
determinados en que as traballadoras si tiñan interese por formarse e acudían aos cursos que
lles era posible. Con todo, recoñecían que estes escasamente se facían.
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia

Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
DATOS INDICATIVOS DE PORQUÉ ACODEN A CURSOS DE RECICLAXE

Se centramos a análise da asistencia de mulleres a cursos de reciclaxe por provincias, os datos
reflicten que:
- A asistencia de mulleres aos cursos de reciclaxe non supera o 30 % en ningunha provincia
sendo a de Lugo a de menor índice de asistencia pois aquí só o 9 % das traballadoras acode
aos cursos de reciclaxe. É na provincia da Coruña onde se contempla unha maior porcentaxe de
asistencia das traballadoras a ditos cursos con máis do 28 % de asistencia.

SI
NON
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia

Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
Análise das enquisas realizadas a empresarias e persoal técnico municipal na área
de emprego
Analizadas as enquisas das traballadoras pasamos á extracción de datos procedentes das
realizadas a empresarias e persoal técnico municipal.
Segundo os datos proporcionados polas empresarias, os aspectos máis valorados polas
traballadoras que se acaban de contratar en referencia ao contrato laboral son o horario e o
soldo.
Pola contra, o menos valorado é a formación continua da empresa xunto coa promoción
laboral.
HORARIO
SOLDO
PROXIMIDADE DO LUGAR DE TRABALLO
PROMOCIÓN LABORAL
DURACIÓN DO CONTRATO
CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E
LABORAL

Os aspectos máis valorados polas empresarias ao contrataren as súas traballadoras son, en
orde de prioridade, as seguintes:
• A iniciativa para traballar
• A experiencia laboral previa
• A formación académica
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia

Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
Estas son as tres características máis importantes e definitorias á hora da contratación. En canto
á formación académica, un alto índice de empresarias enquisadas amosaron o seu descontento
polas dificultades que se lle presentan á hora de contratar persoal debidamente cualificado para
ocupar certos postos de traballo.
Por outra banda, o interese, a forma de contactar coa empresa, xunto coa vida familiar e
persoal das traballadoras, así como as súas referencias, son as características que o conxunto
das empresarias enquisadas consideran menos relevantes á hora da contratación.
VALORACIÓN DOS EMPRESARIOS PARA A CONTRATACIÓN

FORMACIÓN
EXP. LABORAL
INICIATIVA
REFERENCIAS
INTERESE POLA EMPRESA
VIDA PERSONAL

En canto á porcentaxe de incorporación das mulleres nas empresas do rural obxecto do estudo,
no 53 % delas todos/as os/as traballadores/as son mulleres. No 27 % das empresas, as
mulleres cobren case a totalidade dos postos de traballo mentres que no 7 % dos casos, as
mulleres cobren a metade do cadro de persoal e no 13 % só unha cuarta parte do cadro. A
elevada porcentaxe de presenza de mulleres nas empresas débese a que as empresarias do
eido rural enquisadas acostuman ser mulleres autónomas con poucas traballadoras ao seu
cargo, con excepción do sector téxtil onde se precisa de maior man de obra para lograr a
competitividade e, en moitos casos, estas empresas son unipersoais.
Daquela, estamos ante autónomas dedicadas principalmente á agricultura e á gandería
seguidas do sector téxtil e servizos.
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia
Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
Atendendo o tipo de contrato, o 73 % deles son fixos fronte a só o 27 % dos contratos, que son
temporais.
TIPOS DE CONTRATO

A pesar de que as empresarias recoñecen a importancia da formación, tamén consideran
positivo o feito de que as traballadoras acepten desempeñar un traballo que se encontra por
debaixo da súa titulación ou cualificación. O piar sobre o que se basean para a defensa desta
idea consiste na consideración de que, ademáis de ser difícil atopar un emprego equiparado co
nivel académico, trátase da mellor forma de adquirir experiencia laboral.
Nesta clase de pequena empresa rural, as empregadas acostuman ser contratadas de xeito fixo
ao considerar positivo que as traballadoras se sintan identificadas coa empresa para así espertar
nelas a ansia por teren iniciativas e de propoñeren melloras.
A situación laboral no futuro: O 51 % das enquisadas dentro de 10 anos vese traballando na
mesma empresa, fronte ao 17 % que espera poder ter a súa propia empresa con varios/as
operarios/as.
Pola contra, un 6 % vese gozando do tempo libre e vivindo do que traballen outros e un 26 %
que se ve xubilada dentro de 10 anos.
TRABALLANDO NA MESMA EMPRESA

