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1) ANÁLISE DUNHA REALIDADE. INTRODUCIÓN  

 

Cada vez máis se coñecen novas iniciativas empresariais, de asociacións, 

institucións, que ben, por propia iniciativa, ben mediante unha colaboración 

conxunta coas distintas Administracións, móstranse máis sensibles a unha 

realidade, -a existencia dunha porcentaxe moi alta de mulleres, que pola súa 

propia condición a penas ten unha pequena representación ou simplemente 

ningunha en profesións e oficios que, por tradición foron exercidos por homes, 

existindo grandes resistencias tanto dos homes como das mulleres a ver a unha 

muller exercendo tales oficios ou profesións- avogando pola formación das 

mulleres, pola creación de emprego feminino e pola implantación de medidas de 

conciliación da vida laboral e familiar, non só por unha mera aplicación de 

políticas de igualdade, senón porque simplemente cren que non só beneficia ás 

empresas, senón que beneficia á sociedade en xeral.  

 

A perspectiva da sociedade está a cambiar e a das distintas 

Administracións, tamén. Existe unha percepción cada vez máis ampla á hora de 

ver a unha muller exercendo profesións ou oficios realizados histórica e 

maioritariamente por homes ou en postos ou cargos que ata hai pouco era unha 

utopía para unha muller e favorécese a súa inserción e promoción laboral.  

 

Con todo, seguen existindo realidades que demostran que hai moito traballo 

por facer e é necesario un maior cambio social e un maior apoio das 

Administracións para cambiar e erradicar as seguintes realidades:  

o Os grandes obstáculos no acceso ao emprego por parte das mulleres, de aí, 

a existencia dunha porcentaxe máis alta de paro feminino, fronte ao 

masculino. 

o O alto índice de presenza de mulleres en traballos pouco cualificados. 

o A escasa ou inexistente presenza feminina en sectores como. entre outras a 

construción, mecánica, minería, ou o transporte, entre outros, fortemente 

masculinizados que impiden a inserción de mulleres. 

o Diferenzas salariais entre homes e mulleres. 
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o A existencia do famoso “teito de cristal”; seguen existindo límites para que 

as mulleres poden ascender a postos directivos, sendo unha porcentaxe 

mínima as que se atopan nestes postos.  

o A escasa implantación de medidas de conciliación de vida familiar e 

laboral. 

o As empresas aínda seguen uns modelos ríxidos, pouco flexibles que fan moi 

difícil esta conciliación.  

o Séguese vendo a maternidade como un gravame e non como un beneficio 

para a sociedade en xeral.  

o A aínda insuficiente implicación do home nas tarefas do fogar. Segundo o 

Instituto Galego de Estatística (I.G.E.) as mulleres realizan o 74% das 

tarefas do fogar, o que fai tamén imposible a conciliación da vida familiar e 

laboral. 

 

Unido ao anterior e, respecto do sector do transporte de mercadorías por 

estrada, como se adiantaba no proxecto presentado, existen outros obstáculos 

propios desta profesión, como son:  

o Os inherentes á entrada no sector, especialmente de tipo económico, 

principalmente derivado do elevado importe da formación e cualificación 

para o desempeño da profesión de condutor/a. 

o Os estereotipos sociais existentes respecto da profesión de chofer.  

o Dificultades e adversidades propias do desempeño deste traballo: 

(realización de rutas que impliquen durmir fóra de casa na cabina do 

camión, realizar operacións de carga e descarga o que implica certa 

fortaleza física, dificultades para a conciliación coa vida familiar, etc.).  

o Importante défice formativo co que saen os/as condutores/as das 

autoescolas carecendo dunha formación suficiente e integral para o 

desempeño desta actividade.  
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2) OBXECTIVOS DO PROXECTO 

 

 Os obxectivos fundamentais que nos fixamos para este proxecto son: 

 

1º) Coñecemento exhaustivo e en profundidade da realidade da presenza das 

mulleres no sector do transporte de mercadorías por estrada nesta 

Comunidade Autónoma.  

 

2º) Sensibilización do sector para a efectiva integración das mulleres neste 

sector de actividade.  

 

3º) Formación integral de condutoras profesionais e facilitación da súa posterior 

inserción laboral no sector.  
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3) PLAN DE ACCIÓNS 

 

A) ESTUDO: AVALIACIÓN DA PRESENZA DAS MULLERES NO SECTOR 

 

APETAMCOR, na súa condición de asociación empresarial representativa do 

sector do transporte de mercadorías por estrada en Galicia, é coñecedora e 

sensible ás anteriores realidades e, como iniciativa pioneira en Galicia, 

encomendou ao DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, a 

realización dun ESTUDO SOBRE AS MULLERES NO SECTOR DO TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS POR ESTRADA EN GALICIA.  

 

Con este estudo, preténdese dar a coñecer en termos cuantitativos e 

cualitativos, a presenza e o rol das mulleres neste sector e ademais, dar a coñecer 

aqueles obstáculos propios desta profesión que poidan facer máis difícil a 

inserción laboral da muller neste sector.  

