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1. XUSTIFICACIÓN, OBXETIVOS E METODOLOXÍA
1.1
1.1.

XUSTIFICACIÓN

A formación de mariños mercantes ten unha historia intermitente de case 500 anos na cidade
da Coruña, hoxe en día esta tradición ten a súa continuidade na Escola Técnica Superior de
Náutica e Máquinas da Universidade dá Coruña (ETSNM), único centro en Galicia cuxos
titulados desenvolven o seu labor a bordo de buques abandeirados en todo o mundo.
Entre os alumnos que cursan estes estudos atópanse un pequeno pero non desdeñable
número de mulleres que, finalizado o seu período académico pasarán a formar parte dun
colectivo laboral e social de tradición marcadamente masculina como é o colectivo dos mariños
mercantes.
O Estado Español na súa calidade de membro da Organización Marítima Internacional (OMI),
ten a obriga de dar cumprimento ao Convenio de Formación, Titulación e Garda para as Xentes
do Mar (STCW78/95), o cal na súa Resolución 14 sobre o Fomento da participación da muller
no sector marítimo, dita o que segue:
”Tomando nota do plan a medio prazo da OMI para a integración da muller
no sector marítimo e manifestando o seu apoio aos obxectivos de
Organización tendentes a fomentar a formación da muller no sector
marítimo.
Desexando conseguir a igualdade de oportunidades no acceso do home e a
muller á formación marítima e ao emprego a bordo dos buques.
Invita

aos

gobernos:

1. A que presten especial atención á igualdade de acceso do home e a
muller

a

todas

as

vertentes

do

sector

marítimo;e

2. A que subliñen o papel da muller na profesión marítima e a todos os
niveis do sector.”
Na actualidade non existen estudos que permitan establecer ata que punto estase dando
cumprimento real a esta resolución.
Así pois, desde a propia Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas parécenos moi
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importante coñecer e dar a coñecer as dificultades con que as mulleres galegas atópanse tanto
durante o seu período de estudantes como á hora de integrarse no mundo laboral e social a
bordo, onde, desgraciadamente cónstanos, estas son a miúdo obxecto de prexuízos e
discriminacións
1.2

OBXECTIVOS

O obxectivo principal deste proxecto é coñecer e dar a coñecer as dificultades ás que as
mulleres galegas mariños han de enfrontarse diariamente para a súa inserción laboral, tanto a
bordo dos buques como noutras actividades directamente relacionadas co sector marítimo,
como pode ser o despacho de buques, a inspección, o mantemento industrial ou a operación
en dispositivos de servizo ao tráfico marítimo. A este respecto pretendemos obter unha
información de primeira man sobre as posibilidades reais de traballo para estas mulleres, e do
desenvolvemento da súa carreira profesional para establecer se o xénero é unha variable que
condiciona o acceso aos postos de maior responsabilidade. De igual forma interésanos
coñecer as vicisitudes da súa integración social a bordo, o trato que reciben dos seus
superiores e dos seus compañeiros, así como se son ben recibidas e respectadas no exercicio
da súa autoridade nos postos de mando a bordo.
Dada as especiais características da contorna laboral marítimo, outro aspecto non menos
importante a estudar é a conciliación da vida profesional e laboral das mulleres mariños, e en
que

medida

tal

conciliación

é

diferente

á

dos

seus

compañeiros

homes.

Doutra banda queremos coñecer como son tratadas as estudantes de náutica e máquinas, se
senten arroupadas e respectadas polos seus compañeiros e a institución, así como se son
conscientes da problemática laboral que, como minoría, rodéaas, e se coñecen estratexias que
as axuden a facerse valer en igualdade.
Aínda que non hai precedentes en canto a estudos sobre o tema, na ETSNM realizouse fai uns
anos, un encontro reducido entre alumnas e mulleres profesionais da mariña mercante. Neste
sentido proponse como obxectivo, o crear unha rede de mulleres da mariña mercante, que
poden establecer facilmente contacto ente elas, e poidan enfrontarse ás dificultades da súa
contorna, superando a perspectiva individual e contando co apoio, e asesoramento de todo o
colectivo.

1.2

METODOLOXÍA

Para o cumprimento dos obxectivos establecidos no parágrafo anterior propómonos:
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 A elaboración dunha base de datos que permita establecer contacto entre as tituladas
da mariña mercante en Galicia, que hoxe se achan dispersas
 a realización dunha investigación mediante enquisas dirixida a:


as estudante de náutica como futuras profesionais do mar,



as ex alumnas da ETS de Náutica e Máquinas como actuais mulleres do mar.

 A elaboración dunha web que sirva como canle de contacto, punto de encontro, e
ferramenta de apoio e asesoramento.
A forma e tipoloxía das enquisas a realizar virá determinada polo colectivo ao que esta se
dirixa: as enquisas realizadas ás estudantes poderán facerse no propio centro, de modo
presencial, mentres que as enquisas a ex alumnas, tendo en conta a dispersión e difícil
localización do colectivo, realizaranse ben por correo ou ben de forma telefónica, dependendo
das posibilidades de contacto en cada caso.
Unha vez recollidas as enquisas analizaranse os datos nelas reflectidos, e os resultados
obtidos daranse a coñecer ao sector marítimo da forma e polas canles que se consideren
adecuados.
De

forma

detallada,

a

metodoloxía

proposta

consistirá

nos

seguintes

pasos:

1.- Elaboración da base de datos para a localización e contacto coas mulleres pertencentes ao
colectivo de traballadoras. Interesaranos localizar, polo menos, ás ex alumnas dos últimos 30
anos, para o que será necesario un intenso traballo de revisión do arquivo histórico/académico
do centro. Un primeiro contacto permitiranos, ademais, explicar ás traballadoras os obxectivos
deste proxecto, solicitar a súa colaboración no mesmo e establecer a canle de comunicación
máis conveniente para a realización da enquisas (correo ordinario ou electrónico, telefónico ou
presencial).
2.- Deseño das enquisas pertinentes: Unha dirixida ao colectivo de estudantes e outra dirixida
ao colectivo de traballadoras.
3.- Realización das enquisas. Por unha banda as estudantes serán enquisadas no propio
centro, de forma presencial. As traballadoras, con todo, serán contactadas do modo acordado,
segundo o punto anterior, para cada unha delas.
4.- Análise estatística dos datos obtidos. Obtendo as cocientes en comparación cos homes e
as tendencias de incorporación ao mundo marítimo, de maneira que consigamos establecer en
que fases do desenvolvemento profesional existen as maiores dificultades para o noso xénero.
5.- Establecemento de conclusións e liñas de actuación derivadas da análise especificada no
punto anterior.
6.- Unha vez finalizado o proxecto, os resultados obtidos serán dados a coñecer, dentro do
propio sector marítimo, da forma que se considere máis conveniente: publicación en web,
revistas do sector, exposición en congresos e conferencias e elaboración e distribución de
trípticos informativos.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1

PALABRAS CLAVE

Antes de afrontar o desenrolo do presente proxecto faise preciso establecer unha definición
clara e concisa dos termos máis relevantes cos que imos traballar e sobre os cales céntrase a
realización desta investigación, tales como son: discriminación no traballo, acoso moral no
traballo, acoso sexual no traballo e dereitos familiares.
Discriminación laboral
Poderíase definir a discriminación laboral coma falta de igualdade de oportunidades para
homes e mulleres no lugar de traballo, que abrangue tódalas condicións do emprego que
afecta a ambos sexos. Son situacións de discriminación as seguintes:
 homes e mulleres non teñen idénticas oportunidades ó solicitar calquera tipo de
emprego;
 homes e mulleres non teñen o mesmo dereito ao emprego, á formación e o ascenso
profesional;
 os métodos e condicións de traballo non se adecúan a ambos sexos;
 non é posible conciliar as responsabilidades laborais e familiares;
 homes e mulleres non teñen oportunidade de solicitar empregos de igual valor;
 homes e mulleres non reciben o mesmo trato no seu posto de traballo;
 homes e mulleres non reciben a mesma remuneración no desempeño de traballos
idénticos.
Neste sentido, e con relación á discriminación que de xeito evidente sofren as mulleres
traballadoras do sector marítimo, onde representan só entre o 1 e 2% da forza total de traballo,
a Organización Internacional de Traballo (ILO, 2006) recomenda ás compañías navieiras
tomares, entre outras , as seguintes accións encamiñadas á diminución de tal discriminación
laboral:
 coas fins de enrole e contratación, as solicitudes femininas non deben estar suxeitas a
requirimentos para o emprego que defiran daqueles establecidos

para os varóns,

senón que a contratación realizarase en base á cualificación, a experiencia e os
méritos;
 coa fin de facilitar a vida a bordo para as mulleres mariños, reducindo o comportamento
hostil e discriminatorio, as compañías deben crear políticas con relación á igualdade de
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oportunidades e de trato, que deberían ser dadas a coñecer a través da formación
previa ó embarque e as reunións de seguridade a bordo;
 a industria marítima debería esforzarse en diseminar as experiencias positivas dos
empregadores que foron receptivos á contratación de mulleres, coa fin de reducir a
prevalencia dos estereotipos de xénero dentro do sector marítimo;
 co obxecto de garantir a igualdade de oportunidades e de trato no acceso á formación,
as institucións de formación marítima deberían poñer en práctica políticas de igualdade
de oportunidades con relación á contratación de mulleres mariños e formadoras,
aumentando o número de mulleres educadoras neste sector. Así mesmo, as mulleres
con experiencia no mar deberían ser invitadas a compartir as súas experiencias cós
estudantes;
 tendo en conta que só o 7% das mulleres mariños ocupan postos de mando, debería
garantirse a igualdade de oportunidades e de trato no acceso á promoción laboral, á
organización e á toma de decisións na empresa;
 finalmente as compañías navieiras deberían prover iguais condicións e termos en
canto a remuneración, o reparto de beneficios, a seguridade social e os servicios de
benestar subministrados en relación o emprego.
Dereitos familiares
Tal e coma sinala a Federación Internacional do Transporte (ITF, 2007:19): “tanto os homes
coma as mulleres teñen responsabilidades familiares. Ademais da maternidade, existen outros
dereitos relacionados coa familia, coma o permiso parental ou o permiso paternal, que revisten
gran importancia para os traballadores”. Entre estes dereitos familiares atopámonos o dereito á
licencia de maternidade retribuída, o dereito á lactancia, o dereito á protección do emprego ou
o dereito a ocupar o mesmo posto de traballo finalizado o permiso familiar.
A este respecto sinala a Organización Internacional do Traballo (ILO, 2006) que as compañías
navieiras deberían desenvolver políticas claras sobre o embarazo e a maternidade, así como
facilitar información sobre as mesmas ás mulleres mariños que traballen a bordo dos seus
buques. As compañías poderían atopar traballo en terra para as mulleres mariños
embarazadas ou permitir que continúen traballando a bordo suxeitas a determinadas medidas
sanitarias.
Acoso sexual no traballo.
“Considérase acoso sexual todo comportamento de carácter sexual indesexado ou non
solicitado que resulte ofensivo, embarazoso, intimidatorio ou humillante e que poida afectar ao
rendemento dun empregado ou empregada, a súa saúde, a súa carreira ou a súa forma de vida
“ (ITF, 2007:26). Atópanse dentro desta categoría o contacto físico (dende palmadiñas,
beliscos, tocamentos e por suposto os casos máis extremos de agresión sexual e violación), as
agresións verbais (como os comentarios indesexados, as miradas lascivas, as insinuacións con
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connotacións sexuais, os chistes groseiros e os xestos obscenos) e as agresións visuais (tales
como carteis pornográficos, cartas e correos electrónicos obscenos).
A ITF sinala que o acoso sexual constitúe un problema grave para as mulleres mariños, como
así o apoia un estudo europeo realizado polo sindicato británico de oficiais NUMAST, que
sinala que o 76% das súas afiliadas embarcadas foi víctima de acoso.
Co fin de minimizar este tipo de problemas, a ILO (ILO, 2006) sinala que as compañías
navieiras deberían tomar un papel protagonista en subliñar o inaceptable de certos
comportamentos, introducindo políticas adecuadas contra o acoso sexual. Ditas políticas
deberían ser transmitidas aos empregados mediante trípticos ou outros medios de información.
Unhas políticas contra o acoso sexual efectivas deberían aumentar a confianza das mulleres
mariños os suficiente como para que estas non teman denunciar os problemas xurdidos con
relación a este tema.
Acoso moral no traballo
O acoso moral no traballo pode definirse como un comportamento persistente, ofensivo,
abusivo, intimidatorio, malicioso ou insultante , así como sancións punitivas inxustas que fagan
sentirse á víctima trastornada, ameazada, humillada ou vulnerable, que minen a súa
autoestima e póidanlle causar sufrimento e tensión. O acoso moral pode suceder, entre outras,
das seguintes formas:
 o abuso de poder para controlar, influenciar ou afectar ó traballo do empregado;
 comportamentos que poden humillar publicamente ao traballador fronte aos seus
compañeiros;
 ameazas con relación ao emprego do traballador;
 acoso non verbal como a exposición de publicacións, posters ou outros materiais
ofensivos.
2.2

