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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a aplicação da Diretiva 2004/113/CE do Conselho que aplica o princípio de 

igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu 

fornecimento  

(2016/2012(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 19.º, n.º 1, e o artigo 260.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o Protocolo (n.º 1) do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia, 

– Tendo em conta o Protocolo (n.º 2) do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, 

– Tendo em conta a Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que 

aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens 

e serviços e seu fornecimento1, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a aplicação da Diretiva 2004/113/CE do 

Conselho que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no 

acesso a bens e serviços e seu fornecimento (COM(2015)0190), 

– Tendo em conta as Orientações da Comissão, de 22 de dezembro de 2011, sobre a 

aplicação ao setor dos seguros da Diretiva 2004/113/CE do Conselho, à luz do acórdão 

do Tribunal de Justiça da União Europeia no Processo C-236/09 (Test-Achats)2, 

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 1 de março de 

2011, relativo ao Processo C-236/09 (Test-Achats)3, 

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), e o 

seu artigo 3.º que define «género» como «os papéis, os comportamentos, as atividades e 

as atribuições socialmente construídos que uma sociedade considera apropriados para as 

mulheres e os homens», 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Uma Agenda Europeia para a 

Economia Colaborativa» (COM(2016)0356), 

– Tendo em conta a avaliação de execução europeia sobre a igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres no acesso a bens e serviços (Diretiva 2004/113/CE), realizada em 

                                                 
1 JO L 373 de 21.12.2004, p. 37. 
2 JO C 11 de 13.1.2012, p. 1. 
3 JO C 130 de 30.4.2011, p. 4. 
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janeiro de 2017 pelo Serviço de Estudos do Parlamento Europeu1, 

– Tendo em conta o relatório da Equinet, de novembro de 2014, intitulado «Equality 

Bodies and the Gender Goods and Services Directive» (Organismos de promoção da 

igualdade e diretiva sobre a igualdade de acesso a bens e serviços), 

– Tendo em conta o relatório, de 2014, da rede europeia de peritos jurídicos no domínio 

da igualdade de género intitulado «Gender Equality Law in 33 European Countries: 

How are EU rules transposed into national law?» (A legislação em matéria de igualdade 

de género em 33 países europeus como são as normas da UE transpostas para o direito 

nacional?), 

– Tendo em conta o relatório da rede europeia de peritos jurídicos no domínio da 

igualdade de género, de julho de 2009, intitulado «Sex Discrimination in the Access to 

and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» 

(Discriminação em razão do sexo no acesso a bens e serviços e transposição da Diretiva 

2004/113/CE), 

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-13/94, segundo o qual 

a discriminação com base no sexo pode incluir a discriminação em razão da mudança de 

sexo de uma pessoa2, bem como o inquérito LGBTI, de 2014, da Agência dos Direitos 

Fundamentais da UE intitulado «Professionally speaking: challenges to achieving 

equality for LGBT people» (Em termos profissionais: desafios para alcançar a igualdade 

para as pessoas LGBT), sempre no que se refere ao acesso a bens e serviços, 

– Tendo em conta a proposta diretiva do Conselho que aplica o princípio da igualdade de 

tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, 

idade ou orientação sexual (COM(2008)0426), bem como a posição do Parlamento 

sobre esta proposta, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de janeiro de 2016, sobre fatores externos que 

obstaculizam o empreendedorismo feminino europeu3, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros e os pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão dos 

Assuntos Jurídicos (A8-0043/2017), 

A. Considerando que o combate à discriminação de géneros, tanto de forma direta como 

indireta, no domínio de bens e serviços faz parte integrante do princípio da igualdade 

entre homens e mulheres, que constitui um valor fundamental da União Europeia, e que 

os Tratados e a Carta dos Direitos Fundamentais proíbem qualquer discriminação em 

razão do sexo e exigem que a igualdade entre mulheres e homens seja assegurada em 

                                                 
1 PE 593.787. 
2 Declaração conjunta do Conselho e da Comissão, Adenda aos resultados dos trabalhos relativos à proposta de 

diretiva do Conselho que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a 

bens e serviços e seu fornecimento. 
3 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0007. 
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todos os domínios e em todos os Estados-Membros; 

B. Considerando que a Diretiva 2004/113/CE (a seguir designada «a diretiva») estende o 

princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres, para lá do âmbito do 

emprego e do mercado de trabalho, aos domínios do acesso a bens e serviços e ao seu 

fornecimento; 

C. Considerando que a diretiva proíbe a discriminação direta e indireta em função do sexo 

no acesso a bens e serviços disponíveis ao público, bem como no seu fornecimento, 

tanto no setor público como no privado; 

D. Considerando que a diretiva é aplicável a todos os bens e serviços prestados mediante 

remuneração, na aceção do artigo 57.º do TFUE e segundo a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça da União Europeia (TJUE); que a remuneração não tem de ser forçosamente 

fornecida por aqueles a quem é prestado o serviço e pode ser entregue sob forma de 

pagamento indireto, o que não envolve necessariamente o destinatário do serviço; 

E. Considerando que os setores da comunicação social e da publicidade, os serviços 

relacionados com a educação e os serviços prestados no domínio da esfera privada são 

excluídos do âmbito de aplicação da diretiva; que os Estados-Membros dispõem de 

competência legislativa para salvaguardar a igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres noutros domínios e que, em alguns casos, a legislação nacional vai além das 

exigências da diretiva, abrangendo a discriminação entre homens e mulheres nos meios 

de comunicação, na publicidade e no ensino; 

F. Considerando que a diretiva foi transposta para o direito nacional nos 28 Estados-

Membros; que, segundo o relatório da Comissão, em 2015 estava ainda em curso um 

diálogo aprofundado com seis Estados-Membros sobre a aplicação adequada da 

diretiva; 

G. Considerando que, no acórdão Test-Achats, o TJUE concluiu que o artigo 5.º, n.º 2, da 

diretiva vai contra a realização do objetivo de igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres; que essa disposição foi considerada inválida com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2012 e que, em consequência, os prémios e prestações unissexo são 

obrigatórios em todos os Estados-Membros; 

H. Considerando que entre os problemas mais comuns da aplicação da diretiva se contam a 

interpretação demasiado restritiva de bens e serviços, as justificações amplas e, por 

vezes, pouco claras da desigualdade de tratamento com base no artigo 4.º, n.º 5, bem 

como uma proteção insuficiente das mulheres durante a maternidade e a gravidez; 

I. Considerando que as desigualdades entre homens e mulheres se têm aprofundado e que 

esta realidade não pode ser desligada das políticas de austeridade, de empobrecimento, 

de baixos salários e de precarização e desregulação do trabalho; 

J. Considerando que as discriminações que afetam as mulheres no acesso a bens e serviços 

estão a aumentar ao nível básico da capacidade de aquisição e de escolha, devido às 

disparidades no acesso ao emprego de qualidade e no acesso a remunerações e pensões 

dignas; 
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K. Considerando que, ao mesmo tempo que se proíbe a discriminação, é importante 

respeitar outros direitos e liberdades fundamentais, designadamente a proteção da vida 

privada e as transações efetuadas neste contexto, bem como salvaguardar a liberdade de 

religião; 

L. Considerando que a diretiva relativa à igualdade de tratamento, proposta em 2008, 

deveria alargar a proteção contra a discriminação por motivos de religião ou crença, 

idade, deficiência e orientação sexual para além do mercado de trabalho à proteção 

social, incluindo a segurança social e os cuidados de saúde, os benefícios sociais, a 

educação, bem como o acesso a bens e serviços e o seu fornecimento; que, até à data, o 

Conselho não adotou a sua posição sobre esta proposta de diretiva; 