 

A estrutura deste traballo de investigación é a seguinte:  

1º)  CUESTIONARIO: Estudo temático, recompilación de datos 

secundarios, Especificación de obxectivos e hipóteses. Elaboración 

de cuestionario. 

2º)  ENQUISA. Adquisición e confección de marco (Universo). Selección 

mostra. Enquisa telefónica a transportistas e a mulleres de 

transportistas (aprox. 300). 

3º)  GRAVACIÓN. Gravación, codificación e tabulación. 

4º)  ANÁLISE. Análise de resultados obtidos e elaboración de informe. 

5º)  PRESENTACIÓN DO INFORME  

 

A realización deste estudo será levado a cabo desde o mes de setembro, 

tendo un prazo de desenvolvemento de aproximadamente tres meses, estando 

prevista a súa presentación pública a mediados ou finais de novembro. A persoa 

que dirixirá a realización deste estudo será Manuel García Docampo, Profesor-

Doutor do Departamento de Socioloxía da UDC. 
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B) SENSIBILIZACIÓN  

 

� CAMPAÑA DIVULGATIVA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Desenvolvemento dunha campaña divulgativa de sensibilización que se 

estenderá ao longo de toda a Comunidade Autónoma, cuxos obxectivos son: 

a) Explicación didáctica das posibilidades e alternativas laborais que ofrece o 

sector do transporte.  

b) Dignificación da imaxe social do sector, na súa condición de sector 

estratéxico para a economía do país, fronte ás percepcións de 

contaminante, inseguro e ruidoso.  

c) Animación á muller a incorporarse a sector, mostrando exemplos positivos 

de mulleres que xa están a traballar neste sector e rompendo a imaxe 

social de que este é un campo exclusivamente masculino no que as 

mulleres non teñen cabida.  

 

Esta campaña de información e sensibilización realizarase a través dos 

medios de comunicación, folletos informativos, revista desta asociación 

(“Transporte a fondo”) e Internet (páxina web corporativa de APETAMCOR e 

portal transporteafondo.info). Doutra banda, tamén se pretende contar coa 

colaboración das corporacións municipais a través dos seus centros de información 

a mulleres e dúas seus axentes de igualdade. Ademais, APETAMCOR dará a 

coñecer esta iniciativa a nivel estatal a través doutras asociacións de 

transportistas que desexen iniciar proxectos similares.  

 

 

� SEMINARIO “AVANZANDO EN IGUALDADE NO TRANSPORTE” 

 

Consistirá nunha xornada de 1 día completo que se celebrará a mediados ou 

finais de novembro de 2008. Son contidos e obxectivos desta xornada: 

- Presentación do estudo sobre as mulleres no sector do transporte encargado 

á UDC.  
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- Situación actual do sector desde a perspectiva de xénero a partir dos 

resultados obtidos de devandito estudo. 

- Políticas de igualdade e conciliación. Boas prácticas empresariais. 

- Problemáticas específicas das mulleres emigrantes. 

- Compartir experiencias: mulleres e homes condutores/as e empresarios/as 

exporán os seus casos particulares. 

 

Esta xornada terá o formato de aberta e estará dirixida ao sector en xeral: 

transportistas autónomos/as, condutores/as, cónxuxes, compañeiros sentimentais, 

familiares en xeral, amigos de transportistas e condutores/as.  

 

 

� PUBLICACIÓN DE RELATORIOS  

 

Finalmente, publicaranse os relatorios dos/as ponentes deste Seminario.  
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C) SELECCIÓN E FORMACIÓN DAS MULLERES PARTICIPANTES  

 

Nota previa: Os procesos de selección e formación serán tutelados estritamente 

por APETAMCOR para garantir a calidade dos mesmos. 

 

 

� SELECCIÓN 

 

A través do Departamento Laboral de APETAMCOR, seleccionaranse a 20 

mulleres de entre as inscritas como demandantes de emprego no Servizo 

Público de Emprego Estatal e no Servizo Público de Emprego Galego que 

manifesten interese en incorporarse ao sector como condutoras profesionais.  

 

Horizonte temporal desta fase:  

- Inicio estimado: 01/09/2008  

- Finalización: 30/09/2008 

 

 

� FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE IGUALDADE DE XÉNERO 

 

Será impartida por profesionais na materia para as mulleres participantes, 

cunha duración estimada de 25 horas.  