ESTADO ACTUAL DO TEMA

De acordo cun estudo recente publicado pola Organización Internacional do Traballo, só entre
o 1 e 2% do máis dun millón de mariños a nivel internacional son mulleres. Particularmente, só
o 7% das mulleres mariños son oficiais, ocupando as demais postos de mariñeiría, fronte ao
42% dos homes mariños que ocupan postos de mando.
Doutra banda, o último estudo sobre oferta e demanda de mariños a nivel mundial publicado
por BIMCO e ISF (BIMCO/ISF, 2005) indica que xa no ano 2005 existía un déficit no número de
oficiais dispoñibles de aproximadamente 10.000.
As mulleres representan, polo tanto, unha forza de traballo subexplorada e desaproveitada que
podería axudar a paliar esta falta de oficiais no frete mundial, sendo esta unha opinión
compartida pola Organización Marítima Internacional (OMI) e a Comisión Europea (EC), quen

7

Proxecto Memoria

recomendan aos distintos estados realizar esforzos para promover e facilitar o acceso das
mulleres á profesión marítima.
Neste sentido a OMI puxo en marcha un programa especificamente encamiñado a facilitar a
integración da muller no sector marítimo. Devandito programa, que recibe o nome de “IMO
women in development programme”, iniciouse en 1996 perseguindo os seguintes obxectivos
(Tansey, 2000):
 integrar á muller nas actividades principais do sector marítimo;
 mellorar o acceso das mulleres á formación e tecnoloxía marítimas;
 incrementar a porcentaxe de mulleres nos niveis de xestión superiores no sector
marítimo, e
 promover a autosuficiencia económica das mulleres, incluíndo o acceso ao emprego.
Tal e como indica Tansey (2000) non existe ningunha razón intrínseca pola que as mulleres
non poidan participar e beneficiarse do emprego na industria marítima, con todo esta industria
é considerada tradicionalmente como masculina, de feito moitas institucións de formación
marítima repartidas por todo o mundo só admiten homes ou un número moi limitado de
mulleres entre os seus estudantes. Afortunadamente este non é o caso de España, onde o
acceso da muller aos estudos marítimos non está limitado en ningún aspecto.
En canto ao punto de vista dos empleadores, a pesar de que moitas compañías navieiras con
experiencia no emprego de mulleres son moi positivas en canto ao desempeño laboral das
mulleres neste ámbito, moitas outras compañías non parecen desenvolver políticas nin
normativas específicas con respecto ao emprego e condicións de traballo das mulleres
(Business estafes, 2003), o que é máis, segundo Thomas (2003) o emprego das mulleres a
bordo está suxeito a un número de mitos e concepcións erróneas sobre as mulleres no sector
marítimo, tales como a idea equivocada do que se considera un traballo apropiado para home
e mulleres baseada unicamente no xénero: “such gendered stereotypes regarding appropriate
work task and workplaced were found to be held by some employers, based on ideas about
natural diferencies between men and women” (Thomas, 2003: 7). Así mesmo, algúns
empleadores, indica este mesmo autor, sosteñen que a navegación é simplemente
excesivamente difícil, e as condicións de emprego demasiado rigorosas convertendo o
transporte marítimo nunha carreira inapropiada para unha muller. Outros empleadores afirman
que as mulleres poden traballar só a bordo de certos tipos de buques e ocupando só certo tipo
de empregos que non entren en conflicto coa noción de feminidade, sendo os traballos a
desenvolver na máquina os vistos como menos adecuados para as mulleres.
Outras actitudes negativas cara ao emprego das mulleres no sector marítimo relaciónanse
coas percepcións do papel da muller na familia, concretamente crese que esta carreira é
totalmente incompatible co matrimonio e a maternidade.
Na outra cara da moeda atopamos as opinións favorables dos empleadores que contratan
mulleres para o traballo a bordo, cuxas experiencias destacan a dedicación e perseveranza das
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mulleres no desenvolvemento das súas tarefas profesionais a bordo e os beneficios sociais que
leva a súa presencia entre a tripulación: “the presence of women on board could actively
improve the morale and armosphere on board, promoting a more normal environment for the
crew to live and work within” (Thomas, 2003:29).
En canto á situación da contratación de mulleres mariños en España, habemos de sinalar que
aínda que existen na Mariña Mercante Española mulleres oficiais desde fai máis de 20 anos, a
súa presenza a bordo segue sendo mínima, e o seu ascenso aos niveis de mando superiores é
sempre lento e complicado: “poder chegar a capitás e xefas de máquinas resulta moi
complicado e o propio acceso laboral á Mariña Mercante supón enormes retos nas pautas
tradicionais de navieiras e mariños” (Martínez de Osés, 2000:27).
Aínda que non existen estatísticas precisas sobre o número de mulleres mariños españolas
traballando na actualidade en buques nacionais e estranxeiros, podemos extraer, doutras
estatísticas si dispoñibles, os seguintes datos:
1. Segundo as informacións facilitadas pola Dirección Xeral da Mariña Mercante para a
realización do proxecto “A incorporación da muller a postos de responsabilidade no
transporte marítimo en buques mercantes españois”, entre os anos 1995 e 2000
obtiveron a súa titulación profesional un total de 191 mulleres, fronte aos 1658 homes
que

obtiveron

dita

titulación

no

mesmo

período.

Segundo

estes

datos,

aproximadamente o 10% dos titulados profesionais da Mariña Mercante Española son
mulleres. Isto non indica, doutra banda, que estas mulleres estean na actualidade
traballando para o sector marítimo.
2. As estatísticas ofrecidas polo Instituto Nacional de Emprego, con respecto ao número
de traballadores afiliados segundo o réxime especial do mar, indican que en setembro
de 2007 había 5003 mulleres españolas dadas de alta en devandito réxime, das cales
1298 eran galegas, o que supón aproximadamente un 9% do total, existindo neste
réxime 51956 homes españois de alta para esa data, dos cales 13545 eran galegos.
Este dato ofrécenos tamén un erro ao non ter en conta ás mulleres que traballan en
buques estranxeiros, así como ao non especificar o tipo de emprego ocupado por
devanditas mulleres.
3. Finalmente sinalar que, no ano 2007 existen matriculados na Escola Técnica Superior
de Náutica e Máquinas da Coruña , un total de 483 estudantes, dos cales 64 son
mulleres, o que supón un 13% do total. Como é lóxico supor non podemos afirmar que
porcentaxe destes alumnos terminarán os seus estudos nin cantos se adicarán
profesionalmente ao transporte marítimo.
Con estes datos na man podemos inferir que, en ningún caso, existirán, entre os mariños
galegos, máis dun 10% de mulleres traballando no sector marítimo, e destas, como veremos
posteriormente, unha porcentaxe mínima pertence á oficialidade e ocupa postos de mando a
bordo.
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Centrándonos agora no obxecto principal do presente proxecto, e co fin de estudar en maior
profundidade a realidade social e laboral destas mulleres galegas que estudan ou estudaron na
ETS de Náutica e Máquinas da Coruña, veremos a continuación os resultados obtidos dun
estudo mediante enquisas realizado entre as mesmas.
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3. ESTUDO

MEDIANTE ENQUISAS REALIZADO ENTRE AS

ALUMNAS DA ETS DE NAUTICA E MAQUINAS DA CORUÑA.
3.1

XUSTIFICACIÓN

Os estudos de Mariña Civil no Estado Español son tradicionalmente masculinos, de feito non
hai constancia de ningunha estudante desta disciplina antes da aprobación da actual
Constitución Española en 1978.
En Galicia, particularmente, a primeira muller matriculada na hoxe Escola Técnica Superior de
Náutica e Máquinas da Coruña, único lugar de Galicia onde poden realizarse estes estudos,
data do curso 1979-1980.
A presenza da muller nestes estudos desde entón, aínda que de forma tímida nos primeiros
anos, con matrículas de 1 (79/80), 2 (81/82) ou ata ningunha alumna (83/84), foi aumentando
progresivamente, rexistrando picos que podemos denominar históricos de máis de 30 alumnas
matriculadas no primeiro curso (95/96 e 97/98), para estabilizarse nos últimos anos con
matrículas de 10 alumnas de media.
A pesar destas cifras, o número de alumnas matriculadas segue sendo moi inferior ao número
de alumnos, por exemplo, neste ano matriculáronse no primeiro curso 94 alumnos, dos que só
9 son mulleres, o que supón un 9.6% do total de alumnos de primeira matrícula.
En canto ao número total de alumnos que se atopan actualmente matriculados nos 5 cursos
que comprenden ambas especialidades (Navegación Marítima e Máquinas Navais), contamos
cun total de 483 alumnos matriculados, dos cales un 13,3%, é dicir 64 alumnos, son mulleres.
Na Táboa 3.1 establécese de xeito máis detallado a relación de alumnos e alumnas
matriculadas nas distintas titulacións académicas ofrecidas na ETS de Náutica e Máquinas da
Coruña.
HOMES

MULLERES

TOTAL

117

26 (18.2%)

143

195

18 (8,5%)

213

41

20 (32,8%)

61

65

1 (1,5%)

66

Diplomatura en Navegación Marítima
Diplomatura en Máquinas Navais
Licenciatura en Náutica e Transporte Marítimo
Licenciatura en Máquinas Navais
Táboa 3.1: Relación de alumnos e alumnas matriculadas
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Á luz destes datos podemos dicir que os estudos de Navegación Marítima e Máquinas Navais
seguen sendo na actualidade principalmente masculinos, de tal forma que o ambiente
académico verase influenciado, sen ningunha dúbida, por esta característica.
En canto aos profesores que imparten docencia neste centro, só o ……% son mulleres, de
feito, das áreas con maior representatividade en canto a número de profesores que imparten
docencia e número de materias asignadas, a área de Ciencias e Técnicas da Navegación
conta cunha única muller, que é, así mesmo, a única titulada en Navegación e Transporte
Marítimo feminina impartindo docencia no centro, mentres as áreas de Materiais e Máquinas e
Motores Térmicos non contan con ningunha muller impartindo docencia no centro.
Así pois, a maior parte dos profesores cos que tratarán os alumnos e alumnas durante os seus
estudos son homes.
Tendo todo isto en conta, o presente estudo mediante enquisas dirixido ás alumnas da ETS de
Náutica e Máquinas da Coruña, pretende coñecer e dar a coñecer a realidade das relacións
académicas interpersoais das alumnas deste centro cos seus compañeiros de estudos,
profesores e demais membros da institución.
3.2

POBOACIÓN E MOSTRA

Como sinalamos anteriormente, existen na actualidade 483 alumnos matriculados neste centro,
dos cales 64 son mulleres.
Destas 64 mulleres, desestimaremos, para a realización do presente estudo, a participación
das alumnas de primeiro curso matriculadas por primeira vez, xa que estas levan un tempo na
institución excesivamente curto, e as súas opinións estarían baseadas nun coñecemento
insuficiente de medio.
Así pois, para a realización do presente estudo contamos cunha poboación de 55 mulleres, das
cales 17 pertencen á especialidade de Máquinas Navais e 38 á especialidade de Navegación
Marítima.
Sendo a poboación tan reducida intentamos pornos en contacto co maior número de alumnas
posible, tarefa por outra banda imposible ao atoparse algunhas delas realizando períodos de
prácticas de navegación.
Finalmente obtívose unha mostra de 39 alumnas, o que supón un 71% do total de alumnas
matriculadas entre os cursos segundo e quinto de ambas especialidades.
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3.3

DESEÑO DA ENQUISA

Sendo o obxectivo principal da enquisa coñecer o trato que as alumnas da ETS de Náutica e
Máquinas da Coruña reciben por parte dos seus compañeiros de estudos e os membros da
institución, baixo a súa condición de mulleres, determinouse tratar as seguintes áreas:
 Discriminación de xénero con respecto aos compañeiros de estudos;
 Discriminación de xénero con respecto aos profesores/as
 Discriminación de xénero con respecto a outros membros da institución
 Acoso moral por parte dos compañeiros de estudos;
 Acoso moral por parte dos profesores/as;
 Acoso moral por parte doutros membros da insitución;,
 Acoso sexual por parte dos compañeiros de estudos;
 Acoso sexual por parte dos prfesores/as
 Acoso sexual por parte doutros membros da insitución.
Tamén nos parece interesante coñecer as perspectivas profesionais e as crenzas sobre o
medio laboral destas alumnas, así como as súas opinións sobre as dificultades de conciliación
da vida profesional e familiar.
Finalmente sinalar que se tomaron tamén algúns datos de carácter xeral, como a especialidade
cursada, o ano de nacemento, o ano de comezo dos estudos, e as perspectivas académicas e
profesionais. Estes datos non permitirán ter un coñecemento máis amplo sobre a situación
académica e as motivacións profesionais das alumnas.
No Anexo I podemos atopar unha mostra da enquisa utilizada para este estudo.

1.1

ANÁLISE DE RESULTADOS

Detallamos a continuación os datos obtidos nesta enquisa dirixida ás alumnas da ETS de
Náutica e Máquinas da Coruña, na que participaron, ata a data de realización desta análise, un
71% das alumnas matriculadas no curso 2007-2008.
Ano de nacemento. Idade
Como pode apreciarse no Gráfico 3.1, o rango de idade con maior participación é o de 20 a 25
anos, cun 43%, mentres que as alumnas maiores de 25 anos e as menores de 20 participaron
en igualdade de número cun 26%. Obtívose tamén un 5% de alumnas que non facilitaron a súa
idade.
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Gráfico 3.1: Idade

Lugar de nacemento
Das alumnas enquisadas, o 74% declaran ser galegas, o 21% declara nacer fóra de Galicia,
mentres un 5% non facilita o seu lugar de nacemento. Estes datos reflíctense no Gráfico 3.2.

