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SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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 no mercado de trabalho, alcançada através do aumento do 

bem-estar social e económico, beneficia não só as mulheres, mas a sociedade em geral; 

que o objetivo de garantir a igualdade entre homens e mulheres já remonta ao Tratado de 

Roma, de 1957; 

B. Considerando que as taxas de emprego das mulheres são geralmente inferiores às dos 

homens: em 2014, a taxa de emprego dos homens era de 70,1 % na UE-28, enquanto a das 

mulheres se situava nos 59,6 %1; que, de acordo com a Comissão, em 2015, as mulheres 

continuavam a ganhar, em média, menos 16 % por hora do que os homens para o mesmo 

trabalho; que, em resultado das disparidades salariais entre homens e mulheres, as pensões 

recebidas pelas mulheres são frequentemente mais baixas do que as dos homens e deixam 

as mulheres com maiores probabilidades de caírem na pobreza após a reforma, e que, em 

média, as pensões das mulheres são 39 % inferiores às dos homens, na UE; considerando 

que o setor das TIC, em particular, é caracterizado tanto pela segregação vertical como 

horizontal, a qual é ainda mais elevada do que em muitos outros setores, com a maioria 

(54 %) das mulheres a ocupar lugares menos bem remunerados e que exigem um menor 

nível de competências e com uma disparidade evidente entre as habilitações académicas 

das mulheres e as suas posições; 

C. Considerando que as disparidades de género a nível de emprego, remuneração e pensões 

de reforma associadas, a representação excessiva das mulheres em trabalhos precários2 e 

enquanto trabalhadoras involuntárias a tempo parcial e as interrupções nas carreiras das 

mulheres para cuidar dos filhos ou de outros membros da família contribuem para uma 

situação em que as mulheres são especialmente afetadas ou ameaçadas pela pobreza; 

considerando que as famílias monoparentais, especialmente as famílias de tipo 

monoparental feminino, apresentam um maior risco de pobreza ou exclusão social (49,8 

%, em comparação com 25,2 % da média dos agregados com filhos a cargo, a despeito das 

enormes diferenças existentes entre países, de acordo com as Estatísticas da UE sobre o 

Rendimento e as Condições de Vida)3; considerando que a pobreza dos pais conduz à 

pobreza dos filhos e afeta gravemente o futuro destes últimos; considerando que aumentar 

a participação das mulheres no mercado de trabalho pode ajudar a combater os riscos mais 

elevados de pobreza e de exclusão social; 

D. Considerando que incentivar mais mulheres a entrar e permanecer no mercado de trabalho 

pode também ajudar a contrabalançar os efeitos da diminuição da população em idade 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pt 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. Abril de 2012. Study on precarious work 

and social rights 2012 (Estudo sobre o trabalho precário e os direitos sociais). Realizado em nome da Comissão 

Europeia. 

 Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de outubro de 2010, sobre as trabalhadoras precárias (JO C 70E de 

8.3.2012, p.1). 
3 Save the Children, «Child Poverty and Social Exclusion in Europe» (Pobreza infantil e exclusão social na 

Europa), Bruxelas, 2014, p. 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pt
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ativa prevista na maioria dos Estados-Membros da UE, aumentando a oferta de mão-de-

obra e ajudando assim a reduzir a pressão sobre as finanças públicas e os sistemas de 

proteção social, utilizar melhor as capacidades e as competências das mulheres e estimular 

o potencial de crescimento e a competitividade; 

1. Considera que os homens devem ser encorajados e assumir o compromisso de promover a 

igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios e a todos os níveis do mercado 

de trabalho; 

2. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que tomem medidas para combater todas as 

formas de múltipla discriminação baseada no género, para assegurar a aplicação do 

princípio da não-discriminação e da igualdade no mercado de trabalho e no acesso ao 

emprego, e, em particular, que adotem medidas de proteção social para assegurar que a 

remuneração das mulheres e as suas prestações sociais, nomeadamente as pensões, sejam 

iguais às dos homens com experiência idêntica ou semelhante que fazem o mesmo 

trabalho ou trabalho de valor igual; 

3. Insta à plena implementação da Diretiva 2006/54/CE relativa à aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 

domínios ligados ao emprego e à atividade profissional, e solicita que seja revista por 

forma a incluir uma exigência obrigatória para as empresas de elaborarem medidas ou 

planos de igualdade entre homens e mulheres, incluindo ações para a eliminação da 

segregação, a conceção de sistemas remuneratórios e medidas de apoio às carreiras das 

mulheres; 