 

Para a impartición desta formación considerouse a proposta realizada pola 

consultora “SÁNCHEZ ALBORNOZ CONSULTORÍA & FORMACIÓN” como a que 

responde máis satisfactoriamente ás características propias deste proxecto, tendo 

como aval ademais a súa ampla traxectoria nesta materia. A intervención neste 

proxecto de “SÁNCHEZ ALBORNOZ & FORMACIÓN” consistirá no seguinte:  

 

A) PARA O PROFESORADO DO PROXECTO.  

i. Dirixido ao profesorado do proxecto: profesionais do transporte e 

monitores da escola de condutores/as. 
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ii. Formato: Obradoiro.  

iii. Contidos: Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no sector 

do transporte, barreiras de xénero, estereotipos de xéneros masculino 

e feminino, etc. 

iv. Duración: 5 h. 

v. Horizonte temporal: finais de setembro. 

 

 

B) FORMACIÓN DIRIXIDA ÁS MULLERES PARTICIPANTES.  

 

Consistirá en tres módulos de formación cunha duración total de 20 horas e 

o formato elixido é o de obradoiro. Previsiblemente, esta formación 

desenvolverase na primeira e/ou segunda semana de outubro. A estrutura de 

módulos é a seguinte: 

I. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES. 

Contido: Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no 

sector do transporte, barreiras de xénero, estereotipos de xéneros 

masculino e feminino, retos aos que deben facer fronte as mulleres 

empresarias, etc. 

II. COMUNICACIÓN E HABILIDADES DIRECTIVAS. 

Contidos: Mecanismos de xénero na comunicación formal e informal, 

verbal, visual, etc., como manexarse nun sector masculinizado, 

modelos de liderado masculino e feminino, etc. 

III. EMPRENDER EN FEMININO. 

Contidos: Retos económicos, laborais, fiscais, etc., que deben facer 

fronte as mulleres empresarias, autónomas e traballadoras por conta 

allea nun sector masculinizado, procura de financiamento, relación 

cos bancos, creación telemática de empresas, etc. 
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� FORMACIÓN COMO CONDUTORAS PROFESIONAIS 

 

- Formación xeral para condutores/as profesionais: 20 horas  

- Obtención permiso C (camións ríxidos de MMA>3.500 kg): 90 horas 

- Obtención permiso C E (vehículos articulados): 90 horas  

- Curso de tacógrafo e tempos de condución e repouso: 10 horas 

- Curso de condución económica e segura: 10 horas 

- Prevención de riscos laborais no transporte: 10 horas  

- Obtención de carné ADR para mercadorías perigosas: 36 horas  

- Curso de Benestar Animal (transporte de animais vivos): 20 horas  

 

Horizonte temporal: de outubro de 2008 a marzo de 2009.  

 

 

 

� OBRADOIRO: COMUNICACIÓN INTERPERSOAL, HABILIDADES SOCIAIS, 

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS NA PARELLA E NA FAMILIA, XESTIÓN DO ESTRÉS 

 

Se desexamos a igualdade entre homes e mulleres, a conciliación da vida 

laboral e familiar, a maior implicación do home na corresponsabilidade nas tarefas 

do fogar, na educación dos fillos, etc., deberá partirse de algo tan básico como é 

o saber comunicase e entenderse.  

 

Desde APETAMCOR, enténdese que mellorar as habilidades comunicativas e 

estratexias persoais, non só redundará en beneficio da propia persoa, senón en 

todas as relacións que manteña, nos ámbitos persoal, familiar e laboral.  

 

Este obradoiro, dirixido especialmente ás mulleres participantes, será 

aberto á participación do sector en xeral e terá unha duración de 8 horas. A 

persoa que se elixiu para a impartición deste obradoiro é a Psicóloga Dona Olga 

María Paradela Puga. 

 

 Horizonte temporal: xaneiro de 2009.  
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D) ORIENTACIÓN E INSERIMENTO LABORAL 

 

O Departamento Laboral de APETAMCOR prestará o servizo de orientación e 

asesoramento laboral ás mulleres participantes neste proxecto, póndoas en 

contacto con aquelas empresas que oferten traballo e, á súa vez, divulgará entre 

referidas empresas os currículos destas mulleres. 

 

Doutra banda, porase en funcionamento dentro de devandito Departamento 

Laboral unha oficina para a igualdade, que ofrecerá de forma permanente 

información e asesoramento sobre a materia a empresas, transportistas e 

condutores/as.  
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4) EQUIPO DE TRABALLO ENCARGADO DO PROXECTO 

 

 Para o desenvolvemento deste proxecto, constituiuse dentro de 

APETAMCOR un equipo de traballo estable composto por: 

 

� MARÍA ELENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. COORDINADORA DO PROXECTO 

Asesora xurídica de APETAMCOR. 

Avogada en exercicio. 

Mediadora familiar. 

Contacto directo: mariaelena_rg@hotmail.com 

 

� ÉLIDA FERNÁNDEZ LORENZO 

Responsable do Departamento de Formación de APETAMCOR 

Licenciada en Ciencias Empresariais 

Contacto directo: formacion@apetamcor.com 

 

� AURORA NÚÑEZ ANSIA 

Responsable do Departamento Laboral de APETAMCOR 

Diplomada en Ciencias Empresariais 

Contacto directo: laboral@apetamcor.com 
 

 

 