5%
21%

galegas
non galegas
ns/nc
74%

Gráfico 3.2: Lugar de nacemento

Especialidade
En canto á especialidade cursada polas alumnas participantes, temos que sinalar que o 72%
pertencen á especialidade de navegación marítima, mentres o 28% pertencen a Máquinas
Navais, tal como mostra o Gráfico 3.3. Tomando ambas especialidades de forma separada
diremos que de Navegación Marítima participaron o 74% do total das alumnas matriculadas
nesta especialidade, e de máquinas navais participaron na enquisa o 65% do total das
matriculadas.
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Gráfico 3.3: Especialidade

Ano de comezo dos estudos. Coñecemento e motivación para a súa realización.
O Gráfico 3.4 mostra por anos, desde 1997 ata 2006, o número de alumnas participantes
matriculadas en cada un destes anos. Cabe sinalar que os anos con menos participantes son
os que corresponden ás matrículas de 1999, con 0 alumnas participantes, 1997 e 1998, con 1
alumna participante cada un. Este dato resulta lóxico, doutra banda, xa que as estudantes
matriculadas nestes anos levarán entre 8 e 10 anos de estudos, valores alonxados da media
para finalización destas carreiras.
En canto aos anos con maior número de participantes son o curso 2002-2003 con 7
participantes e o curso 2006-2007 con 9.
10
9
2006

8
7
2002

6

2003

5

2004

4

2005

3
2000

2
1
0

1999

1997 1998

2001

Gráfico 3.4: Ano de comezo dos estudos

Con relación á pregunta ¿Como coñeciches estes estudos?, as seguintes son as fontes
sinaladas como máis habituais:
 familia e amigos;
 charlas de orientación;
 guías de carreiras universitarias;
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 información en Internet.
Doutra banda as motivacións máis habituais que levaron ás participantes á realización de estes
estudos son:
 afección á navegación e ao mar;
 interese polas materias e as saídas profesionais;
 a posibilidade de viaxar;
 a posibilidade de operar calquera tipo de barcos.
Realización de períodos de embarque coma alumna.
Do total de alumnas participantes só o 31% realizaron prácticas de embarque como alumnas,
delas só 1 da especialidade de máquinas navais. Con todo todas elas declaran que a
experiencia foi moi positiva para a súa formación. Este dato móstrase no Gráfico 3.5.

31%

non
si
69%

Gráfico 3.5: Realización de períodos de embarque coma alumna

Titulación académica que desexan alcanzar
Ante a pregunta de que titulación académica desexaban alcanzar, o 75% das matriculadas na
especialidade de navegación marítima esperan alcanzar a Licenciatura en Náutica e
Transporte Marítimo, alegando mellores saídas laborais e oportunidades de emprego, así como
o desexo de non ter limitacións profesionais para exercer no futuro como capitáns da Mariña
Mercante. Doutra banda o 18% das matriculadas nesta especialidade desexan obter a
titulación de Diplomatura en Navegación Marítima, asumindo que queren comezar a traballar
canto antes.
En canto ás alumnas matriculadas na especialidade de Máquinas Navais, o 64% desexan
alcanzar a Licenciatura nesta especialidade presumindo a posibilidade de obter mellores
empregos, mentres o 15% confórmanse con obter a titulación de Diplomatura en Máquinas
Navais.
Todos estes datos reflíctense no Gráfico 3.6.
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Gráfico 3.6: Titulación académica que desexan alcanzar

Titulación profesional que desexan alcanzar
Aínda que as expectativas das participantes mostrábanse bastante claras con relación á
titulación académica non o é así para a titulación profesional, onde un 29% das alumnas de
Navegación Marítima e un 36% das alumnas de Máquinas Navais non teñen claro que
titulación profesional desexan acadar.
Con todo, tal como pode verse no Grafico 3.7, o 36% das alumnas da especialidade de
Navegación Marítima teñen claro que queren ser Pilotos de Primeira Clase, e un 29% que
queren ser Capitáns da Mariña Mercante. Doutra banda o 36% das alumnas de Máquinas
Navais queren ser Xefes de Máquinas, mentres o 18% das mesmas ten claro que non desexan
posuír titulación profesional algunha.
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Gráfico 3.7: Titulación profesional que desexan alcanzar

Relación cos compañeiros de estudos
De forma xeral, tanto as alumnas de Navegación Marítima como as de Máquinas Navais
declaran ter un trato xeral moi bo cos seus compañeiros de estudos, como así pode verse no
Gráfico 3.8.

17

Proxecto Memoria

Fronte ao 44% das alumnas que opinan desta forma, unha media do 5% das mesmas opina
que o trato cos seus compañeiros é malo, mentres unha media do 15% declara ter un trato
normal e un 36% considérano como bo.
Por outra banda, un 13% das alumnas sentiuse nalgunha ocasión discriminada polos seus
compañeiros de estudos polo feito de ser muller, das cales un 8% corresponde ás alumnas de
Navegación Marítima e un 5% ás de Máquinas Navais.
5%
9%

NAVEGACIÓN
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36%
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Gráfico 3.8: Trato cos compañeiros de estudios

En canto ao acoso moral, un 6% das alumnas participantes sentiuse algunha vez acosada
moralmente polos seus compañeiros, repartíndose esta porcentaxe a partes iguais entre as
alumnas de ambas especialidades.
Finalmente con relación ao acoso sexual, un 3% das enquisadas declara haberse sentido
algunha vez acosada sexualmente polos seus compañeiros de estudos, correspondendo
devandita porcentaxe á sección de navegación na súa totalidade.
Estes datos referentes á discriminación, o acoso moral e o acoso sexual por parte dos
compañeiros de estudos reflíctense no Gráfico 3.9.
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Gráfico 3.9: Discriminación e acoso por parte dos compañeiros de estudios
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Relación cos profesores/as
De forma xeral, as alumnas participantes consideran o trato recibido polos seus profesores e
profesoras como bo, e así o declaran o 54% das mesmas. En contrapartida só o 3% das
alumnas considera como malo o trato recibido polos seus profesores, considerándoo moi bo
unha media do 15% e como normal o 28% das participantes, datos que poden verse no Gráfico
3.10.
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Gráfico 3.10: Relación cos profesore/as

Por outra banda o 36% das alumnas considera que existe discriminación ou trato diferente por
parte dos profesores/as cara ás alumnas. É destacable que esta opinión é sustentada polo
45% das alumnas da especialidade de Máquinas Navais fronte ao 32% das alumnas da
especialidade de Navegación Marítima que posúen a mesma opinión, tal como reflíctese no
Gráfico 3.11.
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Gráfico 3.11: Discriminación ou trato diferente por parte dos profesores/as

De feito un 39% das alumnas participantes declara haberse sentido algunha vez discriminada
polos seus profesores/as polo feito de seres muller.
Por outra banda, un 18% das alumnas participantes, todas elas pertencentes á especialidade
de Navegación Marítima, declaran haberse sentido nalgunha ocasión acosadas moralmente
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por algún dos seus profesores/as, mentres un 5% das mesmas di terse sentido acosada
sexualmente nalgunha ocasión por algún dos seus profesores/as.
Estes datos referentes á discriminación, o acoso moral e o acoso sexual por parte dos
profesores/as poden verse no Gráfico 3.12.
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Gráfico 3.12: Discriminación e acoso por parte dos profesores/as

Relación con outros membros da institución
Aínda que de forma xeral as alumnas participantes consideran recibir un trato igualitario ao dos
seus compañeiros homes por parte dos outros membros da institución (dirección, secretaría,
conserjería, biblioteca e reprografía), un 8% das alumnas di haberse sentido discriminada
nalgunha ocasión por algúns destes membros da institución polo feito de seres mulleres, e
igual porcentaxe declara terse sentido acosada moralmente nalgunha ocasión por devanditos
membros da institución. Estes datos áchanse reflectidos no Gráfico 3.13.
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Gráfico 3.13: Relación cos outros membros da institución
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Futuro profesional
Ao ser preguntadas por cuestións referentes ao seu futuro profesional e o posible
condicionamento do mesmo debido ao feito de ser mulleres, obtivéronse os resultados que a
continuación se detallan.
O 69% das alumnas considera que o feito de ser mulleres condicionará o seu futuro
profesional, opinión que sosteñen o 54% das alumnas de Navegación Marítima e o 82% das
alumnas de Máquinas Navais, tal como pode verse no Gráfico 3.14. Sinalar, así mesmo, que
un 28% das alumnas considera que ser muller non ten porqué condicionar o seu futuro laboral,
e o 3% das mesmas non teñen unha opinión clara a este respecto.
En canto ás que consideran que o seu futuro profesional estará suxeito á súa condición de
mulleres, os motivos alegados son os seguintes:
 moitas navieiras non queren mulleres a bordo;
 existe machismo á hora de empregar a unha muller para un posto de responsabilidade;
 míranche mal e pensan que es débil e sen capacidade para o mando,
 sendo muller é máis difícil comezar no mundo laboral;
 os salarios das mulleres son menores;
 é máis difícil conciliar vida familiar e traballo;
 existen máis dificultades para acceder a determinados traballos;
 ser muller condiciona o respecto que che poidan ter;
 ser muller condiciona para os traballos de forza;
 o traballo é incompatible coa maternidade.
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Gráfico 3.14: ¿Ser muller condiciona o futuro profesional?

Ante a pregunta de se cren ter opcións reais de chegar a ser Capitáns ou Xefes de Máquinas
nunha empresa navieira, a gran maioría das alumnas, un 64% de Navegación Marítima, e un
73% de Máquinas Navais opinan que si teñen esta posibilidade, mentres que unha media do
28% das enquisadas cre non ter tal posibilidade, como así se reflicte no Gráfico 3.15.
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Entre as que opinan non ter opcións reais de ocupar un posto de Capitán ou Xefe de Máquinas
barállanse os seguintes motivos:
 é difícil aceptar o mando das mulleres por ideas machistas;,
 non me sinto capacitada para o mando;
 non aspiro a iso;
 non teño esas expectativas;
 non creo que navegue tanto tempo;
 non nos ven capaces de dirixir a homes.
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Gráfico 3.15: Opcións reais de ejercer como Capitáns e Xefes

Por outra banda existe unha gran disparidade nas opinións ante a pregunta de se ao finalizar
os estudos teñen intención de ocupar un posto de traballo que implique a navegación. Neste
caso o 89% das alumnas de Navegación Marítima teñen a intención de navegar ao finalizar os
seus estudos, mentres só o 55% das alumnas de máquinas desexan navegar no seu futuro
profesional. Así mesmo un 9% das alumnas desta especialidade non teñen claro se navegarán
ou non ao finalizar os seus estudos, datos que poden verse no Gráfico 3.16.
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Gráfico 3.16: Navegar o finalizar os estudos
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Entre aquelas que non desexan optar pola navegación como futuro profesional establécense as
seguintes motivacións:
 non sería capaz de levar ese tipo de vida;
 posúo unha vida estable en terra;
 non desexo navegar por motivos familiares;
 non me gusta o tipo de vida que leva navegar.
As razóns das que se desexan navegar profesionalmente son de forma xeral as seguintes:
 a experiencia de navegación é importante;
 navegar é a saída principal da titulación;
 da práctica (navegando) obtense mellor coñecemento;
 navegar dáche unha experiencia laboral que non se adquire noutros traballos en terra.
Finalmente neste apartado preguntouse ás alumnas se cren que no transporte marítimo existe
discriminación cara ás mulleres, e en caso afirmativo que tipo de discriminación cren que
existe. O Gráfico 3.17 mostra como neste caso o 72% das alumnas de Navegación Marítima e
o 91% das alumnas de Máquinas Navais cren que si existe discriminación cara á muller no
transporte marítimo, sendo a discriminación de trato a establecida como máis habitual, seguida
pola discriminación salarial, e en último lugar a discriminación promocional. Por outra banda
unha media do 13% das alumnas participantes din non posuír elementos de xuízo para opinar
neste punto.
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Gráfico 3.17: Discriminación cara a muller no transporte marítimo

Vida familiar
A última pregunta deste cuestionario fai referencia á conciliación da vida persoal e laboral. No
difícil para a muller a conciliación da vida persoal e laboral, mentres só o 45% das alumnas de
Máquinas Navais coinciden neste punto.
Os motivos alegados por estas alumnas resúmense nos seguintes puntos:
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 non existe igualdade nas responsabilidades familiares entre homes e mulleres;
 a responsabilidade familiar da muller é maior;
 as mulleres mariños teñen maior dificultade para crear unha familia;
 a profesión condiciónache moito para ser nai;
 existen prexuízos na familia á hora de abandonar o fogar;
 socialmente as mulleres están máis pendentes da vida familiar;
 é máis difícil para a muller porque somos nós as que temos fillos;
 non me deixarían embarcar embarazada, aínda que non sexa impedimento para
traballar noutras profesións;
 o noso rol social segue sendo o de parir e criar fillos;
 temos que deixar de navegar para ter fillos.
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Gráfico 3.18: Conciliación da vida familiar e profesional

