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En 2011 cúmprense 101 años da aprobación do Real Decreto de 8 de marzo de 1910 polo 

que se autorizaba o acceso ás mulleres á universidade en España. Ata ese momento, ás mulleres 

esixíanselle maiores requisitos que aos homes para realizar estudos universitarios. A partires de 

entonces abriuse unha porta na educación superior para este colectivo, aínda que non foi ata a 

década dos anos oitenta cando a presenza feminina na universidade española comezou a ser 

significativa.  

Antes da entrada en vigor da citada normativa, só 36 mulleres conseguiran unha 

licenciatura en España. En 1932 entrou a primeira muller na Academia da Historia. En 1960 unha 

muller acadou a primeira praza de catedrática de universidade. En 1985 foi elixida por primeira vez 

unha reitora nunha universidade pública. Houbo que esperar ata 1988 para que ingresara a 

primeira investigadora na Academia das Ciencias Exactas e na de Enxeñería ata 2003.  

A nivel internacional, a presenza das investigadoras seguiu tamén unha lenta progresión. 

Un so dato é revelador desta evolución: en máis de cen anos de existencia dos premios Novel so 

once mulleres acadaron este galardón en Ciencias Exactas e Medicina fronte aos 435 varóns. 

Hoxe, as estudantes son maioría nas universidades españolas e galegas e o persoal 

docente feminino ten unha presenza moito maior que fai tres décadas. No campo da investigación 

as mulleres xa comezan a ter unha forte presenza.  

A análise da relación entre mulleres, ciencia e tecnoloxía foi unha cuestión moi estudada, 

aínda que non sempre se puido cuantificar a presenza feminina no sistema científico-tecnolóxico, 

de cara a coñecer a súa representación e as posible actuacións para aumentar a súa 

participación. 

A publicación que se presenta pretende realizar un estudo cuantitativo da situación actual 

da muller no campo científico, tecnolóxico e de transferenza do coñecemento en Galicia e a súa 

tendencia previsible nos próximos anos. Todo iso permitirá obter un conxunto de resultados para a 

potencial aplicación de actuacións que persigan unha maior igualdade de xénero neste campo na 

comunidade autónoma de Galicia. 

O traballo segue a seguinte estrutura. Tras esta introdución, nos capítulos segundo e 

terceiro sintetízase o desenvolvemento normativo levado a cabo nos último anos en España e 

Galicia, respectivamente. O obxectivo final que se persegue é comprobar se tal 
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desenvolvemento, a miúdo inxente, contribuíu a mellorar a situación da muller no ámbito da ciencia 

e da tecnoloxía. Por este motivo, ambos capítulos finalizan cun epígrafe onde se presenta cifras que 

amosan a presenza das mulleres nos principais subsectores do I+D+i.  

O capítulo cuarto, proporciona un perfil da muller investigadora en Galicia. Sintetizando os 

principais resultados do traballo “Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa 

de Galicia”, recolle os aspectos sociodemográficos, as condicións laborais e as motivacións das 

mulleres investigadoras, así como as principais diferenzas con respecto aos seus compañeiros 

varóns.  

No capítulo quinto, analízase en profundidade a participación da muller nas distintas 

etapas do Sistema Universitario Galego (SUG); desde a súa demanda de formación en graos, 

ata a avaliación da súa actuación en relación a algúns dos principais indicadores de 

transferencia de coñecemento desde a universidade. 

No sexto capítulo perfílanse unha serie de propostas de mellora, a partir dos resultados 

obtidos. Finaliza o traballo cunha serie de conclusións.  
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1. INTRODUCIÓN 

O obxectivo deste capítulo é analizar, dende unha perspectiva comparada a nivel europea, 

a participación da muller no sector I+D+i español. Para iso, e trala mención dalgunhas das iniciativas 

normativas máis importantes da UE en materia de igualdade de oportunidades, repasarase o 

inxente desenvolvemento normativo que con respecto a este aspecto se produciu en España nos 

últimos anos. Co fin de ver se tal desenvolvemento contribuíu a mellorar a situación da muller no 

ámbito da ciencia e da tecnoloxía, o último epígrafe deste capítulo presenta algunhas cifras que 

amosan a presenza das mulleres nos principais subsectores do I+D+i.  

2. INICIATIVAS A NIVEL INTERNACIONAL 

A igualdade nos programas de ciencia e tecnoloxía tense que entender dentro dunha 

perspectiva máis xeral de acción tanto nacional como internacional. Sen dubida, o punto de partida 

son as conclusións da IV Conferencia Mundial sobre mulleres nas Nacións Unidas en Beijing (1995). 

Este encontro centrouse especialmente en cuestións relativas á loita contra a pobreza, ao acceso 

das mulleres á educación e aos servizos de saúde, á toma de decisións e aos dereitos da mulleres. 

Na UE son múltiples as normativas aprobadas, destacando especialmente a Directiva 

2002/73/CE, da reforma da Directiva 76/207/CEE, relativa á aplicación do principio de igualdade de 

trato entre varóns e mulleres, no que se reflicte ao emprego, á formación e á promoción profesional 

e ás condicións de traballo, e a Directiva 2004/113/CE, sobre a aplicación do principio de igualdade 

de trato entre varóns e mulleres no acceso aos bens e servizos. 

O Quinto Programa de Acción para la igualdade entre mulleres e homes. Cara a unha 

estratexia marco comunitaria sobre a igualdade entre homes e mulleres (2001-2005) de 2000, 

encargábase de promover e difundir os valores e as prácticas nos que se basea a igualdade entre 

homes e mulleres, mellorar a comprensión das cuestións relacionadas coa igualdade entre ambos, 

incluída a discriminación directa e indirecta baseada no sexo, e tratar de potenciar a capacidade dos 

axentes sociais para promover eficazmente a igualdade entre mulleres e varóns, en particular 

fomentar o intercambio de información e as boas prácticas e o establecemento de redes a nivel 

comunitario.  

O Plan de Traballo para a igualdade entre as mulleres e os homes (2006-2010) da 

Comisión Europea (2006), estableceu seis eixos prioritarios para contribuír á igualdade de xénero: 

i) conseguir a mesma independencia económica para as mulleres e os homes, ii) conciliación da 
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vida privada e a actividade profesional, iii) alcanzar a mesma representación por sexo na toma de 

decisións, iv) eliminación de todas as formas de violencia de xénero, v) eliminación dos 

estereotipos sexistas e vi) promoción da igualdade entre homes e mulleres en terceiros países.  

En 2006 aprobouse o Programa comunitario para o emprego e a solidariedade social-

Progress (2007-2013), que buscaba mellorar a situación das mulleres en materia de emprego, 

protección e integración social, condicións de traballo, non discriminación e diversidade e 

igualdade entre os sexos. 

Sen dúbida, estes avances na normativa explícanse, a lo menos en parte, polo 

desenvolvemento das asociacións de mulleres investigadoras. En 1971 en EE.UU. creouse a 

primeira, a Association for Women in Science (AWIS) ou Asociación de Mulleres na Ciencia e na 

Enxeñería. Unha década máis tarde, EE.UU. aprobou un decreto que promoveu a igualdade de 

oportunidades no ámbito científico entre homes e mulleres. Non será ata a década dos oitenta 

cando a UE comeza a potenciar este tipo de iniciativas, por medio da rede británica de Mulleres na 

Ciencia en Enxeñería, unha experiencia que daría lugar ao informe European Technology 

Assessment Network (ETAN), que sinala a insuficiente representación das mulleres no eido 

científico e tecnolóxico.  

En 1999, a Comisión Europea crea un Plan de Acción sobre Mulleres e Ciencia, 

denominado Women and Sciencie: Mobilising women to enrich European Research, co obxectivo de 

analizar a situación das mulleres e establecer as accións necesarias para pode promover a 

investigación polas mulleres. Precisamente no informe de 2003 Women in Industrial Research: A 

wake up call for European Industry, se sinala a necesidade de unha maior presenza de mulleres 

no sector industrial. Ademais, neste estudio xa se detectaba que na UE as mulleres que traballan 

no campo da investigación industrial tiñan número menor de fillos e máis contratos temporais 

que os homes na mesma categoría profesional.  

Destaca tamén o traballo do Grupo de Helsinki “Mulleres e Ciencia”, que, dende 1999, ten 

como obxectivo potenciar a igualdade de sexos e a participación das mulleres nas esferas 

científicas a escala europea. Este grupo de traballo reúnese anualmente dúas veces para 

intercambiar experiencias, boas prácticas e medidas políticas e aplicada a tódolos niveis.  

Tamén destacan os traballos do grupo ENWISE “Women in Sciencie” co fin de analizar a 

situación das mulleres de ciencia en Europa e do grupo de expertos “As mulleres na investigación 

industrial”, con obxectivo de asesorar a Comisión Europea e a industria privada sobre as medidas a 
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tomar para potenciar a contratación de mulleres. Na actualidade, as investigadoras contan cun 

número importante de redes que analizan as cuestións de igualdade de oportunidades o cuestións 

científicas dende a perspectiva de xénero1. 

Os estudos sinalan que na UE existen tres grupos de países claramente diferenciados: 

os nórdicos, onde a muller se atopa integrada nun alto grado na ciencia e tecnoloxía, os 

centroeuropeos, nos que existe un considerable retraso na participación feminina, e os 

mediterráneos, que se encontran nunha posición intermedia. Así, o informe ETAN reflexa que a 

situación é lixeiramente favorable nos países nórdicos, especialmente en Finlandia. España 

atopase en peor situación que Alemaña, Holanda e Bélxica.  

En practicamente todo os estudos a nivel europeo detéctanse barreiras e estereotipos en 

contra das mulleres no ámbito da ciencia e da investigación. Afortunadamente esta situación está 

a cambiar e nestes momentos a participación feminina no campo da investigación é unha 

realidade, aínda que con certo retraso na incorporación de tecnólogas e científicas.  

Analizando a situación por países, compróbase que a maior parte dos estados europeos –

entre outros, España, Francia, Alemaña, Reino Unido, Irlanda, Austria, Finlandia e Suecia– aplican 

desde hai anos políticas educativas específicas tendentes a alcanzar a igualdade de 

oportunidades dende a perspectiva de xénero.  

Outros, como Holanda e Italia, optan por actuacións xeneralistas. A partir de Eurydice 

(2010) compróbase que os mellores resultados se conseguen con actuacións específicas no eido 

educativo. Ademais, naqueles países cunha forte descentralización administrativa, os gobernos 

rexionais desenvolven iniciativas lexislativas baseadas no marco xeral das leis nacionais. Este é o 

caso, por exemplo, das Comunidades Autónomas en España e dos Länders en Alemaña.  

3. O DESENVOLVEMENTO NORMATIVO A NIVEL NACIONAL 

O caso español é un exemplo do lento que foi o proceso de incorporación da muller ao 

campo científico e investigador, sen dúbida condicionada polos problemas de acceso á 

universidade, o que prexudicou o seu desenvolvemento. En 1910 só no 6,8% das titulacións a 

presenza feminina era maior ca masculina. Nestes anos a situación da muller era testemuñal na 

universidade e a súa integración en igualdade de condicións era pouco máis que unha utopía. 

                                                            

1 Na Dirección Xeral de Investigación da UE dispón da guía de Network Guide, con 70 redes. 
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Este panorama comezou a mudar a partires dos anos sesenta, aínda que se terá que 

esperar ata a década dos setenta para comprobar como as mulleres acadan o 30% da matrícula 

universitaria. Co paso do tempo, a situación experimentou fortes cambios, xa que en 2010 preto dun 

30% das mulleres estaban matriculadas nos títulos de enxeñería cando fai 30 anos so 

representaban o 2%. 

A Constitución Española, no artigo 14 sinala que todos os españois son iguais ante a lei, 

sen que poda prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, 

opinión ou calquera outra condición o circunstancia persoal ou social. No artigo 9.2 se sinala que os 

poderes públicos deberán promover as condicións para que a igualdade do individuo e das 

agrupacións nas que se integra sexan reais e efectivas, removendo os obstáculos que impidan ou 

dificulten a súa participación en igualdade de condicións.  

En España, as políticas de igualdade de sexo xurdiron de forma efectiva en 1983, 

consecuencia directa da creación, pola Lei 16/1983, de 24 de outubro, do organismo autónomo do 

Instituto da Muller2. Precisamente esta entidade é a responsable, a partires dos programas de 

Acción Comunitaria, de elaborar os plans de igualdade de oportunidades, considerados como o 

intento primixenio por levar a cabo reformas lexislativas e programas de actuacións para ir 

reducindo as diferenzas por sexo. 

En 2004, apróbase a Lei Orgánica 1/20043, de 28 de outubro, de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero, onde se sinala que as universidades deberán incluír e 

fomentar en todos os ámbitos académicos a formación, docencia e investigación en igualdade dos 

sexos e evitar a discriminación transversal (artigo 4.7).  

Tamén en 2004, a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) promoveu 

a creación dun grupo de traballo para establecer un conxunto de indicadores que permitisen 

analizar a situación das mulleres no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía. Como resultado 

destes traballos, publicouse o primeiro informe sobre o papel das mulleres no campo científico, 

                                                            

2 No eido científico e tecnolóxico o Instituto da Muller promove os seguintes proxectos relativos á igualdade de 

oportunidades: cursos de formación para sensibilizar ante o tema da igualdade de oportunidades e potenciar a 

orientación das mulleres cara a ciencia e tecnoloxía, cursos de formación para desempregadas cara sectores 

científicos e tecnolóxicos ou a formación de investigadoras para ser suxeitas activas da investigación, entre outros. 

3 Ver o Título I, capítulo I, artigo 4.7 da Lei contra a violencia de xénero. 
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Muller e Ciencia. A situación das mulleres investigadores no sistema español de ciencia e 

tecnoloxía (2005). 

Coa aprobación da Orde APU 526/2005, de 7 de marzo, pola que se dispón a publicación 

do Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba o Plan do 4 de marzo para a igualdade de 

xénero na Administración Xeral do Estado, implántanse diversas medidas encamiñadas a 

favorecer o acceso e a permanencia das mulleres na educación e a investigación, algunhas das 

cales estaban recollidas no informe da FECYT de 2005.  

Ademais dos traballos e actividades publicadas polo Instituto da Muller, en 2005 creouse a 

Unidade de Mulleres e Ciencia (adscrita ó antigo Ministerio de Educación e Ciencia). O seu 

obxectivo foi levar a cabo medidas de acción positiva derivadas do Acordo do Consello de 

Ministros do 4 de marzo de 2005, no ámbito científico, tecnolóxico e académico. 

En 2007 aprobouse a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo4, para a igualdade efectiva de 

homes e mulleres, que buscaba a igualdade de trato e a eliminación da discriminación por razóns 

de sexo. Na devandita normativa destacan unha serie de artigos que buscan a igualdade por 

xénero no eido educativo e investigador: a educación para a igualdade de mulleres e homes 

(artigo 23); a necesidade de introducir ensinanzas en materia de igualdade de oportunidades por 

sexo (artigo 25); a creación de posgraos específicos (artigo 25.1 b) e a realización de estudos e 

investigacións especializado no campo da igualdade (artigo 25.1 c); o fomento da investigación 

científica que teña en conta as diferenzas entre homes e mulleres en políticas de saúde (artigo 

27.3 b) e a formación para a igualdade na Administración Pública (artigo 61). 

De enorme interese para mellorar a situación das mulleres na universidade no campo 

docente, investigador e de xestión, foi tamén a aprobación da Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 

de Modificación da Lei Orgánica de Universidades (LOM-LOU), onde no preámbulo da Lei se 

sinala que os poderes públicos deben remover os obstáculos impostos ás mulleres e conseguir 

unha maior presenza nos órganos de goberno das universidades, e no nivel máis elevado da 

función publica docente e investigadora, de acordo coa porcentaxe que representan as mulleres 

entre os titulados universitarios. 

                                                            

4 A Lei Orgánica de Igualdade e de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero busca que todas as 

institucións e, en especial, as educativas, removan os obstáculos que impiden a igualdade efectiva entre homes e 

mulleres. 
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Na LOM-LOU promóvese o equilibrio entre mulleres e homes nos órganos universitarios e 

a transparencia de criterios na súa formación. Por exemplo, no artigo 13 sinálase que os estatutos 

universitarios deberán establecer as normas electorais que propicien nos órganos colexiados a 

presenza equilibrada entre homes e mulleres. 

No campo da investigación, no artigo 41.1 indícase a necesidade de que a universidade 

desenvolva unha investigación de calidade e unha xestión eficaz garantindo o fomento e a 

consecución da igualdade. No artigo 41.4 sinálase que deberá promoverse que os equipos de 

investigación desenvolvan a súa carreira profesional fomentado unha presenza equilibrada entre 

mulleres e homes. 

No artigo 46.2 indícase a necesidade de contar cunha composición equilibrada entre 

mulleres e homes nas comisións para a acreditación nacional de prazas de catedrático de 

universidade (artigo 59) e titular de universidade (artigo 60). No artigo 62.3 establécese a 

necesidade dunha composición paritaria nas comisións de selección dos concursos para o acceso 

ás prazas dos corpos docentes universitarios.  

No artigo 64.1 sinálase que nos concursos de acceso deben quedar garantidos a 

igualdade de oportunidades dos candidatos e o respecto ós principios de mérito e capacidade. 

Finalmente, na disposición adicional duodécima formúlase a necesidade de crear as Unidades de 

Igualdade nas universidades para o desenvolvemento do principio de igualdade entre homes e 

mulleres. 

O Real Decreto 1312/2007, de 5 de outubro, polo que se establece a acreditación 

nacional para o acceso ós corpos docentes universitarios, sinala, no seu artigo 6.3, que na 

composición das comisións de acreditación, de acordo co establecido no artigo 57.2 da LOM-

LOU, buscarase unha composición equilibrada por sexo.  

O Real Decreto 1313/2007, de 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos 

de acceso ós corpos docentes universitarios, sinala no seu artigo 6.3 que a composición das 

comisións de selección deberá axustarse ó principio de imparcialidade e profesionalidade dos 

membros, buscando un equilibrio por sexo. No artigo 8.1 indícase que nos concursos de acceso 

deberá quedar garantida a igualdade de oportunidades entre os aspirantes e o respecto ós 

principios de mérito e capacidade entre homes e mulleres. 
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Na exposición de motivos do Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se 

establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, sinálase que se debe ter en conta 

que a formación para calquera actividade profesional debe contribuír ó coñecemento e 

desenvolvemento dos dereitos humanos, ós principios democráticos de igualdade entre mulleres e 

homes, de solidariedade, de protección ambiental, de accesibilidade universal e de fomento da 

cultura da paz.  

Polo tanto, nos últimos anos a procura da excelencia no mundo científico e empresarial 

motivou que, dende a perspectiva pública e privada, se aposte polas políticas de igualdade para 

facilitar ás mulleres unha completa incorporación profesional.  

A aplicabilidade práctica deste conxunto de iniciativas comeza a ser unha realidade. Así, 

no campo da investigación, seguindo o exemplo dos programas europeos, a Dirección Xeral de 

Investigación do antigo Ministerio de Educación e Ciencia incorporou o sexo como variable na 

avaliación dos proxectos no Plan Nacional de I+D+i, para favorecer a participación das mulleres. 

Esta mesma medida foi aplicada en varias convocatorias competitivas da Xunta de Galicia nos 

últimos anos. 

Tamén está o Observatorio para a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres que, 

desde 2000 e con representación das Comunidades Autónomas e os diferentes ministerios con 

competencias neste ámbito, busca analizar e difundir información sobre a situación das mulleres e 

varóns co obxecto de propoñer políticas destinadas a mellorar a situación das mulleres nos 

diferentes ámbitos. 

 Consecuencia de todo o anterior elabóranse, dende 1988, plans para a igualdade de 

oportunidades entre varóns e mulleres, a partir dun marco de referencia xeral que fixa os obxectivos 

a cumprir e as accións a desenvolver no período de vixencia nos mesmos.  

 O primeiro Plan de Igualdade (1988-1990) buscaba articular correctamente o ordenamento 

xurídico co disposto na Constitución Española no campo da protección e igualdade, eliminando 

aquelas disposicións que se podían considerar non acordes coa Carta Magna, sobre todo no campo 

laboral, civil e penal. 

 O segundo Plan de Igualdade (1993-1995) tiña como principal obxectivo adoitar medidas 

que permitisen pasar da igualdade formal á real, a través de actuacións positivas en materia 

educativa, formativa e sobre o emprego. 
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O terceiro Plan de Igualdade de Oportunidades (1997-2000) tratou de introducir  a óptica 

da igualdade en todas as actuacións da administración. Este Plan baseábase en dous principios 

básicos: non discriminación e igualdade. O primeiro, precisa da realización de accións que 

melloren a posición social das mulleres. O segundo, necesita non so reparar situacións de 

discriminación, senón recuperar o valor da incorporación das mulleres en paridade para o 

crecemento económico e a modernización social. 

O Plan establecía a necesidade de: i) crear máis modelos educativos para facer máis 

accesible a ciencia e a tecnoloxía ás estudantes; ii) dotar de facilidades para o acceso das 

mulleres á educación científica e técnica; iii) servizos de orientación educativa e profesional para 

as desempregadas; iv) o fomento da investigación en todos os sectores de interese para as 

mulleres; e v) a promoción da especialización das mulleres en titulacións innovadoras que fosen 

unha fonte de emprego no futuro.  

Na actualidade está vixente o Plano Estratéxico de Igualdade entre homes e mulleres5 

(2008-2011), aprobado en 2007. Neste documento sinálase que a Lei Orgánica para a Igualdade 

Efectiva de Mulleres e Homes establece o fundamento xurídico para avanzar cara a efectiva 

igualdade en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política. A súa aplicación 

require dun Plan Estratéxico que concrete os obxectivos, ámbitos e medidas de actuación nos 

que os poderes públicos deben centrar a súas accións (artigo 17). Para o cal se establece a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e varóns, mediante a eliminación da 

discriminación da muller en calquera ámbito da vida, e especialmente no eido político, civil, 

laboral económico, social e cultural para o desenvolvemento dos artigos 9.2 e 14 da Constitución 

Española. 

No campo da ciencia e na tecnoloxía a primeira iniciativa específica foi a lei 13/1986, de 

14 de abril, de fomento e coordinación xeral de investigación científica e técnica. Nesta 

normativa establecíanse os obxectivos de adecuación da sociedade española aos cambios que 

supón o desenvolvemento científico e as novas tecnoloxías.  