VISIÓN DE FUTURO

A FRONTE DUNHA EMPRESA PROPIA
XUBILADAS
VIVINDO DOUTROS E CON TEMPO
LIBRE
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Situación laboral actual das mulleres en Galicia
Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
Ás empresarias enquisadas integrantes da mostra tamén se lles formularon preguntas relativas
á globalización ou á sociedade do coñecemento. Nas catro provincias os resultados respecto
destas cuestións xeneralízanse de maneira que as opinións sobre a globalización ou a sociedade
do coñecemento van desde o descoñecemento á descarga de responsabilidades na
Administración Pública. En canto á implantación de novos enfoques organizativos como o
teletraballo, moitas empresarias recoñecen que o seu desenvolvemento podería ser interesante
pero recoñecen que teñen que darse moitos pasos para que a aplicación deste tipo de lóxicas
deixen de estar tan lonxe das pequenas empresas do rural.

Persoal técnico municipal
Para lograr que a mostra fose

aínda máis significativa, para levar a cabo este estudo

realizáronse tamén enquisas entre o persoal técnico municipal de concellos das catro provincias
galegas.
En total, entrevistáronse 5 técnicos/as de emprego en cada provincia.
Tras tratar os datos recollidos nestas enquisas destacamos que
os sectores laborais máis usuais entre as mulleres do rural son:

• Sector da agricultura e da gandería
• A atención a maiores: a máis demandada por mulleres de baixa cualificación.
• Sector servizos.
OCUPACIÓNS MAIORITARIAS DAS MULLERES NO RURAL

PESCA
SERVIZOS
TEXTIL
ATENCIÓN AO MAIOR
AGRICULTURA E GANDERIA
LIMPEZA

23

Situación laboral actual das mulleres en Galicia
Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
Reflectindo a información derivada das entrevistas realizadas cos/as técnicos/as, en máis do
80% dos concellos enquisados non se levan a cabo proxectos adicados á reciclaxe profesional.
Esta información ven completar a anteriormente citada nas enquisas a traballadoras, onde
apuntabamos que a pesar de que en moitos casos si existía un interese pola asistencia a cursos
formativos e de reciclaxe, as propias traballadoras recoñecían que estes a penas se facían.
Isto constitúe un problema na medida en que a formación e cualificación unidas a cursos
formativos e de reciclaxe constitúen un piar importante para o progreso feminino no mundo
laboral, especialmente no caso do rural.
Un inconvinte importante é o feito de que nos propios concellos se descoñezan cales son as
necesidades formativas reais que necesitan as mulleres do rural galego. Só coñecendo a
realidade na que viven estas mulleres se poden crear cursos adecuados co tipo de traballo ou
función que desempeñan no seo das empresas.
Nos concellos atoparonse poucos tipos de proxectos destinados en exclusiva a mulleres dado
que o escaso número de iniciativas encontradas están orientadas a ambos os sexos.
Igualmente estes plans tampouco son válidos para as mulleres rurais posto que a maioría dos
proxectos están encamiñados aos/as habitantes de espazos urbanos.

PROXECTOS ADICADOS Á RECICLAXE PROFESIONAL NOS CONCELLOS DE GALICIA

SI
NON

24

Situación laboral actual das mulleres en Galicia
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O 73 % do empresariado acode aos concellos para solicitaren información sobre:
• Requisitos e documentación

que hai que entregar xunto coa tramitación

para a contratación de traballadores/as.
• Axudas para a contratación de traballadores/as .
• Subvencións para a posta en marcha de actividades.
• Información e asesoramento sobre a adquisición de equipamentos.
• Creación de empresas.
• Servizos públicos de emprego.
• Formación ocupacional.
Outra consulta frecuente é pedir información sobre os incentivos á contratación e as liñas de
financiamento para a formación de persoas desempregadas e en activo.
BUSCA DE INFORMACIÓN DAS EMPRESAS NOS CONCELLOS