3.5

CONCLUSIONS

1. A porcentaxe de mulleres que realizan os estudos de Navegación Marítima e Máquinas
Navais na ETS de Náutica e Máquinas da Coruña, continua sendo, neste momento,
bastante baixo, cun 21% de alumnas en Navegación Marítima e un 7,5% en Máquinas
Navais.
2. En canto á relación cos compañeiros de estudos, existe unha porcentaxe significativa
de alumnas, 13%, que se sentiron algunha vez discriminadas polos seus compañeiros
de estudos polo feito de ser mulleres. Esta porcentaxe redúcese ao 6% nos casos de
acoso moral e ao 3% nos casos de acoso sexual.
3. Con relación ao trato recibido polos profesores/as, aínda que más dun terzo, 36%, das
alumnas considera que existe discriminación ou trato diferente para as alumnas por
parte dos profesores/as, unha media do 39% das participantes declara terse sentido
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algunha vez discriminada polos seus profesores/as polo feito de ser muller, porcentaxe
realmente importante.
4. A porcentaxe de alumnas que se sentiron acosadas moralmente nalgunha ocasión
polos seus profesores tamén parece elevado, cun 18%, reducíndose ao 5% as
alumnas que se sentiron acosadas sexualmente nalgunha ocasión.
5. en canto á relación con outros membros da institución, as porcentaxes diminúen
drasticamente, sendo un 8% as alumnas que se han sentidos discriminadas, un 8% as
que se sentiron moralmente acosadas e afortunadamente ningunha sentiuse
sexualmente acosada.
6. Con referencia ao seu futuro profesional, aínda que as alumnas de Máquinas son as
que opinan con maior frecuencia que o feito de ser muller condicionará o seu futuro
profesional, o 82% das mesmas fronte ao 54% das alumnas de Navegación, tamén son
as que cren ter maiores opcións reais de chegar a ser xefes de máquinas, cun 73%
fronte ao 64% das alumnas de Navegación Marítima que creen chegarán a ser capitás
nunha compañía navieira. En contrapartida son as alumnas de Navegación Marítima as
máis predispostas a desenvolver a súa vida profesional no mar, xa que así o declaran o
89% das estas alumnas, mentres só o 55 % das alumnas de Máquinas Navais está
predisposta a embarcar ao finalizar os seus estudos.
7. De novo as alumnas de Máquinas Navais son as que cren con maior frecuencia na
existencia de discriminación cara á muller no transporte marítimo, un 91% destas
alumnas así o cre, mentres o 72% das alumnas de Navegación Marítima comparten
esta opinión. Este dato, que se acha en consonancia co feito de que un número tan
elevado de alumnas de Máquinas Navais non teña interese na navegación, choca co
dato de que estas mesmas alumnas crean ter opcións reais de ocupar postos de
mando a bordo con máis frecuencia que as alumnas de Navegación Marítima.
8. Finalmente son as alumnas de Máquinas Navais as que menos cren en que as
dificultades da muller para conciliar vida familiar e laboral sexan superiores ás dos
homes, mentres a inmensa maioría das alumnas de Navegación Marítima, un 93%,
sostén que esta diferenza existe. Este dato está probablemente relacionado co feito de
que o número de alumnas que desexan navegar no seu futuro profesional sexa maior
para a especialidade de navegación que para a de máquinas, e estas últimas vexan
máis opcións laborais en terra que as primeiras.
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4. ESTUDO

MEDIANTE ENQUISAS REALIZADO ENTRE AS

EGRESADAS DA ETS DE NAUTICA E MAQUINAS DA CORUÑA.

4.1

XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS

Vimos no punto anterior como o número de alumnas matriculadas nas especialidades de
navegación marítima e máquinas navais da ETS de Náutica e Máquinas da Coruña atópase
moi por baixo do número de alumnos homes matriculados nestas mesmas especialidades.
Así mesmo, comprobamos que entre as expectativas profesionais destas alumnas non figura a
navegación en todos os casos, senón que un número importante de alumnas, sobre todo da
especialidade de máquinas navais non desexan navegar no seu futuro profesional.
Tendo en conta estes datos, é presumible que, daquelas alumnas que alcancen as súas
expectativas académicas, un número non despreciable delas non chegue a obter unha
titulación profesional ou ata non chegue a traballar en sectores relacionados co transporte
marítimo.
Co fin de comprobar en que medida as alumnas egresadas da ETS de Náutica e Máquinas da
Coruña conducen a súa vida laboral dentro e fóra do ámbito marítimo, e coñecer as
circunstancias que lles levaron a tomar a decisión de navegar ou traballar en terra, levamos a
cabo o presente estudo mediante enquisas. En definitiva, este estudo dirixido ás ex-alumnas
desta escola pretende coñecer e dar a coñecer as dificultades ás que as mulleres galegas
mariños teñen que enfrontarse diariamente para a súa inserción laboral, tanto a bordo dos
buques coma noutras actividades directamente relacionadas co sector marítimo como poden
ser o despacho de buques, a inspección, o mantemento industrial ou a operación en
dispositivos de servizo de tráfico marítimo. A este respecto pretendemos obter unha
información de primeira man sobre as posibilidades reais de traballo para estas mulleres, e do
desenvolvemento da súa carreira profesional. De igual forma queremos coñecer, con este
estudo, as vicisitudes da súa integración social a bordo, o trato que reciben dos seus
superiores e dos seus compañeiros, así como se son ben recibidas e respectadas no exercicio
da súa autoridade nos postos de mando a bordo.
Outro aspecto que tamén queremos coñecer e o relacionado coa conciliación da súa vida
profesional e laboral.
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4.2

POBOACION E MOSTRA

Para a elaboración deste estudo era preciso contar cos datos de todas as egresadas da ETS
de Náutica e Máquinas da Coruña, datos que se obtiveron mediante un estudo minucioso sobre
o rexistro oficial da devandita escola. Os datos obtidos nesta primeira incursión ao rexistro
ofrecéronnos unha listaxe de todas as alumnas matriculadas nesta escola dende o curso
1979/1980 ao 2006/2006. Nesta lista incluíanse os datos das alumnas que abandoaron
posteriormente os estudos, os datos de alumnas non galegas que tamén estudaron nesta
escola, así como os datos das actuais alumnas e ata os nomes dalgunhas alumnas cuxas
fichas e expediente carecían de datos.
Unha vez eliminados das nosas listas os datos daquelas ex –alumnas que non cumprían os
requisitos para participar neste estudo, obtivéronse un total de 96 egresadas, 45 pertencentes
ao plano de estudos do ano 1977, 21 da especialidade de máquinas navais pertencentes ao
plano de estudos de 1996, e 30 da especialidade de navegación marítima pertencentes, así
mesmo, a este segundo plano de estudos.
O paso seguinte consistiu na localización vía telefónica de todas estas ex –alumnas, tarefa que
demostrou ser imposible, xa que por unha banda algúns dos datos de localización con que
contabamos estaban totalmente obsoletos, e doutra banda, algúns dos datos de localización
correspondían ás familias destas ex –alumnas, familiares que se negaron a facilitarnos datos
actuais de localización.
Así pois, finalmente conseguimos localizar a 78 ex –alumnas desta escola, das cales, 36 foron
alumnas do plano de estudos do ano 1977, 25 o foron da especialidade de navegación
marítima no plano do 96, e 17 o foron da especialidade de máquinas navais neste mesmo
plano.
Unha vez postos en contacto con estas ex –alumnas e ante a falta de tempo material para
realizar as enquisas por outros medios, ofrecéuselles a opción de obter a enquisa a través do
correo electrónico ou realizala a través do teléfono. Dadas as obrigacións laborais e
circunstancias persoais, a maioría das contactadas optou por recibir a enquisa por correo
electrónico, comprometéndose á súa devolución no menor tempo posible.
Como sinalamos anteriormente, a falta de tempo material para a realización deste estudo
levounos á obtención, ata a data, de 49 enquisas, o que supón un 63% do total das ex –
alumnas localizadas, aínda que é de esperar que a chegada das mesmas continúe en
próximas datas.
A Táboa 4.1 ofrécenos datos do número de alumnas ofrecido polo rexistro, o número de ex –
alumnas obtido logo da primeira clasificación e o número de ex–alumnas finalmente
localizadas, así como o número de egresadas participantes ata a data.
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PLANO 77

PLANO 96-NAVEGACIÓN

PLANO 96- MÁQUINAS

104

111

65

2

37

16

38 (36,5%)

10 (9%)

14 (21,5%)

-

11

4

16

5

4

3

8

6

-

2

-

9

5

4

36

25

17

24(66,7%)

15 (69%)

10 (58,8%)

Total rexistro
Alumnas actuais
Abandonos
Plan 77
No gallegas
Sin datos
Traslados
No localiza
Localiza
Participa
Táboa 4.1: Relación de alumnas inscritas no rexistro

4.3

DESEÑO DA ENQUISA

Co fin de cumprir os obxectivos propostos no punto 4.1, deseñouse unha enquisa centrada nos
seguintes puntos:
 datos identificativos: tales como ano e lugar de nacemento, titulación profesional e
académica, coñecemento e motivación para a realización dos estudos;
 situación laboral actual;
 experiencias laborais na navegación: trato recibido a bordo


discriminación por parte dos membros da compañía navieira en terra



discriminación por parte dos compañeiros a bordo



acoso moral por parte dos membros da compañía navieira en terra



acoso moral por parte dos compañeiros a bordo



acoso sexual por parte dos membros da compañía navieira en terra



acoso sexual por parte dos compañeiros a bordo



respecto a bordo no exercicio da autoridade



dificultades para o embarque relacionadas co feito de ser muller
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discriminación nas actividades sociais a bordo

 experiencias laborais en terra en empregos relacionados co ámbito marítimo


discriminación por parte dos membros da dirección da empresa



discriminación por parte dos compañeiros de traballo



acoso moral por parte dos membros da dirección da empresa



acoso moral por parte dos compañeiros de traballo



acoso sexual por parte dos membros da dirección da empresa



acoso sexual por parte dos compañeiros de traballo



dificultades para atopar traballo en terra no sector marítimo, relacionadas co feito
de ser muller

 conciliación da vida laboral e familiar
No Anexo II podemos ver unha mostra desta enquisa dirixida ás egresadas da ETS de Náutica
e Máquinas da Coruña.

4.4

ANALISE DE RESULTADOS

A continuación realizaremos unha breve análise estatística sobre os resultados obtidos das
enquisas recibidas ata esta data. Habemos de recordar, que aínda que conseguimos contactar
con 78 das 96 alumnas egresadas da ETS de Náutica e Máquinas da Coruña, e todas elas
accederon a participar, o tempo dispoñible para a realización deste estudo non nos permitiu a
recepción da totalidade das enquisas, téndose recibido a esta data 49 enquisas, o que
constitúe un 63% das egresadas localizadas e o 51% da egresadas totais.
4.4.1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Ano de nacemento. Idade
Como pode verse no Gráfico 4.1 o maior número de participantes atópase no rango de idade
entre 30 e 35 anos, cun 45% do total, seguidas polas de idades comprendidas entre 25 e 30
anos cun 43% do total. Doutra banda só un 10% das participantes son menores de 25 anos e
unha única participante é maior de 35 anos.
Titulación académica. Coñecemento e motivación para a realización dos estudos
O maior número de participantes, un 47% , son licenciadas na especialidade de navegación
(Licenciadas en Mariña Civil sección náutica ou Licenciadas en Náutica e Transporte Marítimo),
seguidas polas diplomadas na especialidade de máquinas navais (Diplomadas en Mariña Civil
sección máquinas ou Diplomadas en Máquinas Navais) cunha representación do 22,5%.
Doutra banda as licenciadas na especialidade de máquinas (Licenciadas en Mariña Civil
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sección máquinas ou Licenciadas en Máquinas Navais) e diplomadas na especialidade de
navegación (Diplomadas en Mariña Civil sección náutica ou Diplomadas en Navegación
Marítima) comparten igualdade de representación cun 14%. Finalmente sinalar que existe unha
única participante co grao de Doutor en Mariña Civil sección náutica. Estes datos están
reflectidos no Gráfico 4.2.
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Gráfico 4.1: Idade
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Gráfico 4.2: Titulación académica

En canto ao ano en que obtiveron a súa titulación académica, os datos mostrado no Gráfico 4.3
indícannos que a maioría das participantes obtiveron a súa titulación académica no ano 2006 (
8 participantes), seguido polos anos 2000, 2002, 2003, 2004 e 2007 con 5 participantes cada
un, e en contraposición non atopamos tituladas para o ano 1997.
Ante a pregunta de como coñeceron estes estudos e que lles motivou á realización dos
mesmo, atopamos para o primeiro punto as seguintes opinións:
 información da Universidade
 amizades
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 familia
 charlas de orientación no instituto
 Internet
 Por casualidade
 Por proximidade do domicilio familiar á escola
 Folletos informativos
En canto ao segundo punto, os motivos máis comúns son:
 As materias que se imparten
 Traballar en algo diferente /interesante
 Afección polo mar e a súa contorna
 Obter unha titulación non saturada
 A ampla saída laboral
 Parecía unha carreira bonita e con futuro
 As saídas profesionais que se ofrecían
 Por probar
 Non ter nota para entrar en enxeñería
 Seguir a tradición familiar
 Formación interesante e completa