Nos últimos anos aceleráronse os esforzos neste campo. A partires da IV Conferencia 

Mundial sobre a Muller (Pekín, 2005), preparouse o programa “Muller e xénero” que formou parte 

do III Plan Nacional de Investigación Científica e Desenvolvemento Tecnolóxico.  
                                                            

5 Ver http://www.mtin.es/es/igualdad/Documentos/Plan_estrategico_final.pdf 
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Como se sinalou, a UE establece que a política de investigación e desenvolvemento é un 

dos eixes principais e unha das pezas básicas para a Estratexia de Lisboa dentro dos obxectivos de 

crecemento e emprego. Este interese plasmouse na Estratexia nacional de ciencia e tecnoloxía da 

Comisión Interministerial de Ciencia e Tecnoloxía (ENCYT 2015). Neste programa inclúese 

especificamente que as actuacións de I+D+i deben fomentar a plena incorporación das mulleres en 

igualdade de oportunidades, a partires de tres principios básicos: i) poñer a I+D+i ao servizo da 

cidadanía, do benestar social e dun desenvolvemento sostible, con plena incorporación das 

mulleres en igualdade de condicións en todos os ámbitos da vida política, social e económica: ii) 

acadar que a I+D+i sexa un factor de mellora substancial da competitividade empresarial: e iii) 

recoñecer e promover que a I+D+i sexa un elemento fundamental para a xeración de novos 

coñecementos. 

 Paralelamente á ENCIYT, aprobouse a iniciativa INGENIO 2010, o que permitiu sentar as 

bases para poder desenvolver o IV Programa nacional de investigación científica, desenvolvemento 

e innovación tecnolóxica (2008-2011). Por medio deste plan establécense unha serie de obxectivos 

e prioridades no campo da investigación e a innovación, así como no deseño dos instrumentos 

necesarios para a súa consecución.  

Este IV plan nacional contempla de forma transversal o principio de igualdade e a 

perspectiva de xénero. En relación aos seus obxectivos buscaba situar a España na vangarda do 

coñecemento, potenciar un tecido empresarial competitivo, desenvolver unha política integral de 

ciencia, tecnoloxía e innovación, avanzar na dimensión internacional como elemento necesario para 

mellorar a capacidade de innovación da economía española, promover un tecido empresarial 

altamente competitivo, desenvolver unha política integral de ciencia, tecnoloxía e innovación, 

avanzar na dimensión internacional da ciencia, lograr unha contorna favorable para o incremento da 

I+D+i e fomentar a cultura científica e tecnolóxica da sociedade. 

No preámbulo da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, se 

sinala que a perspectiva de xénero instáurase como unha categoría transversal na investigación 

científica e técnica, que debe ser tida en conta en todos os aspectos do proceso para garantir a 

igualdade efectiva entre sexos. Ademais, establécense medidas concretas para a igualdade. Así, 

no artigo 14, relativo ao dereitos do persoal investigador, sinálase que o persoal que preste 

servizos en universidades públicas e organismos públicos de investigación (OPIs) das diferentes 

administracións públicas terá dereito ao respecto ao principio de igualdade de xénero no 
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desempeño das súas funcións investigadoras, na contratación e no desenvolvemento da súa 

carreira profesional. No artigo 28, relativo aos dereitos e deberes do persoal técnico ao servizo 

dos OPIs da Administración Xeral do Estado, indícase o respecto ao principio de igualdade de 

xénero no desempeño das súas funcións, na contratación de persoal e no desenvolvemento da 

súa carreira profesional.  

Na disposición décimoterceira, implantación da perspectiva de xénero, sinálase que a 

composición dos órganos, consellos e comités regulados nesta lei e dos órganos de avaliación e 

selección do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, axustarase aos principios de 

composición e presenza equilibrada entre mulleres e homes establecidos pola Lei orgánica 

3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.  

Segue indicando que a Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e o Plan Estatal de 

Investigación Científica e Técnica promoverán a incorporación da perspectiva de xénero como 

unha categoría transversal na investigación e a tecnoloxía, de maneira que a súa relevancia 

sexa considerada en todos os aspectos do proceso, incluídos a definición das prioridades da 

investigación científico-técnica, os problemas de investigación, os marcos teóricos e explicativos, 

os métodos, a recollida e interpretación de datos, as conclusións, as aplicacións e os 

desenvolvementos tecnolóxicos, e as propostas para estudos futuros. Promoverán igualmente os 

estudos de xénero como medidas concretas para estimular e dar recoñecemento á presenza de 

mulleres nos equipos de investigación. No punto segundo, indícase que o Sistema de 

Información sobre Ciencia, Tecnoloxía e Innovación recollerá, tratará e difundirá os datos 

desagregados por sexo e incluirá indicadores de presenza e produtividade.  

No punto 4 sinálase que os procedementos de selección e avaliación do persoal 

investigador ao servizo das universidades públicas e dos OPIs da Administración Xeral do 

Estado, e os procedementos de concesión de axudas e subvencións por parte dos axentes de 

financiamento da investigación, establecerán mecanismos para eliminar os sesgos de xénero 

que incluirán, sempre que isto sexa posible, a introducción de procesos de avaliación 

confidencial. No punto 5 se indica que a Estratexia Española de Innovación e o Plan Estatal de 

Innovación promoverá a incorporación da perspectiva de xénero como unha categoría 

transversal en todos os aspectos do seu desenvolvemento.  

Finalmente, no punto 6, sinálase que os OPIs adoptarán plans de igualdade nun prazo 

máximo de dous anos despois da publicación desta lei, que serán obxecto de seguimento anual. 
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Estes plans deberán incluír medidas incentivadoras para aqueles centros que melloren os 

indicadores por xénero. A Táboa 1 resume o principal desenvolvemento normativo a nivel 

nacional en relación á igualdade de mulleres e homes no ámbito científico. 

 
Táboa 1:Resumo do desenvolvemento normativo nacional que afecta á igualdade de mulleres e 

homes no ámbito científico 

Ano Normativa 

1978 Constitución Española 

1983 Lei 16/1983, de 24 de outubro, do organismo autónomo do Instituto da Muller 

1986 Lei 13/1986, de 14 de abril, de Fomento e Coordinación Xeral da Investigación 

Científica e Técnica 

2004 Lei Orgánica 1/2004, de 28 de outubro, de medidas de protección integral contra a 

violencia de xénero 

2005 Orde APU 526/2005, de 7 de marzo, pola que se dispón a publicación do Acordo do 

Consello de Ministros polo que se aproba o Plan do 4 de marzo para a igualdade de 

xénero na Administración Xeral do Estado 

2007 Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres 

Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación da Lei Orgánica de Universidades 

(LOM-LOU) 

Real Decreto 1312/2007, do 5 de outubro,polo que se establece a acreditación naciona

para o acceso aos corpos docentes universitarios. 

Real Decreto 1313/2007, do 5 de outubro,polo que se regula o réxime dos concursos 

de acceso aos corpos docentes universitarios 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 

ensinanzas universitarias oficiais. 

2011 Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación 
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Fonte: Elaboración propia 

4. A PRESENZA DA MULLER NO SECTOR I+D+i DE ESPAÑA: UNHA 

ANÁLISE COMPARADA 

O punto de partida para determinar a presenza das mulleres no campo científico-

tecnolóxico desde unha perspectiva comparada é coñecer a situación con respecto ao esforzo 

investidor en I+D+i que realiza España. Para iso, a Táboa 2 resume para o período 1995-2008 a 

porcentaxe que representan os gastos brutos internos en I+D sobre o PIB. Como se pode 

comprobar, aínda que durante este período o gasto en I+D en España aumentou dende o 0,79% 

do PIB ata o 1,35%, as diferenzas coa UE seguen sendo importantes (1,99% e 1,9% respecto a 

UE-27 e a UE-15, respectivamente en 2008). Ademais, nótase un gap moi elevado se se 

considera a situación española neste último ano respecto a Finlandia ou Suecia (3,7%), Austria, 

Dinamarca ou Islandia (2,7%) ou Alemaña (2,6%) 

 
Táboa 2: Porcentaxe  que representan os gastos brutos internos en I+D sobre o PIB (1995-2008) 

 
 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008 
Alemaña 2,2 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 
Bélxica 1,7 1,8 1,9 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 
Bulgaria 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
República Checa 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 
Dinamarca 1,8 1,9 2,2 2,4 2,6 2,5 2,6 2,7 
Estonia - - 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 
Irlanda 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 
Grecia 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - 
España 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 
Francia 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 
Italia 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 
Chipre - - 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 
Letonia 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 
Lituania 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
Luxemburgo - - - - 1,7 1,6 1,6 1,6 
Hungría 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
Malta - - - - 0,3 0,6 0,6 0,5 
Países Baixos 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 
Austria 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 2,7 
Polonia 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 
Portugal 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 1,2 1,5 
Romanía - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 
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Eslovenia 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,5 1,7 
Eslovaquia 0,9 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
Finlandia 2,3 2,7 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 
Suecia 3,3 3,5 3,6 4,2 3,9 3,6 3,6 3,8 
Reino Unido 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 
Croacia - - - - 1,0 0,9 0,8 0,9 
Turquía 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 - 
Islandia 1,5 1,8 2,3 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 
Noruega 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 1,6 
UE-27 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 
UE-15 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 

Fonte: Estatísticas sobre actividades de I+D,  Instituto Nacional de Estatística (INE), dispoñible en 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp057&file=inebase&L=0 (consultado en outubro de 2011) 

(-): Información non dispoñible 

 

A Táboa 3 recolle os graduados en ciencia e tecnoloxía por cada 1.000 habitantes de 20 a 

25 anos. Se ben na UE-27 a evolución das mulleres graduadas en ciencia e tecnoloxía por cada 

1.000 habitantes foi crecendo nos últimos anos, o comportamento deste indicador en España 

presenta unha evolución errática, en tanto que diminúe para os homes (15,8 en 2008 fronte ao 

16,2 en 2005) e se mantén para as mulleres (7,2 durante todo o período). 

 

Táboa 3: Graduados/as en ciencia e tecnoloxía por cada 1.000 habitantes de 20 a 29 anos 
(2005-2008) 

 Homes Mulleres 
 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
España 16,2 15,7 15,3 15,8 7,2 7,1 6,9 7,2 
UE-27 17,8 17,9 18,4 18,4 8,3 8,6 9 9,2 

Fonte: Estatísticas internacionais. Ministerio de Educación (2011), dispoñible en 
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/estadisticas-informes/internacional.html (consultado en outubro de 

2011) 

A Táboa 4 recolle o número total de investigadores (en xornada equivalente a tempo 

completo). En España as mulleres representan en 2008 o 38,2% do total de investigadores. 

Comparativamente cos datos da media da UE-27, España se sitúa en 2008 oito puntos por riba. 

Ademais se comproba un lixeiro incremento da porcentaxe de mulleres investigadoras en 

España dende 2002, no que se acadaba a cifra do 35,7%. 
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Táboa 4: Porcentaxe de mulleres investigadoras por países (2000-2008) 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Alemaña - - - - - - 
Austria 14 - 15,8 18,3 19,4 - 
Bélxica - 25,5 27,1 28,7 30,4 - 
Bulgaria 44,4 45,9 47,2 47,2 45,4 48 
Chipre 29,2 30 31,4 33,7 33,9 34,9 
Croacia - - 42,6 45,6 46,4 48,7 
Dinamarca - - 26,6 - - - 
Eslovaquia 37,2 38,8 40,8 41,3 42,1 42,3 
Eslovenia  33,4 35,2 34,6 32 33,1 33,1 
España - - 35,7 37,2 37,5 38,2 
Estonia 40,5 41,6 41,3 41,3 40,4 37,9 
Finlandia - - - - - - 
Francia - - - - - - 
Grecia - - - - - - 
Hungría - - - - 31,4 30,7 
Irlanda - - 27,8 27,9 29,2 30,6 
Islandia - - - - 36,4 36,4 
Italia - - - 29,1 32,9 33,5 
Letonia 47 49,3 53,2 54,3 46,4 49,7 
Lituania - 43,6 47,2 47,3 48,6 48,8 
Luxemburgo - - - - - - 
Malta - - - 24,9 25,3 28 
Macedonia - - - - - - 
Montenegro - - - - - - 
Noruega - - - - - - 
Países Baixos - - - - - - 
Polonia - 60,8 - 37,2 38,4 38 
Portugal - 44,4 45 45,1 44,4 43,7 
Reino Unido  - - - - - - 
República Checa  - 25,6 26,2 24,9 25,3 25,4 
Romania - 42,9 45,3 44,6 43,7 45,6 
Suecia - - - - - - 
Suiza - - - - - - 
Turquia - - 34,2 34,9 34,1 33,6 
UE- 27 - 27 27,8 28 28,7 29,3 

Fonte: Estatística de I+D. Datos europeos. Instituto Nacional de Estatística (2011) e Eurostat (2011) 
dispoñible en http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t14/p057/e01/&file=pcaxis (consultado en outubro de 

2011) 
Nota: Considéranse como investigadores os profesionais implicados na concepción ou creación de novos 

coñecementos, produtos, procesos, métodos e sistemas e na xestión dos correspondentes proxectos. 

 (-): Información non dispoñible 
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A Táboa 5 realiza o mesmo exercicio de comparación por países, diferenciando entre 

sectores (empresas, administracións públicas e ensinanza superior). Así, por regra xeral, a maior 

parte das investigadoras concéntranse nestes dous últimos sectores (en 2007 as porcentaxes de 

investigadoras na UE-27 e na UE-15 foron de 37% e 35% para as administración públicas e do 

38% e 37% para o sector das ensinanzas superiores).  

A situación reprodúcese para España, xa que en 2007 as porcentaxes foron do 47% e 

41%, respectivamente para as administracións públicas (debido principalmente a relevancia no 

campo da investigación do Centro Superior de Investigacións Científicas) e para as universidades. 

No sector empresarial a representación feminina redúcese ata un 29% do total da plantilla, unha 

cifra que aínda sendo baixa supera o 19% e o 18% da media da UE-27 e UE-15. Con todo 

maniféstase un avance importante na participación das mulleres na investigación privada en 

España, xa que a porcentaxe en 2007 é superior en 10 puntos á de 2001. 

Co obxectivo de completar esta panorámica da situación de muller no sector innovador 

español, os dous seguintes subepígrafes describen brevemente os resultados de dous estudos 

específicos que fan referencia á situación da muller, no primeiro caso, na universidade, e no 

segundo, nos Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Ámbolos dous ámbitos concentran, 

tal como se viu, unha gran parte das mulleres que traballan na I+D+i do noso país. 
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Táboa 5 :Porcentaxe de mulleres investigadoras por país e sector (2001-2007) 

Fonte: Estatística de I+D. Datos europeos. Instituto Nacional de Estatística (2011) e Eurostat (2011) 
dispoñible en http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t14/p057/e01/&file=pcaxis (consultado en outubro de 

2011) 
Notas: Empresas (Emp.); Administracións Públicas (AA.PP.); E.Superior (E. Sup.); (-): Información non dispoñible 

 

A pesar do aumento no número de mulleres dedicadas á ciencia, estas continúan sendo 

unha pequena parte dos total de investigadores, cifrada en torno ao 30% (She figures, 2009), 

que ademais no é habitual que ocupen os postos de máis responsabilidade. Sen embargo, os 

resultados parecen mostrar unha significativa melloría, xa que entre 2002 e 2006, a presenza 

 2001 2005 2007 
  Emp. AA.PP. E. Sup. Emp. AA.PP. E. Sup. Emp. AA.PP. E. Sup. 
Alemaña 12 23 22 11 26 28 12 28 31 
Austria - - - - - - 13 35 33 
Bélxica 17 30 37 20 30 40 21 31 42 
Bulgaria 51 49 33 50 50 37 40 53 41 
Chipre 31 37 29 28 45 34 25 46 34 
Croacia - - - 41 52 46 39 52 47 
Dinamarca 24 37 31 25 36 35 24 37 38 
Eslovaquia 29 44 43 33 44 42 26 45 43 
Eslovenia 28 43 34 25 42 37 25 41 40 

España 19 43 39 27 48 40 29 47 41 
Estonia 28 58 41 26 60 40 30 60 42 
Grecia 21 32 38 19 35 38 - - - 
Hungría - - - - - - 24 38 36 
Irlanda 21 - - 21 36 39 24 39 40 
Islandia 35 29 37 33 37 41 30 39 44 
Italia - - - 20 39 37 - - - 
Letonia 59 57 54 49 56 48 40 55 49 
Lituania 45 45 47 32 51 50 29 52 52 
Luxemburgo - - - 14 28 28 20 35 24 
Malta - - - 22 46 27 24 62 25 
Polonia - - - 27 40 42 29 41 42 
Portugal 27 56 47 27 58 48 29 59 49 
Reino Unido - 29 - - 32 - - 32 - 
República Checa 16 32 32 16 35 33 14 37 32 
Romanía 42 49 39 43 56 39 39 50 44 
Suecia - - 33 25 36 38 24 39 38 
Turquía 26 27 41 26 27 38 24 28 40 
UE-27 18 34 38 18 37 37 19 37 38 
UE-15 17 31 35 18 34 36 18 35 37 
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feminina aumentou nun 6,3% cada ano. A presenza masculina fixóo nun 3,7%. Ademais, as 

científicas aumentan en todas as ramas de coñecemento, cunha presenza cada vez maior en 

enxeñería, tecnoloxía, ciencias sociais e ciencias médicas. A partir da citada publicación,as 

mulleres supoñen o 65% das doutoras en educación e o 50% en artes e humanidades, sanidade 

e veterinaria. Sen embargo, só son o 41% dos doutorados en ciencia, matemáticas e informática, 

cifra que se reduce ao 25% en enxeñería. No informe se sinala, ademais, que este desequilibrio 

por sexo na ciencia supón un desperdicio de oportunidades e de talento que non pode permitirse 

a UE. 

4.1. A PARTICIPACIÓN FEMININA NO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL  

 

Dende hai anos encóntranse algúns patróns estereotipados na elección das carreiras por 

parte dos homes e as mulleres.Posiblemente, o máis estendido é que os homes elixen titulacións 

de ciencias e as mulleres, de letras. Afortunadamente, este tipo de afirmación son cada vez menos 

frecuentes, xa que a realidade mostra unha situación moi diferente. Como se pode comprobar (
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Táboa 6), a realidade hoxe é moi distinta da que existía fai anos. As mulleres acadan unha 

participación cada vez máis alta na universidade. Así, no curso 2007/2008 representaban o 54% 

da matrícula cando en 1985/86 eran o 44%. 

No curso 2007/08, un 57% dos alumnos que realizaban Historia eran homes, unha 

titulación tradicionalmente feminina. As titulacións de Filoloxías son as máis elixidas polas mulleres 

(71% en 2007/08), sendo maioría as mulleres nas ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas, 

Humanidades e en Ciencias da Saúde.Por outra banda, é necesario indicar que en titulacións 

tipicamente masculinas van incorporándose, progresivamente, as mulleres. Así a maior parte do 

alumnado en Medicina ou Veterinaria (ambas cun 70%), Dereito (53%) ou Ciencias Económicas 

(53%) son mulleres. 

Nas enxeñerías, as mulleres aínda supoñen unha porcentaxe menor cós homes, a pesar 

do cambio da situación. A pesar do aumento de mulleres só saen das escolas un 33% de 

enxeñeiras, proporción que aumentou en 7,4 puntos en 10 anos de forma moi pausada, aínda 

que cabe sinalar que a pesar de que estos datos son moi baixos estamos por encima da media 

da UE e da EE.UU. Así, en Arquitectura as mulleres representan o 47%. Os estudos con menor 

presenza feminina son os de natureza técnica, especialmente Enxeñería Industrial (23%) e 

Enxeñería Informática (18%). 

Como conclusión o panorama da universidade española amosa que non existe homoxeneidade 

no número de mulleres universitarias, posto que existen ámbitos científicos donde a presenza 

das mesmas e maioritaria frente a outros donde esta porcentaxe e moi reducida. 
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Táboa 6:  Porcentaxe de mulleres por titulación (1985/86-2007/08) 

 1985/86 1999/00 2003/04 2007/08 

Medicina 49 65 69 70 

Veterinaria 38 59 67 70 

Farmacia 68 73 73 72 

Dereito 44 56 57 53 

Económicas e Empresariais1 33 49 46 / 52 46 / 53 

Periodismo 51 64 66 64 

Matemáticas 46 52 52 49 

Químicas 45 58 62 61 

Físicas 24 30 31 30 

Historia 60 55 47 43 

Filoloxía 72 75 76 71 

Arquitectura 22 43 43 47 

Enxeñería Agrícola 26 40 42 43 

Enxeñería Industrial 11 21 23 23 

Enxeñería Telecomunicacións 7 25 27 27 

Enxeñería Informática 13 19 19 18 

Total Universidade 44 53 54 54 
Nota: (1) A partir do ano 2003 considérase a porcentaxe de alumnas en Ciencias Económicas e Administración e 

Dirección de Empresas. 

Fonte: Vaquero (2011) 

Sen embargo, esta maior presenza feminina nas aulas non ten reflexo no staff docente e 

investigador na universidade española, sobre todo no campo científico e tecnolóxico. Cabería 

preguntarse qué razóns poden explicar este resultado, que se pode traducir nun «efecto 

desánimo» para as mulleres por realizar a carreira docente e investigadora na universidade. 

Unha das razóns máis sinaladas é a ausencia de modelos que poderían seguir as mulleres para 

escoller a docencia e investigación como profesión.   

Unha das conclusións que revela do Libro blanco sobre la situación de las mujeres en la ciencia 

española (2011) elaborado polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía coa fundación de Estudios de 

Economía Aplicada (FEDEA), e que ao comparar homes e mulleres da mesma idade, 

antigüidade como doutores, mesmo campo de coñecemento e productividade académica recente 

en termos de artigos e libros publicados, así como teses ou tesinas dirixidas, observase que a 

probabilidade de que un profesor titular sexa promocionado a catedrático e 2,5 veces superior a 

de unha muller con igualdade de características personais, familiares e profesionais". Este 
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mesmo estudo relaciona a carreira profesional coa situación familiar amosando que o ter fillos 

parece crear un obstáculo na carreira profesional das mulleres, mentres que no caso dos varóns 

non supón un conflicto senón que parece que lles favorece independentemente da súa 

producción científica. De feito nos datos son que amosa este estudo o porcentaxe de mulleres 

catedráticas que teñen fillo e de un 38% fronte a un 63% dos varóns. 

 permite comprobar a evolución de catedráticas, profesores titulares, asociadas e 

axudante para o período 1997-2008, comprobándose as fortes diferenzas por categoría 

profesional, a pesar da mellora relativa co colectivo feminino no escalafón docente e investigador 

na universidade. Así, para o curso 2007/08, só un 3,8% das mulleres que traballaban como 

docente na universidade española tiña a categoría de catedrático de universidade, unha cifra 

que parece estancarse dende hai anos, xa que no curso 1997/98 a porcentaxe era de 3,3%. Na 

segunda categoría máis alta, a de profesora titulares de universidade, as mulleres aumentan en 

máis de dous puntos a proporción que obtiñan en 1997/98, ata alcanzar o 31,8% da plantilla. O 

mesmo sucede coa porcentaxe de mulleres que acceden a unha praza de contratada doutora, 

que en 2007/08 xa eran o 6,2% das docentes. A proporción de asociadas se reduce 

notablemente dende o 35,3% en 1997/98 ata o 21,2% en 2007/08. Finalmente, a porcentaxe de 

axudantes se estabiliza en torno a un 9,3% entre os anos estudados.  