M. Considerando que, embora a recente comunicação da Comissão intitulada «Agenda 

europeia para a economia colaborativa» seja um bom ponto de partida para a promoção 

e regulação eficazes deste setor, é necessário incorporar a perspetiva da igualdade de 

género e refletir as disposições da diretiva em mais análises e recomendações neste 

domínio; 

N. Considerando que a concretização do potencial da diretiva assenta na integração 

eficiente e coerente da dimensão do género no contexto dos setores pertinentes a que se 

aplica; 

O. Considerando que o trabalho da Rede Europeia dos Organismos para a Igualdade é 

crucial para reforçar a aplicação da legislação em matéria de igualdade de tratamento, 

bem como para coordenar a cooperação e partilhar as melhores práticas entre os 

organismos nacionais de promoção da igualdade em toda a UE; 

Considerações gerais  

1. Manifesta a sua preocupação com o facto de a aplicação da diretiva não ser uniforme 

em todos os Estados-Membros e de que, apesar dos progressos alcançados neste 

domínio, existem ainda alguns desafios e lacunas na execução da mesma que devem ser 

abordados quanto antes em alguns Estados-Membros e em determinados setores; insta a 

Comissão a dar prioridade, no seu diálogo com os Estados-Membros, ao tratamento das 

deficiências ainda existentes a nível da aplicação; salienta o papel fundamental dos 

Estados-Membros na aplicação da legislação e das políticas da UE e considera que o 

apoio das autoridades regionais e locais e a cooperação com a sociedade civil, bem 

como orientações específicas dos Estados-Membros, podem ser necessários para 

garantir a completa aplicação da diretiva; 

2. Observa que a Comissão apresentou o seu relatório sobre a aplicação da Diretiva 

2004/113/CE com grande atraso em relação ao seu primeiro relatório de 2009; 

3. Observa que, embora o relatório da Comissão não tenha registado grandes dificuldades 

na aplicação de várias disposições da diretiva, esta afirmação se baseia em poucos casos 

de relatos de discriminação, que, de um modo geral, existe muito pouca informação e 

que a recolha de dados neste domínio varia consideravelmente a nível dos 

Estados-Membros;  
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4. Recorda que um dos desafios registados em alguns Estados-Membros é a falta de 

conhecimento, por parte dos decisores políticos, dos prestadores de serviços e dos 

próprios cidadãos, dos direitos e proteções de que beneficiam os cidadãos por força da 

diretiva; salienta que a falta de conhecimento e de sensibilização para a diretiva e suas 

disposições pode resultar num menor número de queixas por discriminação em razão do 

sexo; insta os Estados-Membros, a Comissão e as partes interessadas pertinentes a 

reforçarem a sensibilização para as disposições da diretiva, eventualmente em 

cooperação com as organizações de proteção dos consumidores, a fim de intensificar a 

perceção da importância da igualdade de tratamento no domínio dos bens e serviços; 

5. Observa que apenas alguns Estados-Membros comunicaram a existência de disposições 

específicas em matéria de ação positiva; insta os Estados-Membros a integrarem melhor 

e a promoverem disposições em matéria de ação positiva, a qual se baseia num objetivo 

legítimo e procura evitar ou compensar as desigualdades de género, tal como previsto 

na diretiva; 

Os setores financeiro, bancário e dos seguros 

6. Congratula-se com a aplicação do acórdão Test-Achats na legislação nacional por parte 

dos Estados-Membros e com o facto de a legislação nacional ter sido alterada de forma 

juridicamente vinculativa; salienta que existem ainda desafios relacionados com a 

conformidade da legislação nacional com o acórdão, por exemplo em regimes de seguro 

de doença e no que se refere à total supressão da discriminação em razão de gravidez e 

de maternidade;  

7. Congratula-se com o efeito de nivelamento das pensões do acórdão Test-Achats, que 

proíbe fatores atuariais em função do sexo nos contratos de seguro e torna obrigatórios 

os prémios e prestações unissexo nos regimes de seguro privados, incluindo as pensões; 

observa que, embora este acórdão se aplique apenas aos regimes privados, a regra 

unissexo em matéria de pensões constitui uma boa prática pelo facto de reduzir as 

disparidades de género nas pensões; felicita a decisão tomada por alguns Estados-

Membros no sentido de irem mais além do âmbito estipulado no acórdão, estendendo a 

regra unissexo a outros tipos de seguros e pensões, nomeadamente os planos de pensões 

profissionais, a fim de assegurar a igualdade entre mulheres e homens nestes domínios; 

incentiva outros Estados-Membros a considerarem a possibilidade de seguir este 

exemplo, se for caso disso; 

8. Considera que a execução correta e integral do acórdão é fundamental; insta a Comissão 

a controlar, através de relatórios periódicos, a conformidade com estas normas nos 

Estados-Membros, a fim de velar por que todas as lacunas sejam colmatadas; 

9. Salienta que a diretiva proíbe expressamente a utilização da gravidez e da maternidade 

como forma de diferenciação no cálculo dos prémios e das prestações para efeitos de 

seguros e serviços financeiros conexos; exorta os Estados-Membros a redobrarem os 

esforços e a reforçarem a clareza em matéria de proteção dos direitos e do bem-estar das 

grávidas neste domínio, a protegê-las contra despesas injustificadas no contexto da 

gravidez, pois as grávidas não devem suportar custos mais elevados pelo simples facto 

de estarem grávidas, e a sensibilizarem os prestadores de serviços para a proteção 

especial a que as grávidas têm direito; sublinha, em especial, a necessidade de velar por 

que os períodos transitórios nos diferentes tipos de seguros, sobretudo no seguro de 
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saúde, não interfiram com os direitos das mulheres grávidas de usufruir de igualdade de 

tratamento ao longo do período de gravidez; 

10. Recorda que o direito de não ser objeto de discriminação com base no sexo pode incluir 

a discriminação em razão da mudança de sexo1, pelo que solicita à Comissão que vele 

pela proteção dos homens e das mulheres contra discriminações desta índole; salienta 

que a diretiva proporciona proteção neste domínio e que as legislações dos Estados-

Membros podem conter disposições mais específicas a este respeito; observa, neste 

contexto, que 13 Estados-Membros ainda não adotaram disposições jurídicas para 

proteger as pessoas transexuais, que continuam a ser objeto de discriminação no acesso 

a bens e serviços e seu fornecimento, e salienta que a inclusão destas disposições pode 

contribuir para a sensibilização para o princípio da não discriminação; insta a Comissão 

a acompanhar a discriminação com base nestes motivos nos seus próximos relatórios 

sobre a aplicação da diretiva; 

11. Deplora a persistência das práticas discriminatórias contra as mulheres, bem como as 

práticas discriminatórias ligadas à gravidez, ao planeamento da maternidade e à 

maternidade em termos de acesso a serviços oferecidos pelos setores bancário e dos 

seguros;  

12. Observa que a maior dificuldade com que se deparam as empresárias no acesso ao 

financiamento pode, em parte, estar relacionada com a dificuldade em adquirir um 

historial de crédito e uma experiência de gestão suficientes; exorta os Estados-Membros 

a colaborarem com o setor financeiro com vista a garantir a igualdade entre homens e 

mulheres no acesso ao capital para os trabalhadores por conta própria e as PME; 

convida-os a explorarem a possibilidade de introduzir a perspetiva da igualdade de 

género nas suas estruturas de elaboração de relatórios sobre a concessão de 

empréstimos, na definição dos seus perfis de risco, dos mandatos de investimento e das 

estruturas de pessoal, bem como nos produtos financeiros; insta a Comissão a cooperar 

com os Estados-Membros tendo em vista a adoção de medidas concretas, com exemplos 

práticos, para que todos possam utilizar a diretiva de forma cabal e correta enquanto 

instrumento eficaz de proteção dos respetivos direitos no que se refere à igualdade de 

tratamento no acesso a todos os bens e serviços; 