SI
NON

Entre todas as afirmacións procedentes

das persoas técnicas municipais ás que se lles

realizaron as enquisas pódense tirar as seguintes ideas globais:
• O traballo das mulleres no rural encóntrase moitas veces somerxido, sendo polo tanto difícil
de cuantificar en cifras. Na realidade existe abundancia de datos sobre a situación laboral da
muller pero non existe esta copiosidade de información que analice unicamente a realidade
laboral das mulleres do rural.
• É precisa a información para que as mulleres poidan satisfacer as súas inquietudes
formativas.
25
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Estudo: Análise dos datos extraídos das enquisas
• A maioría das empresas rurais e con gran presenza feminina son explotacións agrarias.
• O despoboamento, o éxodo ás cidades e a falla de xente nova residente no rural inflúen
negativamente na existencia de traballo e de empresas no rural.
• É un mercado laboral non especializado e con escasa formación.
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En liñas xerais podemos dicir

que a situación laboral actual das galegas caracterízase por

rexistrar unha taxa de emprego (51%) moi inferior á dos homes (71,4 %).

TAXA DE EMPREGO DAS MULLERES EN GALICIA

Taxa de emprego femenino
Taxa de emprego masculino

Se temos en conta as cifras alcanzadas entre os períodos 2003-2005, fronte ao 2005-2007,
extraemos que a porcentaxe de mulleres contratadas é inferior ao seu peso poboacional posto
que o 46% das persoas contratadas en 2007 son mulleres. As mulleres contratadas tiveron no
2007 un incremento do 13,6%, con relación ao 2005, o que supón 3,8 puntos máis.
Atendendo ao paro, aínda que cómpre mencionar que no 2007 tivo lugar unha redución de
12.426 mulleres demandantes de emprego, a media anual de desempregadas sitúase en
95.880. Se temos en conta o período 1996-2004, o peso do paro das galegas na media estatal
incrementábase de modo constante. A partir do 2005, as paradas descenderon nun 14,9% en
Galicia, 11,4 puntos máis ca no Estado, onde as demandantes paradas descenderon un 3,5%.
POBOACIÓN GALEGA PARADA POR XÉNERO E GRUPOS DE IDADE

TOTAL
HOMES
MULLERES

Fonte: INE e IGE
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Segundo as enquisas e datos estatísticos sobre poboación activa, en Galicia existen 271.175
mulleres cunha relación laboral estable, cifrándose nun 67,6% a taxa de estabilidade. Isto
comporta un incremento de aproximadamente 35.100 traballadoras.
Un elemento de desigualdade é a temporalidade na contratación de mulleres, o que supón un
freo para a súa incorporación ao mundo laboral ao obstaculizar as posibilidades de planificación
a longo prazo. Seguindo coas diverxencias en canto á igualdade laboral, catro de cada dez
mulleres teñen unhas relacións laborais precarias, mentres que no caso dos homes son tres de
cada dez o que suporía que a taxa de precariedade delas é 5,3 puntos superior á rexistrada
neles.
Por outra banda, o número de afiliadas á seguridade social en Galicia aumentou, nos dous
últimos anos, en 42.832, acadando así a cifra de 463.832 afiliadas. As idades das galegas
comprendidas neste total oscilan entre os 16 e os 64 anos. Estas cifras supoñían un 50,3 % de
afiliadas fronte ao 66,3% de homes afiliados á seguridade social, o que comporta unha
diferenza de 16 puntos.
AFILICIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL EN GALICIA

HOMES AFILIADOS Á SEGURIDADE SOCIAL
MULLERES AFILIADAS Á SEGURIDADE SOCIAL

Para facérmonos unha idea do estado real de afiliacións á seguridade social na actualidade
vexamos a seguinte táboa elaborada a partir dos datos extraídos do IGE e procedentes do
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Fonte: INE e IGE