O estudo xa citado do Libro blanco sobre la situación de las mujeres en la ciencia 

española plantexa que dada a porcentaxe de mulleres titulares cabería esperar que en 

condicións ideais de igualdade, que tal vez non se dan, arredor dun tercio ou un porcentaxe 

lixeiramente superior dos novos catedráticos deberían ser mulleres. De feito existen áreas coma 

Xinecología e Pediatría donde ainda non hai catedráticas.  

Na UE só un 19% das prazas de catedrático de universidade (grade A) nas universidades 

públicas son ocupadas por mulleres. A proporción de catedráticas é maior en humanidades e 

ciencias sociais (27% e 18,6%) e menor en enxeñeiria e tecnoloxía (7,2%). 

Sen dubida parece existir un punto de inflexión na participación feminina na 

universidade, que convén detectar. Os datos reflicten que partires do grao de doutor, as 

proporcións invértense, e xérase o chamado «efecto tesoira», que presenta o seu máximo nivel 

de apertura na categoría de Catedrático de Universidade Gráfico 2).  

O predominio feminino nos estudos de ciclo largo comenza a amosar variación cando 

falamos de doutores (paso previo a carreira profesional como investigador ou docente 
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universitario). No Libro blanco sobre la situación de las mujeres en la ciencia española se sinala 

como as mulleres representan o 51,8% das matriculadas e logran o 47,6% dos títulos de doutor 

(5,6 puntos máis nunha década). As mulleres obteñen tantas becas predoutorais coma os 

homes, pero menos axudas ou contratos posdoutorais, por exemplo, nos programas Juan de la 

Cierva, Ramón y Cajal, etc. Este feito sinala unha perda da importancia do colectivo feminino ó 

longo da carreira académica, especialmente nas áreas como as Xurídico-Sociais, Ciencias da 

Saúde e Humanidades, nas que o colectivo de mulleres é maioritario entre o alumnado 

universitario. 

 

Gráfico 1: Evolución de catedráticas, titulares, asociadas e axudantes por curso sobre o total de 
profesores (1997/98-2007/08) 
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Notas: A partir do curso académico 2005/2006 inclúese a categoría de profesora contratada doutora pola creación 
desta nova figura coa LOU. 

Fonte: Vaquero (2011) 

 

Gráfico 2:Distribución por sexo de estudantes, licenciados/as, alumnos/as de doutoramento, 
doutores/as, profesores/as titulares e catedráticos/as  na universidade española (2007/08) 
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Fonte: Vaquero (2011) 

Para entender o que pasa cos estudos de doutoramento, a 
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Táboa 7 resume a evolución do alumnado por sexo durante o período 1984/85-2007/08. 

Compróbase que o colectivo feminino incrementou a súa presenza neste tipo de estudos dende o 

34% en 1984/85 ata o 52% en 2007/08. Non obstante, o número de teses lidas reduciuse ata un 

48%. Este resultado mostra unha clara ineficiencia no aproveitamento dos estudos. Pola contra, os 

homes, representando unha matrícula menor, acaban sendo doutores en maior proporción cás 

mulleres.  
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Táboa 7: Alumnos de doutoramento e teses lidas (1984/85-2007/08) 

 Alumnos % Mulleres Teses % Mulleres 

1984/85 24.748 34 2.864 34 

1990/91 36.233 41 4.668 36 

1994/95 56.616 47 5.623 39 

1999/00 61.483 51 12.477 51 

2003/04 77.439 51 8.176 48 

2007/08 66.973 52 7.302 48 

Fonte: elaboración propia a partir da Estadística de la enseñanza superior, INE (Varios anos). 

  

 Por rama de coñecemento (Táboa 8) compróbase que no curso 2006/07 as mulleres eran 

maioría na rama de Ciencias Experimentais e da Saúde (60,3%) e Humanidades (56,9%). A 

distribución por sexo equilíbrase en Ciencias Sociais e Xurídicas, e redúcese en Enxeñería e 

Tecnoloxía ata o 27,7%. Os resultados aínda indican unha polarización das mulleres cara ás áreas 

de Ciencias Experimentais e da Saúde e Humanidades, e unha clara mellora nas porcentaxes de 

alumnas de doutoramento en Enxeñerías e Tecnoloxía, de acordo cos resultados que se obtiñan 

nos estudos de primeiro e segundo ciclo.  

 A partir do sinalado ata o de agora, é posible indicar que as mulleres teñen unha 

importante presenza nas categorías académicas iniciais de profesorado. Este é un bo resultado se 

temos en conta que o habitual na universidade é seguir a traxectoria académica de consolidación 

profesional. Non obstante, a presenza feminina non resulta significativa nos niveis máis altos de 

persoal docente e investigador. Este resultado débese ó feito de que a incorporación das mulleres 

ós postos de maior responsabilidade na universidade non evolucionou en paralelo coa cifras de 

matriculadas. Incluso, a pesar dos importantes cambios nos últimos anos, compróbase que aínda 

se manifesta un carácter desigual na universidade no cadro de persoal por sexo.  
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Táboa 8: Porcentaxe de alumnas matriculadas en cursos de doutoramento por rama  (1998/99-2006/07) 

 1998/99 2000/01 2002/03 2003/04 2005/06 2006/07 

CC. Experimentais e da Saúde 53,8 54,5 57,1 57,7 58,8 60,1 

Humanidades 56,7 56,9 56,3 55,6 56,7 56,9 

Enxeñería e Tecnoloxía 25,9 25,59 26,4 27,3 27,6 27,7 

CC. Sociais e Xurídicas 52,6 51,5 51,4 51,1 51,0 51,6 

Non consta a área 35,2 48,1 43,8 46,7 44,7 45,4 

Todas as titulacións 50,7 50,7 51,0 50,6 51,0 51,8 

Fonte: elaboración propia a partir da Estadística de enseñanza universitaria, INE (Varios anos). 
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A situación das mulleres no campo da investigación na universidade é un tema 

tratado en Pérez (2004), Guil (2004) e Vaquero (2011). Nestas investigacións descríbese a 

situación das mulleres no campo científico a partir da recollida de datos e elaboración de 

estatísticas no sistema de ciencia e tecnoloxía, tanto nas universidades públicas coma nos 

OPI.  

A capacidade investigadora pódese aproximar utilizando varios indicadores 

(número de artigos, publicacións, proxectos de investigación competitivos, contratos de 

asistencia técnica, etc.). Polo tanto, as posibilidades son numerosas, tanto se se trata de 

cuantificar a investigación básica como aplicada ou a transferenza do coñecemento. Para 

garantir un resultado homoxéneo, realizase unha análise baseada no número de sexenios 

de investigación concedidos pola Axencia Nacional da Avaliación da Actividade 

Investigadora (CNEAI), durante o período 1989-2005 (Táboa 9).  

A partir desta información compróbase que as docentes na universidade deciden 

non presentarse á avaliación institucional da ANECA (35%) en un porcentaxe algo maior 

cós homes (29%), aínda que obteñen practicamente a mesma porcentaxe de avaliación 

negativa. Ademais, compróbase que a partir de dous ou máis sexenios redúcese o número 

de mulleres a quen lles foron concedidos (ANECA, 2007). Tamén se constata que ningunha 

muller ten seis sexenios e, só un 13%, ten entre 3 e 5 (para os homes a porcentaxe é do 

21%). Debido ós cambios que está a experimentar o colectivo feminino na universidade nos 

últimos anos, poderíase pensar que esta situación mudou. Non obstante, os resultados para 

2008 son practicamente os mesmos que para o período 1989-2005. Así, en 2008 a 

distribución porcentual para as mulleres foi a seguinte: Non presentadas (34%), avaliadas e 

sen sexenio concedido (13%), 1 tramo (23%), 2 tramos (23%), 3 tramos (17%), 4 tramos 

(8%), 5 tramos (4%) e 6 tramos (1%). 
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Táboa 9: Distribución porcentual dos profesores numerarios por tramos de investigación 
(1989-2005) 

Número de tramos % Homes % Mulleres 
Ningún. Nunca presentado 29 35 
Ningún. Avaliado e non concedido 11 12 

 1 Tramo 20 23 
 2 Tramos 18 17 
 3 Tramos 11 8 
 4 Tramos 7 4 
 5 Tramos 3 1 
 6 Tramos 1 0 

Total  33.645 16.852 

Fonte: Memoria sobre la situación del profesorado numerario en las universidades españolas 

respecto a los sexenios de investigación (1989-2005), CNEAI (2007). 

 

 

4.2. A PARTICIPACIÓN FEMININA NOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Ademais da universidade, outra das institucións más activa no campo da 

investigación en España é o Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Neste 

caso, a representación das mulleres entre o Profesorado de Investigación (PI), a categoría 

máis alta dentro do staff investigador, mellorou notablemente xa que en 2005 a cifra 

apenas acadaba o 17%. En decembro de 2007, xa supoñían o 20% e, tras as novas 

incorporacións, este indicador situouse en 2008 próximo ao 25%. En canto á escala de 

Científicos Titulares (CT), o categoría inicial estable de incorporación ao CSIC, a 

porcentaxe de mulleres rolda o 40% (Vaquero, 2010 e 2011).  

A Táboa 10 resume, para 2008, a distribución do persoal do CSIC por sexo e 

relación laboral. Compróbase como, nas categorías de persoal laboral fixo, as mulleres 

teñen unha menor presenza que os homes (44,8%). Pola contra, nas categorías de 

persoal laboral temporal, as mulleres son maioría (57,3%). Con todo, estas diferenzas 
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parecen ser de menor intensidade que na universidade. Isto pode deberse a que no CSIC 

a maior parte do profesorado é doutor. 

Táboa 10: Distribución do persoal do CSIC por sexo e relación laboral (2008) 

 Homes Mulleres 
En valores absolutos   
Persoal contratado 5.511 5.477 
 Persoal funcionario 3.087 2.505 
 Persoal laboral fixo 459 330 
 Persoal laboral temporal 1.965 2.464 

Bolseiros  282 391 
En porcentaxe   
Persoal contratado 50,4 49,6 
 Persoal funcionario 55,2 44,8 
 Persoal laboral fixo 58,2 41,8 
 Persoal laboral temporal 42,7 57,3 

Bolseiros 40,0 60,0 

Fonte: Vaquero (2011) 

Como se pode observar a partir do Gráfico 3 a porcentaxe de mulleres 

investigadoras no CSIC en 2010 foi do 32% do persoal. Ademais, obsérvase, de novo, o 

“efecto tesoira” xa comentado na universidade, aínda que menos acentuado. Así na 

categoría de CT, as mulleres representaban un 41,3% da persoal, pero a medida que se 

ascende de categoría a presenza se vai reducindo. Así, na categoría intermedia de IC, a 

porcentaxe diminúe ata o 34%. Na categoría máis alta, a de PI, acada o valor máis baixo 

(23,4%), pero bastante mellor co resultado obtido na praza de CU (15,1%) na universidade.  

Poderíase pensar que o resultado obtido é consecuencia directa do menor interese 

das mulleres por entrar na carreira científica. Non obstante, os resultados os permiten 

soster todo o contrario. Compróbase que as mulleres son maioría no grupo de bolseiros e 

doutores contratados (56,4% e 51%, respectivamente), aínda que reducen a súa presenza 

nas prazas de investigadores contratados polo programa Ramón y Cajal do Ministerio de 

Educación (49%). Ademais, en función dos datos anteriores, non se entende como a partir 

das prazas consolidadas, as porcentaxes de representación feminina se van reducindo, xa 

que as mulleres ocupan a maioría dos postos base, o que é de esperar que, co paso do 

tempo, acadarán ás prazas de máis categoría. 
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Gráfico 3: Distribución por sexo do persoal científico do CSIC, grao superior (2010) 
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Fonte: Informe Mujeres Investigadoras 2009. Mujeres y Ciencia, CSIC (2009) 

  

 Esta realidade non é algo novo. O crecemento do persoal investigador feminino no 

CSIC (Gráfico 4) foi tan lento que no período 1981-2005 só aumentou nun 8%. Así, na 

categoría máis alta (PI), foi inferior o 8%, e na categoría intermedia (IC) fíxoo nun 9,2%. 

Ademais, a maioría das mulleres que fai máis de vintecinco anos eran CT (61%) ou IC 

(33,2%) non conseguiron a categoría de PI, o que significa que o paso do tempo non 

supuxo un recoñecemento profesional das mulleres. É máis, nalgún caso, o que pasou foi 

unha redución do número de mulleres en certas categorías científicas. 

Gráfico 4: Evolución do total de mulleres investigadoras con relación estable no CSIC 
(1981-2008) 
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Fonte: Vaquero (2011) 

Finalmente, convén destacar o forte compromiso do CSIC polas cuestiones de 

igualdade. Así, dende o 2002, a institución conta coa Comisión de Muller e Ciencia que 

analiza a presenza da muller na ciencia e promove accións horizontais de igualdade de 

xénero. Ademais, desde 2007 o CSIC conta cun Plan de Igualdade de Xénero na Carreira 

Científica.  

O obxectivo deste plan é evitar o chamado «efecto tesoira» polo que, aínda que a 

porcentaxe de mulleres e homes que rematan a carreira universitaria é similar, a medida 

que se vai avanzando na escala investigadora a porcentaxe de mulleres descende. Para 

iso, o Plan contempla cinco liñas de actuación: i) apoiar a elección da carreira 

investigadora por parte das mulleres, ii) promover a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes no acceso e a promoción profesional e a obtención de recursos para a 

investigación, facilitar a conciliación entre vida laboral e profesional e iii) garantir a 

participación das mulleres nos órganos de xestión. 
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  Para coñecer a situación dos resultados de investigación no CSIC, realizase un 

exercicio similar ao feito para os docentes e investigadores universitarios. A Táboa 11 

permite sinalar como practicamente todo o cadro de persoal se presentou ó proceso de 

avaliación da ANECA (98%), un dato que contrasta co obtido na universidade (71% e 65% 

para homes e mulleres, respectivamente).  

En segundo lugar, resulta moi reducida a porcentaxe de avaliacións negativas (2%), 

sendo de novo un resultado que se contrapón co que se obtén na universidade española 

(11% e 12% para homes e mulleres, respectivamente).  

Finalmente, polo que se refire ós resultados da avaliación por sexenios en función 

do sexo, no CSIC resultan máis similares cós obtidos na universidade. Así, un 5% dos 

homes teñen 6 sexenios (2% para o caso das mulleres) e, no tramo de 3 a 5 sexenios, a 

porcentaxe de mulleres é do 54% (55% para os homes), o que amosa un resultado máis 

equilibrado. Sen dúbida, o papel claramente investigador do persoal que traballa nesta 

institución é o responsable da situación.  

Táboa 11: Distribución porcentual dos investigadores do CSIC por tramos de investigación 
e sexo (2005) 

Número de tramos % Homes  % Mulleres  
Ningún. Nunca presentado 2 2 
Ningún. Avaliado e non concedido 2 2 

 1 Tramo 9 8 
 2 Tramos 27 32 
 3 Tramos 27 31 
 4 Tramos 17 16 
 5 Tramos 11 7 
 6 Tramos 5 2 

Total  1.656 778 

Fonte:  Memoria sobre la situación de los científicos del CSIC con respecto a los sexenios de 

investigación, CNEAI (Varios años). 

O Gráfico 5 permite determinar a participación das mulleres nos distintos tipos de 

convocatoria de investigación dentro dos programas que ofrece a Administración Xeral do 

Estado. Aínda que existen outro tipo de convocatorias (autonómicas, europeas, 

internacionais), este indicador pode ser unha boa aproximación para comprobar a 
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capacidade investigadora do colectivo feminino.Así, no ano 2007 as solicitudes presentadas 

polas mulleres eran maioría no programa Juan de la Cierva e de Formación do Persoal 

Investigador (FPI), o mesmo que sucedía coa porcentaxe de mulleres sobre o total 

concedido (50,3% e 53,9% respectivamente).  

Nos outros dous programas de natureza estatal, Ramón y Cajal e Técnicos de 

Apoio, compróbase unha menor presenza feminina, especialmente no primeiro dos casos 

(32,1% das prazas son ocupadas por mulleres). Ademais, tanto neste caso coma no de 

Técnicos de Apoio, unha parte importante das beneficiarias traballan fóra da universidade, 

xa que prazas para un persoal que pode desenvolver o seu traballo nos OPIS (32,5% e 27% 

para os programas de técnicos de apoio e Ramón y Cajal, respectivamente).  

Gráfico 5: Porcentaxe de mulleres nos distintos tipos de convocatorias de investigadores 
da AXE (2007) 
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Fonte: Datos y Cifras del Sistema Educativo 2008/09. MEC (2009). 



Alberto Vaquero, Sara Fernández, Milagros Vivel, Nélida Porto, Ana Jesús López e Almudena Filgueira  

  40 
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AS MULLERES NO SECTOR I+D+i 

EN GALICIA: DESENVOLVEMENTO 
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1. INTRODUCIÓN 

Ao igual que o capítulo anterior, o obxectivo deste é aproximar, dende unha 

perspectiva comparada a nivel rexional, a participación da muller no sector I+D+i galego. Para 

iso, en primeiro lugar, resumirase a normativa relativa á igualdade de oportunidades que se 

aprobou a nivel autonómico nos últimos anos. En segundo lugar, aportaranse cifras que nos 

permitan posicionar Galicia en relación a outras comunidades autónomas, en aspectos tales 

como o seu esforzo investidor no sector da I+D e a presenza de investigadoras neste 

sector. Pola súa parte, as condicións particulares destas analizaranse nos dous seguintes 

capítulos. 

2. O DESENVOLVEMENTO NORMATIVO A NIVEL 

AUTONÓMICO GALEGO 

Tal e como se fixo a nivel estatal cumpre sinalar as actuacións que desde a 

perspectiva normativa se levaron a cabo en Galicia. De natureza xeral é a Lei 7/2004, de 16 

de xullo, galega de igualdade entre mulleres e homes, que regula o marco xeral de 

actuacións que buscan a igualdade efectiva entre homes e mulleres en Galicia. En 

concreto, no artigo 11 establécense as medidas a tomar en cuestións de xénero no campo 

da educación superior. Desta forma, a Xunta de Galicia fomentará a docencia, o estudo e 

a investigación en cuestións de xénero no ámbito da educación superior, promovendo a 

creación de cátedras en cuestións de xénero e potenciando a realización de proxectos e 

estudos e investigacións nos que se integre unha perspectiva de xénero. 

No campo específico da ciencia no ámbito galego é de obrigada referencia a Lei 

12/1993, de 6 de agosto, de fomento da investigación e do desenvolvemento tecnolóxico de 

Galicia. Esta lei establece a necesidade de apostar pola creación dun sistema de 

coordinación dos recursos de investigación para que sexa o motor do desenvolvemento 

produtivo de Galicia, e por outra parte crease o Plan Galego de Investigación e 

Desenvolvemento Tecnolóxico.  
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Ademais, sinala as necesidades nos diversos campos de actuación que recolle o 

plan: o fomento da investigación científica e tecnolóxica, a difusión dos resultados, da 

transferencia da investigación e da tecnoloxía, a investigación aplicada, o desenvolvemento 

tecnolóxico, a innovación industrial, a coordinación dos recursos autonómicos cos plans 

nacionais e europeos. 

 O posterior desenvolvemento desta lei deu lugar a unha serie de plans autonómicos. 

O Primeiro Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico (1999-2001) 

estableceu unha serie de eixes funcionais como: a formación do capital humano, a dotación 

de infraestruturas científico técnicas e a execución de proxectos de investigación, 

desenvolvemento e innovación. Entre as súas liñas de actuación tamén se encontraban a 

ordenación dos grupos de investigación do sistema publico de I+D+i e a incentivación da 

excelencia.  

A finais de 2001 apróbase o Segundo Plan Galego de Investigación, 

Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (2002-2005), que tivo como principios básicos 

aumentar a importancia da investigación sectorial realizada polo sector público de I+D+i.  

Trala súa vixencia, aprobouse o Terceiro Plan Galego de Investigación, 

Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (2006-2010), que xurdiu coa finalidade de 

estimular o crecemento económico e social mediante a mellora da capacidade científica-

tecnolóxica e facilitar a participación das empresas no proceso de innovación e a extensión 

dos beneficios da investigación á sociedade galega. Paralelamente buscaba promover a 

igualdade de oportunidades das mulleres, así como favorecer a súa progresiva incorporación 

aos postos de dirección e de xestión do sistema galego de I+D+i. De maneira máis especifica 

(no artigo 3.2 c) indícase que o Plan Galego oriéntase, entre outros obxectivos, á formación 

de novos científicos, investigadores e especialistas para acadar unha verdadeira igualdade 

de oportunidades no acceso á actividade investigadora. 

Na actualidade, estase a desenvolver o Cuarto Plan Galego de Investigación, 

Innovación e Crecemento (2011-2015), baseado en dez eixos estratéxicos: i) xestión do 

talento, ii) consolidación de grupos de referencia, iii) sistema integral de apoio á investigación, 

iv) valorización do coñecemento, v) a innovación como motor de crecemento, vi) 

internacionalización dos procesos de coñecemento e innovación, vii) modelo de innovación 
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nas administracións, viii) programas sectoriais, ix) proxectos singulares, x) difusión e 

divulgación (Xunta de Galicia, 2010a).  

Por outra banda, en 2007 apróbase o Programa Galego de Muller e Ciencia (2008-

2010) que recolle nos seus obxectivos delimitar a desigualdade do xénero no sistema 

sociedade-ciencia-tecnoloxia- empresa, para determinar os efectos dos estereotipos sexistas 

cara a súa desaparición na elección profesional. Para elo inclúe unha serie de medidas co fin 

de analizar a situación das mulleres no ámbito das ciencias e das tecnoloxías en Galicia, 

como por exemplo, promover estudos para coñecer en profundidade a situación das 

mulleres, así como os impedimentos que teñen para o desempeño da súa labor profesional 

en calquera ámbito laboral. Desde entonces, a Xunta de Galicia inclúe nas súas 

convocatorias unha valoración especial cando hai unha presenza equilibrada de mulleres 

naqueles proxectos e grupos que solicitan unha axuda, de modo que aqueles que teñen 

unha presenza paritaria obteñen unha puntuación extra. Trátase, sen dúbida, dunha 

acción positiva tendente a mellorar a presenza feminina nun ámbito clave da producción 

científica que da acceso a financiamento e que facilita a promoción laboral.  

Ademais, nas recentes convocatorias, valóranse no só a participación de mulleres 

científicas, senón tamén que estas sexan as investigadoras principais dos proxectos. Este 

tipo de medidas vai un paso máis aló que as anteriores, buscando que a presenza 

cuantitativa de mulleres nos equipos de investigación véxase acompañada dunha 

presenza cualitativa nos postos de liderazgo. A Táboa 12 resume o principal 

desenvolvemento normativo a nivel nacional en relación á igualdade de mulleres e homes 

no ámbito científico. 