13. Apela a uma abordagem holística do empreendedorismo feminino que vise incentivar e 

ajudar as mulheres a fazer carreira como empresárias, facilitar o acesso ao 

financiamento e às oportunidades de negócio e criar um ambiente que permita às 

mulheres explorarem o seu potencial e tornarem-se empresárias de sucesso, 

nomeadamente garantindo a conciliação entre a vida profissional e a vida privada, o 

acesso a estruturas de acolhimento de crianças e a ações de formação adaptadas; 

Setor dos transportes e espaços públicos 

 

14. Observa que, embora a proibição de assédio, incluindo o assédio sexual e baseado no 

género, esteja incorporada nas legislações nacionais, as mulheres e as pessoas 

transexuais e intersexuais continuam regularmente sujeitas a formas de abuso nos meios 

                                                 
1 Declaração conjunta do Conselho e da Comissão, Adenda aos resultados dos trabalhos relativos à proposta de 

diretiva do Conselho que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a 

bens e serviços e seu fornecimento. 
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de transporte, sendo por isso necessário reforçar as medidas preventivas contra o 

assédio, incluindo a sensibilização dos prestadores de serviços; 

15. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam o intercâmbio de boas 

práticas neste domínio; solicita que a tónica seja colocada nas medidas preventivas que 

sejam compatíveis com o princípio da igualdade entre homens e mulheres, tal como 

recomendado na Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), que 

não limitam as liberdades das mulheres e que incidem em primeiro lugar nos potenciais 

autores de atos repreensíveis e não na modificação do comportamento das mulheres 

enquanto potenciais vítimas; observa que a Convenção de Istambul afirma que «a 

realização de jure e de facto da igualdade entre as mulheres e os homens é um elemento 

chave na prevenção da violência contra as mulheres» e insta, por conseguinte, os 

Estados-Membros e a Comissão a seguirem esta abordagem abrangente na sua política 

destinada a erradicar a violência contra as mulheres, incluindo a aplicação das 

disposições contra o assédio, fixadas na diretiva; insta os Estados-Membros que ainda 

não ratificaram a Convenção de Istambul a dar esse passo e solicita à Comissão e ao 

Conselho que acelerem o processo de adesão da UE à Convenção; 

16. Lamenta que os pais e os cuidadores de crianças pequenas sejam ainda confrontados 

com dificuldades de acesso físico e outros obstáculos, tais como a falta de fraldários nas 

instalações dos prestadores de serviços; ressalva a necessidade de salvaguardar o direito 

de mães e pais de usufruir das mesmas oportunidades na companhia dos seus filhos nas 

instalações dos prestadores de serviços; salienta que a igualdade de tratamento de 

homens e mulheres, na qualidade de pais e cuidadores de crianças pequenas, quanto ao 

acesso e à utilização de serviços é crucial para a igualdade de género, em geral, uma vez 

que promove a igualdade e a partilha de responsabilidades entre homens e mulheres 

relativamente à assistência aos filhos; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a 

sensibilizarem os prestadores de serviços para a necessidade de disporem de estruturas 

iguais e seguras para ambos os progenitores nas suas instalações;  

17. Constata, contudo, que os cuidadores, sobretudo as mulheres, têm necessidades 

específicas em matéria de acessibilidade, pelo que incentiva a Comissão a ter em conta 

todos os entraves e constrangimentos com que se deparam as mulheres enquanto 

principais utilizadores dos transportes públicos e os cuidadores em geral, em 

consonância com as conclusões da V Conferência sobre a Situação da Mulher nos 

Transportes realizada em Paris, em 2014; salienta que, não obstante a investigação 

realizada neste domínio, a conceção de políticas em função do género no setor dos 

transportes mereceu pouca atenção; observa que a integração da perspetiva de género 

nas fases iniciais do planeamento e da estruturação dos meios de transporte e de outros 

espaços públicos e a realização regular de avaliações de impacto em função do género 

constituem uma prática boa e eficaz em termos de custos para eliminar as barreiras 

físicas que comprometem a igualdade de acesso para os pais e cuidadores de crianças 

pequenas; 

18. Realça que ainda persiste em vários Estados-Membros uma desigualdade de tratamento 

das mulheres durante o período de maternidade ou gravidez, incluindo a amamentação 

nas instalações dos prestadores de serviços; considera que a proteção das mulheres 

durante o período de maternidade e gravidez, incluindo a amamentação, garantida pela 
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diretiva, deve ser reforçada e integralmente aplicada a nível dos Estados-Membros; 

salienta que os prestadores de serviços devem cumprir os princípios orientadores da 

diretiva e das legislações nacionais que a transpõem; 

19. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que os veículos e as 

infraestruturas dos transportes públicos sejam igualmente acessíveis e adaptados para 

mulheres e homens, não apenas enquanto utilizadores finais e passageiros mas também 

enquanto profissionais que trabalham no sector; 

20. Exorta a Comissão a avaliar as disposições pelas quais se regem as companhias aéreas 

no que diz respeito à assistência e à admissão de grávidas a bordo e a tomar medidas 

para que as companhias aéreas sigam uma abordagem harmonizada nesta matéria; 

21. Exorta o Conselho a adotar a posição do Parlamento sobre o regulamento relativo aos 

direitos dos passageiros no que diz respeito à obrigação dos serviços de bagagem dos 

aeroportos de devolverem os carrinhos de bebé aos passageiros imediatamente após o 

desembarque ou de oferecerem meios de transporte alternativos, para evitar que as 

crianças tenham de ser carregadas ao colo pelo aeroporto até à zona de recolha da 

bagagem; 

22. Considera que a oferta de uma rede de serviços de apoio à maternidade, nomeadamente 

creches, serviços pré-escolares e pós-escolares, é uma necessidade essencial para 

contribuir para a efetiva implementação do princípio de igualdade entre homens e 

mulheres no acesso a bens e serviços; considera que esta rede deve ter um nível de 

oferta pública que responda às necessidades das populações; 

23. Regista que se continuam a verificar situações de discriminação e diferenciação no 

acesso a bens e serviços médicos, o que faz realçar a necessidade de reforçar o acesso a 

serviços de saúde públicos, gratuitos e de qualidade; 

A economia colaborativa 

 

24. Sublinha as eventuais novas áreas de aplicação da diretiva, resultantes, em particular, da 

digitalização de certos serviços e setores e da proliferação de formas colaborativas de 

prestação de serviços, que alteraram o acesso a bens e serviços e o seu fornecimento, 

apesar de a diretiva continuar a ser aplicável à esfera digital; observa que a recente 

Comunicação da Comissão intitulada «Agenda Europeia para a economia colaborativa» 

deve ser um ponto de partida para a promoção e a regulamentação eficazes deste setor e 

que, em fases subsequentes, a Comissão deve incorporar o princípio da integração da 

perspetiva de género e refletir as disposições da diretiva, a fim de proteger a igualdade 

de tratamento entre mulheres e homens, evitar, de forma eficaz, o assédio nos serviços 

prestados no âmbito da economia colaborativa e garantir um nível de segurança 

suficiente;  

25. Observa que o assédio coloca um desafio especial à igualdade de género no domínio 

dos serviços da economia colaborativa; salienta que, embora a política de «tolerância 

zero» perante o assédio, adotada por muitas plataformas, constitua uma boa prática que 

deve ser reforçada no setor, é necessário que as plataformas em causa deem prioridade à 

prevenção do assédio e ponderem a criação de procedimentos claros para a 

comunicação de casos de abuso por parte dos utilizadores; recorda a necessidade de 
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clarificar as disposições em matéria de responsabilidade para os fornecedores de bens e 

serviços, nomeadamente em casos de assédio por terceiros, e de conectar as plataformas 

em linha com base na diretiva; 