9
8
2006

7
6
5
2000

4

2001

3
1999

2
1
0

2007

2002 2003 2004

2005

1998
1994 1995 1996 1997

Gráfico 4.3: Ano en que obtiveron a titulación académica

Titulación profesional
Con relación á titulación profesional obtida, o Gráfico 4.4 móstranos que, curiosamente, unha
porcentaxe moi elevada de participantes non posúe titulación profesional algunha, o 34,7%, se
sumamos as que declaran non posuír titulación profesional e aquelas que aínda non a
obtiveron (alumnas).
Por outra banda na especialidade de navegación predominan as Pilotos de Segunda Clase,
cun 22,5% do total, seguidas polas Pilotos de Primeira Clase cun 18,4%. Nas sección de
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máquinas predominan igualmente as Maquinistas de segunda clase, cun 14,3% do total,
mentres que só o 4,1% son Maquinistas de Primeira Clase. Indicar, para finalizar este
apartado, que só 3 das participantes posúen a titulación profesional máxima, dúas Capitáns e
unha Xefe de Máquinas.
En canto ao ano de obtención da primeira titulación profesional, e tal como pode verse no
Gráfico 4.5, o ano con maior número de tituladas é o 2000, cun total de oito, seguido polos
anos 2005 e 2007, con 5 tituladas cada un. En contrapartida non atopamos, entre as
enquisadas, tituladas por primeira vez nos anos 1995, 1996 e 1997.
ningunha
alumna
maquinista de segunda clase
piloto de segunda clase
maquinista de primeira clase
piloto de primeira clase
xefe de máquinas
capitán
0

2

4
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8
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Gráfico 4.4: Titulación profesional
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Gráfico 4.5: Ano en que obtiveron a titulación profesional

Expectativas académicas e profesionais
A continuación as enquisadas foron preguntadas sobre se alcanzaran ou non as súas
expectativas académicas e profesionais e pedíuselles, que en caso negativo explicasen porqué
isto fora así.
Os Gráficos 4.6 e 4.7 correspondentes ao cumprimento das expectativas académicas e
profesionais respectivamente, móstrannos datos ben distintos. En primeiro lugar, con relación
ás tituladas para a especialidade de navegación, aínda que un 74% di alcanzar as súas
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expectativas académicas, só un 52% afirma alcanzar as profesionais. En cando ás tituladas na
especialidade de máquinas, aínda que o 83% asegura alcanzar as súas expectativas
académicas, só o 50% afirma cumprir as profesionais.
Podemos dicir, segundo estes gráficos, que a metade das tituladas, un 51%, na ETS de
Náutica e Máquinas da Coruña, non alcanzou as expectativas profesionais expostas ao
comezo da súa vida laboral.

22% 17%

NAVEGACIÓN

26%

si
non
74%

MÁQUINAS

83% 78%

TOTAL

Gráfico 4.6: Expectativas académicas

4%
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3%

NAVEGACIÓN

si

44%
45%

45%

52%

51%

50%
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ns/nc

MÁQUINAS
TOTAL

Gráfico 4.7: Expectativas profesionais

As razóns máis comúns para non alcanzar as expectativas académicas son as seguintes:
 Os coñecementos académicos non están acorde coas esixencias laborais
 Algúns profesores transmiten desmotivación
 O temario está mal exposto
 A maioría do estudado non serve no mundo laboral
 Desmotivoume tardar en acabar certas materias
 Gustaríame acabar a licenciatura
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 Empecei a traballar e deixei os estudos
Por outra banda os motivos alegados para non alcanzar as expectativas profesionais son os
seguintes:
 É un mundo machista e o ascenso é difícil
 Aínda non teño o título de capitán
 A miña vida profesional está comezando
 Falta de conciliación da vida familiar e laboral
 Os traballos desenvolvidos non teñen relación coa profesión de mariño
 Non tiven posibilidade de desenvolver un traballo relacionado coa mesma
 Pensaba ter máis opcións laborais
 As circunstancias laborais non me permitiron obter o grao de capitán
 Non mandei barco a pesar de ter a titulación de capitán
Situación laboral actual
Do total das participantes só un 39% navegan na actualidade, porcentaxe que se mantén
equitativo tanto para as tituladas da especialidade de navegación como para as de máquinas,
tal como pode verse no Gráfico 4.8.

NAVEGACIÓN

39%
39%

39%

61%

navega
non navega

61%
61%

MÁQUINAS
TOTAL

Gráfico 4.8: Situación laboral actual

Así mesmo, o Gráfico 4.9 móstranos que a maior parte das participantes que navegan, o 42%,
fano ocupando postos de segundo oficial, concretamente para cada unha das especialidades, o
34% fano como segundos oficiais de navegación e o 58% como segundos oficiais de
máquinas. O segundo posto en navegación ocúpano as terceiros oficiais, co 17%, e as
primeiros oficiais de máquinas e xefes de máquinas cun 14% en igualdade de condicións para
esta sección. Temos que sinalar, doutra banda, que ningunha das participantes navega na
actualidade de capitán, e que o 33% das enquisadas da especialidade de navegación e o 14%
das da especialidade de máquinas fano como alumnas.
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En canto ás egresadas participantes que non navegan na actualidade, o 68% das pertencentes
á especialidade de navegación e o 64% das pertencentes á especialidade de máquinas afirman
navegar de forma profesional con anterioridade. Así mesmo, o 16% de navegación e o 27% de
máquinas aseguran non navegar, nin como alumnas nin de forma profesional, datos que se
detallan no Gráfico 4.10.
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Gráfico 4.9: Posto ocupado a bordo
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Gráfico 4.10: Situación laboral anterior

Finalmente o Gráfico 4.11 dános idea da porcentaxe de ex –alumnas enquisadas que traballan
en terra na actualidade, e que cantidade das mesmas fano en sectores relacionados co ámbito
marítimo. Así pois, o 53% das ex-alumnas da especialidade de navegación que traballan
actualmente en terra fano en sectores relacionados co transporte marítimo, mentres que só o
27% das tituladas na especialidade de máquinas seguiron esta opción laboral.
Entre as motivacións para non desenvolver un traballo en terra relacionado co sector marítimo
atopamos as seguintes:
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 Imposibilidade de atopar un traballo adecuado ás miñas expectativas
 Non atopei un traballo relacionado co ámbito marítimo
 A orientación da miña vida profesional foi distinta
 Non me interesaba traballar no sector.
Cabe destacar, para concluír este punto, que unha media do 23% das tituladas participantes
non desenvolve actividade laboral de ningún tipo na actualidade.

18%

23%

NAVEGACIÓN

27%
26%

relacionado co ambito
marítimo

44%

non relacionado co
ámbito marítimo

53%

non traballa
21%

MÁQUINAS
TOTAL

33%

55%

Gráfico 4.11: Traballo en terra

Discriminación no ámbito marítimo
A última pregunta deste bloque pide opinión ás enquisadas sobre se estas cren que existe
discriminación ou trato diferente para homes e mulleres no ámbito marítimo, e de ser así que
tipo de discriminación cren que existe.
O Gráfico 4.12 móstranos como a maioría das enquisadas, unha media do 61% das mesmas,
cre que existe discriminación ou trato diferente para homes e mulleres, sendo esta opinión
sostida polo 67% das tituladas na especialidade de máquinas e o 59% das tituladas na
especialidade de navegación.
Doutra banda, unha media do 8% das enquisadas non se pronuncia neste punto.
En canto ao tipo de discriminación existente, as enquisadas indican como máis frecuente a
discriminación de trato, seguida de cerca pola discriminación promocional, e en último lugar e
bastante afastada das anteriores, a discriminación salarial. Un número importante de
enquisadas indican que existen tamén outros tipos de discriminación, por exemplo a
discriminación moral.
A partir deste punto centraremos a nosa análise naquelas enquisadas que navegan ou
navegaron de forma profesional así como naquelas que desenvolven un traballo en terra
relacionado co sector marítimo.
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Gráfico 4.12: Discriminación no ámbito marítimo

4.4.2.- Navegan na actualidade ou navegaron de forma profesional
Discriminación e acoso por parte dos membros da compañía navieira en terra.
Os Gráfico 4.13, 4.14 e 4.15 mostran respectivamente os resultados referentes á
discriminación, o acoso moral e o acoso sexual que sufriron as tituladas enquisadas que
navegan na actualidade ou que navegaron como profesionais na súa vida laboral anterior.
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Gráfico 4.13: Discriminación por membros da compañía navieira en terra
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Gráfico 4.14: Acoso moral por membros da compañía navieira en terra
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Gráfico 4.15: Acoso sexual por membros da compañía navieira en terra

Segundo estes gráficos, unha media do 36% das enquisadas sentiuse discriminada nalgunha
ocasión polos membros da súa compañía navieira en terra. Esta situación foi experimentada
polo 45% das tituladas na especialidade de navegación e o 23% das de máquinas.
Doutra banda, o 15% das tituladas de ambas especialidades sentiuse algunha vez acosada
moralmente por membros da súa compañía navieira en terra, experimentado a miúdo esta
situación o 5% das profesionais da especialidade de navegación.
Con respecto ao acoso sexual, o 100% das profesionais de máquinas coincide en afirmar que
nunca foron acosadas sexualmente por membros da súa compañía navieira en terra, mentres o
5% das tituladas de navegación sufriu este tipo de acoso nalgunha ocasión.
Discriminación e acoso por parte dos compañeiros de traballo a bordo.
Os datos correspondentes á discriminación, acoso moral e acoso sexual sufridos polas
enquisadas que navegan ou navegaron de forma profesional móstranse respectivamente nos
Gráficos 4.16, 4.17 e 4.18.
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Gráfico 4.16: Discriminación por compañeiros de traballo a bordo

Aínda que no punto anterior viamos como a maioría das participantes afirmaba non terse
sentido nunca discriminada polos membros da súa compañía navieira en terra, nesta ocasión
unha media do 64% das enquisadas asegura sentirse algunha vez discriminada polos seus
compañeiros de traballo a bordo polo feito de ser mulleres, e ata unha media do 8% padeceu
esta discriminación a miúdo.
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Gráfico 4.17: Acoso moral por compañeiros de traballo a bordo

Os datos referentes ao acoso moral son, así mesmo, bastante negativos, cunha media do 49%
de participantes que afirma terse sentido acosada moralmente polos seus compañeiros de
traballo nalgunha ocasión, e unha media do 6% que afirma sufrir a miúdo este tipo de acoso.
As tituladas que padeceron en máis ocasiones o acoso moral dos seus compañeiros a bordo
son as profesionais da especialidade de máquinas, xa que así o afirma o 62% das mesmas.
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Gráfico 4.18: Acoso sexual por compañeiros de traballo a bordo

Os resultados obtidos con referencia ao acoso sexual non son tampouco alentadores, habendo
sufrido este tipo de acoso algunha vez unha media do 24% das profesionais enquisadas. Así
de novo as profesionais da especialidade de máquinas son as que afirman sufrir este tipo de
acoso en máis ocasións, un 31%, mentres un 5% das profesionais de navegación din ser a
miúdo acosadas sexualmente polos seus compañeiros a bordo.
Respecto cara á muller no exercicio da autoridade a bordo
Neste apartado estudaremos a aceptación e o respecto que tanto subalternos como oficiais
mostran ante a muller no exercicio da súa autoridade a bordo.
O Gráfico 4.19 móstranos como a maioría das enquisadas, unha media do 64%, cre que a
presenza da muller a bordo é case sempre aceptada e respectada polos subalternos, mentres
unha media do 12% cre que isto sucede poucas veces.
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Gráfico 4.19: Respeto a autoridade por parte dos subalternos
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O Gráfico 4.20, pola súa banda, móstranos que igualmente unha media do 64% das
enquisadas cre que os oficiais case sempre aceptan e respectan a presenza da muller abordo
así como o exercicio da súa autoridade nos postos de mando. Igualmente unha media do 12%
das participantes cre que isto sucede poucas veces.
Con todo nesta ocasión existe unha certa disparidade de opinións entre as profesionais da
especialidade de navegación e máquinas, tendo as primeiras opinións máis positivas, con só
un 5% que cre que a súa presenza a bordo é poucas veces aceptada e respectada por parte
dos oficiais, e as segundas pareceres máis negativos, afirmando o 23% que a súa presenza é
poucas veces aceptada e respectada por parte dos seus compañeiros oficiais.
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Gráfico 4.20: Respeto a autoridade por parte dos oficiais

Inserción laboral
Neste punto fíxose ás enquisadas varias preguntas sobre as dificultades da inserción laboral
das mulleres a bordo.
A primeira pregunta pide ás profesionais que manifesten se foron rexeitadas algunha vez para
un posto de traballo a bordo polo feito de ser mulleres. Os resultados, que se mostran no
Gráfico 4.21 indican que a media do 36% das profesionais afirman ser rexeitadas para un posto
de traballo a bordo pola súa condición de mulleres. As máis prexudicadas neste sentido son as
enquisadas da especialidade de navegación, das cales un 40% foron rexeitadas por este
motivo nalgunha ocasión.
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Gráfico 4.21: Rexeitadas para postos de traballo a bordo por ser mulleres