 
Táboa 12: Resumo do desenvolvemento a nivel autonómico en Galicia na igualdade de 

mulleres e homes no ámbito científico 

Ano Normativa 

1993 Lei 12/1993, de 6 de agosto, de fomento da investigación e do desenvolvemento 

tecnolóxico de Galicia 
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1998 Primeiro Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico (1999-

2001) 

2001 Segundo Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico (2002-

2005) 

2004 Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega de igualdade entre mulleres e homes 

2005 Terceiro Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico (2006-

2010) 

2007 Programa Galego de Muller e Ciencia (2008-201) 

2010 Cuarto Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico (2011-

2015) 

Fonte: Elaboración propia 

 

3. A PRESENZA DA MULLER NO SECTOR I+D+i DE GALICIA: 

UNHA ANÁLISE REXIONAL 

 

A Táboa 13 permite realizar unha primeira aproximación ao investimento en I+D 

de Galicia dende unha perspectiva comparada rexional para 2003, 2005 e 2009. O gasto 

interno en Investigación e Desenvolvemento (I+D) a nivel nacional ascendeu a 14.582 

millóns de euros en 2009, cando en 2003 foi de 8.213 millóns. Comparando a situación en 

Galicia con outras Comunidades Autónomas, destaca o incremento desde os 338 millóns 

de euros en 2003 ata os 524 millóns en 2009. Sen embargo, a pesar deste aumento, a 

participación galega respecto ao total nacional redúcese dende o 4,1% (en 2003) ata o 

3,6% (en 2009). Comparando as cifras galegas co resto dos datos presentados, apréciase 

o peso reducido deste tipo de actuacións respecto á inversión realizada en Andalucía 

(10,8%), una comunidade que investía cifras similares as de Galicia, e moi por debaixo do 
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que invisten en Cataluña (22,5%) e Madrid (26,7%), quizais os dous exemplos máis claro 

de forte investimento neste tipo de actuacións. 

 

Táboa 13: Gastos internos totais en I+D. Total sectores (2003-2009) 

 2003 
 

2005 
 

2009 
 

 Totais %  Totais %  Totais %  
Andalucía 903.152 11 1.051.028 10,3 1.578.085 10,8 
Aragón 169.086 2,1 221.261 2,2 370.945 2,5 
Asturias  113.279 1,4 137.810 1,4 226.156 1,6 
Baleares 46.323 0,6 61.505 0,6 99.854 0,7 
Canarias 168.449 2,1 214.217 2,1 238.829 1,6 
Cantabria 43.745 0,5 51.574 0.,5 149.062 1 
Castela e León 366.728 4,5 436.552 4,3 629.490 4,3 
Castela - La Mancha 110.905 1,4 126.589 1,2 237.912 1,6 
Cataluña 1.875.855 22,8 2.302.350 22,6 3.284.487 22,5 
Comunidade Valenciana 631.986 7.7 867.666 8,5 1.120.308 7,7 
Estremadura 80.852 1 103.250 1 154.708 1,1 
Galicia 338.446 4,1 405.196 4 524.125 3,6 
Madrid  2.346.286 28,6 2.913.163 28,6 3.899.396 26,7 
Murcia  134.403 1,6 170.099 1,7 241.481 1,7 
Navarra 177.914 2,2 257.967 2,5 388.243 2,7 
País Vasco 667.281 8,1 829.025 8,1 1.346.984 9,2 
A Rioxa  36.685 0.4 44.194 0,4 85.203 0,6 
TOTAL 8.213.036 100 10.196.871 100 14.581.676 100 

 
Fonte: Estatística de I+D, Instituto Nacional de Estatística (2011), dispoñible en 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm (consultado en outubro de 2011) 

 

O anterior tradúcese nun esforzo investidor de 0,96 % do Produto Interior Bruto 

(PIB) de Galicia en 2009, o que reflicte un lixeiro aumento dende 2003, onde se acadou a 

cifra de 0,85% do PIB. Estes resultados están moi por baixo dos indicadores que se 

obteñen para a media nacional, que cifra os investimentos nun 1,38% do PIB para 2009 

(cun incremento de 0,33 puntos respecto a 2003). As diferenzas son aínda maiores se 

consideramos a situación das comunidades forais de Navarra e o País Vasco (2,13% e 

2,06% do PIB, respectivamente) ou Madrid (cun 2,06% do PIB). Só Baleares (0,38%), 

Canarias (0,58%), Castela- A Mancha (0,68%), Estremadura (0,88%) e Murcia (0,89%) 
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presentan un indicador en 2009 inferior ao caso galego. A Táboa 14 resume estes 

resultados. 

Táboa 14: Porcentaxe sobre o PIB dos gastos internos en I+D. Total sectores (2003-2009) 

 2003 2005 2009 (*) 
Andalucía 0,85 0,84 1,1 
Aragón 0,7 0,79 1,14 
Asturias  0,67 0,7 0,99 
Baleares 0,24 0,27 0,38 
Canarias 0,52 0,58 0,58 
Cantabria 0,45 0,45 1,11 
Castela e León 0,86 0,89 1,12 
Castela - A Mancha 0,42 0,41 0,68 
Cataluña 1,27 1,35 1,68 
Comunidade Valenciana 0,83 0,98 1,1 
Estremadura 0,62 0,68 0,88 
Galicia 0,85 0,87 0,96 
Madrid  1,69 1,81 2,06 
Murcia  0,68 0,73 0,89 
Navarra 1,34 1,68 2,13 
País Vasco 1,39 1,48 2,06 
A Rioxa  0,63 0,66 1,09 
TOTAL 1,05 1,12 1,38 

 
Fonte: Estatística de I+D, Instituto Nacional de Estatística (2011), dispoñible en 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm (consultado en outubro de 2011) 
Nota (*) Estimación provisoria 

 

A Táboa 15 permite estudar a distribución do persoal dedicado a I+D en 

empregados a xornada completa. A partires da información presentada comprobase como 

a nivel nacional o persoal que traballa a tempo completo en actividades de I+D en todos 

os sectores pasou de 151.487 en 2003 persoas a 220.777 en 2009 (un incremento do 

45,7%).  

Para o caso galego os investigadores a tempo completo pasaron de 7.412 a 9.972 

traballadores (un aumento do 34,5%, o que reflicte un incremento inferior en 10% a media 

española. Só a comunidade canaria e Castela e León experimentaron un crecemento 

menor. En relación coa participación feminina neste tipo de actividades, as cifras para o 

total nacional pasaron de 55.256 a 88.247 (o que reflicte un aumento dun 59,7%). Para 
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Galicia as estatísticas mostran un aumento desde 2.868 ata 4.175 mulleres, un incremento 

do 45,6%, case trece puntos menos ca media nacional. Tomando como referencia a 

porcentaxe de mulleres que traballan en I+D durante o período estudado, comprobase un 

aumento dende o 36% de 2003 ata o 40% en 2009. Para Galicia, estas porcentaxes foron 

do 39% e de 42% para os mesmos anos, o que reflicte un maior peso ca media nacional 

na participación de mulleres galegas en actividades de I+D respecto ao total de persoal 

investigador. 

A Táboa 16 permite describir a porcentaxe de persoas que traballan en I+D en 

equivalencia de xornada completa sobre o total nacional por comunidades autónomas. 

Comprobase como durante o período analizado (2003-2009), as comunidades autónomas 

de Madrid (24,5% en 2009) e Cataluña ( 21,4%), son as que dedican máis persoal a este 

tipo de actividades (24,5 % e 22,3% para as mulleres). A comunidade autónoma de 

Galicia situase nunha posición moi discreta a nivel nacional, xa que por unha parte a sua 

aportación ao persoal dedicado a estas tarefas non supera en promedio o 4,6% para todos 

os investigadores e o 4,9% para as mulleres. Por outra parte comprobase un descenso na 

porcentaxe de investigadores dedicados a I+D dun 4,9% en 2003 ata un 4,5% en 2009. 

Tamén se manifesta un descenso para o caso das mulleres, que durante ese período 

pasa de representar o 5,2% a nivel nacional a 4,8%. 
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Táboa 15: Persoal en I+D en equivalencia a xornada completa. Total sectores (2003-2009) 

 2003 
 

2005 
 
 

2009 

 Total Mull. % Mull. Total Mull. % Mull. Total Mull. % Mull. 

Andalucía 16.660 5.638 34% 18.803 7.067 38% 24.767 10.132 41% 
Aragón 4.520 1.642 36% 5.285 1.925 36% 7.106 2.678 38% 
Asturias  2.175 829 38% 2.698 983 36% 3.769 1.525 40% 
Baleares 816 335 41% 1.283 528 41% 1.767 773 44% 
Canarias 3.609 1.341 37% 4.418 1.684 38% 4.272 1.583 37% 
Cantabria 739 240 32% 1.047 391 37% 2.201 827 38% 
Castela e León 7.580 2.986 39% 8.571 3.293 38% 10.163 4.212 41% 
Castela - La Mancha 2.059 656 32% 2.211 726 33% 3.410 1.281 38% 
Cataluña 33.411 12.598 38% 37.862 14.703 39% 47.324 19.680 42% 
Comunidade Valenciana 13.610 5.311 39% 15.256 6.208 41% 19.692 8.124 41% 
Estremadura 1.653 531 32% 1.568 568 36% 2.255 912 40% 
Galicia 7.412 2.868 39% 8.496 3.277 39% 9.972 4.175 42% 
Madrid  37.905 14.202 37% 44.480 17.063 38% 54.149 21.646 40% 
Murcia  3.111 985 32% 4.237 1.528 36% 5.802 2.220 38% 
Navarra 3.920 1.521 39% 4.493 1.703 38% 5.511 1.966 36% 
País Vasco 11.441 3.317 29% 13.124 4.071 31% 17.218 5.947 35% 
A Rioxa  822 240 29% 885 278 31% 1.363 548 40% 
TOTAL 151.487 55.256 36% 174.773 66.020 38% 220.777 88.247 40% 

Fonte: Estatística de I+D, Instituto Nacional de Estatística (2011), dispoñible en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm (consultado en outubro de 2011) 
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Táboa 16: Persoal en I+D  empregados a xornada completa. Total sectores (% sobre o 
total nacional) (2003-2009) 

 2003 
 

2005 
 

2009 
 

 Total Mull. Total Mull. Total Mull. 
Andalucía 11,0% 10,2% 10,8% 10,7% 11,2% 11,5% 
Aragón 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 3,2% 3,0% 
Asturias  1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 
Baleares 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 
Canarias 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 1,9% 1,8% 
Cantabria 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 1,0% 0,9% 
Castela e León 5,0% 5,4% 4,9% 5,0% 4,6% 4,8% 
Castela - La Mancha 1,4% 1,2% 1,3% 1,1% 1,5% 1,5% 
Cataluña 22,1% 22,8% 21,7% 22,3% 21,4% 22,3% 
Comunidade Valenciana 9,0% 9,6% 8,7% 9,4% 8,9% 9,2% 
Estremadura 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 
Galicia 4,9% 5,2% 4,9% 5,0% 4,5% 4,7% 
Madrid  25,0% 25,7% 25,5% 25,8% 24,5% 24,5% 
Murcia  2,1% 1,8% 2,4% 2,3% 2,6% 2,5% 
Navarra 2,6% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,2% 
País Vasco 7,6% 6,0% 7,5% 6,2% 7,8% 6,7% 
A Rioxa  0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 

Fonte: Estatística de I+D, Instituto Nacional de Estatística (2011), dispoñible en 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm (consultado en outubro de 2011) 

 

A partir da Táboa 17 se comproba como o colectivo de investigadores alcanzou a 

cifra de 133.803 persoas en equivalencia a xornada completa (7,1 por 1.000 da poboación 

total ocupada). Polo que respecta ao persoal dedicado as tarefas específicas de 

investigación en Galicia, o número de investigadores pasa dos 4.836 en 2003 ata os 6.079 

en 2009. Desde o punto de vista comparativo, prodúcese un descenso na porcentaxe de 

persoal investigador respecto á media nacional, que pasa do 5,2% ao 4,5%. Finalmente é 

necesario indicar que as mulleres investigadoras en Galicia pasan das 1.909 en 2003 ata 

as 2.475 en 2009. A pesar deste aumento, a importancia relativa redúcese, pasando do 

5,6% ao 4,8% durante este período. 
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Táboa 17: Investigadores empregados a xornada completa . Total sectores (2003-2009) 

 2003 
 

2005 
 

2003 
 

 Total Mull. % Mull. Total Mull. % Mull. Total Mull. % Mull. 
Andalucía 11.089.7 3.917.7 35% 13.218.5 4.966.8 38% 14.665.9 5.790.6 39% 
Aragón 2.936.8 1117 38% 3550 1.422.7 40% 4.883.8 1.865.2 38% 
Asturias  1.585.9 654.4 41% 1.790.9 716.4 40% 2.562.2 1.059.8 41% 
Baleares 611.8 245.9 40% 898.1 385.3 43% 1238 534.2 43% 
Canarias 2.861.1 1.087.6 38% 3.209.2 1.269.5 40% 3.172.7 1.181.1 37% 
Cantabria 465.1 139 30% 682.8 238.7 35% 1.293.1 448.6 35% 
Castela e León 5.228.4 2.047.9 39% 5.786.4 2.229.5 39% 6.653.4 2.766.9 42% 
Castela - La Mancha 1.257.8 379.9 30% 1.336.4 456.9 34% 1.849.6 691.2 37% 
Cataluña 18.387.1 6.839.1 37% 22.240.1 8.380.6 38% 26.932 10.154.1 38% 
Comunidade Valenciana 8.339.2 3.235.8 39% 9.193.8 3.561.1 39% 12.116.2 4832.1 40% 
Estremadura 1.199.4 427.8 36% 1056 370.2 35% 1.372.6 534.4 39% 
Galicia 4.835.6 1.908.6 39% 5.851.3 2.428.7 42% 6.079.4 2474.5 41% 
Madrid  21.623.9 7.874.9 36% 26.553.1 9.898.4 37% 32.163.5 12.399.4 39% 
Murcia  2.000.8 662.2 33% 2.663.4 891.4 33% 4.113.8 1.529.4 37% 
Navarra 2.590.8 1.093 42% 2.997.1 1.194.1 40% 3.387.5 1.255.8 37% 
País Vasco 7.020.2 2.181 31% 8.164.9 2.765.5 34% 10.517.6 3.640.4 35% 
A Rioxa  447.9 156.8 35% 481.6 176.7 37% 767.4 352.4 46% 
TOTAL 92.522.7 339.84.8 37% 109.720.3 41.371.3 38% 133.803.4 51.525.5 39% 

Fonte: Estatística de I+D, Instituto Nacional de Estatística (2011), dispoñible en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm (consultado en outubro de 2011) 



A muller no eido científico, tecnolóxico e de transferenza do coñecemento en Galicia: Situación actual e actuacións futuras 

 

  51

A  Táboa 18 permite coñecer a posición da comunidade autónoma galega no que 

respecta a importancia do persoal dedicado a tarefas exclusivamente de investigación e 

desenvolvemento. Se comproba como de novo as comunidades de Madrid e Cataluña son 

as que teñen un maior peso dentro do total nacional, situándose Galicia nunha posición 

intermedia, ao supoñer o 4,5% de todo o persoal investigador en 2009 e do 4,8% do total 

das mulleres ese mesmo ano. A tendencia dende 2003 reflicte un pequeno descenso na 

representación da nosa comunidade autónoma. 

 

Táboa 18: Investigadores empregados a xornada completa. Total sectores (2003-2009) 
(% sobre total nacional) 

 2003 
 

2005 
 

2009 

 Total Mull Total Mull Total Mull 
Andalucía 11,99% 11,53% 12,05% 12,01% 10,96% 11,24% 
Aragón 3,17% 3,29% 3,24% 3,44% 3,65% 3,62% 
Asturias  1,71% 1,93% 1,63% 1,73% 1,91% 2,06% 
Baleares 0,66% 0,72% 0,82% 0,93% 0,93% 1,04% 
Canarias 3,09% 3,20% 2,92% 3,07% 2,37% 2,29% 
Cantabria 0,50% 0,41% 0,62% 0,58% 0,97% 0,87% 
Castela e León 5,65% 6,03% 5,27% 5,39% 4,97% 5,37% 
Castela - La Mancha 1,36% 1,12% 1,22% 1,10% 1,38% 1,34% 
Cataluña 19,87% 20,12% 20,27% 20,26% 20,13% 19,71% 
Comunidade Valenciana 9,01% 9,52% 8,38% 8,61% 9,06% 9,38% 
Estremadura 1,30% 1,26% 0,96% 0,89% 1,03% 1,04% 
Galicia 5,23% 5,62% 5,33% 5,87% 4,54% 4,80% 
Madrid  23,37% 23,17% 24,20% 23,93% 24,04% 24,06% 
Murcia  2,16% 1,95% 2,43% 2,15% 3,07% 2,97% 
Navarra 2,80% 3,22% 2,73% 2,89% 2,53% 2,44% 
País Vasco 7,59% 6,42% 7,44% 6,68% 7,86% 7,07% 
A Rioxa  0,48% 0,46% 0,44% 0,43% 0,57% 0,68% 

Fonte: Estatística de I+D, Instituto Nacional de Estatística (2011), dispoñible en 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm (consultado en outubro de 2011) 

 

A ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. permite realizar unha 

aproximación á distribución de gastos totais e de persoal en I+D en Galicia para cada uns 

dos sectores dedicados a esta actividade en 2009. Compróbase como o sector empresarial, 

con máis de 232 millóns de euros è o que máis aporta a esta actividade (44,4%), seguido 
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moi preto da Ensinanza Superior (39,4%). En canto ao persoal dedicado a esta actividade 

vese como a maior parte (48,9%) están a traballar na ensinanza superior, seguido do sector 

empresarial (34,1%).  

As mulleres atópanse especialmente na ensinanza superior (59,2%) e, en menor 

medida, no sector empresarial (24,1%) e nas Administracións Públicas. Finalmente, e polo 

que respecta as mulleres investigadoras, atopámolas de novo no sector da ensinanza 

superior (60%) e no sector empresarial (21,1%), seguido do sector das Administración 

Públicas (19,0%) 
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Táboa 19: Gastos internos totais e persoal en I+D en Galicia. Total sectores (2009) 

 
 Gastos internos  Gastos internos (%) Persoal en I+D a t.c. Persoal en I+D a t.c. mulleres Investigadores  a t.c. Investigadores a t.c. mulleres 
Sector empresas 232.792 3,1 3397,3 1.007,8 1.585,3 521 
AAPP 84.926 2,9 1694,2 950,5 895,4 469 
Ensinanza superior 206.407 5,1 4880,8 2.216,8 3.598,7 1.484,5 
Total 524.125 3,6 9972,3 4.175,1 6.079,4 2.474,5 

 
 

 Gastos internos  Persoal en I+D a t.c. Persoal en I+D a t.c. mulleres Investigadores  a t.c. Investigadores a t.c. mulleres 
Sector empresas 44,4 34,1 24,1 26,1 21,1 
AAPP 16,2 17,0 22,8 14,7 19,0 
Ensinanza superior 39,4 48,9 53,1 59,2 60,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: Estatística de I+D, Instituto Nacional de Estatística (2011), dispoñible en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm (consultado en outubro de 2011) 

Nota: T.C. (Tempo completo) 
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Capítulo 4 
O PERFIL DA MULLER 

INVESTIGADORA EN GALICIA:  
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1. INTRODUCIÓN 

Non abundan os traballos nin a estatísticas destinados a analizar a situación das 

mulleres no sistema de innovación galego. Así, non abundan a información no campo da 

ciencia e na tecnoloxía dende unha perspectiva de xénero no Instituto Nacional de 

Estatística nin no Instituto Galego de Estatística.  

Por esta limitación, o obxectivo deste capítulo é revisar as investigacións máis 

recentes neste ámbito co obxectivo de perfilar, entre outros, aspectos sociodemográficos, 

condicións laborais ou motivacións das mulleres empregadas no sector I+D+i en Galicia, 

así como as principais diferenzas con respecto aos seus compañeiros varóns.  

En 2007 tivo lugar en Santiago de Compostela o Foro Compostela sobre a muller 

e a investigación na sociedade6. As conclusións ás que se chegou entonces xa sinalaban 

que o feito de ser muller supón unha limitación para desenvolver con normalidade a 

carreira científica e manter simultaneamente unha vida familiar estable.  

Así, o 60% das investigadoras estaban solteiras, o 72% no tiñan descendencia, e 

so un 57% contaban cun contrato estable. Para os varóns as cifran amosaban como só a 

metade estaban solteiros, cun contrato fixo acadaban o 69% e o 61% tiña descendencia. 

Este mesmo informe indicaba que se ben as investigadoras tiñan unha idade media (33,6 

anos) dous anos por baixo dos homes, esta vantaxe diluíase xa que a medida que 

aumentaba a responsabilidade a participación feminina ía mermando. Ademais, so un 

40% dos investigadores no  rexistro de investigadores de Galicia eran mulleres.  

De carácter máis recente e exhaustivo é o Informe “Situación das mulleres no 

sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia” da Secretaria Xeral de Igualdade 

(Xunta de Galicia, 2011b) 7 . Dito estudo analiza aspectos sociodemográficos, condicións 

                                                            

6 Foro do Grupo Compostela sobre mulleres en investigación e sociedade, Santiago de Compostela, 25-26 

xaneiro de 2007. 

7  Mediante un cuestionario recolleuse a opinión de 618 individuos que traballaban neste sector, tanto no 

ámbito público como no privado. Polo tanto, a análise das súas respostas permite ter unha visión bastante 

completa do que é a situación dos investigadores, e en particular das investigadoras, en Galicia. O obxectivo 

desde traballo é analizar as causas da situación desigual para as mulleres no sistema de ciencia e 
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da vida laboral, percepcións de desigualdade ou motivacións do o persoal empregado no 

sector I+D+i en Galicia. Dada a súa importancia e profundidade, o resto deste capítulo 

dedicárase a presentar algúns dos seus principais resultados, xa que é unha das poucas 

publicacións recentes que trata estas cuestións 

2. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA MULLER 

INVESTIGADORA EN GALICIA 

En xeral, poderíase describir á investigadora galega como unha muller entre 25 e 

35 anos, que vive en parella e reside nunha vivenda propia, ben en réxime de propiedade 

ou aluguer. Nunha elevada porcentaxe (71%) non ten fillos e aquelas con descendencia 

amosan un número de fillos inferior ao dos seus compañeiros homes. 

A Táboa 20 mostra a distribución por sexo segundo o nivel de estudos. 

Compróbase como as mulleres acadaron niveis máis altos que os varóns. Así, o 20,5% 

das mulleres investigadoras teñen formación de posgrao (fronte ao 13,1% dos varóns) e 

un doutoramento (32,6%) fronte ao 23,1% dos varóns. Polo tanto, o 53,1% das mulleres 

investigadoras en Galicia teñen unha formación superior á de licenciatura, mentres que 

para os homes esta porcentaxe é de 36,2%.  