26. Considera que os serviços prestados no âmbito da economia colaborativa 

disponibilizados ao público com vista à obtenção de lucros se enquadram no âmbito de 

aplicação da diretiva, devendo, portanto, corresponder ao princípio de igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres; 

27. Assinala, neste contexto, que, na esfera digital, «lucro» não significa necessariamente 

dinheiro e que os dados são cada vez mais utilizados como contrapartida de bens e 

serviços; 

28. Convida a Comissão a monitorizar o princípio de igualdade de género na economia 

colaborativa em futuros relatórios sobre a aplicação da diretiva e a emitir orientações 

específicas com vista a identificar as boas práticas de proteção da igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres nos serviços prestados no âmbito da economia 

colaborativa; 

Tratamento diferenciado  

 

29. Ressalva que a aplicação do artigo 4.º, n.º 5, se revelou um grande desafio na aplicação 

da diretiva, instituindo as bases para a maior parte das queixas recebidas pelos órgãos de 

promoção da igualdade nos Estados-Membros, sobretudo no contexto do setor do lazer 

e do entretenimento; 

30. Salienta que, apesar da ambiguidade em torno da aplicação do artigo 4.º, n.º 5, o 

principal objetivo desta derrogação é criar oportunidades para melhorar ainda mais a 

igualdade entre homens e mulheres no fornecimento de bens e serviços; 

31. Observa que existem práticas divergentes, por exemplo, no que respeita a casos em que 

são oferecidos serviços apenas aos membros de um sexo ou a casos em que é aplicado 

um preço diferente pelo mesmo serviço; sublinha que a aplicação de tratamento 

diferenciado deve ser avaliada caso a caso, a fim de verificar se o mesmo é justificado 

por um objetivo legítimo, como especifica a diretiva; 

32. Exorta os órgãos de promoção da igualdade e as organizações de defesa dos 

consumidores a sensibilizarem o público para os limites e as condições de um 

tratamento diferenciado entre os prestadores de serviços, bem como a reforçarem o 

conhecimento dos direitos em matéria de igualdade de tratamento entre os utilizadores 

dos serviços, uma vez que se verifica frequentemente que os utilizadores não estão 

familiarizados com as disposições aplicáveis no domínio dos bens e serviços; 

33. Considera que a relativa falta de ação positiva entre os Estados-Membros, com base no 

artigo 4.º, n.º 5, constitui uma lacuna na aplicação da diretiva; insta à promoção de 

formas de ação positiva com base num objetivo legítimo, em que haja uma ligação 

direta entre o tratamento preferencial e as desvantagens a prevenir ou a eliminar, tais 

como a proteção de vítimas de violência de natureza sexual em casos de centros de 

acolhimento para pessoas do mesmo sexo; 
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34. Reitera o seu apelo para que o Conselho considere todas as vias possíveis para garantir 

que a proposta de diretiva relativa à igualdade de tratamento seja adotada sem demora, 

garantindo assim uma proteção abrangente contra a discriminação em razão do sexo, 

raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade e orientação sexual, em pé 

de igualdade; 

Recomendações para melhorar a aplicação da diretiva 

 

35. Convida a Comissão a dar prioridade às questões de transposição nos Estados-Membros 

em causa através de medidas práticas e a apoiá-los na aplicação da diretiva de forma 

mais coerente; 

36. Salienta que os órgãos de promoção da igualdade desempenham um papel fundamental 

na monitorização e na garantia de que os direitos decorrentes da diretiva são plenamente 

exercidos a nível nacional, mas que as competências que lhes são atribuídas 

relativamente ao acesso a bens e serviços e seu fornecimento e a sua eficácia no 

cumprimento dos referidos objetivos são desiguais; solicita aos Estados-Membros que 

garantam competências e independência suficientes, em conformidade com as 

disposições da diretiva e a legislação nacional, bem como recursos adequados, aos 

organismos nacionais de promoção da igualdade, para que estes possam desempenhar as 

suas principais tarefas com eficácia, as quais incluem a prestação de assistência 

independente às vítimas da discriminação nas diligências que efetuarem contra essa 

discriminação, a realização de inquéritos independentes sobre discriminação, a 

publicação de relatórios e recomendações independentes, a sensibilização para a diretiva 

e a luta contra os estereótipos sobre os papéis de género no fornecimento de bens e 

serviços e no acesso aos mesmos; observa que os organismos de promoção da igualdade 

devem ser devidamente apoiados no exercício das suas funções visando promover, 

acompanhar e apoiar a igualdade de tratamento de uma forma independente e eficaz; 

37. Apela à Comissão para que reforce a cooperação com os organismos de promoção da 

igualdade para a verificação do respeito das disposições pertinentes sobre as suas 

competências em todos os Estados-Membros, bem como para que preste apoio para a 

identificação sistemática dos principais desafios e a partilha de boas práticas; insta a 

Comissão a reunir as melhores práticas e a colocá-las à disposição dos Estados-

Membros, de forma a oferecer os recursos necessários para apoiar ações positivas e 

assegurar uma melhor aplicação das respetivas disposições a nível nacional; 

38.  Salienta que o acesso à justiça por parte das vítimas de discriminação pode ser 

melhorado mediante a atribuição aos organismos independentes de promoção da 

igualdade de competências para prestar assistência, nomeadamente assistência jurídica 

gratuita, bem como do direito de representar pessoas singulares em casos de alegada 

discriminação; 

39. Exorta a Comissão a acompanhar de perto a eficácia dos organismos e procedimentos 

nacionais para as queixas no âmbito da aplicação da diretiva e a garantir que existem 

mecanismos de reclamação transparentes e eficazes, incluindo sanções dissuasivas; 

40. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e os organismos de promoção de igualdade, 

eventualmente em cooperação com organizações de defesa dos consumidores, a fazerem 

campanhas de sensibilização para as disposições da diretiva entre os prestadores de 
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serviços e os utilizadores, tendo em vista a aplicação do princípio da igualdade de 

tratamento neste domínio e reduzir as violações não declaradas da diretiva; 

41. Insta a Comissão a, tendo em conta as lacunas persistentes na aplicação prática da 

diretiva, solicitar à rede europeia de peritos jurídicos que, em cooperação com os 

organismos de promoção da igualdade, elabore um estudo exaustivo, tendo igualmente 

em conta formas de desigualdade de género intersetoriais e motivos de discriminação 

múltiplos, que incluem uma grande variedade de grupos sociais vulneráveis, a 

prosseguir as suas atividades de controlo, bem como a apoiar e incentivar os 

Estados-Membros na recolha e fornecimento de dados a fim de explorar todo o 

potencial da diretiva; Exorta os Estados-Membros a melhorarem a recolha de dados 

completos, comparáveis e específicos sobre o assédio e o assédio sexual no domínio da 

igualdade de acesso a bens e serviços, para que se possa fazer uma distinção entre os 

motivos de discriminação, e, neste contexto, incentiva o reforço da cooperação com as 

instituições relevantes; insta a Comissão a criar uma base de dados pública de legislação 

pertinente e de jurisprudência em matéria de igualdade de tratamento entre mulheres e 

homens, com o intuito de aumentar os conhecimentos sobre a aplicação das disposições 

jurídicas neste domínio; 