Por outra banda, e como pode verse no Gráfico 4.22, unha media do 64% das profesionais
cren que é máis complicado para unha muller que para un home atopar embarque. De novo as
enquisadas da especialidade de navegación son as que sosteñen esta afirmación con maior
frecuencia, xa que así o aseguran o 75% das profesionais desta especialidade.
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Gráfico 4.22: Dificultades para atopar emprego

En canto ás dificultades para promocionar, unha media do 61% das profesionais en ambas as
especialidades, mostrada no Gráfico 4.23, cren que para unha muller é máis complicado
promocionar dentro dunha compañía navieira que para un home. As razóns alegadas para que
isto suceda así son, de forma xeral, as seguintes.
 Cren que é máis fácil que deixes de navegar
 Aínda que vallas só ascendes se non hai homes para ocupar o posto
 A muller ten que demostrar máis a súa valía
 Crese que a muller ten menos forza ou menos aptitudes
 A igualdade de condicións promociona antes o home
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 Para ser capitán hai que ter unha experiencia que a muller non adoita alcanzar
 Esíxenche o dobre para o mesmo posto
 Non depositan confianza sobre as mulleres
 Os erros son vistos con lupa
 Sempre cuestiónase máis á muller en todos os aspectos
 Consideran que o home impón máis respecto e autoridade
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Gráfico 4.23: Dificultades para promocionar
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Gráfico 4.24: Esixencia de mayor cualificación as mulleres

Por outra banda preguntouse ás profesionais se cren que se esixe maior cualificación a unha
muller que a un home para ocupar o mesmo posto de traballo a bordo. No Gráfico 4.24 vemos
como o 64% das profesionais afirma que isto é así, sendo as profesionais da especialidade de
navegación as que afirman este punto en máis ocasións, co 70% das participantes.
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Discriminación nas actividades sociais
Finalmente neste apartado preguntóuselles ás profesionais sobre as actividades sociais a
bordo.
Aínda que, tal como mostra o Gráfico 4.25, só o 6% das enquisadas cren que existen a bordo
actividades sociais discriminatorias para a muller, o Gráfico 4.26 indícanos que unha media do
12% sentiuse nalgunha ocasión discriminada na organización e/ou realización de actividades
sociais a bordo.
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Gráfico 4.25: Actividades sociais discriminatorias
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Gráfico 4.26: Discriminada nos actos sociais

4.4.3. Traballo en terra relacionado co sector marítimo
Discriminación e acoso por parte dos membros da dirección da empresa
Nesta ocasión preguntouse ás enquisadas que se achan traballando en terra en sectores
relacionados co ámbito marítimo se algunha vez foran discriminadas, acosadas moralmente ou
acosadas sexualmente polos membros da dirección da súa empresa.
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Os Gráfico 4.27 e 4.28 mostran os datos referentes á discriminación e o acoso moral, xa que o
100% das enquisadas aseguran non ser nunca acosadas sexualmente por membros da
dirección da empresa.
En canto á discriminación polo feito de ser mulleres, só as enquisadas da especialidade de
navegación afirman ter esta sensación, nunha porcentaxe, por outra banda, bastante elevado,
30%.
Tamén pertencen a esta especialidade o 10% das egresadas que afirman haberse sentido
nalgunha ocasión acosadas moralmente por membros da dirección da súa empresa.
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Gráfico 4.27: Discriminación por membros da dirección da empresa
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Gráfico 4.28: Acoso moral por membros da dirección da empresa

Discriminación e acoso por parte dos compañeiros de traballo.
Os Gráficos 4.29 e 4.30 reflicten os datos sobre a discriminación e o acoso moral sufrido polas
tituladas que traballan en terra. Novamente non existe gráfico para o acoso sexual xa que a
totalidade das participantes asegura non terse sentido nunca acosada sexualmente polos seus
compañeiros de traballo.
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Analicemos, en primeiro lugar, os datos correspondentes á discriminación. Nesta ocasión só as
tituladas da especialidade de navegación afirman sufrir algunha vez ou a miúdo discriminación
por parte dos seus compañeiros de traballo polo feito de ser mulleres, cun 10%
respectivamente.
Con todo un 33% das tituladas da especialidade de máquinas afirma ser acosada moralmente
nalgunha ocasión polos seus compañeiros de traballo, mentres o 30% das tituladas de
navegación sostén así mesmo esta afirmación, e o 10% das mesmas asegura padecer a miúdo
este tipo de acoso.
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Gráfico 4.29: Discriminación por compañeiros de traballo
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Gráfico 4.30: Acoso moral por compañeiros de traballo

Inserción laboral
Neste punto estudaremos as dificultades das mulleres da mariña mercante para a súa inserción
laboral en postos de traballo en terra relacionados co ámbito marítimo.
O Gráfico 4.31 móstranos as respostas obtidas á pregunta de se foran rexeitadas algunha vez
para un posto de traballo en terra polo feito de ser mulleres. A gran maioría das enquisadas di
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que non, así o aseguran o 100% das tituladas da especialidade de máquinas e o 90% das
tituladas da especialidade de navegación.
Paradoxalmente o Gráfico 4.32 mostra que o 100% das tituladas de máquinas cren que é máis
difícil para unha muller atopar un traballo en terra que para un home, afirmación sostida tamén
polo 80% das tituladas na especialidade de navegación.
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Gráfico 4.31: Rexeitadas para traballar en terra
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Gráfico 4.32: Dificultades para atopar traballo en terra

En canto á promoción profesional, navegación e máquinas coinciden nunha media o 62% que
cren que non é máis difícil promocionar para unha muller que para un home nun posto de
traballo en terra, tal como pode verse no Gráfico 4.33.
Finalmente para este punto, un 70% das participantes da especialidade de navegación cre que
se esixe maior cualificación a unha muller que a un home para o desempeño do mesmo posto
de traballo en terra, mentres só o 33% das tituladas da especialidade de máquinas coincide
nesta afirmación, como así se mostra no Gráfico 4.34.
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Gráfico 4.33: Dificultades para promocionar en terra
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Gráfico 4.34: Esixencia de maior cualificación as mulleres

4.4.4. Conciliación da vida familiar e laboral
Situación familiar actual
O 36% das tituladas da especialidade de navegación atópanse na actualidade solteiras,
mentres ocorre o mesmo para o 64% das tituladas da especialidade de máquinas, tal como
mostra o Gráfico 4.35.
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Gráfico 4.35: Situación familiar actual
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Gráfico 4.36: Ten fillos

Doutra banda o 27% das tituladas da especialidade de navegación ten fillos, mentres isto
ocorre só co 14% das tituladas da especialidade de máquinas, como así pode verse no Gráfico
4.36.
A situación laboral parece afectar de igual forma ás tituladas de ambas as especialidades, xa
que unha media do 42% afirma que a súa situación laboral influíu na súa decisión de ter ou non
ter fillos.
A forma en que dita situación laboral afectou á maternidade das enquisadas vén dada polos
seguintes motivos:
 Non quero estar lonxe dos meus fillos
 A miña situación laboral obrígame a atrasar a maternidade
 Antes de ter fillos hei de ter un emprego que procure unha economía desafogada
 Deixei de navegar por ser imposible conciliar a navegación e a maternidade
 Non me expoño a ser nai mentres siga navegando
 Non me expoño á maternidade ata ter un traballo fixo
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 Non podería ter fillos actualmente se quixese, tería que esperar uns anos
 Esperei máis tempo para ser nai porque sabía que tería que deixar de navegar.
Os datos referentes a este punto poden verse no Gráfico 4.37.
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Gráfico 4.37: Situación laboral afecta a decisión de ter fillos

Maternidade e vida laboral.
Unha media do 33% das tituladas opina que a maternidade é a miúdo incompatible coa
promoción profesional, o 25% opina que isto ocorre sempre, o 31% cre que promoción e
maternidade son incompatibles só nalgunhas ocasións, e o 11% cre que isto non ocorre nunca,
tal como pode verse no Gráfico 4.38.
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Gráfico 4.38: Compatibilidade maternidade e promoción profesional

O Gráfico 4.39, doutra banda, sinala que o 42% das participantes considera que a maternidade
non é en ningún caso incompatible co crecemento formativo, o 33% cre que isto sucede
algunha vez, o 19% opina que crecemento formativo e maternidade son a miúdo incompatibles,
e o 8% afirma que isto ocorre sempre.
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Gráfico 4.39: Compatibilidade maternidade e crecemento formativo

En canto ao traballo a bordo, o 66% das enquisadas cre que a maternidade é sempre
incompatible co traballo a bordo, o 22% opina que isto sucede a miúdo, mentres o 6% cre que
maternidade e traballo a bordo poden ser incompatibles nalgunha ocasión, e o 3% opina que
estes dous conceptos non son en ningún caso incompatibles, datos que poden verse no
Gráfico 4.40.
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Gráfico 4.40: Compatibilidade maternidade e traballo a bordo

Vida familiar e navegación
O 82% das tituladas da especialidade de navegación cren que o feito de estar casada non
dificulta atopar embarque, afirmación que sostén o 64% das tituladas da especialidade de
máquinas. Doutra banda, o 29% das tituladas desta especialidade din non posuír criterios para
opinar sobre este punto.
En canto ao embarque e a maternidade, unha media do 25% das tituladas de ambas as
especialidades opinan que a súa compañía navieira poría problemas para embarcalas de novo
logo da maternidade.
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Novamente o 29% das tituladas da especialidade de máquinas afirman non ter criterios para
opinar neste punto.
Os datos desta última sección están reflectidos nos Gráficos 4.41 e 4.42.
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Gráfico 4.41: Estar casada dificulta o atopar embarque

17%

29%

21%

9%

25%

NAVEGACIÓN

27%

si
non
ns/nc
64%

MÁQUINAS
50%

TOTAL
58%

Gráfico 4.42: A compañía navieira pondría problemas o embarque despois da maternidade

4.5

CONCLUSIONS

Non cremos apropiado establecer nesta ocasión unhas conclusións definitivas sobre os datos
obtidos polas seguintes razóns:
 Sería necesario contar con máis tempo para a recepción de cuestionarios
 A análise de datos necesariamente ten que ser máis exhaustivo, de novo o tempo é un
impedimento para a realización dunha análise máis profunda e un cruzamento de datos
apropiado.
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Sen embargo, cabe salientar, pola rotundidade dos datos obtidos, os problema de
discriminación, acoso moral e acoso sexual que están a sufrir as mulleres que traballan a
bordo, recordando que unha media do 64% das enquisadas asegura sentirse algunha vez
discriminada polos seus compañeiros de traballo a bordo polo feito de ser mulleres, e ata unha
media do 8% padeceu esta discriminación a miúdo. Por outra banda os datos relativos o acoso
moral sinalan que unha media do 49% de participantes afirma terse sentido acosada
moralmente polos seus compañeiros de traballo nalgunha ocasión, e unha media do 6% que
afirma sufrir a miúdo este tipo de acoso. Os resultados obtidos con referencia ao acoso sexual
non son tampouco alentadores, habendo sufrido este tipo de acoso algunha vez unha media do
24% das profesionais enquisadas. Así de novo as profesionais da especialidade de máquinas
son as que afirman sufrir este tipo de acoso en máis ocasións, un 31%, mentres un 5% das
profesionais de navegación din ser a miúdo acosadas sexualmente polos seus compañeiros a
bordo.
Finalmente cabe salientar as dificultades que estas mullere atopan para a súa inserción laboral,
xa que unha media do 36% das profesionais afirman ser rexeitadas para un posto de traballo a
bordo pola súa condición de mulleres. As máis prexudicadas neste sentido son as enquisadas
da especialidade de navegación, das cales un 40% foron rexeitadas por este motivo nalgunha
ocasión. Por outra banda unha media do 64% das profesionais cren que é máis complicado
para unha muller que para un home atopar embarque. Así mesmo unha media do 61% das
profesionais en ambas as especialidades, mostrada no Gráfico 4.23, cren que para unha muller
é máis complicado promocionar dentro dunha compañía navieira que para un home.
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5. DESEÑO, CREACIÓN E PUBLICITACIÓN DA PÁXINA WEB
WWW.MAREIRA.ORG
5.1

INTRODUCCIÓN

Non podemos dicir que existan na actualidade a nivel internacional gran número de sitios web
dedicados ás mulleres mariños, de feito nós só atopamos os seguintes en lingua inglesa:
 Women’s maritime association (www.womensmaritimeassoc.com): esta asociación de
mulleres do mar é unha rede de información para mariños homes e mulleres.
Estableceuse en Seattle en 1980 con membros de todos os Estados Unidos e outros
países. Os seus membros inclúen mulleres que traballan en ferries, remolcadores,
pesqueiros, buques tanque, buques mercantes e iates, así como mulleres que están
buscando emprego nas industrias marítima e pesqueira, ou que son estudiantes en
programas de formación marítima. O propósito desta asociación é promover a
comunicación entre mulleres e homes da industria marítima. Posúen un boletín de
noticias que actúa como foro para o intercambio de información sobre , entre outras
cousas, emprego, saúde, seguridade e formación.
 The New Zealand Women’s Maritime Association (www.nzwma.org.nz): Esta
asociación foi fundada en 1995 co propósito de favorecer a amizade e o apoio entre as
mulleres mariños de Nova Zelandia. Os seus membros son mulleres que traballan ou
traballaron na industria marítima e inclúen mulleres da armada, a pesca, operadoras de
buques turísticos e ferries, traballadoras do sector da náutica de recreo, inspectoras,
profesoras, operadoras de radio marítima e todas aquelas con intereses no ámbito
marítimo.
 Women’s Internacional Shipping and Trading Association (www.wista.net): WISTA é
unha organización internacional para mulleres relacionadas co negocio do transporte
marítimo a nivel de xestión. WISTA ofrece soporte e facilita o intercambio de contactos
e experiencias entre os seus membros, así como anímaas a formar Asociacións
Nacionais de WISTA. Existen diversas destas Asociacións Nacionais WISTA repartidas
por todo o mundo, e en España estase tratando actualmente de establecer unha
asociación deste tipo.
Outra asociación dedicada ás mulleres do ámbito marítimo pero que non posúe páxina web é a
Pacific Women in Maritime Association (PacWIMA). Esta asociación, establecida en 2005, é o
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principal foro rexional para as mulleres do pacífico empregadas no sector marítimo, utilizado
para a discusión e o debate de temas relacionados coa industria marítima no sector, así como
promover solucións e oportunidades para afrontar os retos aos que se enfrontan as mulleres no
ámbito marítimo. PacWIMA tiene entre os seus obxectivos promover o desenvolvemento xeral
do sector marítimo no Pacífico, fomentar a igualdade de xénero neste sector, promover a
educación, a formación e as oportunidades laborais para as mulleres do ámbito marítimo,
incrementar o recoñecemento das responsabilidades sociais das mulleres deste sector e
promover a cooperación, amizade e entendemento a través do intercambio de coñecementos e
a diseminación de información.
Así pois, e en vista de que non existe en Galicia nin no Estado Español ningunha páxina web
dedicada ás mulleres mariños e ao tratamento da súa problemática laboral e social, decidimos
a creación dun sitio web, www.mareira.org onde ofrecer a estas mulleres un punto de encontro
que sirva como lugar de intercambio de información, opinións e experiencias que una, se cabe,
na distancia a este colectivo tan disperso.