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por conta propia, e os/as
seus/súas afiliados/as intégranse no Réxime Especial de Autónomos/as.
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Por todo o exposto, e a xeito de resumo, podemos dicir que as galegas seguen unha situación
de desvantaxe con respecto aos galegos en materia de:
• Estabilidade laboral: as mulleres coñecen en maior grao o que é a precariedade
laboral, ao estaren suxeitas a condicións de emprego temporal e a tempo parcial ou
mesmo ó encadeamento de contratos e de prórrogas sucesivas.
• Diferenza salarial: a discriminación salarial non só afecta ás mulleres con menor
formación, senón que se trata dunha realidade xenérica, dado que as galegas en
globalidade, cobran arredor dun 27 % menos cós galegos, aínda desempeñando o
mesmo traballo. O feito de que as universidades galegas rexistren un maior número
de alumnas que de alumnos non garante a inserción laboral das primeiras nin a
equiparación salarial con respecto aos segundos.
• Incorporación ao mercado laboral: acceden en gran medida ás categorías
profesionais máis baixas, do que deriva que en moitos casos as retribucións salariais
sexan inferiores ás percibidas polos homes.
• Paro: Datos estatísticos de diferentes estudos establecen que por cada dez galegos
no paro hai dezasete galegas. En canto ao tema do paro, arredor dunhas 52.565
mulleres levarían menos dun ano inscritas como demandantes de emprego. Entre
elas, 6.844 non superan os 30 anos e carecen de experiencia laboral e de formación
profesional.
•

Formación: As estatísticas apuntan a que un 74 % das mulleres carecen de

formación de tipo profesional o que supón unha cifra de 70.952 mulleres. Entre elas,
arredor dunhas 13,426 nunca estiveron empregadas e o 49 % atópanse nunha franxa
de idade situada a partir dos 45 ou máis.
Estas diverxencias véñense constatando dende o último trimestre do 2007, cando os datos
estatísticos apuntaban xa que as mulleres galegas experimentaban diferenzas respecto dos
homes en canto ás funcións desempeñadas nos diversos sectores económicos ou mesmo no que
atinxe aos altos cargos nos organigramas ocupacionais. Segundo os datos, as mulleres só
representan un 5 % nas ocupacións que ocupan o 23 % dos traballadores galegos.
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A estrutura patriarcal e as diferenzas sexistas que aínda se perciben no mercado laboral
supoñen que a representación feminina en actividades tradicionalmente masculinas sexa moi
baixa, ao redor do 10 %. Estas profesións, ás que as mulleres teñen un difícil acceso, son
aquelas propias da construción, fontanería, pesca, mecánica, ferreiría minería, seguridade,
condución...
As galegas teñen maior representatividade nas profesións relativas ao ensino, sanidade, ciencias
sociais, servizos e niveismedios de administración. As porcentaxes marcan nestes casos entre
un 40% e un 60% de presenza feminina.
O sector téxtil e hostaleiro, as actividades relacionadas co ámbito da estética, as profesións do
eido das humanidades ou mesmo os servizos de coidado de baixa cualificación engloban máis
do 60 % das traballadoras galegas.
Como vimos ao longo deste apartado, existen índices que marcan pequenos avances positivos
no que á incorporación laboral da muller se refire. Proba disto, é o feito de que ascendese no
2007 o número de mulleres contratadas, que as mulleres gañen presenza en sectores
masculinizados ou mesmo que aumentase a cifra de afiliadas á seguridade social. Aínda
intentando atopar esta positividade, ben é certo que queda moito camiño por andar, dado que a
pesar de se elevaren os índices e porcentaxes ao carón das mulleres, as galegas seguen a
atoparse nunha situación de inferioridade con respecto aos homes.
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Actividades con menor presenza feminina
As diferenzas de corte sexista levan a establecer un baremo de actividades nas que as mulleres
se atopan subrepresentadas. Actualmente, as ocupacións que contan con menor presenza
feminina, con menos dun 40,1 % dos contratos son:

Fonte: INE e IGE

• Ocupacións da construción. Número total de contratos: 685.142 (o 11,2 % do total). Deles,
só o 3 % (20.515) son de mulleres.
• Ocupacións de loxística. Número total de contratos: 496.772 (o 8,1% do total) Deles, só o
14,5 % (71.987) son de mulleres.
• Ocupacións do transporte. Número total de contratos: 209.963 (o 3,4 % do total) Deles, só o
6,5% (13.687) son de mulleres.
• Ocupacións do metal. Número total de contratos: 204.798 ( 3,3% do total). Deles, só o
2,6% (5.313) son de mulleres.
• Ocupacións de seguridade. Número total de contratos: 70.679 (o 1,23% do total). Deles, só
o 17,2% (12.134) son de mulleres.
• Ocupacións da madeira. Número total de contratos: 50.248 (o 0,82% do total). Deles, só o
13,7% (6.902) son de mulleres.
Facendo máis extensa esta lista de actividades económicas nas que a muller se atopa
subrepresentada, na seguinte gráfica, podemos observar aquelas ocupacións nas que a
representación feminina non supera o 10 % entre o número total de traballadores.
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Incremento da presenza femenina en sectores
masculinizados
A pesar de constatarse esta existencia de actividades económicas de subrepresentación
feminina, no período 2005-2007 produciuse un incremento de

mulleres contratadas en 15

actividades masculinizadas. Aínda que entre estas 15 actividades, 9 corresponden a ocupacións
por excelencia desempeñadas por homes, as mulleres acadaron un ascenso da media de
incremento de contratación, situándose así no 38,6 %. Este incremento comporta a
incorporación de 6.000 mulleres contratadas en diferentes subsectores de actividade.
INCREMENTO DA CONTRATACIÓN FEMENINA EN ACTIVIDADES MASCULINIZADAS 2007

Industrias doutros minerais non-metálicos
Industria de madeira e da cortiza
Incremento total
Fabricación de material de transporte
Servizo de transporte, almacenamento e
telecomunicacións

En canto ao ámbito da industria de transformación do caucho e materias plásticas rexistrouse un
aumento do peso feminino na contratación de 4,9 puntos máis. Isto supón a incorporación de
366 mulleres, aumentando a súa representatividade até o 35,7 %, fronte ao 30,8 % do 2005.
No servizo de transporte, almacenamento e comunicacións, a presenza feminina aumenta ata
acadar as 2.544 mulleres contratadas máis. Este ascenso de 4,9 puntos supón o paso do 23,3 %
no 2005 ao 28,7 % no 2007.
No que atinxe á fabricación de material de transporte, o incremento de contratación feminina
multiplicou por máis de dous o número de persoas contratadas existentes. Así, pasouse a contar
con 1.296 mulleres contratadas máis. Este aumento significa un incremento do peso feminino de
5,3 puntos, acadando unha representación do 18,5 % en 2007, fronte ó 13,2 % do 2005.
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Incremento da presenza femenina en sectores
masculinizados

Outro dos sectores nos que se eleva o índice de contratación no período 2005-2007 e que non
se contempla nesta gráfica, é o da construción. A pesar de tratarse dun claro exemplo de
ámbito ocupacional masculinizado, no 2007 contemplouse un aumento de 828 mulleres
contratadas máis que en 2005. Outro dos sectores con maior presenza masculina, o das
industrias doutros produtos minerais non-metálicos, tamén sector masculinizado, rexistrouse no
mesmo período a presenza dun 70 % máis de mulleres das existentes inicialmente. Cun
aumento de cinco puntos, o sexo feminino aumenta a súa presenza coa incorporación de 358
mulleres. Xa por último, é na tamén masculinizada industria da madeira e da cortiza onde se
constata igualmente o aumento do índice de mulleres contratadas.
No 2007 constatouse o incremento de 268 mulleres contratadas máis (aumento do 22,2 %
respecto do 2005). Aumenta así en 4,7 puntos a presenza feminina neste sector, acadando o
28,9 %.
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Incremento da presenza femenina en sectores feminizados

Ao mesmo tempo que as mulleres acadan un escano máis na súa loita pola igualdade ao
incorporarse a sectores masculinizados, o aumento da súa presenza no eido laboral maniféstase
tamén co incremento do número de contratadas en sectores feminizados.
Exemplo disto é o incremento dun 30,4 % de mulleres contratadas no seo da administración
pública, o 40 % na intermediación financeira, o 18,6 % nas actividades inmobiliarias e de
alugueiro e servizos empresariais, o 24,4 % na sanidade, ou o 15,6 % no ensino.
Pola contra, os sectores feminizados do comercio, hostalería e servizos persoais rexistran un
menor crecemento.
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A evolución da contratación de mulleres
Entre o período 2005-2007, rexistráronse arredor dunhas 8.000 mulleres contratadas máis. Canto
á contratación indefinida, os datos do 2007 reflicten que a cifra de contratadas acadadas foi de
42.008.