42. Salienta que o domínio da publicidade está ligado ao setor dos bens e serviços, que são 

essencialmente apresentados aos consumidores através da publicidade; sublinha a 

importância da publicidade na criação, manutenção e desenvolvimento de estereótipos 

baseados no género e de uma imagem discriminatória das mulheres; solicita, por 

conseguinte, à Comissão que elabore um estudo sobre a igualdade de género na 

publicidade e avalie a necessidade e as possibilidades de reforçar a igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres neste domínio e de promover as melhores práticas 

nesta matéria; congratula-se com os regulamentos e diretrizes nacionais sobre a 

igualdade entre homens e mulheres nos meios de comunicação social e insta os 

Estados-Membros a reforçarem estas disposições, quando necessário, a fim de garantir a 

igualdade de tratamento das mulheres e dos homens; 

43. Exorta os Estados-Membros a incentivarem o diálogo com as partes interessadas 

pertinentes que tenham um interesse legítimo em contribuir para a luta contra a 

discriminação em função do sexo em matéria de acesso a bens e serviços e seu 

fornecimento; 

44. Insta os Estados-Membros e a Comissão a incorporarem uma abordagem de integração 

da igualdade de género específica para cada setor, ao reforçarem a aplicação da diretiva; 

45. Insta a Comissão, no âmbito da monitorização e apoio dos Estados-Membros para fins 

de aplicação da diretiva, a melhor coordenar os requisitos da diretiva com os das outras 

diretivas em matéria de igualdade; 

46. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O objetivo principal da Diretiva 2004/1131
 consiste em alargar o princípio da igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres, tal como consagrado no Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (TFUE) e noutras diretivas pertinentes2, para lá do âmbito do emprego e 

do mercado de trabalho, aos domínios do acesso a bens e serviços e seu fornecimento, tanto 

no setor público como no setor privado3, bem como reforçar o princípio da integração da 

perspetiva de género nestes domínios. A Diretiva proíbe a discriminação direta (artigo 2.º) e 

indireta (artigo 3.º) no âmbito dos setores relevantes de prestação de bens e de serviços, tais 

como o setor de transporte e de seguros, que incluem um tratamento menos favorável das 

mulheres durante os períodos de gravidez e de maternidade (artigo 5.º, n.º 3). Além disso, o 

assédio e o assédio sexual, assim como as instruções com vista à discriminação, são proibidos 

no âmbito de aplicação da Diretiva (artigo 4.º). 

 

Apesar de as mercadorias e os serviços não estarem definidos na Diretiva propriamente dita, 

existe uma referência ao artigo 57.º do TFUE que estipula que os serviços são as prestações 

realizadas «normalmente mediante remuneração, na medida em que não sejam reguladas 

pelas disposições relativas à livre circulação de mercadorias, de capitais e de pessoas». A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça define as mercadorias como «os produtos avaliáveis em 

dinheiro e suscetíveis, como tal, de ser objeto de transações comerciais»4. Além disso, no seu 

relatório sobre a aplicação, a Comissão referiu que um dado serviço não tem necessariamente 

de ser pago pelos que dele beneficiam. As únicas situações em que o tratamento diferenciado 

é permitido pela Diretiva são as que permitem identificar uma intenção legítima e justificada, 

como os centros de acolhimento destinados exclusivamente a mulheres vítimas de violência 

de natureza sexual (artigo 4.º, n.º 5). A Diretiva não se aplica aos meios de comunicação 

social, ao setor da publicidade e aos serviços relacionados com a educação, bem como às 

questões relativas ao emprego e à atividade profissional que são abrangidas por outra 

legislação aplicável. O artigo 4.º, n.º 3, também exclui os serviços prestados, na esfera 

privada, a um círculo restrito de pessoas. 

 

No seu relatório sobre a aplicação da Diretiva5, a Comissão concluiu, com base nas suas 

consultas aos Estados-Membros, aos organismos nacionais de promoção da igualdade e à 

Equinet, bem como a outras organizações da sociedade civil, que todos os Estados-Membros 

transpuseram a Diretiva para o respetivo direito nacional. Embora a aplicação do acórdão 

Test-Achats, considerada pela Comissão a principal dificuldade para os Estados-Membros, 

esteja concluída, persistem outros problemas relacionados com a execução prática da Diretiva. 

Entre os problemas mais comuns contam-se a interpretação demasiado restritiva de bens e 

                                                 
1 Diretiva 2004/113/CE (que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso 

a bens e serviços e seu fornecimento) 
2 Como a Diretiva 2000/78/CE (relativa à igualdade no emprego) ou a Diretiva 2006/54/CE (relativa à igualdade de 

remuneração e igualdade de 

tratamento) 
3 EPRS (2016). E. Caracciolo di Torella e B. McLellan, Estudo sobre a aplicação, em todos os 

Estados-Membros, da Diretiva 2004/113/CE do Conselho que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres no 

acesso a bens e serviços e seu fornecimento 
4 Processo 7/78, Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 23 de novembro de 1978, Meios de pagamento e 

movimentos de capitais 
5 Comissão (2015). Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2004/113/CE do Conselho que aplica o princípio 

de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento. 
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serviços, as justificações amplas e, por vezes, pouco claras para a desigualdade de tratamento 

com base no artigo 4.º, n.º 5, bem como uma proteção insuficiente das mulheres durante a 

maternidade e a gravidez.  

 

A relatora identificou as lacunas e os desafios mais importantes em cada setor relevante e 

propôs recomendações de integração adaptadas ao género. Embora a Diretiva ofereça 

instrumentos sólidos para salvaguarda do princípio da igualdade entre homens e mulheres, a 

concretização do potencial da Diretiva depende da sensibilização junto dos prestadores de 

serviços e dos utilizadores, bem como de uma integração de género coerente nos setores 

relevantes a que se aplicam os seus regulamentos. 

 

Os setores dos seguros 

A relatora saúda a aplicação do acórdão1 Test-Achats, de 2011, que obrigou os 

Estados-Membros a tornarem os prémios e as prestações unissexo obrigatórios na legislação 

pela maioria dos Estados-Membros, e o facto de, em todos os casos, a legislação nacional ter 

sido alterada de forma juridicamente vinculativa. Contudo, verificam-se ainda lacunas ao 

nível da aplicação em alguns domínios, por exemplo, em regimes de seguro de doença e de 

viagem, sendo necessária uma análise mais pormenorizada da não conformidade da legislação 

nacional com o acórdão. Para além disso, apesar de a Diretiva declarar que, em qualquer caso, 

os custos relacionados com a gravidez e a maternidade não devem resultar numa 

diferenciação nos prémios e prestações individuais, ainda se verificam casos de tratamento 

diferenciado por motivo de gravidez. No entender da relatora, é fundamental assegurar a 

aplicação correta e integral do acórdão em todos os Estados-Membros e zonas afetadas e, por 

este motivo, a conformidade com o acórdão nos Estados-Membros deve ser monitorizada em 

relatórios periódicos por parte da Comissão, devendo ser dada prioridade a quaisquer lacunas.  

 

Setor dos transportes e espaços públicos 

O setor dos transportes públicos levanta, sobretudo, a questão do assédio e do assédio sexual 

em particular, proibidos nos termos do artigo 4.º, n.º 3. O assédio de que as mulheres são 

vítimas no setor dos transportes é um problema generalizado em todos os Estados-Membros e, 

de acordo com as sondagens, 1 em cada 6 mulheres2
 terá sido vítima de comportamento 

sexual indesejado durante viagens de comboio. No entender da relatora, as medidas de 

combate à violência contra as mulheres, incluindo as campanhas sociais, devem ser coerentes 

com o princípio mais amplo de igualdade de género, tal como recomendado, por exemplo, na 

Convenção de Istambul. A relatora destaca que as medidas que limitam as liberdades das 

mulheres, tais como compartimentos unicamente para mulheres, não são eficazes numa 

perspetiva a longo prazo, uma vez que não estão em consonância com o princípio de 

igualdade entre homens e mulheres.  