5.2

OBXECTIVOS DE WWW. MAREIRA.ORG

www.mareira.org é unha páxina creada dende Galicia por e para as abrandares que adican a
súa vida laboral as actividades do mar e do transporte marítimo.
O principal obxectivo desta iniciativa pioneira en España, é crear unha rede de mulleres
profesionais da Mariña Mercante, con intención de que poidan establecer facilmente contacto
entre elas e enfrontarse as dificultades do seu contorna, superando a perspectiva individual e
contando co apoio e asesoramento de todo o colectivo.
Esta páxina está dirixida as mulleres profesionais da Mariña Mercante que realizan a súa
actividade laboral tanto a bordo dos buques como noutros ámbitos directamente relacionados
co sector marítimo como poden ser o despacho de buques, as inspeccións ou mantemento
industrial ou a operación en dispositivos de servizo de tráfico marítimo.
Todas as mulleres tituladas na Mariña Civil están invitadas a rexistrarse.
5.3

CARACTERÍSTICAS DA PÁXINA

Mareira.org

está

situada

actualmente

e

de

forma

temporal

no

dominio

www.nauticaymaquinas.es/mareira . Esta ubicación, que xa pode ser visitada, será cambiada á
definitiva www.mareira.org cando se de por finalizada a construcción da mesma.
Así pois, aínda que o deseño e contidos da páxina están claramente definidos, aínda se están
introducindo melloras nalgúns dos seus apartados, que son, na súa versión definitiva, os
seguintes:
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 páxina de inicio
 benvida
 rexistro
 documentos
 álbum fotográfico
 enquisa
 a quilla e a maxistral
 foro de debate
 ligazóns
 caixa de correos de suxestións
 bolsa de traballo
Paxina de inicio
Na páxina de inicio, mostrada na figura 5.1, ofrécese unha pequena introducción aos
obxectivos de www.mareira.org, e establécese a posibilidade de entrar como usuaria
rexistrada, para o que é necesario un nome de usuario e unha contrasinal que se obteñen ao
rexistrarse, ou ben entrar como usuario sen rexistrarse, o que permite visualizar gran cantidade
dos contidos da páxina pero non participar en actividades tales como a enquisa, o foro ou a
caixa de correos de suxestións.

Figura 5.1: Páxina de inicio www.mareira.org
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Benvida
A páxina de benvida, mostrada na figura 5.2, ofrécenos unha información máis detallada dos
obxectivos da páxina e o colectivo ao que se dirixe. Establécese tamén un menú de acciones
coas que se pode navegar pola páxina, así como un enlace directo á páxina de rexistro.

Figura 5.2: Benvida

Páxina de rexistro
Rexistrarse en www.mareira.org é moi sinxelo e non ten custo adicional algún. Todas as
mulleres tituladas en Mariña Civil (Diplomadas en Navegación Marítima, Diplomadas en
Máquinas Navais, Licenciadas en Náutica e Transporte Marítimo, Licenciadas en Máquinas
Navais, Diplomadas en Mariña Civil e Licenciadas en Mariña Civil) están invitadas a rexistrarse.
Para iso solicítaselles os seguintes datos:
 nome
 apelidos
 titulación académica
 ano de nacemento
 lugar de nacemento
 dirección e-mail
 titulación profesional
 traballo actual
 traballos anteriores
 comentarios
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Ao rexistrarse envíaselle á interesada un nome de usuario e unha contrasinal que aseguren
que a súa identidade non está sendo utilizada por terceiros.
Rexistrarse permite á usuaria establecer unha relación máis activa coa páxina, de tal forma que
esta pode participar achegando opinións, contando as súas experiencias ou subindo fotos e
outros materiais que serán postos a disposición de todos os usuarios da páxina.
Así mesmo, e sempre que as usuarias rexistradas permítano e deséxeno, o rexistro
permitiralles acceder a os datos de contacto doutras usuarias rexistradas, de forma que se
estableza unha canle de comunicación entre todas as usuarias rexistradas, que poderán,
dunha forma máis individualizada, retomar vellas amizades ou establecer unhas novas,
resolver as súas dúbidas sobre as actividades que outras realizan ou informarse sobre as
saídas laborais contando coa experiencia e opinión das súas compañeiras.
Por outra banda os datos do rexistro poden ser actualizados tantas veces como sexa preciso
por parte das interesadas.
A figura 5.3 móstranos a páxina de rexistro de www.mareira.org.

Figura 5.3: Rexistro

Documentos
Neste apartado, que se pode observar na figura 5.4, atopamos diversos documentos que
poden resultar de interese para as mulleres da Mariña Mercante. Todas as usuarias da páxina
poden acceder a este apartado e descargar os documentos que desexen, pero só as usuarias
rexistradas poderán achegar á páxina novos documentos que desexen compartir co resto da
comunidade.
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Figura 5.4: Documentos

Álbum fotográfico
Neste apartado as usuarias rexistradas que así o consideren poderán colgar as súas fotos
relacionadas coa actividade laboral que desenvolven e permitir que outras usuarias rexistradas
ou non compartan estas experiencias e recordos fotográficos.
As figuras 5.5 e 5.6 preséntannos algúns exemplos de navegación polo álbum fotográfico de
www.mareira.org.

Figura 5.5: Album fotográfico
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Figura 5.6: Album fotográfico

Enquisa
colgamos nesta sección a enquisa pasada entre as egresadas da ETS de Náutica e Máquinas
da Coruña, que serviu para a realización do estudo analizado no capítulo anterior, co propósito
de facilitar o seu acceso a aquelas egresadas desta escola e a todas a tituladas de España que
desexen participar na ampliación deste estudo sobre a integración laboral e social das mulleres
da mariña mercante.
Como é lóxico só as usuarias rexistradas terán acceso a esta sección, evitando deste xeito que
a enquisa sexa cuberta por persoas alleas ao colectivo de estudo.
Así mesmo este apartado pode servir no futuro para a realización doutros estudos centrados na
opinión e experiencia das tituladas en Mariña Civil.
A quilla e a maxistral
O obxectivo principal desta nova sección que aínda se atopa en construcción é permitir ás
usuarias rexistradas pór en coñecemento de todo o colectivo aquelas noticias ou experiencias
que sexan de importancia para as mulleres do sector, ben por ser iniciativas, propostas ou
experiencias que axuden a mellorar as condicións laborais e sociais desta mulleres ( a
maxistral) , ou ben por ser propostas, iniciativas ou experiencias que prexudiquen ou
desmerezan ás mulleres do sector (a quilla).
Estas noticias poden ser achegadas polas propias usuarias rexistradas co fin de polas en
coñecemento de todo o colectivo.
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Foro de debate
Proponse neste espazo un lugar dinámico de encontro onde compartir experiencias, consultar
dúbidas, publicar noticias ou simplemente manter un contacto entre as usuarias rexistradas.
Ligazóns
Nesta sección, cuxa estrutura podemos ver na figura 5.7, facilítase a todos os usuarios unha
serie de enlaces con aquelas páxinas cuxos contidos poden resultar interesantes para os
membros deste colectivo de mulleres dedicadas ao transporte marítimo e sectores transversais.
Todas as usuarias rexistradas están invitadas a suxerir a incorporación de novos enlaces a
páxinas relacionadas.

Figura 5.7: Ligazóns

Caixa de correos de suxestións
A través deste servizo pretendemos establecer unha comunicación fluída con todas as usuarias
rexistradas na páxina, co fin de que esta poida mellorar e adaptarse ás necesidades
informativas e comunicativas da comunidade.
A través desta fiestra poderanse facer suxestións e comentarios sobre a estrutura da páxina e
os seus contidos, solicitar información máis detallada sobre os puntos tratados, achegar novas
documentacións e, en fin, todo o necesario para facer desta unha páxina dinámica e
participativa, a páxina de todas as mulleres da mariña mercante española.
Bolsa de traballo
Nesta última pero non menos importante sección darase referencia das oportunidades de
traballo que cheguen a esta páxina e de todas aquelas de as que podamos facernos eco.
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5.4

PUBLICITACIÓN DA PÁXINA

www.mareira.org estará colgada no seu propio dominio en breve. En canto isto suceda
porémonos en contacto vía e-mail con todas as egresadas participantes na

“Enquisa a

mulleres mariños”, que realizamos como parte deste proxecto, para darlles información sobre a
existencia da páxina e invitalas a visitala.
Así mesmo, desde a ETS de Náutica e Máquinas da Coruña e, como non, desde a súa páxina
web www.nauticaymaquinas.es , darase a publicidade oportuna a www.mareira.org para que
esta alcance a maior difusión posible.
Igualmente invitaremos á Asociación de Xefes e Oficiais de Máquinas de Galicia e ao Colexio
de Oficiais da Mariña Mercante Española a publicitar a existencia da páxina entre os seus
afiliados.
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ANEXO

1

MULLERES GALEGAS NA MARIÑA MERCANTE
ENQUISAS DIRIXIDAS ÁS ALUMNAS
Baixo esta denominación estamos a realizar dende a ETS de Náutica e Máquinas da Coruña
un proxecto financiado pola Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia que
pretende estudar a realidade da inserción laboral e social das mulleres na mariña mercante. Un
dos seus principais obxectivos consiste na realización de enquisas ás alumnas deste centro
coa fin de coñecer o trato que reciben as estudantes tanto de Navegación Marítima coma de
Máquinas Navais pola parte da institución e máis dos compañeiros. Agradeceriámola vosa
colaboración neste proxecto para o que vos solicitamos cubrades a seguinte enquisa.

1..- Datos identificativos
Ano de nacemento:

Lugar de Nacemento:

Especialidade:
Navegación Marítima

Máquinas Navais

En que ano comezáchelos estudos?
Navegaches algunha vez como alumna? No caso de ser así valora brevemente a túa
experiencia.

Como coñeciches estes estudos?
Que te motivou a realizar estes estudos?

Que titulación académica tes interese en acadar e por que?

Que titulación profesional esperas acadar e por que?
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2.- Relación cós compañeiros de estudos
En xeral, como cualificarías o trato recibido por parte dos teus compañeiros de
estudos?
Moi malo
Malo
Normal
Bo
Moi Bo
Sentícheste algunha vez discriminada por algún compañeiro de estudos polo feito de
ser muller?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada moralmente por algún compañeiro de estudos?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada sexualmente por algún compañeiro de estudos?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
3.- Trato coa institución
En xeral como, cualificarías o trato recibido polos teus profesores/as?
Moi malo
Malo
Normal
Bo
Moi Bo
Cres que existe discriminación no trato dalgúns profesores/as deica as alumnas?
Si
Non
Sentícheste discriminada algunha vez discriminada por algún/ha profesor/a polo feito
de seres muller?
Nunca

Algunha vez

A miúdo

Sempre

Sentícheste algunha vez acosada moralmente por algún/ha profesor/a?
Nunca

Algunha vez

A miúdo

Sempre

Sentícheste algunha vez acosada sexualmente por algún/a profesor/a?
Nunca

Algunha vez

A miúdo

Sempre

Cres que outros membros da institución te tratan mellor, peor ou igual ca o resto dos
teus compañeiros?
Dirección
Secretaría
Conserxería
Reprografía
Biblioteca
Outros (especif.)