4. Observa que as mulheres com deficiência ou que ficam em casa para cuidar de um 

membro da família estão desproporcionadamente em risco de cair na pobreza; 

5. Salienta que, para além da discriminação direta, a persistência de representações 

estereotipadas da masculinidade e da feminilidade em diferentes setores e profissões no 

mercado de trabalho, que estão na base das relações de poder e estruturas desiguais entre 

as mulheres e os homens e as reforçam, constitui um problema duradouro que tem de ser 

resolvido; 

6. Salienta que a discriminação no mercado de trabalho é uma das principais causas da 

desigualdade entre homens e mulheres na sociedade em geral e que a igualdade de 

oportunidades na vida laboral e a independência económica das mulheres são 

fundamentais para a igualdade entre homens e mulheres noutros domínios; insta, por 

conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a apresentarem medidas fortes contra a 

discriminação com base no género no mercado de trabalho, abrangendo diferentes aspetos 

como o recrutamento, a remuneração, as prestações sociais e as pensões; salienta, além 

disso, a importância de ter em conta, no combate à discriminação, as formas múltiplas e 

intersetoriais de discriminação das mulheres com deficiência, mulheres migrantes e 

pertencentes a minorias étnicas, mulheres ciganas, mulheres idosas, mães solteiras e 

pessoas LGBTI; 

7. Considera que a eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres exige uma 

maior participação das mulheres no mercado de trabalho, um reforço da transparência dos 

sistemas de remuneração (incluindo dados repartidos por setor), a implementação da 

recomendação da Comissão sobre transparência salarial, uma classificação e uma 
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descrição neutras do ponto de vista do género, a inversão do ónus da prova quando se trata 

de combater a discriminação com base no género no local de trabalho, o respeito do 

princípio da igualdade de oportunidades para homens e mulheres e a execução da 

legislação relevante da UE, bem como o fim da diferenciação da mão-de-obra com base 

no género e um forte destaque das políticas que promovem a conciliação entre vida 

profissional e vida privada; 

8. Salienta que as disparidades salariais entre homens e mulheres e as diferenças a nível de 

progressão na carreira se mantêm para as mulheres que trabalham no setor das TIC; 

sublinha que o princípio da igualdade de remuneração por trabalho de igual valor no 

mesmo local de trabalho, que assegure salários justos e dignos, está a ser posto em causa, 

embora constitua um dos pilares fundamentais da justiça social no mercado de trabalho, 

razão pela qual deve ser absolutamente protegido; reafirma que as desigualdades entre 

homens e mulheres não devem enraizar-se na economia digital no que respeita à 

remuneração e à progressão na carreira; salienta que a participação reforçada das mulheres 

no mercado de trabalho e os investimentos conexos em políticas de inclusão social 

contribuirão para reduzir as desigualdades salariais entre homens e mulheres; destaca 

igualmente a importância dos acordos coletivos na economia digital, a fim de salvaguardar 

a qualidade e a segurança do emprego na era da digitalização; 

9. Considera que as disparidades salariais entre os géneros em matéria de pensões, que se 

situa nos 39 %1 e é um fator determinante do risco de pobreza das mulheres na UE, devem 

ser combatidas através de uma vasta gama de instrumentos abrangentes; observa que as 

mulheres têm dificuldade em reunir contribuições suficientes entre os regimes de pensões 

privado e público em resultado das disparidades salariais, do trabalho precário e mal 

remunerado, da prestação de cuidados não remunerados e da exclusão do mercado de 

trabalho por longos períodos no decurso das suas vidas; salienta a importância de 

combater a discriminação indireta existente no âmbito dos regimes de pensões, não só nos 

regimes profissionais, mas também no âmbito das práticas dos regimes de pensões legais; 

insta os Estados-Membros a introduzirem créditos de assistência tanto para as mulheres 

como para os homens, como períodos equivalentes para a constituição de direitos de 

pensão, a fim de garantir que aqueles que interrompam a sua atividade profissional para 

prestar cuidados informais e não remunerados a uma pessoa a seu cargo ou um membro da 

família não sejam prejudicados por fazê-lo e que o tempo dedicado à prestação de 

cuidados seja contabilizado para o cálculo da pensão, refletindo o contributo que os 

prestadores de cuidados continuam a dar à sociedade; observa, neste contexto, que a 

maioria dos cuidados prestados na UE são assumidos por estes prestadores informais e 

não remunerados – estando, porém, sujeitos a uma pressão cada vez maior devido às 

alterações demográficas e a uma crescente sobrecarga de trabalho a nível da prestação de 

cuidados – e que 78 % dos cuidadores são mulheres; 