 

Apesar dos progressos alcançados no acesso a nível geral no domínio dos transportes e dos 

espaços públicos, as barreiras físicas que comprometem a igualdade de acesso de pais e 

educadores de crianças pequenas ainda persistem. Além disso, a falta de fraldários, sobretudo 

no caso de educadores do sexo masculino, continua a ser comum em meios de transporte 

relevantes, tais como comboios, bem como nas instalações dos prestadores de serviços. São 

                                                 
1 Processo C-236/09, Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 1 de março de 2011, Test-Achats 
2 The Telegraph (2015). Disponível em: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11545643/100-per-cent-of-Frenchwomen-victimsof- 

sexual-harassment-on-public-transport.html, bem como o Projeto Guardian, disponível em: 

http://www.btp.police.uk/advice_and_info/how_we_tackle_crime/project_guardian.aspx 
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necessários mais esforços ao nível dos Estados-Membros em termos de igualdade de acesso a 

serviços para mães lactantes que continuam a ser alvo de tratamento desigual. A relatora 

considera que a melhoria da igualdade de direitos para ambos os progenitores no acesso a 

serviços, em conjugação com a sensibilização, é fundamental para reforçar o princípio da 

igualdade entre homens e mulheres no dia-a-dia.  

 

A economia colaborativa 

A rápida digitalização em diferentes setores e a proliferação de formas colaborativas de 

prestação de serviços oferecem novos contextos para a aplicação da Diretiva. A relatora 

transcende as suas recomendações para além dos serviços tradicionais que foram tidos em 

consideração aquando da redação da Diretiva e destaca novos domínios de aplicação, 

nomeadamente, a economia colaborativa. Embora a medida em que a Diretiva se aplica aos 

serviços no âmbito da economia colaborativa ainda não tenha sido especificada, a relatora 

considera que os serviços anunciados publicamente tendo em vista a obtenção de lucros 

devem estar em consonância com o princípio de igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres. A relatora observa que a economia colaborativa proporciona grandes benefícios 

tanto para os prestadores como para os utilizadores, mas ainda estão por identificar alguns 

problemas e boas práticas, de modo a assegurar a proteção total e evitar situações de assédio 

com base no género. No entender da relatora, nas suas fases subsequentes, a «agenda europeia 

para a economia colaborativa», proposta pela Comissão Europeia, deve incorporar o princípio 

da integração de género e refletir as disposições da Diretiva, a fim de proteger a igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres e evitar, de forma eficaz, o assédio nos serviços 

prestados no âmbito da economia colaborativa. 

 

Tratamento diferenciado  

A maior parte das questões abordadas e das queixas recebidas pelos órgãos de promoção da 

igualdade nos Estados-Membros diz respeito ao tratamento diferenciado no setor do lazer e do 

entretenimento. Incidem especialmente sobre a justificação para a desigualdade de tratamento 

com base na derrogação prevista no artigo 4.º, n.º 5, que conduz, por exemplo, a diferenças 

nos preços, à recusa da prestação de serviços e a diferentes condições de acesso para mulheres 

e homens. Como o refere a própria Comissão, as derrogações ao artigo 4.º, n.º 5, da Diretiva 

têm sido uma fonte de ambiguidade e a jurisprudência não propõe uma via de interpretação 

uniforme. Por este motivo, a relatora considera que as situações de tratamento diferenciado 

devem ser avaliadas caso a caso para verificar se podem ser justificadas por um objetivo 

legítimo. A relatora realça que, apesar da ambiguidade em torno da aplicação do artigo 4.º, 

n.º 5, o principal objetivo da presente derrogação é criar oportunidades para melhorar ainda 

mais a igualdade entre homens e mulheres no fornecimento de bens e serviços. A relatora 

sublinha a necessidade de continuar a promover formas de ação positiva com base num 

objetivo legítimo, em que haja uma ligação direta entre o tratamento preferencial, por um 

lado, e as desvantagens a prevenir ou a eliminar, por outro. 

 

Melhorar a aplicação da diretiva 

No entender da relatora, os órgãos de promoção da igualdade desempenham um papel 

fundamental na monitorização e garantia de que os direitos decorrentes da Diretiva estão em 

pleno exercício a nível nacional. Embora o relatório da Comissão conclua que todos os 

Estados-Membros instituíram estes organismos, a sua eficácia no cumprimento dos referidos 

objetivos tende a variar. Por exemplo, alguns órgãos de promoção da igualdade não 

conseguem representar pessoas singulares em ações judiciais, o que constitui uma condição 
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necessária para uma proteção adequada das vítimas1. A relatora solicita aos Estados-Membros 

que garantam competências suficientes para os órgãos de promoção da igualdade neste 

domínio e insta a Comissão a melhorar a cooperação entre os órgãos de promoção da 

igualdade e a prestar apoio, a fim de identificar sistematicamente os principais desafios e 

partilhar boas práticas. 

Embora tenham sido registados progressos notáveis no que diz respeito à igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres no domínio dos bens e serviços, importa resolver as 

lacunas subsistentes a nível da aplicação prática. A relatora considera que a sensibilização de 

todas as partes interessadas, incluindo prestadores de serviços e clientes, e a emissão de 

recomendações sectoriais sobre a integração da dimensão de género são fundamentais para a 

aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em situações 

concretas do quotidiano no domínio do fornecimento e do acesso a bens e serviços.  

 

  

                                                 
1 Equinet (2014). Aplicação da Diretiva 2004/113/CE, Igualdade entre homens e mulheres no acesso a bens e 

serviços: o papel dos órgãos de promoção da igualdade 
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PARECER  DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO 

 DIRIGIDO À COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA IGUALDADE DOS 

GÉNEROS 

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2004/113/CE do Conselho que aplica o princípio de 

igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu 

fornecimento 

(2016/2012(INI)) 

Relator de parecer: Jens Nilsson 

 

 

SUGESTÕES 

 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Direitos da Mulher e da 

Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Tendo em conta o artigo 10.º e o artigo 19.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE); 

2. Observa que a Comissão apresentou o seu relatório sobre a aplicação da Diretiva 

2004/113/CE com grande atraso em relação ao seu primeiro relatório de 2009; 

3. Recorda que se registaram sempre grandes diferenças entre homens e mulheres em 

matéria de política dos transportes, nomeadamente no que se refere aos padrões de 

viagem, ao acesso meios de transporte e à sua escolha, à segurança, registando-se um 

grande desequilíbrio entre homens e mulheres no que respeita ao emprego no setor dos 

transportes; encoraja a Comissão a ter em conta todos os entraves e constrangimentos com 

que se deparam as mulheres que viajam, em consonância com as conclusões da V 

Conferência sobre a Situação da Mulher nos Transportes realizada em Paris, em 2014; 

4. Sublinha que, embora a estratégia Horizonte 2020 para 2014-2020 esteja estruturada de 

modo a responder aos desafios societais que necessitam de soluções inovadoras e embora 

muitas das questões associadas à mobilidade e aos padrões de viagem em função do 

género já tenham sido amplamente investigadas nos últimos anos, a conceção de 

mandatos, programas e políticas em função do género mereceu pouca atenção; 

5. Exorta a Comissão e as seguradoras a não discriminarem com base no género aquando da 

fixação do preço dos prémios de seguro automóvel em caso de sinistro, mas antes a terem 
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em conta o desempenho individual no âmbito das avaliações que efetuam; 

6. Lamenta que continue a prevalecer um tratamento diferenciado entre homens e mulheres 

nos seguros de viagem, impedindo a igualdade de acesso no setor do turismo, sobretudo 

em detrimento das mulheres grávidas; 