Isto supón un incremento do 43,2% no 2007 respecto do 2005. Deste xeito, o ano

pasado as mulleres viron incrementado o peso da contratación indefinida sobre o total dos/as
contratados/as en 3,7 puntos máis que no 2005, situándose nunha porcentaxe do 14,8 %.
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Situación laboral actual das mulleres rurais
As loitas de colectivos, asociacións, cooperativas, federacións e sindicatos de mulleres do
rural, xa non só no eido galego, senón en todo o territorio español, están encamiñadas cara á
consecución dun obxectivo imprescindible que non é outro que lograr que a muller sexa o eixe
principal do desenvolvemento rural. Este impulso pasa polo recoñecemento

da

cotitularidade das mulleres nas explotacións agrarias, así como por un plan estratéxico dirixido
expresamente á muller rural.
En España, só un 30 % das mulleres rurais están á fronte das explotacións agrarias, cando son
precisamente elas as que desenvolven arredor do 82 % do traballo realizado no agro e no seo
familiar. Non existe un recoñecemento lexislativo desta situación, o que provoca que a maior
parte das mulleres do rural non coticen á Seguridade Social debido á carencia dunha forma
xurídica que lles permita desenvolver o seu labor neste contexto. Este aspecto provocou que,
durante o pasado 2007, numerosos colectivos criticasen a Lei de Desenvolvemento Sostible
do Medio Rural, aprobada polo MAPA en decembro do 2007
Pero os diferentes sectores en defensa das condicións sociolaborais da muller rural, que
protestan tamén polas dificultades para a conciliación da vida familiar e laboral, non soamente
centran o seu descontento na devandita lei. Ao longo do 2007 tamén se produciron algunhas
discrepancias en torno á Lei da Igualdade, ao considerar que ás expectativas para as mulleres
do rural eran superiores ás recollidas no texto da norma. Neste mesmo sentido, tampouco se
considera a axuda de 2.500 euros por cada fillo nacido en España como unha medida suficiente
de cara a solucionar os problemas de concilicación cos que se atopan as mulleres, dado que
segundo as cifras, no 2005, case 400.000 españolas tiveron que deixar o

seu traballo por

problemas de conciliación, fronte aos 14.500 homes que abandonaron o seu emprego.
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As mulleres rurais víronse historicamente vinculadas ás tarefas do ámbito doméstico e a todas
aquelas ligadas aos roles femininos. Así, o traballo extradoméstico por parte do sexo feminino
só se explicaba como unha actividade complementaria á realizada polos homes, e como
situación excepcional nos casos de viuvez ou cando estivese en perigo a economía da unidade
familiar.
As transformacións de carácter económico e sociocultural que atravesa a Galicia rural do
século XIX producen cambios simbólicos no sector feminino e unha nova visión sobre o rol da
muller nas comunidades que a rodean. Así, o incremento e mellora de oportunidades
formativas, económicas e académicas, o proceso industrializador, o acceso a novos servizos e
o paulatino acceso da muller a novos mercados comportan novas expectativas para os que
habitan o medio rural, sobre todo, no caso das mulleres. O papel da muller comeza a ser
valorizado. Así, os esforzos de colectivos, asociacións ou federacións de mulleres rurais
oriéntanse á consecución do derrubamento dos obstáculos que dificultan o acceso feminino
ao mercado laboral e a igualdade de oportunidades respecto dos homes.
A mellora da formación continua, as actividades de reciclaxe ou a incentivación de plans
formativos e de iniciativas adecuadas ás características específicas das comunidades rurais,
son decisivas para lograr mellorar a situación

laboral da muller do rural galego, ao

proporcionarlle unha maior capacidade competitiva no que a formación cultural e académica
se refire. Igualmente, o apoio a políticas de desenvolvemento rural e a políticas educativas e
sociais orientadas á consecución de igualdade de oportunidades para mulleres e homes, son
fundamentais para acadar maiores oportunidades de inserción laboral e social.
Os espazos rurais galegos deixan de ser espazos social e territorialmente illados. A suma dos
cambios mencionados ata este momento, engadida á aparición dos espazos rururbanos,
propician que a agricultura e gandería deixen de ser os principais sectores económicos aos
que se adican as familias do rural. Pouco a pouco van gañando protagonismo as actividades
económicas vinculadas ao sector terciario e comezan a enxergarse novas pautas,
comportamentos e formas de pensar propios dunha mentalidade urbana.
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Conclusións dos datos extraídos das enquisas:

O obxectivo primodial deste estudo é realizar unha análise da situación laboral da muller do
rural galego para descubrir cales sonas ocupacións en recesión, así

como estudar as

alternativas e oportunidades de recliclaxe das mulleres neste ámbito. A poboación enquisada
mediante as 70 entrevistas elaboradas para a realización desta iniciativa, inclúe un abano de
mulleres das catro provincias galegas comprendidas entre os 20 e os 68 anos.
A modo de resumo, dos datos extraídos de forma cualitativa ecuantitativa tras analizar as
enquisas realizadas a traballadoras, persoal técnico municipal especialista na área de emprego
e empresarias, pódense salientar as seguintes ideas:
•

Entre a poboación

activa feminina destaca a escasa existencia de

traballadoras menores de 24 anos. O 60 % da poboación activa está
comprendida entre os 25 e os 39 mentres que as maiores de 40 anos representan un
36 %.
• O despoboamento, o exódo ás cidades e a presenza cada vez menor de
xente nova no rural, dificultan a creación de empresas nel e supoñen un
obstáculo de cara á mellora laboral nos espazos rurais.
•

Os sectores da industria, a hostalería e o sector servizos son os máis

comúns entre a poboación feminina do rural.
• En canto á formación académica das enquisadas, o 52 % son traballadoras non
cualificadas, das cales un 17 % non ten estudos e o 35 % restante só os
estudos básicos.
• A pesar de que se van dando pequenos pasos na consecución de melloras trátase
dun mercado laboral non especializado e con escasa formación.
• A remuneración económica, a posibilidade de ascenso e mellora laboral
dentro da empresa así como o horario son os aspectos máis valorados polas
traballadoras en canto á ocupación que desempeñan.
ocupación que desempeñan.
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•

A oferta de cursos formativos por parte das empresas é unha das

cuestións menos valoradas por parte das traballadoras, de aí que o 65
% das enquisadas non acuda a cursos de reciclaxe laboral. A falla de
medios económicos e de tempo, así como a escaseza de cursos desta índole ou a
mínima información sobre os existentes son os motivos principais da non asistencia
aos mesmos. A asistencia a cursos non supera o 30 % en ningunha provincia e no
80% dos concellos enquisados non se levan a cabo iniciativas de reciclaxe
profesional. É na provincia da Coruña onde se rexistra maior porcentaxe (28%) de
asistencia de traballadoras a ditos cursiños.
• Nos concellos existen poucos cursos e plans destinados exclusivamente
a mulleres.

Os proxectos adoitan estar dedicados a ambos os sexos e, sobre

todo, a ámbitos urbanos e non ós rurais.
• Os aspectos máis valorados polas empresarias ao contrataren as súas
traballadoras son en orde de prioridade: a iniciativa para traballar, a
experiencia laboral previa e a formación académica.
•

Uns dos problemas que as empresarias resaltan é a dificultade de

atopar traballadoras coa cualificación e formación requirida para o
desempeño de determinadospostos.
• Na pequena empresa rural, as traballadoras acostuman ter uncontrato fixo
por considerar

que incentiva as propostas de mellora e a iniciativa.

Ademais, nestas pequenas empresas tende a haber un número elevado de mulleres,
dado que as empresarias do eido rural adoitan ser autónomas con poucas
traballadoras ao seu cargo (sobre todo son explotacións agrícolas). Tamén se da o
caso das empresas unipersoais,como exemplifica o caso das autónomas gandeiras e
agrícolas.
• O traballo da muller do rural é difícil de cuantificar dado que en moitas
ocasións se atopa somerxido.
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