 

Táboa 20:  Distribución dos investigadores/as en Galicia por sexo e segundo o nivel de 
estudos 

 Formación 
profesional 

Diplomatura Licenciatura Posgrao Doutorado Outro 

Homes 15,6 11,6 33,1 13,1 23,1 3,4 

Mulleres 9,4 7,4 28,2 20,5 32,6 2,0 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia. Xunta de Galicia (2011b) 

 

                                                                                                                                                                   

tecnoloxía de Galicia e determinar as razóns pólas que as mulleres ven limitadas as súas posibilidades de 

promoción e estabilidade.  
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Polo que respecta á rama de estudos( táboa 21) as Ciencias Experimentais e 

Técnicas concentran en torno ao 75% dos investigadores. Agora ben, mentres as mulleres 

se concentran na rama de Ciencias Experimentais (39,7%) os homes desenvolven o seu 

traballo fundamentalmente na rama das Ensinanzas Técnicas (53,3%). No resto de áreas, 

onde a presenza de investigadores é moito máis reducida (Humanidades, Ciencias da 

Saúde y Xurídicas Sociais), estes investigadores son sobre todo mulleres. Polo tanto, a 

participación feminina é notable no desenvolvemento de investigación en áreas de 

coñecemento a priori menos prolíficas desde un punto de vista científico. 

  

Táboa 21:  Distribución dos/as investigadores/as segundo o nivel e a rama de estudos 

 Humanidades Ciencias da 
Saúde 

Ciencias 
Experimentais 

Xurídicas e
Sociais 

Ensinanzas Técnicas

Homes 4,3 6,3 28,7 2,3 53,3 

Mulleres 8,4 15,0 39,7 15,0 22,0 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia.  (Xunta de Galicia, 2011b) 

 

3. CONDICIÓNS LABORAIS DA MULLER INVESTIGADORA 

EN GALICIA 

A maior parte das investigadoras galegas traballan no sector público (61%), fronte 

a un 39% que realizan a súa actividade no sector privado. Unha situación lixeiramente 

distinta da que se desprende das cifras dos homes (56% e 44% no sector público e 

privado, respectivamente). Ademais, no total do persoal investigador en Galicia a 

proporción entre homes e mulleres é practicamente a mesma (52,2% e 47,8%, 

respectivamente) na actividade pública, mentres que no sector privado as diferenzas son 

moi notables (68,9% de homes e 31,1% de mulleres). 

Unha cuestión moi relevante é a distribución por sexo segundo a categoría 

profesional (Táboa 22). Así as mulleres supoñen o 38,9% dos directores do grupo, a pesar 

de ser maioría entre o persoal cun titulo de doutor (61,6%) ou entre os titulados superiores 
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(50,8%). Menor presenza teñen na categoría de titulados medios. Na escala de técnicos 

de FP e axudante auxiliar apenas existen diferenzas. Agora ben, a participación feminina 

na escala de bolseiros aumenta ata representar o 62,1% deste grupo, polo que a análise 

das súas condicións laborais levan a pensar nunha maior inestabilidade no caso das 

investigadoras galegas en relación cos seus compañeiros homes. Este resultado é moi 

similar ao obtido cando nun capítulo anterior se estudo a distribución das mulleres na 

universidade. 

 
Táboa 22:  Distribución dos /as investigadores/as segundo a categoría profesional 

 Director do 
grupo 

Doutor Titulado 
superior 

Titulado medio Técnica FP Axudante 
auxiliar 

Bolseiro

Homes 61,1 38,4 49,2 61,4 54,4 52,4 37,9 

Mulleres 38,9 61,6 50,8 38,6 45,6 47,6 62,1 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia (2011b) 

 

Se ben o tipo de vinculación contractual máis frecuente no sector da I+D+i en 

Galicia é a indefinida, básicamente por tratarse de persoas cun importante investimento de 

capital humano, detéctanse importantes diferenzas por sexo (Táboa 23). Así o 56,4% das 

mulleres teñen un contrato indefinido fronte ao 75,3% dos homes. Pola contra, as outras 

formas de relación laboral, e especialmente as de bolseiro e contrato de formación moi 

lonxana á estabilidade laboral, son utilizadas en maior medida para contratar a mulleres. 

 

Táboa 23:  Distribución dos/as investigadores/as segundo a relación contractual 

 Indefinido Temporal Bolseiro/a De formación Outra 

Homes 75,3 11,7 4,9 1,6 6,5 

Mulleres 56,4 16,4 8,4 4,9 13,9 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia. Xunta de Galicia (2011b) 
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 No que se refire á remuneración, existen de novo diferenzas significativas en 

función do xénero. Así o 25,9% dos varóns recibe mensualmente unha remuneración 

superior aos 2.500 € (15,5% para as mulleres). O 21,6% deste último colectivo percibe unha 

remuneración entre 901 e 1.200 euros. O 39,9% das mulleres perciben unha remuneración 

superior aos 1.800 euros mensuais, fronte ao 47,4% dos varóns (Táboa 24). Este resultado 

non resulta específico para Galicia. A partires do informe She figures 2009, Statistics and 

Indicators on Gender Equality in Sciencie da Comisión Europea pódese comprobar unha 

situación similar, xa que as diferenzas retributivas entres homes e mulleres está presente en 

toda a UE, especialmente naqueles postos que precisan persoal de máis alto nivel. Un 

resultado similar se pode obter a partir da idade, polo que a medida que aumenta a idades 

dos investigadores, as diferenzas por sexo son maiores. Se dubida, isto contradice a teoría 

xeralmente aceptada que as diferenzas diminúen pola idade. Así, en 2006 una tecnóloga 

gañaba un 25% menos que un tecnólogo (27% se consideramos 2002) na UE-25. Ademais, 

estas diferenzas eran maiores para os empregados públicos que nas entidades privadas. 

Así, en 2006 una tecnóloga gañaba un 27% menos que un varón coa mesma titulación 

(34% menos en 2002), mentres que na empresa privada as diferenzas eran inferiores (25% 

e 27% para 2006 e 2002, respectivamente). Estes resultados  parecen indicar que aínda 

tendo a mesma titulación, as ocupacións e responsabilidade, e polo tanto, a remuneración é 

diferente entre homes e mulleres. 

 

Táboa 24:  Remuneración mensual dos/as investigadores/as, valores en euros 

 <600 600-900 901-1.200 1201-1500 1.501-1.800 1.801-2.100 2.101-2.500 <2.500 

Homes 1,0 4,0 17,8 20,5 9,1 11,1 10,4 25,9 

Mulleres 2,8 8,5 21,6 16,3 11,0 14,5 9,9 15,5 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia. Xunta de Galicia (2011b) 

Polo tanto, a partires da información proporcionada das condicións laborais das 

investigadoras galegas, apréciase unha situación bastante desalentadora. En primeiro lugar, 

existe unha descompensación entre o nivel de estudos alcanzado polas mulleres e a 

categoría laboral pola que están contratadas, de modo que unha boa parte traballa en 
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escalas inferiores ao seu nivel de estudos. Isto, sen dubida, pode estar xerando un 

problema de sobrecualificación no colectivo feminino, ademais de reducir as posibilidades 

de promoción no campo científico e investigador e desalentar a entrada das mulleres neste 

tipo de actividades. Sen dubida, é necesario introducir de inmediato medidas que reduzan 

ou eliminen estas diferenzas que para nada axudan a carreira científica das mulleres. 

En segundo lugar, unha de cada dúas investigadoras conta cun contrato indefinido, 

fronte a tres de cada catro homes. Ademais, as mulleres son contratadas en maior medida 

que os homes a través de figuras laborais de carácter temporal e que, polo tanto, ofrecen 

unha menor estabilidade no posto de traballo. De novo, este resultado reduce as 

posibilidades de promoción no traballo. 

En terceiro lugar, existen desigualdades nos salarios cobrados de modo que sete 

de cada dez investigadores que ganan menos de 600 euros mensuais son mulleres e, 

noutro extremo, o 63,6% do persoal que cobra máis de 2500 euros son homes. Polo tanto, 

poderíase falar da existencia de discriminación vertical no sistema ciencia-tecnoloxía-

empresa. Ás mulleres non só lles custa acceder aos postos máis altos, senón que tamén, 

permanecen, en maior proporción e durante máis tempo, en peores condicións ca os seus 

compañeiros homes, soportando taxas máis altas de inestabilidade laboral e salarios máis 

baixos. 

4. CONDICIONANTES DA CARREIRA INVESTIGADORA DAS 

MULLERES EN GALICIA 

 

En xeral, a conciliación da vida familiar e laboral é máis complicada para as 

investigadoras galegas que para os seus homólogos masculinos. De feito, atópase que un 

29,1% delas afirman que a súa carreira profesional se viu condicionada por factores 

familiares fronte un 14,5% no caso dos homes (ver Táboa 25). Ao analizar as causas que 

puideron provocar esta parada no seu desenrolo profesional destaca a maternidade como 

principal motivo nun 19,8% das mulleres enquisadas, seguida do coidado de dependentes 

cun 5%. Esta xerarquía mantense nos homes, pero cunhas porcentaxes significativamente 
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menores, en particular, un 7,3% para a paternidade e un 4,8% para o coidado de 

dependentes. 

Estas diverxencias por sexo tamén teñen o seu reflexo na forma e duración en que 

os condicionamentos familiares incidiron nas carreiras profesionais. Deste xeito, aínda que 

a diminución do tempo de dedicación ás obrigas laborais é a principal consecuencia tanto 

para os homes (78,6%) como para as mulleres (61,7%), no caso destas últimas é moito 

máis habitual que abandonen temporalmente o seu posto de traballo (14,8%) ou se 

modifiquen as súas condicións laborais a través de traslados, cambios de posto, etc. 

(19,8%). Do mesmo xeito, as mulleres interrompen o traballo na súa maioría menos de 6 

meses (36,3%), coincidindo coa maternidade como causa principal de abandono antes 

descrita, mentres que os homes é máis habitual que o interrompan por períodos máis 

longos de tempo asociados a causas de forza maior (63,4% máis dun ano).  
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Táboa 25: Condicionamento familiar da vida laboral dos/as investigadores/as 

Causas Consecuencias Duración  % de persoas 
que viron 

condicionada 
a súa 

traxectoria 
profesional 

Maternidade/ 
paternidade 

Coidado 
dependentes 

Desenvolvemento 
da parella 

Outros 
motivos 

familiares 

Abandono Diminución 
do tempo de 
dedicación 

Outras Menos 
de 6 

meses 

Máis 
dun ano 

Homes 14,5 7,3 4,8 3,1 3,5 11,9 78,6 9,5 17,1 63,4 

Mulleres 29,1 19,8 5,0 2,5 5,4 14,8 61,7 19,8 36,3 51,3 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia. Xunta de Galicia (2011b) 
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As perspectivas de futuro son máis pesimistas entres as mulleres (ver Táboa 26), 

en concreto, un 52,7% delas considera factible un abandono futuro da súa carreira 

atribuíndo como causa máis probable motivos familiares (38,6%). Pola contra, só un 38,5% 

dos homes considera posible o abandono e, se este se produce, tamén afirman que a 

familia pode ser a principal desencadéante. Se nos centramos nas causas desvencelladas 

da familia, tamén existen diferenzas posto que para as mulleres as variables económicas 

(por exemplo, o salario) son as máis relevantes (52,4%), mentres que para os homes son 

outras variables laborais non económicas, por exemplo, horarios (44,7%) 

Táboa 26: Causas do abandono da carreira profesional dos/as investigadores/as 

Causas  % de persoas que 
consideran 
probable o 
abandono 

Familiares Económicas Traballo non 
económicas 

Persoais 

Homes 38,5 26,6 31,6 44,7 31,6 

Mulleres 52,7 38,6 52,4 35,7 31,00 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia. Xunta de Galicia (2011b) 

 

A percepción de desigualdades por sexo no sector I+D+i non é moi elevada, pero 

presenta valores máis altos nas mulleres que nos homes (ver Táboa 27). Deste xeito, un 

43,7% das mulleres fronte un 14% dos homes consideran que existen maiores posibilidades 

de promoción para estes últimos. Ademais, un 31,4% das mulleres opina que o sexo da 

persoa que dirixe o equipo de investigación inflúe na vida profesional dos integrantes do 

mesmo. 

Táboa 27: Percepción das desigualdades por parte dos/as investigadores/as 

% de persoas 
que perciben 

desigualdades 

Prioridade 
aos homes 
no acceso a 
un equipo de 
investigación 

Discriminación 
salarial por 

sexo 

Maiores 
posibilidades 

de 
promoción 

para os 

Diferenzas 
de trato 

en función 
do sexo 

Diferenzas 
da dirección 
do equipo de 
investigación 

por sexo 
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homes 

Homes 8,9 8,1 14,0 10,1 10,8 

Mulleres 25,6 21,3 43,7 26,5 31,4 

Total 34,5 29,4 57,7 36,6 42,2 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia. Xunta de Galicia (2011b) 

Ao analizar a conciliación da vida familiar, laboral e persoal facendo fincapé no uso 

dos instrumentos dispoñibles para acadala, atopamos que a flexibilización da xornada 

laboral é o mecanismo máis frecuentemente empregado (80,1% das mulleres e 81,4% dos 

homes) (ver Táboa 28). En segundo lugar, sitúanse os recursos particulares, entre os cales 

destaca a corresponsabilidade e a axuda familiar sen diferenzas sustanciais en función do 

sexo. Agora ben, destaca o feito de que entre as mulleres é máis habitual a contratación de 

persoal retribuído (o 34,2% das mulleres e o 21,4% dos homes). O recurso de conciliación 

menos recorrente é o coidado dos menores no centro do traballo aínda que son as mulleres 

quen máis o utilizan (9,6% das mulleres e 8,4% dos homes). 

Por outra banda,cabe salientar que as ansias de superación profesional 

maniféstanse maiores entre as mulleres, quizais porque tamén son as que habitualmente 

copan as escalas máis baixas do sector I+D+i. De igual xeito, tamén son as mulleres as que 

perciben máis posibilidades de obter premios ou recoñecementos polo seu traballo. Así, 

máis do 70% das mulleres manifestan o seu desexo de ascender profesionalmente fronte a 

un 58,3% dos homes. Agora ben, entre aqueles que queren promocionarse no eido laboral, 

as posibilidades de acadalo son percibidas de forma superior entre os homes (70%) que 

entre as mulleres (62%).  

Finalmente, cabería preguntarse que razóns hai para seguir na actividade científica 

e investigadora, se os indicadores son tan desiguales por sexo. A resposta pode vir a 

partires dos datos reflectidos na Táboa 29, aínda que neste caso os resultados proceden 

dunha fonte de información referida a nivel nacional. A maior parte das mulleres indican que 

traballan neste campo polo mero interese pola investigación e o coñecemento (31,1%) e por 

ser un traballo creativo e innovador (31,6%). Asimesmo,  o 19,4% indican que coa súa labor 

fan unha contribución á sociedade. As boas condicións laborais (4,8), a seguridade laboral 
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(4,32%) e a alta remuneración (0,9%) son os motivos menos aducidos para escoller este 

traballo. 

 



Táboa 28. Instrumentos para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal para os/as investigadores/as 

% de persoas que empregan recursos para a conciliación 

Recursos particulares  Coidado de 
menores 
no centro 
de traballo 

Xornada 
flexible 

Teletraballo 

Corresponsabilidade Axuda 
familiar 

Persoal 
retribuído 

Outros 

Recursos 
institucionais 

Homes 8,4 81,4 36,1 65,2 40,8 21,4 1,5 31,8 

Mulleres 9,6 80,1 26,4 51,8 38,7 34,2 2,0 31,1 

Fonte: Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia. Xunta de Galicia (2011b) 
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Táboa 29: Motivos polos que se decidiu a traballar como investigador por sexo. Porcentaxe 
de doutores que investigan ou investigaban, 2009 

 Homes Mulleres 
Total: Doutores que investigan 56,01 43,99 
Traballo creativo e innovador 42,55 31,63 
Alta remuneración 1,4 0,99 
Promoción profesional 16,18 15,11 
Seguridade laboral 5,28 4,32 
Boas condiciones laborais 6,78 4,8 
Contribución á sociedade 27,96 19,42 
No puido elixir outro emprego 1,25 1,34 
O mero interese pola investigación e o coñecemento 37,53 31,05 
Outros motivos 3,25 3,16 

 
Fonte: Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional de Estadística,  2009 
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1. INTRODUCIÓN 

O capítulo anterior permitiu describir o perfil sociodemográfico e laboral das 

investigadoras galegas. Como indica o Informe “Situación das mulleres no sistema de 

ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia”, moitas destas mulleres traballan no Sistema 

Universitario Galego (SUG), onde se desenvolve a meirande parte da produción científica 

de Galicia.  

Polo tanto, neste capítulo levarase a cabo unha análise profunda da participación 

da muller no SUG, comezando pola súa demanda de formación en graos, posgraos e 

cursos de doutoramento, continuando coa súa participación dentro do staff docente e 

investigador, e finalizando coa avaliación da súa actuación en relación a algúns dos 

principais indicadores de investigación e transferencia de coñecemento dende a 

universidade. 

2. A PARTICIPACIÓN FEMININA NOS ESTUDOS OFICIAIS DE 

GRAO 

 

O Gráfico 6 permite sinalar a distribución de alumnos matriculados en ensinanzas 

de primeiro e segundo ciclo por rama de estudos en Galicia no curso 2008-09. En todas 

elas, salvo na de Enxeñería e Arquitectura, as mulleres son maioría. Esta situación é 

especialmente importante en Ciencias Sociais e Xurídicas, con 20.433 alumnas no curso 

2008-09 (65,5%) fronte aos 10.755 varóns, e en Ciencias da Saúde, con 5.537 mulleres 

(76,1%) fronte a 1.737 homes. As cifras nas titulacións de Enxeñería e Arquitectura amosan 

un total de 11.966 e 5.666 para homes e mulleres, respectivamente, o que supón que o 

32,1% dos estudantes son mulleres. Este resultado mostra os importantes cambios que se 

están a producir no eido científico e tecnolóxico, xa que fai vinte anos as mulleres apenas 

representaban un 10% da matrícula nesta área de coñecemento. En liñas xerais, estas 

tendencias coinciden coas que se observan a nivel nacional (Vaquero, 2011). 
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Gráfico 6: Alumnado matriculado en ensinanzas de primeiro e segundo ciclo e graos por 
rama de ensinanza en Galicia (2008-09) 
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Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia (2011c) 

Pola súa parte, a Táboa 30 recolle o grao de participación das mulleres no estudos 

superiores en Galicia para o curso 2009-10 para o primeiro e segundo ciclo (no se dispón 

de información desagregada para os novos graos). Estes datos ratifican o xa mencionado, 

as mulleres son maioría no SUG, xa que dos 56.088 alumnos matriculados nos diferentes 

estudos, 31.517 son mulleres (o que representa o 56,2% do total da matricula). Polo que 

respecta as licenciaturas, a presenza feminina ascende ao 65%, sendo especialmente alta 

nos estudos de Belas Artes (68,1%), Ciencia Biolóxicas (66,5%), Ciencias do Mar (65,5%), 

Ciencias e Tecnoloxías dos Alimentos (71,4%), Dereito (65,1%), Documentación (85,4%), 

Farmacia (72,9%), Filoloxía (76,9%), Historia do Arte (77,7%), Medicina (72,7%), 

Odontoloxía (71,0%), Pedagoxía (82,6%), Periodismo (70,2%), Psicoloxía (81,8%), 

Psicopedagoxía (84,4%), Publicidade e relacións públicas (75,7%), Traducción e 

Interpretación (87,4%), Socioloxía (66,7%) e Veterinaria (66,2%). Dentro deste grupo, as 
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titulacións cunha menor presenza feminina son Ciencias da Actividade Física e do Deporte 

(25,3%), Ciencias Físicas (32,6%) e Xeografía (32,4%).  

Polo que respecta aos estudos de enxeñeira e arquitectura técnica, os datos 

mostran como a participación feminina é do 34,3%, practicamente a metade que o dato para 

as licenciaturas. Aínda con todo, en Arquitectura (50,2%), Enxeñería Agrónoma (49,3%), 

Enxeñería Química (54,9%) e Enxeñería de Montes (43,7%) a presenza feminina é moi alta. 

A situación contraria dáse especialmente en Máquinas navais, donde so hai matriculada 

unha muller (1,5%). Para os estudos de arquitectura e enxeñeira técnica, a porcentaxe de 

mulleres matriculadas era do 28,0%, rexistrándose unha forte presenza feminina en 

Arquitectura Técnica (42,4%), Enxeñería Técnica Agrícola (44,0%) e Enxeñería Técnica de 

Deseño Industrial (50,8%). As menos representadas son Enxeñería Técnico Industrial 

(21,3%) e Enxeñería Técnica en Informática de Xestión (22,7%).  

Finalmente, polo que respecta ás diplomaturas, as mulleres representan o 72,8% 

da matricula, cunha forte presenza en Biblioteconomía e Documentación (76,6%), 

Educación Social (87,0%), Enfermería (83,7%), Fisioterapia (71,7%), Logopedia (95,7%), 

Mestres (75,8%), Podoloxía (73,5%), Terapia Ocupacional (88,3%), Traballo Social (83,2%) 

e Turismo (77,0%). A porcentaxe máis baixa de mulleres obtense en Ciencias Empresarias 

(57,6%).  