7. Insta a Comissão a esclarecer se as atividades desenvolvidas nos setores dos transportes e 

do turismo no âmbito da economia de partilha, de crescimento rápido, constituem bens e 

serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da diretiva e se os prestadores de serviços e 

as plataformas em linha são responsáveis com base nesta diretiva; 

8. Encoraja o desenvolvimento de conceitos inovadores, como a «mobilidade dos cuidados» 

e a «análise de planos de viagem», que contribuem para a conceção e execução de 

serviços de transportes públicos mais justos e com maior capacidade de resposta, bem 

como para um planeamento urbano mais eficaz; insiste em que a realização de avaliações 

regulares e sistemáticas de impacto no género é essencial para a conceção e o 

estabelecimento de transportes neutros do ponto de vista do género em todos os Estados-

Membros; 

9. Reitera o seu apelo à Comissão para que crie uma base de dados acessível ao público que 

inclua legislação em matéria de não discriminação em questões de género e também 

acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia; 

10. Salienta o papel fundamental que os organismos de promoção da igualdade desempenham 

no âmbito da aplicação da igualdade de género para todos os que vivem na UE e apela à 

Comissão para que ajude a salvaguardar a independência e a eficácia destes organismos 

em todos os Estados-Membros; 

11. Exorta os Estados-Membros, incluindo as autoridades a nível regional e local, a dotarem 

os seus organismos nacionais para a promoção da igualdade de recursos suficientes para 

fornecerem informações sobre as vias de recurso e os vários serviços de aconselhamento 

disponíveis, a fim de contribuírem para o cumprimento da diretiva; 

12. Salienta o papel que as instituições locais e regionais desempenham neste domínio 

enquanto prestadores de serviços, reguladores e parte ativa nas inspeções, no que respeita 

aos aspetos básicos relacionados com os transportes e o turismo; 

13. Lamenta a falta de conhecimento da diretiva nos Estados-Membros e exorta as 

autoridades competentes a promoverem, a todos os níveis, a sensibilização para os direitos 

e as obrigações decorrentes da mesma; 

14. Insta a Comissão a recolher exemplos de boas práticas no intuito de assegurar uma melhor 

aplicação da diretiva e solicita que continue a envidar esforços no sentido de unificar a 

definições e os conceitos nesta matéria; salienta as competências do Instituto Europeu 

para a Igualdade de Género (EIGE) e o papel que desempenha para a realização deste 

objetivo; 

15. Recorda que as mulheres representam apenas 22 % dos trabalhadores no setor dos 

transportes da UE, o que espelha o número particularmente reduzido (inferior a 10 %) de 

mulheres que exercem profissões técnicas e operacionais; apela, por conseguinte, à 
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execução de medidas ambiciosas e contínuas, com vista a tornar o setor dos transportes 

mais atrativo para as trabalhadoras; 

16. Recorda que a promoção da igualdade de acesso das mulheres a bens e serviços públicos e 

privados deve assentar no reconhecimento das escolhas, necessidades e experiências 

distintas das mulheres e raparigas, devendo ser assegurada sem que os seus direitos 

fundamentais sejam afetados; 

17. Exorta a Comissão a aplicar aos fundos e à política de transportes geridos pela DG MOVE 

uma estratégia global a favor da igualdade entre homens e mulheres, semelhante à 

estratégia atualmente aplicável à execução do programa Horizonte 2020; 

18. Sublinha que, embora as estatísticas oficiais mostrem que as necessidades de mobilidade e 

os padrões de viagem variam muito entre homens e mulheres, esta questão merece pouca 

atenção, tanto nas propostas legislativas da Comissão Europeia, como na maioria das 

políticas de transportes dos Estados-Membros; 

19. Recorda que as mulheres são as principais utilizadoras dos serviços de transportes 

públicos em toda a UE; insta as autoridades locais, regionais e nacionais a terem 

especificamente em conta as necessidades de mobilidade das mulheres aquando da 

conceção e desenvolvimento dos seus serviços de transportes públicos; exorta a Comissão 

a incluir, de forma adequada, a dimensão do género na sua abordagem geral à legislação 

em matéria de transportes na UE; 

20. Considera que, para oferecer serviços de transporte e de turismo isentos de descriminação 

de género, é essencial que as empresas sigam estratégias globais de igualdade de 

tratamento que se apliquem tanto aos seus clientes como aos prestadores e aos 

consumidores; 

21. Salienta que a amamentação em espaços públicos está abrangida pela diretiva e não deve 

ser restringida pelos prestadores de serviços; congratula-se com as legislações nacionais 

que apoiam o direito das mulheres à amamentação em público e reitera a importância 

deste direito para o setor do turismo; incentiva vivamente os Estados-Membros a 

adotarem e executarem plenamente a legislação que previne a discriminação da 

amamentação em espaços públicos; 

22. Considera que a disponibilização, de forma gratuita, de fraldários em todos os sanitários 

públicos ajudaria a promover um turismo e transportes inclusivos; considera, além disso, 

que a utilização dessas instalações não deve depender de um determinado género; 

23. Deplora a falta de higiene dos sanitários e chuveiros públicos; exorta a Comissão a tomar 

medidas práticas para ultrapassar este problema persistente em inúmeros Estados-

Membros e prejudicial a um turismo e a transportes inclusivos; 

24. Sublinha que as instalações e áreas de repouso devem ser acessíveis e seguras para todos, 

independentemente da expressão de género, uma vez que tal promove um turismo 

inclusivo e poderia promover um maior equilíbrio de género no setor dos transportes. 

25. Observa que as pessoas que prestam assistência a familiares, geralmente mulheres, têm 

muitas vezes de planear e realizar deslocações complexas, associadas a requisitos 
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específicos em termos de acessibilidade, transportes e horários; 

26. Assinala a necessidade de melhorar a acessibilidade das infraestruturas dos transportes 

públicos e de eliminar os entraves que se colocam a bordo de meios de transporte, a fim 

de facilitar a sua utilização por parte de pais que viajam com crianças; apela, em 

particular, à adoção de medidas que garantam uma acessibilidade adequada para os 

carrinhos de bebé nas zonas de transportes públicos; 

27. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que os veículos e as 

infraestruturas dos transportes públicos são acessíveis e adaptados da mesma forma para 

mulheres e homens, não apenas enquanto utilizadores finais e passageiros mas também 

enquanto profissionais que trabalham no sector; 

28. Solicita à Comissão que, ao propor ou impor requisitos novos em termos de conceção de 

infraestruturas, serviços ou veículos de transportes, tenha em conta as necessidades 

distintas dos homens e das mulheres, bem como das pessoas com mobilidade reduzida (ou 

seja, sanitários adaptados a ambos os géneros, veículos acessíveis a grávidas, instalação de 

vestiário, espaço para carrinhos de bebé, entre outros); 

29. Exorta a Comissão a avaliar as disposições pelas quais se regem as companhias aéreas no 

que diz respeito à assistência e à admissão de grávidas a bordo e a tomar medidas para que 

as companhias aéreas sigam uma abordagem harmonizada nesta matéria; 

30. Exorta o Conselho a adotar a posição do Parlamento sobre o regulamento relativo aos 

direitos dos passageiros no que diz respeito à obrigação dos serviços de bagagem dos 

aeroportos de devolverem os carrinhos de bebé aos passageiros imediatamente após o 

desembarque ou de oferecerem meios de transporte alternativos, para evitar que as 

crianças tenham de ser carregadas ao colo pelo aeroporto até à zona de recolha da 

bagagem; 

31. Manifesta a sua profunda preocupação perante a frequência com que ocorrem casos de 

violência verbal e física, nomeadamente de assédio sexual, tanto nos transportes públicos 

como nos transportes a pedido, nomeadamente no contexto da economia de partilha; 