Peor
Peor
Peor
Peor
Peor
Peor

Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual

Mellor
Mellor
Mellor
Mellor
Mellor
Mellor

Sentícheste algunha vez discriminada por algún outro membro da institución polo feito
de ser muller?
Nunca

Algunha vez

A miúdo
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Sentícheste algunha vez acosada moralmente por algún outro membro da institución?
Nunca

Algunha vez

A miúdo

Sempre

Sentícheste algunha vez acosada sexualmente por algún outro membro da institución?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
4.- Futuro profesional
Cres que o feito de ser muller condicionará o teu futuro profesional
Si
En que aspectos?
Non
Cres que tes opcións reais de chegar a ser capitán/xefe de maquinas dunha compañía
navieira?
Si
Non
Por que?
Cando remates os estudos, plantexaraste traballar nun posto de traballo no que teñas
que navegar?
Si
Non
Por que?
¡
Cres que existe discriminación ou diferente trato para os homes e as mulleres no
transporte marítimo?
Si
De que tipo?
Trato
Salarial
Promocional
Outros
Non
5.- Vida familiar
Cres que para as mulleres mariños é máis difícil conciliar a vida familiar e laboral, que
para os homes que exercen a mesma profesión?
Si
Por que?
Non
MOITAS GRAZAS POLA TUA SINCEIRA COLABORACIÓN
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MULLERES GALEGAS NA MARIÑA MERCANTE
ENQUISAS DIRIXIDAS ÁS EGRESADAS
Baixo esta denominación estamos a realizar dende a ETS de Náutica e Máquinas da Coruña un
proxecto financiado pola Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia que pretende
estudar a realidade da inserción laboral e social das mulleres na mariña mercante. Agradeceriámola
vosa colaboración neste proxecto para o que vos solicitamos cubrades a seguinte enquisa, cuxos
datos trataranse de xeito totalmente confidencial.

1..- Datos identificativos
Ano de Nacemento:

Lugar de Nacemento:

Titulación académica:
Titulación profesional:
Lugar de realización dos estudos:
En que ano remataches os teus estudos?
En que ano obtiveches a túa primeira titulación profesional?
Como coñeciches estes estudos?
Cales foron as túas motivacións para a realización destes estudos?
Alcanzáchelas expectativas académicas plantexadas ao comezo dos teus estudos?
Si
Non
Por que?
Alcanzáchelas expectativas profesionais plantexadas ao comezo da túa vida laboral?
Si
Non
Por que?
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2.- Situación laboral
Navegas na actualidade?
Si
Que posto ocupas?
Non
Navegaches algunha vez?

Si
Non

¿Por qué?

No caso de traballar en terra, ten o teu traballo relación co ámbito marítimo?
Si
Non
Por que?
Cres que existe discriminación ou trato diferente para os homes e as mulleres no transporte
marítimo?
Si
De que tipo?
Trato
Salarial
Promocional
Outros
Non
3.- Se navegas ou navegaches
Sentícheste algunha vez discriminada por algún membro da túa compañía navieira en terra
polo feito de seres muller?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada moralmente por algún membro da túa compañía navieira
en terra?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada sexualmente por algún membro da túa compañía navieira
en terra?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez discriminada por algún compañeiro ou algunha compañeira de
traballo a bordo polo feito de seres muller?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada moralmente por algún compañeiro ou algunha
compañeira de traballo a bordo?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada sexualmente por algún compañeiro ou algunha
compañeira de traballo a bordo?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Cres que, por parte dos subalternos, a presenza da muller a bordo é aceptada e respectada
no exercicio da súa autoridade nos postos de mando?
Nunca
Poucas veces
A miúdo
Case sempre
Sempre
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Cres que, por parte da oficialidade, a presenza da muller a bordo é aceptada e respectada
no exercicio da súa autoridade nos postos de mando?
Nunca
Poucas veces
A miúdo
Case sempre
Sempre
Negouche algunha compañía navieira o embarcares polo feito de seres muller?
Si
Non
Cres que é máis complicado para unha muller que para un home atopar embarque?
Si
Non
Cres que é máis complicado para unha muller promocionar dentro dunha compañía navieira
que para un home?
Si
Por que?
Non
Cres que se lle esixe maior cualificación a unha muller cá un home para o desempeño do
mesmo posto a bordo?
Si
Non
Cres que existen a bordo actividades sociais discriminatorias para a muller?
Si
Cales?
Non
Sentícheste algunha vez discriminada na programación ou realización dalgunha actividade
social a bordo polo feito de seres muller?
Nunca
Poucas veces
A miúdo
Case sempre
Sempre
4.- Se traballas en terra
Sentícheste algunha vez discriminada por algún membro da dirección da túa empresa polo
feito de seres muller?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada moralmente por algún membro da dirección da túa
empresa?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada sexualmente por algún membro de la dirección da túa
empresa?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez discriminada por algún compañeiro ou algunha compañeira de
traballo polo feito de seres muller?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada moralmente por algún compañeiro ou algunha
compañeira de traballo?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
Sentícheste algunha vez acosada sexualmente por algún compañeiro ou algunha
compañeira de traballo?
Nunca
Algunha vez
A miúdo
Sempre
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Rexeitáronte algunha vez para un posto de traballo en terra polo feito de seres muller?
Si
Non
Crees que é máis complicado para unha muller ca para un home atopar un traballo en terra
relacionado co sector marítimo?
Si
Non
Crees que é máis complicado para unha muller ca para un home promocionar nun traballo
en terra relacionado co sector marítimo?
Si
Por que?
Non
Cres que se lle esixe maior cualificación a unha muller cá un home para o desempeño do
mesmo posto de traballo en terra?
Si
Non
5.- Situación familiar
Cal é a túa situación familiar actual?
Solteira
Casada ou en convivencia

Separada ou divorciada

Viuva

Tes fillos?
Si
Non
Influíu a túa situación laboral na túa decisión de ter ou non ter fillos?
Si
Como?
Non
Cres ca maternidade é incompatible con ..
- a promoción profesional?
Nunca
Algunha vez
A miúdo

Sempre

- o crecemento formativo?
Nunca
Algunha vez

A miúdo

Sempre

- o traballo a bordo?
Nunca
Algunha vez

A miúdo

Sempre

-

outros?

Cres que o feito de estar casada dificulta a posibilidade de encontrares embarque?
Si
Non
Cres que a túa compañía navieira sería reticente a embarcarte de novo despois da
maternidade?
Si
Non

MOITAS GRAZAS POLA TÚA SINCERA COLABORACIÓN
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VALORACIÓN FINAL
Aínda que o presente proxecto “Mulleres galegas na Mariña Mercante” precisaba dun tempo de
execución de alomenos tres meses, dos cales non puido mais que contar con dous, os
obxectivos marcados o comenzo do mesmo alcanzáronse nun grado bastante elevado, non
sen o esforzo de todo o equipo investigador.
Poderíamos establecer para o devandito proxecto as seguintes conclusión e grado de
cumplimento:
Enquisa as alumnas da ETS de Náutica e Máquinas de A Coruña.
Pódese considerar que este proceso está completado, aínda que non se poido contar coa
colaboración de todas as alumnas de esta escola por non atoparse todas elas no centro, na
cidade ou no país no momento da realización das enquisas. As conclusión xerais as que
chegamos neste estudo son:
 A porcentaxe de mulleres que realizan os estudos de Navegación Marítima e Máquinas
Navais na ETS de Náutica e Máquinas da Coruña, continua sendo, neste momento,
bastante baixo, cun 21% de alumnas en Navegación Marítima e un 7,5% en Máquinas
Navais.
 En canto á relación cos compañeiros de estudos, existe unha porcentaxe significativa
de alumnas, 13%, que se sentiron algunha vez discriminadas polos seus compañeiros
de estudos polo feito de ser mulleres. Esta porcentaxe redúcese ao 6% nos casos de
acoso moral e ao 3% nos casos de acoso sexual.
 Con relación ao trato recibido polos profesores/as, aínda que más dun terzo, 36%, das
alumnas considera que existe discriminación ou trato diferente para as alumnas por
parte dos profesores/as, unha media do 39% das participantes declara terse sentido
algunha vez discriminada polos seus profesores/as polo feito de ser muller, porcentaxe
realmente importante.
 A porcentaxe de alumnas que se sentiron acosadas moralmente nalgunha ocasión
polos seus profesores tamén parece elevado, cun 18%, reducíndose ao 5% as
alumnas que se sentiron acosadas sexualmente nalgunha ocasión.
 -en canto á relación con outros membros da institución, as porcentaxes diminúen
drasticamente, sendo un 8% as alumnas que se han sentidos discriminadas, un 8% as
que se sentiron moralmente acosadas e afortunadamente ningunha sentiuse
sexualmente acosada.
 Con referencia ao seu futuro profesional, aínda que as alumnas de Máquinas son as
que opinan con maior frecuencia que o feito de ser muller condicionará o seu futuro
profesional, o 82% das mesmas fronte ao 54% das alumnas de Navegación, tamén son
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as que cren ter maiores opcións reais de chegar a ser xefes de máquinas, cun 73%
fronte ao 64% das alumnas de Navegación Marítima que creen chegarán a ser capitás
nunha compañía navieira. En contrapartida son as alumnas de Navegación Marítima as
máis predispostas a desenvolver a súa vida profesional no mar, xa que así o declaran
o 89% das estas alumnas, mentres só o 55 % das alumnas de Máquinas Navais está
predisposta a embarcar ao finalizar os seus estudos.
 De novo as alumnas de Máquinas Navais son as que cren con maior frecuencia na
existencia de discriminación cara á muller no transporte marítimo, un 91% destas
alumnas así o cre, mentres o 72% das alumnas de Navegación Marítima comparten
esta opinión. Este dato, que se acha en consonancia co feito de que un número tan
elevado de alumnas de Máquinas Navais non teña interese na navegación, choca co
dato de que estas mesmas alumnas crean ter opcións reais de ocupar postos de
mando a bordo con máis frecuencia que as alumnas de Navegación Marítima.
 Finalmente son as alumnas de Máquinas Navais as que menos cren en que as
dificultades da muller para conciliar vida familiar e laboral sexan superiores ás dos
homes, mentres a inmensa maioría das alumnas de Navegación Marítima, un 93%,
sostén que esta diferenza existe. Este dato está probablemente relacionado co feito de
que o número de alumnas que desexan navegar no seu futuro profesional sexa maior
para a especialidade de navegación que para a de máquinas, e estas últimas vexan
máis opcións laborais en terra que as primeiras.
Enquisa as egresadas da ETS de Náutica e Máquinas da Coruña.
Xa salientamos con anterioridade que o traballo neste punto foi bastante complexo, debido a
falla de tempo para a localización das ex –alumnas de esta escola e a súa resposta o
cuestionario. Podemos dicir que neste estudo alcanzamos un grao de cumplimento do 75%, xa
que consideramos esencial a realización de un estudo pormenorizado contando con máis
participación das profesionais da mariña mercante. Os puntos que nos interesa destacar dos
resultados obtidos nesta investigación, pola rotundidade dos datos obtidos, os problema de
discriminación, son aqueles referentes o acoso moral e acoso sexual que están a sufrir as
mulleres que traballan a bordo, recordando que unha media do 64% das enquisadas asegura
sentirse algunha vez discriminada polos seus compañeiros de traballo a bordo polo feito de ser
mulleres, e ata unha media do 8% padeceu esta discriminación a miúdo. Por outra banda os
datos relativos o acoso moral sinalan que unha media do 49% de participantes afirma terse
sentido acosada moralmente polos seus compañeiros de traballo nalgunha ocasión, e unha
media do 6% que afirma sufrir a miúdo este tipo de acoso. Os resultados obtidos con referencia
ao acoso sexual non son tampouco alentadores, habendo sufrido este tipo de acoso algunha
vez unha media do 24% das profesionais enquisadas. Así de novo as profesionais da
especialidade de máquinas son as que afirman sufrir este tipo de acoso en máis ocasións, un
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31%, mentres un 5% das profesionais de navegación din ser a miúdo acosadas sexualmente
polos seus compañeiros a bordo.
Finalmente cabe salientar as dificultades que estas mullere atopan para a súa inserción laboral,
xa que unha media do 36% das profesionais afirman ser rexeitadas para un posto de traballo a
bordo pola súa condición de mulleres. As máis prexudicadas neste sentido son as enquisadas
da especialidade de navegación, das cales un 40% foron rexeitadas por este motivo nalgunha
ocasión. Por outra banda unha media do 64% das profesionais cren que é máis complicado
para unha muller que para un home atopar embarque. Así mesmo unha media do 61% das
profesionais en ambas as especialidades, mostrada no Gráfico 4.23, cren que para unha muller
é máis complicado promocionar dentro dunha compañía navieira que para un home.
Deseño, creación e publicitación da páxina www.mareira.org.
Esta derradeira acción parece ter, entre as tituladas da mariña civil, unha grande aceptación,
xa que o comentarlles a nosa intención de poñer en funcionamento un espazo destas
características, todas elas mostraron o seu agrado e felicitaron a iniciativa. O desenrolo dunha
páxina web no é cousa doada nin sinxela, a nosa atópase nun estado de desenrolo bastante
avanzado, pero aínda temos que rematar algunhas das sección ofrecidas, e mellorar certos
detalles que, o noso entender, son importantes para a aceptación da mesma. Podemos
considerar que este punto se atopa nun grao de realización do 80%.
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