 

Táboa 30: Distribución do alumnado por titulación en Galicia (2009-10) 

 Total Mulleres % Mulleres 
ESTUDOS DE LICENCIATURA 24.896 16.189 65,0% 
Admón. e Direcc. de Empresas 3.984 2.298 57,7% 
Belas Artes 160 109 68,1% 
Cc. Actividade Física e Deporte 676 171 25,3% 
Cc. Biolóxicas 1.471 978 66,5% 
Cc. Físicas 389 127 32,6% 
Cc. Matemáticas 190 107 56,3% 
Cc. Políticas e da Admón. 349 195 55,9% 
Cc. Químicas 775 475 61,3% 
Cc. do Mar 307 201 65,5% 
Ciencia e Tec. Alimentos 91 65 71,4% 
Comunicación Audiovisual 403 257 63,8% 
Dereito 4.027 2.623 65,1% 
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Documentación 41 35 85,4% 
Economía 1.075 566 52,7% 
Farmacia 1.423 1.038 72,9% 
Filoloxía 1.352 1.040 76,9% 
Filosofía 145 68 46,9% 
Xeografía 68 22 32,4% 
Historia 622 252 40,5% 
Historia da Arte 373 290 77,7% 
Humanidades 164 107 65,2% 
Medicina 2.060 1.497 72,7% 
Odontoloxía 262 186 71,0% 
Pedagoxía 367 303 82,6% 
Periodismo 389 273 70,2% 
Psicoloxía 1.261 1.032 81,8% 
Psicopedagoxía 544 459 84,4% 
Publicidade e Relacións Públicas 371 281 75,7% 
Socioloxía 180 120 66,7% 
Traducción e Interpretación 484 423 87,4% 
Veterinaria 893 591 66,2% 
ESTUDIOS DE ARQUIT. E ENXEN. 8.397 2.882 34,3% 
Arquitectura 1.879 944 50,2% 
Enx. Agrónoma 146 72 49,3% 
Enx. Automática e Electrónica Ind. 17 5 29,4% 
Enx. Industrial 2.140 564 26,4% 
Enx. Informática 975 174 17,8% 
Enx. Naval e Oceánico 258 66 25,6% 
Enx. Organizac. Industrial 53 15 28,3% 
Enx. Química 495 272 54,9% 
Enx. de Cam.,Can. e Port. 960 332 34,6% 
Enx. de Minas 358 106 29,6% 
Enx. de Montes 174 76 43,7% 
Enx. de Telecomunicacións 816 242 29,7% 
Marina Civil 1 0 0,0% 
Máquinas Navais 67 1 1,5% 
Náutica e Transp. Marítimos 58 13 22,4% 
ESTUDIOS DE ARQ. E ENX. TÉCN. 9.218 2.581 28,0% 
Arquitectura Técnica 1.249 529 42,4% 
Enx. Téc. Agrícola 577 254 44,0% 
Enx. Téc. Deseño Industrial 252 128 50,8% 
Enx. Téc. Forestal 517 197 38,1% 
Enx. Téc. Industrial 3.188 679 21,3% 
Enx. Téc. Informática de Xestión 890 202 22,7% 
Enx. Téc. Informática de Sistemas 633 84 13,3% 
Enx. Téc. Naval 304 79 26,0% 
Enx. Téc. Topográfica 265 82 30,9% 
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Enx. Téc. de Obras Públicas 569 191 33,6% 
Enx. Téc. de Telecomunicación 417 104 24,9% 
Marina Civil (Dipl.) 357 52 14,6% 
ESTUDIOS DE DIPLOMATURA 13.292 9.680 72,8% 
Biblioteconomía y Documentación 47 36 76,6% 
Cc. Empresariais 2.692 1.550 57,6% 
Educación Social 637 554 87,0% 
Enfermería 1.482 1.241 83,7% 
Fisioterapia 198 142 71,7% 
Xestión e admón.. Pública 35 21 60,0% 
Logopedia 141 135 95,7% 
Mestre 5.084 3.854 75,8% 
Óptica e Optometría 300 204 68,0% 
Podoloxía 102 75 73,5% 
Relacións Laborais 1.508 1.003 66,5% 
Terapia Ocupacional 77 68 88,3% 
Traballo Social 571 475 83,2% 
Turismo (Dipl.) 418 322 77,0% 
TÍTULOS DOBLES (1) 285 185 64,9% 
Admón. e Dir. Empresas e Dereito 285 185 64,9% 
TOTAL 56.088 31.517 56,2% 

Fonte: Estatística da Educación Superior, Instituto Nacional de Estatística (2011c), dispoñible en 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft13%2Fp405&file=inebase&L=0 

 

Sen dúbida, este resultado parece responder á decisión tomada polas mulleres na 

etapa preuniversitaria, tal e como se sinala en Vaquero (2011). Así, considerando a 

situación a nivel nacional, no curso 2009-10 máis do 80% dos alumnos matriculados nos 

ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en especialidades de 

téxtil, imaxe persoal, sanidade e servizos socioculturais eran mulleres. Pola contra, os 

homes eran maioría (90%) en especialidades como mantemento de vehículos e servizos, 

produción, mecánica, madeira, electricidade e electrónica. Soamente nun número moi 

reducido de ciclos formativos a distribución por sexo foi similar. 
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Polo que respecta á elección entre os diferentes bacharelatos, compróbase que o 

60% dos matriculados en Humanidades e Ciencias Sociais eran mulleres. Pola contra, case 

un 80% da matrícula do bacharelato no curso 2009-10 na rama de corte tecnolóxico eran 

homes. Preto do 60% das mulleres elixen Humanidades e Ciencias Sociais, un 35% 

Ciencias da Natureza e da Saúde, un 5% Artes e un 4% Tecnoloxía. Polo que respecta ós 

homes, o 41% elixen Ciencias da Natureza e da Saúde, un 39% Humanidades e Ciencias 

Sociais e un 17% optan por Tecnoloxía. 

Esta situación non é algo exclusivo do sistema educativo español, xa que se 

reproduce na maior parte dos países da UE. Así, en Francia compróbase que o 95% da 

matrícula en ensinanzas secundarias profesionais en estudos de servizos persoais, 

secretariado, saúde e servizos sociais é feminina, e que só un 7% dos matriculados en 

enxeñería, construción e maquinaria son mulleres.  

En Italia, os homes son maioría (66%) en escolas técnicas; situación contraria se da 

nas especialidades de Pedagoxía e Ciencias Sociais e Arte, cunhas porcentaxes de 

mulleres do 85% e 67%, respectivamente. Incluso en países como Suecia, onde levan 

moitas décadas con actuacións tendentes a conseguir a igualdade de oportunidade por 

xénero, só un 25% dos estudos de grao medio presentan un balance similar en participación 

por sexos (Eurydice, 2010). 

O Gráfico 7 resume a distribución dos graduados e titulados de primeiro e segundo 

ciclo por rama de ensinanza para o curso 2008-09 para Galicia. Como cabería esperar, en 

todas as ramas, excepto en Enxeñería e Arquitectura, as mulleres graduadas superan 

notablemente as cifras de graduacións dos varóns. 
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Gráfico 7: Alumnado graduado en ensinanzas de primeiro e segundo ciclo e graos por 
rama de ensinanza en Galicia (2008-09) 
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Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia (2011c) 

 

Aínda máis, ao analizar as taxas de éxito nos estudos, vese como as mulleres 

superan aos varóns con independencia da rama de coñecemento. Así, o Gráfico 8 amosa 

grosso modo ás desviacións con respecto ás taxas de graduación que cabería atopar. A 

modo de exemplo, se as mulleres matriculadas en Artes e Humanidades representan o 69% 

da matrícula, é de supor que deberían representar tamén o 69% dos graduados. Neste 

caso, o cociente entre graduados e matriculados sería igual a 1 e a desviación sería 0. Pola 

contra, a realidade amosa que o colectivo feminino acadou o 72% dos graduados en Artes e 

Humanidades, polo tanto a súa taxa de graduación situouse en 1,04, existindo unha 

desviación positiva que indica que as mulleres acadan a súa titulación en maior porcentaxe 

que os homes. Esta situación repítese para todas as ramas de coñecemento, incluso en 

Enxeñería e Arquitectura, podendo concluír que as mulleres teñen naqueles estudos que 

inician maior éxito que os varóns.  
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Gráfico 8: Taxas de éxito do alumnado en ensinanzas de primeiro e segundo ciclo e graos 
por rama de ensinanza en Galicia (2008-09) 
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Fonte: Elaboración propia a partir da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de 
Galicia (2011c) 

 A Táboa 31 permite obter un maior desglose do rendemento feminino por 

titulacións, a partir do número de egresados e a ratio entre egresadas/matriculadas. Para 

iso, na última columna construíuse un indicador que permite coñecer a intensidade de 

aproveitamento do estudos. Aínda que non pode ser considerado como unha taxa de éxito, 

pode permitirnos unha análise a grosso modo tal e como se fixo anteriormente, a partires da 

seguinte clasificación: i) se a ratio supera o 10%, considérase un aproveitamento moi 

superior; ii) entre 1-10%, considérase un aproveitamento lixeiramente superior; iii) se a ratio 

é inferior ao 10%, considérase un aproveitamento lixeiramente inferior e iv) se é inferior ao 

10%, considérase un aproveitamento moi inferior. Os resultados obtidos permiten sinalar 

claramente o forte aproveitamento das mulleres, incluso naquelas titulacións menos 

representadas. De esta forma, das 70 titulacións estudadas, so 3 (un 4,2% do total) teñen 

un índice de aproveitamento moi inferior; 11 das titulacións (15,7%) presentan un índice 

lixeiramente menor; 1 titulo (1,4%) presenta un aproveitamento igual; 32 títulos (45,7%) 

teñen un aproveitamento lixeiramente superior, e en 23 titulacións o aproveitamento 

feminino é notablemente maior co dos homes (32,8%). 
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Táboa 31: Comparación dos/as egresados/as e matriculados/as por titulación en Galicia. 
Curso 2009-10 

 Ambos 
sexos 

Mulleres Porcentaxe Egresadas/ 
Matriculadas 

Indicador 

ESTUDOS DE LICENCIATURA 3.460 2.343 67,70% 1,04 Lix. Superior 
Admón. e Direcc. de Empresas 592 362 61,10% 1,06 Lix. Superior 
Belas Artes 74 55 74,30% 1,09 Lix. Superior 
Cc. Actividade Física e Deporte 150 41 27,30% 1,08 Lix. Superior 
Cc. Biolóxicas 192 133 69,30% 1,04 Lix. Superior 
Cc. Físicas 40 14 35,00% 1,07 Lix. Superior 
Cc. Matemáticas 25 18 72,00% 1,28 Moi Superior 
Cc. Políticas e da Admón. 68 47 69,10% 1,24 Moi Superior 
Cc. Químicas 108 78 72,20% 1,18 Moi Superior 
Cc. do Mar 59 42 71,20% 1,09 Lix.Superior 
Ciencia e Tec. Alimentos 17 11 64,70% 0,91 Lix. Inferior 
Comunicación Audiovisual 74 51 68,90% 1,08 Lix.Superior 
Dereito 458 304 66,40% 1,02 Lix.Superior 
Documentación 8 7 87,50% 1,03 Lix. Superior 
Economía 169 88 52,10% 0,99 Lix. Inferior 
Farmacia 114 84 73,70% 1,01 Lix. Superior 
Filoloxía 207 165 79,70% 1,04 Lix. Superior 
Xeografía 3 2 66,70% 2,06 Moi Superior 
Historia 65 29 44,60% 1,10 Lix. Superior 
Historia da Arte 39 34 87,20% 1,12 Moi Superior 
Humanidades 19 15 78,90% 1,21 Moi Superior 
Medicina 217 151 69,60% 0,96 Lix. Inferior 
Odontoloxía 30 24 80,00% 1,13 Moi Superior 
Pedagoxía 71 57 80,30% 0,97 Lix. Inferior 
Periodismo 90 69 76,70% 1,09 Lix. Superior 
Psicoloxía 149 123 82,60% 1,01 Lix. Superior 
Psicopedagoxía 105 90 85,70% 1,02  Lix.Superior 
Publicidade e Relacións Públicas 101 86 85,10% 1,12 Moi Superior 
Socioloxía 41 29 70,70% 1,06 Lix.Superior 
Traducción e Interpretación 67 64 95,50% 1,09 Lix.Superior 
Veterinaria 98 68 69,40% 1,05 Lix.Superior 
ESTUDIOS DE ARQUIT. E ENXEN. 899 323 35,90% 1,05 Lix.Superior 
Arquitectura 144 66 45,80% 0,91 Lix. Inferior 
Enx. Agrónoma 30 14 46,70% 0,95 Lix. Inferior 
Enx. Automática e Electrónica Ind. 4 2 50,00% 1,70 Moi Superior 
Enx. Industrial 176 56 31,80% 1,21 Moi Superior 
Enx. Informática 150 28 18,70% 1,05 Lix.Superior 
Enx. Naval e Oceánico 30 8 26,70% 1,04 Lix. Superior 
Enx. Organizac. Industrial 9 3 33,30% 1,18 Moi Superior 
Enx. Química 45 31 68,90% 1,25 Moi Superior 
Enx. de Cam.,Can. e Port. 91 36 39,60% 1,15 Moi Superior 
Enx. de Minas 44 13 29,50% 1,00 Igual 
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Enx. de Montes 44 22 50,00% 1,14 Moi Superior 
Enx. de Telecomunicacións 114 38 33,30% 1,12 Moi Superior 
Náutica e Transp. Marítimos 11 6 54,50% 2,43 Moi Superior 
ESTUDIOS DE ARQ. E ENX. TÉCN. 1.243 377 30,30% 1,08 Lix. Superior 
Arquitectura Técnica 143 54 37,80% 0,89 Moi Inferior 
Enx. Téc. Agrícola 101 56 55,40% 1,26 Moi Superior 
Enx. Téc. Deseño Industrial 102 32 31,40% 0,62 Moi Inferior 
Enx. Téc. Forestal 72 21 29,20% 0,77 Moi inferior 
Enx. Téc. Industrial 391 105 26,90% 1,26 Moi Superior 
Enx. Téc. Informática de Xestión 159 41 25,80% 1,14 Moi Superior 
Enx. Téc. Informática de Sistemas 49 6 12,20% 0,92 Lix. Inferior 
Enx. Téc. Naval 40 10 25,00% 0,96 Lix. Inferior 
Enx. Téc. Topográfica 14 5 35,70% 1,15 Moi Superior 
Enx. Téc. de Obras Públicas 58 23 39,70% 1,18 Moi Superior 
Enx. Téc. de Telecomunicación 45 12 26,70% 1,07 Lix. Superior 
Marina Civil (Dipl.) 69 12 17,40% 1,19 Moi Superior 
ESTUDIOS DE DIPLOMATURA 3.230 2.555 79,10% 1,09 Lix. Superior 
Biblioteconomía e Documentación 12 8 66,70% 0,87 Lix. Inferior 
Cc. Empresariais 484 307 63,40% 1,10 Lix. Superior 
Educación Social 203 183 90,10% 1,04 Lix. Superior 
Enfermería 517 449 86,80% 1,04 Lix. Superior 
Fisioterapia 63 48 76,20% 1,06 Lix. Superior 
Xestión e admón.. Pública 12 7 58,30% 0,97 Lix. Inferior 
Logopedia 35 34 97,10% 1,01 Lix. Superior 
Mestre 1.209 965 79,80% 1,05 Lix. Superior 
Óptica e Optometría 60 40 66,70% 0,98 Lix. Inferior 
Podoloxía 31 24 77,40% 1,05 Lix. Superior 
Relacións Laborais 299 226 75,60% 1,14 Moi Superior 
Terapia Ocupacional 52 47 90,40% 1,02 Lix. Superior 
Traballo Social 130 110 84,60% 1,02 Lix. Superior 
Turismo (Dipl.) 123 107 87,00% 1,13 Lix.Superior 
TOTAL 8.832 5.598 63,40% 1,13 Lix.Superior 

Fonte: Estatística da Educación Superior, Instituto Nacional de Estatística (2001c), dispoñible en 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft13%2Fp405&file=inebase&L=0 

Nota: Non se dispón de información sobre os novos graos 

 

Dado que as mulleres amosan un aproveitamento superior tamén nos estudos de 

carácter técnico, conviría preguntarse qué razóns hai detrás da decisión das mulleres por 

escoller estudos de grao non técnicos. En primeiro lugar, é posible que a súa decisión 

presente doses de inseguridade, e por iso elixan unha opción “tradicional” de estudos. En 

Guil et al (2006) sinálase que a pesar da progresiva incorporación das mulleres ó mundo 

laboral non se foi capaz de eliminar o estereotipo de que a muller é máis apta para as 

actividades relacionadas co coidado e atención á familia, fronte a outras alternativas como o 
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traballo profesional8. En segundo lugar, as autoras sinalan a posible existencia dun menor 

nivel de autoestima e falta de confianza das mulleres para rematar os estudos técnicos, sen 

que este argumento teña unha xustificación obxectiva. Finalmente, pódense argumentar as 

posibles dificultades das mulleres para ser contratadas polas empresas en postos técnicos 

ou de alta responsabilidade, xa que as mulleres abandonan en menor proporción os 

estudos e obteñen mellores cualificacións que os homes (Pérez e Vaquero, 2009; Vaquero, 

2011).  

Sexa cal sexa a causa, a cuestión é que as mulleres aínda non ocupan o papel que 

lles corresponde no campo científico e técnico. O anterior non quere dicir que as cuestións 

tecnolóxicas se resistan ás mulleres ou que nelas se detecte un fracaso académico. O que 

pode pasar é que sexan mal aconselladas para elixir certo tipo de estudos, o que incide de 

xeito negativo no nivel de confianza das mulleres por outras alternativas. Polo tanto, unha 

das recomendacións nas que é máis preciso insistir é realizar estudos e investigacións que 

expliquen as causas do efecto disuasorio dos estudos técnicos nas mulleres, especialmente 

en Enxeñería.  

 

3. A PARTICIPACIÓN FEMININA NOS ESTUDOS DE POSGRAO 

E TERCEIRO CICLO 

 

O Gráfico 9 mostra a evolución do alumnado matriculado en ensinanzas de terceiro 

ciclo e programas oficiais de posgrao por sexo en Galicia. No curso 1993-94 había 849 

mulleres matriculadas neste tipo de ensinanzas, unha cifra similar á de varóns (864). No 

curso 1997-98 comeza a aumentar a participación feminina neste tipo de programas, 

superando lixeiramente as mulleres (1.320) a cifra de varóns (1.256). A partires deste 

momento aumenta máis a matrícula das mulleres que a dos homes, ata alcanzar a cifra de 

3.179 no curso 2008-09 fronte os 2.468 varóns. Isto significa un aumento do 275% fronte ao 

                                                            

8 No documento Numerous inequialities exist today for the women of the European Union (2011) sinala que as mulleres europeas entre 
25 y 44 años dedican tres veces máis de tempo que os homes ao coidado dos nenos diaramente (60 e 22 minutos para mulleres e 
homes, respectivamente).  
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dos homes do 85,6%. No curso 2008-09, por cada 100 alumnos matriculados nestes 

estudios, 56 eran mulleres (6,5 por riba do resultado obtido para o curso 1993-94). 

Gráfico 9: Evolución do alumnado matriculado en ensinanzas de terceiro ciclo e 
programas oficias de posgrao (1993-2009) 

86
1 84

9 1.
05

3

1.
01

4 1.
25

6
1.

32
0 1.

49
1
1.

53
0
1.

46
6

1.
64

7
1.

64
8 1.

89
6
1.

76
2 2.

15
2

1.
90

3

2.
66

3

2.
46

8

3.
17

9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

19
93

-9
4

19
95

-9
6

19
97

-9
8

19
99

-0
0

20
01

-0
2

20
03

-0
4

20
05

-0
6

20
07

-0
8

20
08

-0
9

Homes Mulleres

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia (2011c) 

 

O Gráfico 10 resume a evolución dos graduados en ensinanzas de terceiro ciclo e 

programas oficiais de posgrao. Como se pode comprobar a maior parte dos que remataron os 

estudos eran mulleres, aumentando tanto a proporción como o número nos derradeiros anos. 

Así, 1.533 mulleres se graduaron en 2008-09 fronte a os 1.129 titulados varóns, o que reflicte 

unha porcentaxe para o colectivo feminino do 57,9%. Por outra banda, obsérvase un 

comportamento similar ao comentado para as cifras de matriculados. Deste xeito, nun primeiro 

momento as cifras de egresados por sexo eran practicamente as mesmas, pero nos últimos 

anos aumenta a presenza das mulleres. 
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Gráfico 10 Evolución do alumnado graduado en ensinanzas de terceiro ciclo e programas 
oficias de posgrao (2000-2009) 
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 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia (2011c) 

No Gráfico 11 aproxímanse de novo as desviacións con respecto ao aproveitamento 

nos estudos de terceiro ciclo e programas oficias de posgrao, Neste caso, aínda que as 

desviacións son moito máis reducidas que nos estudos de grao, tamén se detecta un maior 

aproveitamento á hora de rematar os estudos entre as mulleres. 

Gráfico 11: Taxas de éxito do alumnado en ensinanzas de terceiro ciclo e programas 
oficias de posgrao (2001-2009) 
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Fonte: Elaboración propia a partir da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de 

Galicia (2011c) 

Centrando a atención nos programas de doutoramento, que constitúen a primeira 

etapa na carreira científica e investigadora, a Táboa 32 permite coñecer a participación 

feminina durante a última década nestes programas. En xeral, produciuse un aumento 

importante da presenza feminina nos estudos de doutoramento, xa que a porcentaxe de 

mulleres pasou do 52,4% en 2001 ata o 55% en 2007. Unha subida que se materializou en 

todas as universidades. Neste senso, compróbase como a Universidade de Vigo (56,5%) e 

a de Santiago de Compostela (55,4%) son as que contan cunha maior representación 

feminina, pola contra a Universidade de A Coruña (51,3%) é a que ten unha ratio más 

reducida en 2007.  

 
Táboa 32: Mulleres nos programas de doutoramento no SUG  (2001-2007) 

 
Universidade 2001 % 2003 % 2005 % 2007 % 
UDC 370 48,05 401 47,97 426 51,7 423 51,33 
USC 1.878 52,89 1.879 52,49 2.048 54,07 1.856 55,37 
UVI 481 54,29 646 55,17 741 53,93 700 56,54 
Total 2.729 52,41 2.926 52,37 3.215 53,71 2.979 55,02 

Fonte: Elaboración propia a partir de OCTUGA (Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario de 
Galicia) – (http://www.octuga.es, consultado en outubro de 2011). 
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Aínda que a tendencia foi crecente, as porcentaxes de participación femininas son 

lixeiramente inferiores ás existentes nos estudos de grao e posgrao, tanto no ámbito dos 

estudos de doutoramento como das teses defendidas (Táboa 33). De feito, se nos graos 

falábase de 1,36 mulleres por cada home, agora esta proporción redúcese ata 1,22 no 

doutoramento e ata 1 á hora de acadar o título de doutor. Esta menor participación respecto 

aos ciclos anteriores pode resultar preocupante na medida en que os estudios de terceiro 

ciclo constitúen a plataforma maioritaria na que se dan os primeiros pasos cara a carreira 

científica e investigadora (Castro, 2007). 

De novo, as principais diferenzas atópanse ao analizar a participación por rama de 

coñecemento. A presenza das mulleres nas ramas técnicas sitúase en torno a un tercio, e 

aproximadamente o 25% das teses lidas en Enxeñería serían defendidas por mulleres. 

Lamentablemente, as cifras que se comparan no son de todo homoxéneas: por un 

lado, os datos fan referencia a cursos distintos, e por outro, as clasificacións por rama de 

coñecemento non coinciden. Non obstante, chaman a atención dúas circunstancias 

(Fernández et al., 2011): 

1. O "baixo nivel de produtividade" que se alcanza nos estudios de 

doutoramento. Así, por exemplo, fronte aos 3.729 alumnos matriculados en 

estudos de doutoramento no SUG, lense 396 teses, o cal representa en 

torno a un 10% de "taxa de éxito" na culminación destes estudios (Táboa 34). 