32 Salienta, em especial, que o artigo 4.º, n.º 3, da Diretiva 2004/113/CE sobre o assédio 

sexual, que é da maior importância para o setor dos transportes públicos, carece de uma 

interpretação clara quanto à responsabilidade que incumbe aos fornecedores de bens e aos 

prestadores de serviços nos casos de assédio por parte de terceiros que não os 

fornecedores de bens ou os prestadores de serviços; 

33. Insta, por conseguinte, os Estados-Membros e a Comissão a resolverem com urgência a 

questão da responsabilidade nos casos acima referidos e de fornecer uma melhor 

interpretação da Diretiva 2004/113/CE, tanto para as vítimas de assédio como para os 

prestadores de serviços; 

34. Recorda que a promoção de espaços e transportes públicos seguros para todos, de dia 

como de noite, em especial para as pessoas vulneráveis, nos locais isoladas e em situações 

de maior isolamento é uma responsabilidade partilhada por todos os atores a todos os 

níveis; 
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35. Sublinha que as questões de segurança deveriam ter um peso importante no planeamento 

urbano, devendo, nomeadamente, garantir-se uma iluminação noturna adequada das 

paragens de autocarro e de elétrico, bem como dos caminhos que conduzem às mesmas; 

36. Considera que as carruagens exclusivas para mulheres não são a solução adequada para 

dar resposta ao assédio sexual nos transportes públicos; exorta os Estados-Membros a 

abordarem a questão do assédio sexual nos serviços turísticos e de transporte mediante a 

adoção de políticas abrangentes que prevejam sistemas de alerta e carruagens adequadas, 

pessoal de segurança em maior número, educação e aplicação da lei; 

37. Exorta os prestadores de serviços turísticos e de transporte a condenarem explicitamente 

os crimes sexuais e intentarem ações contra os seus autores; 

38. Apela ao aprofundamento do debate sobre a responsabilidade jurídica dos fornecedores de 

serviços Internet na prevenção e repressão do assédio em plataformas virtuais e sobre o 

papel que podem desempenhar para melhorar a prevenção e a repressão desses atos; 

39. Condena toda e qualquer restrição ao acesso a serviços de transporte por parte dos 

passageiros que viajam com crianças; 

40. Incentiva os Estados-Membros a seguirem uma abordagem flexível à regulamentação dos 

requisitos de segurança para passageiros de serviços de táxi, a fim de evitar a 

discriminação das mulheres e dos passageiros que viajam com crianças. 
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Relator de parecer: Jiří Maštálka 

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 

dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que a igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da 

União Europeia e que os tratados da UE e a Carta dos Direitos Fundamentais proíbem a 

discriminação em razão do género e exigem que seja garantida a igualdade entre mulheres 

e homens em todos os domínios, sendo esse um dos deveres fundamentais da União1; 

B. Considerando que a Diretiva 2004/113/CE (a seguir designada «a Diretiva») alarga a 

proteção contra a discriminação em razão do género e visa uma melhor integração da 

perspetiva do género em todas as políticas, para além do âmbito tradicional do mercado de 

trabalho, ao domínio do acesso a bens e serviços e respetivo fornecimento mas exclui 

explicitamente os órgãos de comunicação social, a publicidade e a educação pública e 

privada; 

C. Considerando que todos os Estados-Membros adotaram medidas de transposição da 

Diretiva para a respetiva ordem jurídica, tendo criado os procedimentos e organismos 

necessários à sua aplicação; que a Comissão concluiu, no seu relatório sobre a aplicação 

da Diretiva 2004/113/CE2 que, apesar da transposição da Diretiva para o Direito nacional 

                                                 
1 Em conformidade com o artigo 8.º do TFUE (antigo artigo 3.º, n.º 2 do Tratado CE), na realização de todas as 

suas ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres. 
2 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu - 

«Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2004/113/CE do Conselho que aplica o princípio de igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento» (COM(2015)0190 final) - 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
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em todos os Estados-Membros, ainda subsistem problemas quanto à respetiva aplicação 

eficaz; 

D. Considerando que a eficácia das organizações responsáveis pela promoção da igualdade 

varia de Estado-Membro para Estado-Membro no que toca à realização dos objetivos; 

E. Considerando que, no acórdão Test-Achats do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 1 

de março de 2011, relativo ao processo C-236/091 (a seguir designado «o acórdão»), o 

Tribunal de Justiça anulou o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva, que permitia a utilização 

diferenciada de fatores atuariais baseados no género nos contratos de seguro privados 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da Diretiva; 

1. Salienta que continuam a existir alguns desafios e problemas no que se refere à aplicação 

efetiva e uniforme da Diretiva e que os problemas mais comuns incluem a interpretação 

demasiado restritiva do significado de «bens e serviços», as justificações abrangentes e, 

por vezes, pouco claras de desigualdade de tratamento com base no artigo 4.º, n.º 5, bem 

como a proteção insuficiente das mulheres durante a maternidade, a amamentação e a 

gravidez; 

2. Lamenta que o âmbito de aplicação da Diretiva seja bastante reduzido e não abranja os 

conteúdos dos meios de comunicação social, da publicidade ou da educação pública ou 

privada, mas inclua os serviços de saúde2; 

3. Considera que existe uma falta de conhecimento entre o público em geral sobre o 

conteúdo e as implicações da Diretiva, bem como entre pessoas protegidas e fornecedores 

de bens ou prestadores de serviços no que toca aos respetivos direitos e obrigações, 

decorrente da falta de informação e de jurisprudência; convida, por isso, a Comissão, os 

Estados-Membros e as organizações responsáveis pela promoção da igualdade a 

melhorarem o conhecimento do conteúdo e das implicações da Diretiva; 

4. Congratula-se com o facto de todos os Estados-Membros terem aplicado ou estarem a 

aplicar o acórdão e realça que alguns deles optaram mesmo por ir além do âmbito 

estipulado no acórdão, alargando a regra unissexo a outros tipos de seguros e pensões; 

5. Congratula-se com a iniciativa e destaca a necessidade de exortar os Estados-Membros a 

assegurarem que as organizações responsáveis pela promoção da igualdade possuam um 

grau de independência suficiente e poderes adequados; salienta, neste sentido, a 

necessidade de reforçar a cooperação entre a Comissão e os referidos organismos, 

mediante uma identificação sistemática de questões fulcrais e o intercâmbio de boas 

práticas, de molde a alcançar um grau uniforme de eficácia na consecução dos objetivos; 

6. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que sensibilizem todas as partes interessadas 

sobre o conteúdo e as implicações da Diretiva; 

7. Insta a Comissão a elaborar um estudo abrangente e detalhado, a iniciar um exercício de 

recolha de informação sobre a aplicação da Diretiva, a melhorar as suas atividades de 

                                                 
1 Acórdão de 1 de março de 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 
2 Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de julho de 2001, Geraets-Smits and Peerbooms, C-157/99, 

ECLI:EU:C:2001:404.  
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acompanhamento e a apoiar os Estados-Membros com vista a explorar plenamente o 

potencial da Diretiva; 

8. Sublinha que, apesar de a digitalização de certos serviços e setores e a proliferação de 

formas colaborativas de prestação de serviços terem alterado o acesso a bens e serviços e 

o seu fornecimento, a Diretiva continua a ser aplicável à esfera digital; exorta a Comissão 

a avaliar o impacto da digitalização e da economia colaborativa no acesso e fornecimento 

de bens e serviços a partir de uma perspetiva de igualdade de género; 

9. Salienta a necessidade de clarificar as disposições em matéria de responsabilidade para os 

fornecedores de bens e serviços e de conectar as plataformas em linha com base na 

Diretiva; insta os Estados-Membros e a Comissão a resolverem com urgência a questão da 

responsabilidade nesse contexto. 
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