2. Por primeira vez, dentro da nosa análise do sistema universitario, a ratio 

Homes / Mulleres supera o 1, o cal indica que os homes adoitan rematar as 

súas teses en maior medida que as mulleres. A devandita ratio sitúase en 

torno ao 2,85 no ámbito das Ensinanzas Técnicas e de Enxeñería, onde 

adoitan xurdir moitas das tecnoloxías para a creación de patentes ou spin-

offs académicas. 
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Táboa 33: Alumnos matriculados en programas de doutoramento por ramas de coñecemento e sexo (2006-07) 

 
 SUG UDC USC UVI 

Mulleres Mulleres Mulleres Mulleres  Total 

Número Porcentaxe 

Total 

 Número Porcentaxe 

Total 

Número Porcentaxe 

Total 

 Número Porcentaxe 

Total SUG 3.729 2.089 56 824 425 52 1.637 958 59 1.268 706 56 

CC. Socias e Xurídicas 1.100 606 55 152 71 47 546 311 57 402 224 56 

Ensinanzas Técnicas 641 214 33 229 65 28 80 36 45 332 113 34 

Humanidades 646 437 68 138 99 72 346 226 65 162 112 69 

CC. Experimentais 686 436 64 90 57 63 224 122 54 372 257 69 

CC. da Saúde 656 396 60 215 133 62 441 263 60 0 0 0 

Ratio H / M 0,79 0,94 0,71 0,80 

Notas: 

Ratio H/ M = Ratio Home /Muller UDC = Universidade de A Coruña 

USC = Universidade de Santiago de Compostela UVI = Universidade de Vigo 

Fonte: Elaboración propia a partir da CRUE (2008). 
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Táboa 34: Teses lidas, por ramas de coñecemento e sexo (2006-07) 

 
 SUG UDC USC UVI 

Mulleres Mulleres Mulleres Mulleres  Total 
Número Porcentaxe 

Total 
 Número Porcentaxe 

Total 
Número Porcentaxe 

Total 
 Número Porcentaxe 

Total SUG 396 197 50 72 31 43 213 112 53 111 54 49 
Ratio H / M 1,01 1,32 0,90 1,06 
CC. Socias e 
Xurídicas 

111 63 57 22 10 45 63 36 57 26 17 65 

Ratio H / M 0,76 1,20 0,75 0,53 
Humanidades 49 26 53 8 3 38 33 19 58 8 4 50 
Ratio H / M 0,88 1,67 0,74    
Enxeñería e 
Tecnoloxía 

50 13 26 15 4 27 11 5 45 24 4 17 

Ratio H / M 2,85 2,75 1,20 5 
CC. 
Experimentais 
e d a Saúde  

186 95 51 27 14 52 106 52 49 53 29 55 

Ratio H / M 0,96 0,93 1,04 0,83 
Notas: 

Ratio H/ M = Ratio Home /Muller UDC = Universidade de A Coruña 

USC = Universidade de Santiago de Compostela UVI = Universidade de Vigo 

 
Fonte: Elaboración propia a partir de OCTUGA (Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario de Galicia) – (http://www.octuga.es, consultado en outubro de 2011). 



 

4. A PARTICIPACIÓN FEMININA NO PERSOAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR DAS UNIVERSIDADES 

No período 2000-2009 o persoal docente e investigador aumentou en termos 

absolutos en torno a 150 persoas no SUG, tanto no colectivo feminino como no masculino, 

polo que estamos a falar dun crecemento paritario do persoal docente e investigador da 

universidade (Gráfico 12). Isto tradúcese nunhas taxas de crecemento para o período 2000-

2009 do 9,4% e do 4,7% para mulleres e homes, respectivamente, o que indica que se 

partía dunha situación na que as mulleres eran minoría. En 2009 esta situación, dado ou 

seu carácter estrutural e dificilmente modificable no medio prazo, mantense e atopámonos 

cunha ratio dunha muller por cada dous homes. Polo tanto, a pesar do incremento 

continuado da presenza da muller durante os últimos anos, esta aínda permanece en franca 

minoría (Castro, 2007). 

Gráfico 12: Evolución do persoal docente e investigador (2000-2009) 
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Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ( Xunta de Galicia,2011c) 
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Ademais, a medida que se ascende na escala docente a representación feminina 

diminúe. Deste xeito, a distribución por corpos docentes universitarios para o curso 2008-09 

queda reflectida no Gráfico 14 (persoal funcionario) e no Gráfico 14 (persoal laboral 

contratado). A partir do primeiro compróbase a desigual distribución por corpos docentes, 

de forma que as mulleres cunha cátedra supoñen o 15% da plantilla. As porcentaxes para o 

resto dos corpos de funcionarias recollen mellores resultados. Así, as mulleres supoñen o 

41% das titularidades de universidade, o 35% das prazas de catedrático de escola 

universitaria e o 37% dos profesores titulares de escola universitaria. 

Polo que respecta á distribución do PDI contratado, as diferenzas son menores, 

especialmente naquelas prazas de recente creación, como son as de contratado doutor (a 

categoría máis elevada), onde se acada a igualdade por sexo, o cal indica que 

actualmente os docentes e investigadores que están a estabilizar a súa posición no 

mundo universitario son maioritariamente mulleres (Vázquez et al., 2007). 

Outro dato a destacar é que naquelas figuras onde, como condición necesaria, se 

esixe ter un traballo fóra da universidade (Profesor asociado e Colaborador) predominan 

os homes. Este dato podería ser un indicio da maior dificultade das mulleres para conciliar 

carreira profesional e académica debido a que ambas as dúas interfiren coa súa vida 

familiar. 
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Gráfico 13: Persoal docente e investigador. Corpos docentes universitarios funcionarios 
(2008-09) 
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Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia (2011c) 
Gráfico 14: Persoal docente e investigador. Profesorado contratado (2008-09) 
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 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia (2011c) 
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A Táboa 35 permite unha primeira aproximación á importancia da muller no eido da 

investigación no SUG. Como se pode comprobar, en 2006 as mulleres investigadores nas 

tres universidades galegas acadaban unha cifra de 2.583 (o 44,3% de todo o persoal 

investigador). Estas cifras implican unha ratio de 2,5 homes por cada muller nun grupo de 

investigación. Obsérvase, polo tanto, como a presenza feminina segue diminuíndo a medida 

que se avanza na carreira investigadora. 

Por categoría profesional, as investigadoras de plantilla (persoal funcionario 

investigador) representan o 35%, aumentando a porcentaxe no resto dos grupos, 

especialmente naqueles cunha situación menos estable laboralmente. Así, dentro do 

persoal contratado supoñían un 43,3%, na categoría de axudantes un 48,7%, e eran 

maioría na categoría de bolseiro (59,4%), persoal en formación (56,8%) e técnico auxiliar 

(58,4%). Polo tanto, a medida que aumenta a responsabilidade nos proxectos, a 

importancia feminina, diminúe. 

Táboa 35: Representación das mulleres en grupos de investigación por categorías (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: OCTUGA (2011), http://www.octuga.es/gruposInvestigacion.htm 

É necesario coñecer se a distribución das investigadoras é a mesma por 

universidade (Táboa 36). Pódese comprobar como a Universidade de Vigo é a que ten a 

porcentaxe máis alta de mulleres investigadoras (47,4%), seguida da Universidade de 

Santiago (43,6%) e a de A Coruña (39,7%).  

 

Categoría Total Mulleres Porcentaxe 
Plantilla 2.395 839 35,03 
Contratado 564 244 43,26 
Axudante 154 75 48,70 
Interino 118 46 38,98 
Investigador 207 105 50,72 
Asociado 514 193 37,55 
Bolseiro 744 442 59,41 
Persoal en formación 176 100 56,82 
Técnico e auxiliar 77 45 58,44 
Outra situación 886 494 55,76 
Total 5.835 2.583 44,27 
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Táboa 36: Mulleres investigadoras por universidade. SUG  (2006) 

 
Universidade Mulleres Porcentaxe 
UDC 406 39,73 
USC 1.179 43,57 
UVI 998 47,37 
Total SUG 2.583 44,27 

 
Fonte: OCTUGA (2011), http://www.octuga.es/gruposInvestigacion.htm 

 

Outra cuestión moi relevante para coñecer a situación feminina é delimitar a 

importancia das mulleres investigadoras principais (I.P.). De novo, prodúcese un recorte na 

ratio entre mulleres e homes, de xeito que entre os líderes dos grupos de investigación 

atopamos unha muller por cada 4 homes (Táboa 37). 

Ao igual que sucede coa porcentaxe de investigadoras, a distribución de I.P. é moi 

diferente por universidade. De novo a Universidade de Vigo é a que ten a cifra máis elevada 

(35,7%), máis do dobre do que presenta a Universidade de A Coruña (15,5%) e 15 puntos 

por riba do resultado para a Universidade de Santiago de Compostela (20,1%). 

 
Táboa 37: Mulleres Investigadoras Principais por universidade. SUG (2006) 

 
Universidade Mulleres Porcentaxe 
UDC 15 15,46 
USC 63 20,13 
UVI 116 35,69 
Total SUG 194 26,39 

 
Fonte: OCTUGA, http://www.octuga.es/gruposInvestigacion.htm 

 
 

A Táboa 38, Táboa 39, Táboa 40 e Táboa 41 recollen os grupos de investigación nas 

tres universidades galegas cunha muller como investigadora principal (I.P.) para a rama de 

Ciencias Experimentais, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas e Humanidades 

para o ano 2008. A Táboa 42 permite resumir os resultados. A maior parte dos grupos de 
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investigación nos que unha muller é I.P. pertencen ás ramas de Ciencias da Experimentais 

e Ciencias Sociais e Xurídicas (47 cada un) e Humanidades (46).  

A presenza feminina de I.P. é menor en Ciencias da Saúde (16), practicamente a 

terceira parte da que se reflicte no resto de ramas de coñecemento. En segundo lugar, 

compróbase unha distribución desigual por universidades, xa que a Universidade de Vigo, 

con 96 grupos (61,5%) é a institución con maior número de I.P. feminina, seguida da 

Universidade de Santiago de Compostela con 48 (30,7%) e finalmente, a Universidade de A 

Coruña con 12 (7,6%). En base as ramas de coñecemento compróbase como a 

Universidade de Vigo presenta as porcentaxes máis elevadas en todas as ramas de 

coñecemento, especialmente en Ciencias Sociais e Xurídicas (72%) e Ciencias de Saúde 

(69%). Polo que respecta á Universidade de Santiago de Compostela, as maiores 

porcentaxes danse na rama de Humanidades (35%) e Ciencias Experimentais (34%). 

Finalmente, na Universidade de A Coruña, as porcentaxes de participación feminina no total 

do SUG resultan máis altos en Ciencias Experimentais (13%) e Humanidades (9%). 

Táboa 38: Grupos de investigación cun I.P. feminina: Ciencias Experimentais (2008) 

Grupo de investigación Universidade 
Decision, operations research and games 
Micoloxía 
Cinética química e electroquímica. Catálise micelar e biosensores 
Ecoloxía mariña 
Química cuántica 
Química inorgánica 1 
Novos materiais 
Botánica ambiental aplicada 
Bioloxía do solo e biotecnoloxía ambiental 
Taxonomía de prantas vasculares 
Aerobioloxía e apicultura 
Toxicoloxía 
Fisicoquímica de coloides e superficies 
Teorías estándar e non estándar de polinomios ortogonais 
Química inorgánica 3 
Síntese de moléculas con interese farmacolóxico 
Etileno e pliaminas na xerminación 
Química analítica en tecnoloxía alimentaria e ambiental (QATA) 
Bioloxía vexetal 4 
Ecoloxía acuática 
Degradación e erosión de solos 
Análise químico e efectos fisiolóxicos de biotoxinas e contaminantes ambientais e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVIGO 
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alimentarios 
Astronomía e astrofísica 
Análise de concas sedimentarias 
Game Theory Group (GTG) 
Laboratorio de Microcalorimetría e Analise Térmico 
Modelización en Fluxos Hidrodinámicos 
Rede de Investigación Aerobiolóxica de Galicia 
Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación 
Química da coordinación macrocíclica 
Desenvolvemento do sistema nervioso de peixes óseos e cartilaxinosos 
Grupo de estudios medioambientais aplicados ó patrimonio natural e cultural 
Ecoloxía do Lume 
Bioloxía do linfocito 
Enxeñería Xenética de Bacterias Lácticas 
Diagnóstico, tratamento e investigación de microorganismos patoxenos con transcendencia 
en seguridade alimentaria 
Fotofísica e Fotoquímica Molecular 
Espectroscopia-fia-cmaprl 
Microóptica e Sensores de Frente de Onda 
Grupo análise sensorial, físico-químico e indutrialización alimentos 
Bioloxía molecular e do desenvolvemento na acuicultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
USC 

Enxeñería Ambiental 
Neuroanatomía de vertebrados 
Xenética de organismos mariños 
Fisioloxía das plantas 
Grupo de Química do Estado Sólido 
Grupo de investigación na regulación da expresión xénica en levaduras e as súas 
aplicacións 

 
 
 
UDC 

Fonte: Unidade de Muller e Ciencia en Galicia, Xunta de Galicia 
(2011d)http://www.unidadedamullereciencia.es/node/73 

 

Táboa 39: Grupos de investigación cun I.P. feminina: Ciencias da Saúde (2008) 

 
Grupo de investigación Universidade 
Microbioloxía 3 
Saúde pública 
Fisioterapia 
Inmunoloxía 
NEUROLAM (Neurobioloxía de Lampreas) 
Reproducción de moluscos bivalvos. Estudo do sistema nervioso central de peces 
Microbioloxía 
Equipo de análise e diagnose en parasitoloxía 
Psicoloxía xurídica 
Investigación-acción en educación 
Equipo de análise e diagnose en parasitoloxía 

 
 
 
 
 
UVIGO 

Nanotecnoloxías aplicadas ó deseño de sistemas de liberación de fármacos  
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Avega 
Toxicoloxía Lugo 
Veterinaria histoloxía 
Inmuno-neuro-oncoloxía 

 
UDC 

Fonte: Unidade de Muller e Ciencia en Galicia, Xunta de Galicia (2011d) 
http://www.unidadedamullereciencia.es/node/73 

 

Táboa 40. Grupos de investigación cun I.P. feminina: Ciencias sociais e xurídicas (2008) 

Grupo de investigación Universidade 
Grupo de dereito procesual 
Sistemas e tecnoloxías da información para a dirección 
Filoloxía inglesa 4 
Valores, dereitos e estado nos inicios do século XXI 
ERENEA (Economía dos Recursos Naturais e Ambientais) 
Organización de empresas e marketing 
Psicoloxía da saúde 
Didáctica especial 6 
Dereito 
Teoría feminista 
Economía financeira e contabilidade 
Teoría e historia da educación 
Dereito privado 1 
Dereito financeiro e tributario 
Economía financeira 5 
Grupo de Investigación en Economía del Transporte, Macroeconomía y S.S 
Comunicación audiovisual 
Distribución da renda e mercado laboral 
Organización de empresas e marketing 2 
Equipo de investigación en diversidade educativa 
Economía monetaria e financeira 
Didácticas especiais 5 
Marketing-Vigo 
Imaxes e cognición 
Traballo Social e Servicios Sociais 
Motricidade para todos 
Investigación e formación 
GRIEE (Group of Researchers in Empirical Economics) Fundamentos da análise 
económica 
Dereito mercantil Ourense 
Distribución da renda e mercado laboral 
Psicoloxía da saúde 
Teoría feminista 
Contabilidade e auditoría 
Dereito mercantil Ourense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVIGO 

Estudios de Xénero, feminismo e educación 
Grupo de economía ambiental e xestión sostible dos recursos naturais 
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Estudios de Xénero, feminismo e educación 
Economía Pesqueira e Recursos Naturais 
Econometría e Estudios Cuantitativos de Desenrolo Económico Europeo e Internacional 
Tecnoloxía Educativa 
Aspectos evolutivos e intervención psicoeducativa 
Comunicación audiovisual: contidos, formatos e tecnoloxía 
Economía Pesqueira e Recursos Naturais 
Neurociencia cognitiva: Neuropsicoloxía 
Dirección Estratéxica, Dirección de Persoas, e Dirección Comercial 

 
 
 
USC 

Estratexias de intervención na linguaxe oral e escrita 
Ordenación do litoral 

UDC 

Fonte: Unidade de Muller e Ciencia en Galicia, Xunta de Galicia (2011d) 
http://www.unidadedamullereciencia.es/node/73 

Táboa 41: Grupos de investigación cun I.P. feminina: Humanidades (2008) 

Grupo de investigación Universidade 
Contabilidade e auditoría 
Panorama e desenvolvemento da traducción en Galicia 
Arqueoloxía aplicada 
Territorio e sociedade 
Proceso literario 
Lingüística aplicada á ensinanza do francés 
Arte e cidade 
Feminario de investigación feminismos e resistencias (teorías e prácticas ) 
Lingüística aplicada 
Grupo de investigación sobre linguas asignadas 
Historia moderna 
Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducción 
Literatura española 
Grupo de debuxo e escultura (interdepartamental) 
Léxico e lexicografía especializada 
Inglés e multimedia 
Investigación aplicada en recursos e patrimonio 
Historia antiga 
Grupo de traducción 3 
Filoloxía española 2 
Sociolingüística-interculturalidade 
Historia medieval e ciencias e técnicas historiográficas 
Grupo de debuxo e escultura (interdepartamental) 
Feminario de investigación feminismos e resistencias (teorías e prácticas ) 
Historia medieval e ciencias e técnicas historiográficas 
Feminario interdisciplinar "Teoría feminista e teoría queer" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVIGO 

Xustiza e igualdade 
Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) 
Francofonía e Culturas Hispánicas: Relacións e Implicacións Pedagóxicas 
Grupo de Investigación Valle-Inclán 
Obradoiro de arqueoloxía e patrimonio 
Filoloxía Italiana 
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Historia Moderna 
Xustiza e igualdade 
Variación, cambio lingüístico e gramaticalización 
Ensinanza de linguas e culturas e ciencias sociais 
Antropoloxía Socio-cultural 
Historia de América 
Razonamiento, Discurso e Argumentación 
Grupo de investigación sobre o francés actual: lingua e discurso 
Estudios Interdisciplinares de Comunicación 

 
USC 

Literatura e cultura inglesa moderna e contemporánea 
Research Group for Multidimensional Corpus-based Studies in English 
Literatura e Cultura Hispánica 
Lingua e Sociedade da Información (Language in the Information Society) 

 
 
UDC 

Fonte: Unidade de Muller e Ciencia en Galicia, Xunta de Galicia (2011d) 
http://www.unidadedamullereciencia.es/node/73 

 

Táboa 42: Distribución por universidade e rama de coñecemento dos grupos de 
investigación cunha I.P. feminina (2008) 

 Número Porcentaxe 
 UVIGO USC UDC SUG UVIGO USC UDC 
Ciencias Experimentais 25 16 6 47 53 34 13 
Ciencias da Saúde 11 5 0 16 69 31 0 
Ciencias Sociais e Xurídicas 34 11 2 47 72 23 4 
Humanidades 26 16 4 46 57 35 9 
Total 96 48 12 156 61,5 30,7 7,6 

Fonte: Elaboración propia a partir da Unidade de Muller e Ciencia en Galicia, Xunta de Galicia 
(2011d)http://www.unidadedamullereciencia.es/node/73 

5. A PARTICIPACIÓN FEMININA NOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN DAS UNIVERSIDADES 

Ata o momento, analizouse a participación da muller en diversas etapas do SUG 

que canalizan a súa andaina cara a carreira científica, pero, quitando as teses lidas, aínda 

non se estudou os resultados de investigación propiamente ditos. Éstes, ademais, cobran 

especial importancia, xa que durante as últimas décadas a Universidade ten sufrido 

diversas transformacións incrementándose a presión que a sociedade exerce sobre ela para 

que actúe como axente responsable do progreso económico e social da área xeográfica na 

que se atopa inmersa. Como consecuencia, as universidades xa non teñen como únicas 

funcións a formación e a investigación, senón que ademais deben contribuír ao crecemento 
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económico das rexións onde se ubican (Branscomb et al., 1999). Para cumprir con esta 

terceira tarefa, tense que producir unha transferencia de tecnoloxía e coñecementos desde 

as universidades á sociedade. 

Rogers et al. (2001) sinalan que a transmisión de coñecemento e de resultados de 

investigación desde a universidade á sociedade realizase fundamentalmente por cinco vías: 

a creación de empresas (spin-offs académicas), desenrolo de licencias ou patentes, 

celebración de congresos, realización de publicacións e acordos de cooperación en I+D. 

Das cinco vías anteriores, imos analizar aquelas dúas para as que se atopan resultados 

recentes que permiten unha análise por xénero: as publicacións e as spin-offs. 

En particular, as publicacións constitúen ata o momento a alternativa de transmisión 

de coñecemento que ten máis peso no sistema de transferencia tecnolóxica español e 

galego. Así, a publicación de artigos en revistas de recoñecido prestixio constitúe o pilar no 

que se sustenta a carreira académica e científica do persoal universitario ou en centros de 

investigación. Unha forma de medir estes resultados de investigación é a través das 

avaliacións que realiza a Axencia Nacional de Avaliación de Calidade (ANECA) da 

investigación dos profesores universitarios.  

A Táboa 43 mostra a porcentaxe de éxito na obtención de sexenios de investigación 

nas tres universidades galegas. O primeiro resultado que destaca é o equilibrado que están 

as proporcións de profesores e profesoras que teñen todos os sexenios de investigación, 

aínda que na Universidade de Santiago de Compostela (52%) e na Universidade de A 

Coruña (48%), as porcentaxes de mulleres superan lixeiramente ás dos varóns. Na 

Universidade de Vigo é ao revés. Polo que respecta aos profesores e profesoras con ningún 

sexenio ou que non o pediron, compróbase como na Universidade de Santiago de 

Compostela non hai practicamente diferenzas de xénero (23% e 25% para home e 

mulleres), pero si na Universidade de A Coruña (34% e 41%) e na Universidade de Vigo 

(32% e 28%) para homes e mulleres, respectivamente. Polo tanto, no que respecta ás 

publicacións científicas, parece que as mulleres teñen as mesmas oportunidades que os 

homes. 
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Táboa 43: Porcentaxe de éxito na consecución do sexenios. Resultados por 
universidade(1989-2005) 

  Profesores Profesores 
con todos os 
sexenios 

% con 
todos os 
sexenio 
(A) 

% parte dos 
sexenios (B) 

A+B % sen sexenio  
non 
presentados (C)

H 834 395 47 30 77 23 USC 
M 471 247 52 23 75 25 
H 382 171 45 21 66 34 UDC 
M 170 82 48 11 59 41 
H 461 244 53 12 65 35 UVI 
M 244 117 48 20 68 32 
H 26.811 12.591 47 25 72 28 TOTAL 

NACIONAL M 12.061 5.547 46 25 71 29 
Fonte: ANECA, Avaliación da actividade investigadora (1989-2005). 

Nota: H (Homes); M (mulleres) 
Exclúense os TEUs 

Pola súa parte, a creación de spin-offs por parte das investigadoras galegas é 

analizada no traballo O empredemento feminino no sistema universitario español e 

galego(2011). A partir dunha mostra de 17 empresas promovidas fundamentalmente por 

mulleres, atópase con 54 fundadores, onde o colectivo feminino supón o 50%, polo que 

suxire que a participación das mulleres no proceso de creación de spin-offs é moi inferior á 

dos varóns, posto que aínda centrando a análise nas empresas promovidas por estas, os 

homes están presentes nun 50%. 

O perfil das mulleres que emprenden a partir do coñecemento desenvolvido na 

universidade amosa tituladas, especialmente na rama de ensinanzas Experimentais e 

Enxeñerías, que seguiron formándose ao rematar a súa titulación cursando programas de 

doutoramento (a lo menos un 53% das emprendedoras), masters (a lo menos un 47%) ou 

outros cursos (a lo menos un 59%).  

Ademais, a dotación inicial de capital humano das emprendedoras vese 

enriquecida coa experiencia laboral previa (polo menos nun 35% dos casos). A devandita 

experiencia concentrábase no sector onde desenvolve a súa actividade a spin-off creada. 

De feito, algunhas afirman que grazas a esta experiencia puideron detectar necesidades e 

nichos de mercado que non estaban sendo atendidos e aos que dirixiron posteriormente a 

oferta de servizos da súa empresa. 
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Polo que respecta ás principais barreiras atopadas por estas mulleres á hora de 

crear á súa empresa (Gráfico 15), sinalan como barreira máis importante a grande carga 

de traballo que, en palabras das propias emprendedoras, implica falta de tempo e 

dificultade de conciliar a vida profesional e a familiar. 

A este obstáculo ségueno en importancia as barreiras de infraestrutura. En 

particular, polo menos un 44% das emprendedoras sinala a falta de asesoramento en 

termos administrativos, burocráticos e fiscais como un dos inconvintes máis importantes á 

hora de crear unha empresa. A falta de formación empresarial, sinalada por polo menos o 

19% das emprendedoras, está indirectamente relacionada co anterior problema, xa que a 

devandita formación solucionaría parcialmente a carencia dalgúns coñecementos 

administrativos e fiscais, ou polo menos axudaría a unha busca máis rápida e efectiva de 

asesoramento.Pola súa banda, polo menos un 33% das emprendedoras sinala a 

dificultade de financiamento entre os problemas aos que se enfrontaron na creación da 

spin-off.  

Un 19% das emprendedoras destaca a falta de contactos/contratos como un 

problema na creación do negocio. Este argumento reflicte en parte as carencias na 

dotación de capital social das emprendedoras galegas. A falta de infraestruturas é 

sinalada como problema polo 15% das emprendedoras.Finalmente, no que se refire ás 

barreiras conceptuais a elevada responsabilidade e a necesidade de asumir un elevado 

nivel de risco foron sinaladas respectivamente por un 33% e un 19% das emprendedoras 

como problemas importantes na creación de empresas. 

Gráfico 15: Barreiras ao emprendemento feminino 
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 Barreiras socioculturais  Barreiras de infraestrutura  Barreiras conceptuais 

Fonte: Fernández e Rodeiro (coord.) (2011). 

Estes resultados relativos ás barreiras ao emprendemento universitario feminino 

discrepan, en liñas xerais, dos obtidos por Miguez et al. (2007) os cales conclúen que as 

barreiras conceptuais, tales como o elevado nivel de risco, ocuparían o primeiro lugar, e 

as barreiras socioculturais, en particular a grande carga de traballo, situaríanse en terceiro 

lugar, manténdose as barreiras de infraestrutura nunha posición intermedia. Estas 

diferenzas poden atribuírse ao distinto obxecto de estudo que teñen ambas as dúas 

investigacións. 

O traballo de Míguez et al. (2007) refírese aos estudantes de último curso para 

quen existe un elevado nivel de incerteza acerca do seu futuro e, polo tanto, outorgan 

unha grande importancia ao risco asumido pero menosprezan a dedicación necesaria que 

require o establecemento dunha spin-off. Mentres, o traballo O empredemento feminino no 

sistema universitario español e galego recolle a experiencia de emprendedoras que xa 
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iniciaron os seus negocios e, en principio, superarían ese medo inicial ao risco pero serían 

mais conscientes do tempo e a carga de traballo que precisa a xestión dunha empresa 

propia. 

6. O SUG: ¿EFECTO TESOIRA SOBRE AS INVESTIGADORAS? 

 

Nos epígrafes precedentes analizouse a participación das mulleres en cada unha 

das etapas formais das que consta o sistema universitario. O obxectivo deste apartado é 

lograr unha visión conxunta da progresión das mulleres desde que ingresan no sistema, 

matriculándose nos estudos de grao, ata o que poderíamos considerar a culminación da 

carreira a lo menos académica e que soe implicar unha ardua actividade investigadora. Así, 

o Gráfico 16 recolle a porcentaxe que representan mulleres e homes en cada unha destas 

etapas.  

Gráfico 16: Participación nas distintas etapas do sistema universitario por sexo: grao – 
catedrático de universidade 

Mat. Grao 08‐09

Grad. Grao 08‐09

Mat. Posgrao 08‐09

Grad. Posgrao 08‐09

Mat. Doutoramento 06‐
07

Teses 06

TEU 08‐09

CEU 08‐09

TU 08‐09

CU 08‐09

Homes Mulleres

Fonte: Elaboración propia a partir de Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia 

(2011) e OCTUGA 
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Aínda que as cifras non son totalmente comparables9, a observación do gráfico 

permite extraer varias conclusións: en primeiro lugar, a representación feminina é superior á 

masculina nas primeiras etapas do sistema universitario, en particular desde a matrícula nos 

estudos de grao ata a matrícula nos estudos de doutoramento, ambos inclusive. Polo tanto, 

nestas fases estamos a falar dunha ratio muller/home superior a 1. 

En segundo lugar, o punto de inflexión prodúcese á hora de defender as teses. 

Nesta etapa, a ratio muller/home sitúase en torno a un, isto é, das teses defendidas a 

metade foron presentadas por mulleres. Por primeira vez as mulleres teñen “menos éxito” 

que os homes no percorrer dos seus estudos, xa que leen menos teses das que lle 

correspondería por matrícula. Este dato é preocupante na medida en que, como 

anticipamos, a defensa da tese constitúe o punto de partida da carreira científica e 

investigadora dos individuos. Por algún motivo, as mulleres vense máis desincentivadas que 

os homes a finalizar as súas teses, producíndose unha perda de eficiencia do sistema 

educativo.  

En terceiro lugar, ao iniciar a carreira académica como profesor de plantilla da 

universidade podemos falar de dúas situacións diferentes. Por un lado, a plantilla que xa se 

consolidara fundamentalmente antes da entrada en vigor da LOU (2001) amosa unha 

participación maioritariamente masculina, onde a ratio home/muller vai aumentando ata 

chegar aproximadamente a unha muller catedrática por cada seis homes.  

Estas diferenzas previsiblemente irán reducíndose nos próximos anos, pois a 

segunda situación que se detecta amosa unhas diverxencias menores (Gráfico 17). Así, na 

figura de contratado doutor a ratio home/muller volve a situarse en un. Aínda así, nas novas 

figuras contractuais chaman a atención dous feitos: i) dentro dos axudantes doutores, 

categoría cunha menor estabilidade laboral que a de contratado doutor, as mulleres son 

maioría (70% fronte ao 30% dos varón), e ii) esta situación practicamente se inverte na 

                                                            

9 Isto débese a varios motivos. En primer lugar, as cifras non foron extraídas da mesma fonte de 

información. En segundo lugar, non fan referencia ao mesmo período de tempo, neste senso, sería relevante 

dispoñer de datos máis actualizados referentes á matrícula nos programas de doutoramento e ás teses 

defendidas. Finalmente, unha comparación rigorosa esixiría tomar, por exemplo, os matriculados no curso 

2006-07 e os graduados catro anos máis tarde (no curso 2009-2010). 
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figura dos profesores colaboradores, onde se esixe que a persoa teña outro posto de 

traballo, o que fai pensar que para unha muller resulta máis complicado desempeñar 

labores profesionais fóra e dentro da universidades ao mesmo tempo. 

Gráfico 17: Participación nas distintas etapas do sistema universitario por sexo: grao – 
contratado doutor 

Mat. Grao 08‐09

Grad. Grao 08‐09

Mat. Posgrao 08‐09

Grad. Posgrao 08‐09

Mat. Doutoramento 06‐
07

Teses 06

Colaborador 08‐09

Axud. Doutor 08‐09

Cont. Doutor 08‐09

Homes Mulleres

Fonte: Elaboración propia a partir de Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de 

Galicia (2011) e OCTUGA 

Polo tanto, no que respecta á carreira académico-científica das mulleres no SUG o 

primeiro grande escollo atópase na realización de teses. A partir de aí e ata fai uns quince 

anos, o efecto tesoira do SUG sobre a carreira académica feminina facía que a 

representación das mulleres diminuíse drasticamente a medida que se subía na escala 

profesional (Gráfico 18).  

Na actualidade non contamos con estatísticas suficientes como para poder perfilar 

a forma que adoptará a distribución de homes e mulleres nas escalas profesionais das 

plantillas universitarias, xa que habería que dispor de datos referidos aos postos de titulares 

e catedráticos xurdidos ao amparo da LOU diferenciados por xénero. Fronte a esta 

incógnita por resolver, neste traballo prantexamos que a figura siga perfilando unha tesoira 
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pero cun ángulo dereito máis pechado (Gráfico 19). Para iso baseámonos en que as 

mulleres parecen ser tan eficientes como os homes nalgúns dos criterios que se priorizan 

no acceso aos postos docentes mencionados, léase publicacións en revistas de recoñecido 

prestixio, sen embargo teñen menos éxito noutros aspectos que cada vez pesan máis na 

acreditacións aos postos de titulares e catedráticos, como actuar de I.P. ou por en marcha 

spin-offs.  

Gráfico 18: Efecto tesoira do SUG: antes da 
LOU 

Gráfico 19: Efecto tesoira do SUG: despois da LOU 
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Fonte: Elaboración propia a partir de Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de 

Galicia (2011) e OCTUGA 

Estes últimos datos lévannos a concluír que a muller académica investigadora é 

igual de competitiva que os seus compañeiros masculinos cando se trata de publicar. Sen 

embargo, quédase atrás á hora de valorizar ou comercializar a súa labor investigadora.  
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1. INTRODUCIÓN 

A partires da información sinalada, resulta evidente a necesidade de facer unha 

serie de propostas co obxectivo de mellorar a situación da universidade, OPIS e 

institucións privadas galegas no desenvolvemento científico e tecnolóxico dende a 

perspectiva da igualdade de xénero. 

Algunhas destas medidas xa están recollidas, entre outras publicacións, en COM 

(1999), Guil (2006), MEC (2007), EURYDICE (2010) ou Vaquero (2011). A grandes trazos, 

as principais actuacións recóllense a continuación e fan referencia a dous eidos 

diferenciados: por un lado, ó eido científico, de cara a seguir avanzando nas investigacións 

que teñen como suxeito ás investigadoras, e por outro, ó eido social e económico, de cara a 

mellorar a posición das investigadoras no sistema de ciencia e tecnoloxía de Galicia. 

2. EIDO CIENTÍFICO 

No eido científico é necesario:  

1) Apostar pola investigación e formación en temas de xénero nas diferentes áreas 

de coñecemento, ofrecendo materias, seminarios, congresos e actividades especializados 

no estudo das mulleres. 

2) Crear un programa propio para os estudos de xénero dentro dos programas de 

I+D+i e manter as convocatorias específicas xa existentes. Na actual situación económica, 

caracterizada por unha profunda crise que reduce drasticamente os fondos dispoñibles para 

investigación, os traballos centrados no estudo das mulleres corren un alto risco de pasar a 

un segundo plano nas prioridades fixadas nas convocatorias públicas de investigación. 

3) Incorporar a perspectiva de xénero aos indicadores recollidos polos diversos 

organismos encargados de elaborar as estatísticas (Instituto Nacional de Estatística, 

Instituto Galego de Estatística e Ministerio de Educación, Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, entre outros). Así, a análise levada a cabo nos capítulos 

anteriores pon de manifesto que resulta doado contar con indicadores da presenza das 

mulleres no sistema universitario, sen embargo hai que recorrer a estudos específicos e que 

carecen de periodicidade para ter unha pequena aproximación aos resultados de 
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investigación propiamente ditos das mulleres. A modo de exemplo, sería moi útil dispoñer 

de indicadores como o número de publicacións ou de patentes desenvolvidas en función do 

xénero dos seus autores ou promotores. Estas cifras permitirían, entre outros, contrastar a 

hipótese plantexada de que as mulleres non atopan demasiadas barreiras á hora de 

publicar, sen embargo lles resulta máis difícil lanzarse á comercialización dos seus 

resultados de investigación (vía spin-offs). 

4) Finalmente, e seguindo as indicacións do informe She figures (2009), pódese 

indicar a necesidade de contar con comisións de contratación cunha participación 

equilibrada por sexo, un aumento da obxectividade nos criterios de selección ou fixación de 

cotas. 

3. EIDO SOCIOECONÓMICO 

As recomendacións no eido social e económico sitúanse, a súa vez, en dous 

planos, un máis específico, referido á carreira académico-científica das mulleres, e outro 

máis xeral, referido ás infraestructuras que ofrece a sociedade para favorecer o desenrolo 

profesional feminino.  

Así, é preciso eliminar as barreiras que se atopan as mulleres no desenvolvemento 

da súa carreira científica, favorecendo o acceso e promoción en igualdade de condicións. 

En particular, no noso traballo detectamos que esas barreiras producíanse en momentos 

concretos: 

1) No acceso á universidades existe xa un sesgo na medida en que a porcentaxe 

de mulleres que opta polos estudos de Enxeñería é moi inferior á dos homes. 

Para evitar este sesgo, debería informarse ás rapazas durante os estudos 

secundarios das saídas profesionais e taxas de ocupación que ofrecen estas 

titulacións, evitando estereotipos inxustificados, xa que as mulleres teñen unha 

taxa de éxito superior á dos homes tamén nestas titulacións. 

2) O doutoramento supón outro filtro importante; non so a porcentaxe de mulleres 

que opta por esta alternativa é inferior á que cabería esperar tendo en conta as 

taxas de graduación, senón que ademais teñen unha taxa de éxito inferior á 

hora de ler as súas teses. Neste senso, debería informarse nos últimos cursos 
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dos graos das posibilidades que ofrecen os estudos de doutoramento e reducir 

a inseguridades laboral asociada a este tipo de formación, incerteza que soe ter 

un efecto desincentivador máis agudo no caso das mulleres. Máis aínda, en 

determinadas ramas de coñecemento a presenza feminina nas etapas de tese é 

moi reducida. Unha forma de atraer xóvenes investigadoras sería poñer en 

funcionamento programas destinados a captar e reter científicas precisamente 

en áreas con escasa presenza feminina. 

3) Unha vez incorporadas á carreira académico-científica, é necesario favorecer a 

promoción das mulleres en igualdade de condicións. Se ben as investigadoras 

demostran ter resultados similares aos dos varóns no que se refire aos criterios 

relacionados coas publicacións (igualdade no número de sexenios 

conseguidos), son máis reticentes a liderar iniciativas investigadoras (menor 

representación entre os Investigadores Principais) ou que impliquen a 

comercialización do coñecemento desenvolvido (menor participación na 

creación de spin-offs). Neste senso, convén seguir aplicando criterios de 

discriminación positiva que favorezan ás mulleres nestes procesos. Para iso, 

precísase contar con expertos de xénero na valoración dos currículo 

académicos e investigadores nas axencias de acreditación, nos procesos de 

avaliación de proxectos, sexenios de investigación, etc…Asimesmo, habería 

que garantir a presenza de polo menos o 40% de profesoras/investigadoras nos 

comités de avaliación e órganos de selección e promoción do persoal nas 

universidades. 

4) Finalmente, e aínda que se escapa ao noso ámbito de estudo, tamén sería 

necesario fomentar o equilibrio entre mulleres e homes nos órganos de goberno 

e representación na universidade. 

Para que as medidas anteriores teñan froito é necesario apostar nun plano xeral, 

máis aló do sector da I+D+i, por unha serie de actuacións tendentes a favorecer a carreira 

profesional das mulleres con independencia do sector do que esteamos a falar. Estas 

actuacións implican a creación de mecanismos efectivos que faciliten a conciliación entre a 

vida laboral e familiar. En particular, nós destacamos: 
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1) Investir en infraestruturas que eviten que o coidado da familia sexa unha 

desvantaxe para as mulleres na súa carreira profesional. Estas infraestruturas 

son necesarias tanto para atender aos descendentes (garderías ou comedores 

infantís) como aos ascendentes (centros de día), aspecto este último que ten 

especial incidencia en Galicia debido a elevada taxa de envellecemento da súa 

poboación que fai que moita dela sexa dependente, sendo as mulleres as que 

levan o maior peso no seu coidado. 

2) Garantir horarios flexibles e ausencias curtas remuneradas que favorezan a 

conciliación da vida familiar co traballo. 

3) Deseñar campañas de concienciación que eliminen estereotipos e mostren a 

realidade do traballo profesional das mulleres. 
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 A pesar dos significativos avances no campo da igualdade, os estudos tanto 

nacionais como internacionais demostran que aínda hai un largo camiño por percorrer. Se 

ben os poderes públicos levan anos apostando por actuacións dende unha perspectiva de 

xénero para corrixir a actual situación, aínda non se manifesta unha igualdade real entre 

homes e mulleres. 

 O mundo científico e tecnolóxico non é diferente. Esta é a realidade que se pode 

observar a nivel internacional e nacional e particularmente na comunidade autónoma de 

Galicia. 

 Como se puido comprobar ao longo deste traballo nas últimas dúas décadas o 

investimento en I+D+i rexistrou un importante aumento na maior parte da UE, incluíndo 

España, sen embargo este pulo da actividade investigadora non se traduciu nun aumento 

similar na presenza das mulleres neste tipo de actividades, e todo a pesar do importante 

desenvolvemento lexislativo que buscaba unha presenza maior do colectivo feminino. Así 

a porcentaxe de mulleres investigadoras na UE-15 non supera o 30% do total de persoal 

que traballa neste campo. España obtén unha cifra lixeiramente superior, o 38% en 2008. 

Ademais obténse certa segregación da actividade investigadora feminina cara o sector 

das Administracións Públicas e a Ensinanza Superior,que en España supón o 47% e 41% 

do persoal investigador, respectivamente, fronte ao 29% no sector empresarial. Con todo, 

estas diferenzas reprodúcense a nivel europeo. 

 Como quedou sinalado, nos últimos anos aprobouse unha inxente normativa a 

nivel nacional, tanto no que reflicte a lexislación de natureza xeral sobre a igualdade de 

oportunidades no campo académico, social, laboral, etc., como no que respecta ao 

desenvolvemento da ciencia en particular. Os resultados obtidos permiten sinalar que 

aínda non se acadou a igualdade de oportunidades neste campo. 

 Polo que respecta a Galicia, a pesar do incremento nominal de recursos materiais, 

humanos e fondos, a nosa comunidade reflicte unha perda de peso relativo se nos 

comparamos con territorios máis activos nas políticas de I+D+i, como poden ser a 

Comunidade de Madrid ou Cataluña. Incluso se comproba una perda de peso específico 

con comunidades ata o momento coa mesma capacidade inversora que Galicia, como é o 
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caso de Andalucía. Así, na comunidade galega as mulleres investigadoras perden 

importancia relativa respecto ao total nacional dende o 5,6% en 2003 ata o 4,8% en 2009. 

As investigadoras galegas concéntranse no sector da ensinanza superior (60%), seguido 

do sector empresarial (21%), e finalmente no sector das administracións públicas (19%). 

Os estudos existentes permítennos describir á investigadora galega como unha 

muller entre 25 e 35 anos, que vive en parella e reside nunha vivenda propia, ben en 

réxime de propiedade ou aluguer. Nunha elevada porcentaxe (71%) non ten fillos e 

aquelas con descendencia amosan un número de fillos inferior ao dos seus compañeiros 

homes. 

 Os resultados tamén reflicte que os homes se sitúan nos postos máis elevados no 

campo da ciencia e investigación, soen ter os salarios máis altos e se lles esixe unha 

formación menor que ás mulleres para acceder aos postos de máis responsabilidades, 

desenvolvendo o seu traballo nas áreas con maior importancia económica e máis 

valoradas dentro da profesión. Así as mulleres teñen contratos indefinidos nun 53% dos 

casos, mentres que nos homes a porcentaxe é do 75,3%. Aproximadamente o 26% dos 

investigadores cobran máis de 2.500 € ao mes, unha porcentaxe que se reduce ao 16% 

para as mulleres. Pola outra banda, o 11% das mulleres perciben mensualmente menos 

de 900 € (5% dos homes). Ademais, so o 39% dos grupos de investigación son dirixidos 

por mulleres e no grupo que presentan un maior volume de traballadores, o das TICs, as 

mulleres so supoñen o 4%. 

Ademais, polo que respecta as condicións laborais parece que aínda hai 

diferenzas por xénero no que respecta a capacidade de promoción, salario, expectativas 

futuras e capacidade para conciliar a actividade investigadora coa vida familiar para as 

mulleres. 

Outro punto relevante para entender a situación das mulleres en Galicia no campo 

da investigación é coñecer o estado deste colectivo en tódalas etapas da universidade. Se 

ben as mulleres son maioría nos estudos de grao e posgrao en practicamente todas as 

titulacións, excepto na rama técnica, a partires dos estudos de doutoramento, detéctase un 

efecto tesoira na representación das mulleres, que provoca que o rendemento deste tipo de 

formación se reduza bruscamente. Este dato é preocupante na medida en que a defensa da 
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tese constitúe o punto de partida da carreira científica e investigadora dos individuos. Por 

algún motivo, as mulleres vense máis desincentivadas que os homes a finalizar as súas 

teses, producíndose unha perda de eficiencia do sistema educativo.  

Ata fai uns quince anos, o efecto tesoira do SUG sobre a carreira académica 

feminina facía que a representación das mulleres diminuíse drasticamente a medida que se 

subía na escala profesional. No futuro consideramos que este efecto persistirá, agora ben,  

cun ángulo dereito máis pechado. Para iso baseámonos en que as mulleres parecen ser tan 

eficientes como os homes nalgúns dos criterios que se priorizan no acceso aos postos 

docentes mencionados, léase publicacións en xornais de recoñecido prestixio, sen embargo 

teñen menos éxito noutros aspectos que cada vez pesan máis na acreditacións aos postos 

de titulares e catedráticos, como actuar de I.P. ou por en marcha spin-offs.  

 Por todo o anterior e a pesar dos avances acadados, é necesario seguir con 

aquelas actuacións que permitan reducir as barreiras coas que se atopan as mulleres no 

desenvolvemento da súa carreira científica, especialmente sería conveniente informar ás 

alumnas do seu potencial para estudar carreiras técnicas. Paralelamente, sería necesario 

atraer a xovenes investigadoras por medio de programas específicos para captar e reter 

científicas naquelas áreas con escasa presenza feminina. Unido ao anterior, cumpre 

seguir utilizando criterios de discriminación positiva, xa que parece que é a mellor opción 

se se quere apostar por una maior actividade feminina no campo da I+D+i. 
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