10. Observa que as mulheres são o grupo mais vulnerável e frequentemente vivem em risco 

de pobreza; insta os Estados-Membros a tratarem a questão da redução das diferenças nas 

pensões como um objetivo económico; solicita aos Estados-Membros que reformem os 

sistemas de pensões para garantirem que todas as pessoas recebam pensões suficientes, 

tendo em vista eliminar as diferenças nas pensões; considera que, entre os instrumentos 

                                                 
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 9 de setembro de 2015, relativa ao relatório sobre a implementação, os 

resultados e a avaliação global do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações, 

2012 (Textos Aprovados, P8_TA(2015)0309). 
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que permitem combater as diferenças nas pensões, se incluem a adaptação dos regimes de 

pensões que garantam a igualdade entre homens e mulheres, bem como a adaptação da 

educação, do planeamento da carreira, dos sistemas de licença parental e de outros 

serviços de apoio à parentalidade; exorta os Estados-Membros a equacionarem a 

concessão de direitos de pensão partilhados em caso de divórcio e separação judicial, em 

conformidade com o princípio da subsidiariedade; observa que os regimes profissionais de 

pensões de velhice são cada vez mais geridos de acordo com os princípios da atividade 

seguradora, o que pode dar origem a muitas lacunas em termos de proteção social1; 

acentua que o Tribunal de Justiça da União Europeia deixou claro que os regimes 

profissionais de pensões devem ser considerados remuneração e que, portanto, o princípio 

da igualdade de tratamento também se aplica a estes regimes; 

11. Observa que as mulheres se encontram mais frequentemente em situação de trabalho 

precário, mal remunerado e com contratos de trabalho atípicos; observa que outro aspeto 

da precariedade do emprego é a percentagem do trabalho a tempo parcial involuntário, 

que contribui para um maior risco de pobreza e aumentou de 16,7 % para 19,6 % do 

emprego total; apela aos Estados-Membros para que intensifiquem os seus esforços de 

luta contra o trabalho não declarado, o emprego precário e o abuso de formas atípicas de 

contrato, incluindo contra os contratos sem especificação de horário existentes em alguns 

dos Estados; chama a atenção para os elevados índices de trabalho não declarado 

desempenhado por mulheres, que têm um impacto negativo no seu rendimento, na sua 

cobertura da segurança social e na sua proteção, bem como um efeito adverso nos níveis 

de PIB da UE; insta os Estados-Membros a equacionarem a aplicação das recomendações 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que visam reduzir o trabalho precário2, 

designadamente a análise e a restrição das circunstâncias em que são aplicáveis contratos 

precários e a limitação do período máximo de contratos sucessivos de um trabalhador 

nessas condições, findo o qual deve beneficiar da opção de um contrato permanente; 

12. Salienta que, não obstante o facto de as mulheres estarem cada vez mais bem qualificadas, 

superando mesmo os homens em termos de habilitações académicas, continuam a estar 

sub-representadas no mercado de trabalho; chama, por conseguinte, a atenção para a 

necessidade de medidas adicionais no sentido de uma ampla integração da abordagem do 

equilíbrio entre vida profissional e familiar na elaboração das políticas, incluindo 

estruturas de acolhimento, regimes de licença e de trabalho flexível, bem como sistemas 

fiscais e de prestações sociais isentos de desincentivos para quem trabalhe ou trabalhe 

mais, sendo a segunda fonte de rendimento da família; 

13. Solicita à Comissão que elimine o chamado «teto de vidro» que impede as mulheres de 

aceder a posições de gestão e de topo; apela, por conseguinte, à rápida adoção da Diretiva 

relativa à presença de mulheres nos conselhos de administração como primeiro passo 

importante para uma representação equitativa nos setores público e privado e destaca a 

responsabilidade da Comissão de tomar medidas que possam contribuir para ultrapassar o 

impasse que se verifica no Conselho a respeito da legislação da UE relativa à 

transparência e a um maior equilíbrio entre os géneros aquando do recrutamento para 

cargos decisórios; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Organização Internacional do Trabalho, «Policies and regulations to combat precarious employment, 2011» 

(Políticas e disposições regulamentares para combater o emprego precário). 
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14. Sublinha o papel do empreendedorismo como uma das vias para a independência 

económica das mulheres; insta os Estados-Membros a aumentarem a disponibilidade e a 

sensibilização para as oportunidades como os microempréstimos, que representam uma 

forma de obter financiamento sem entrar em dívida excessiva (usura); 

15. Acentua que a conciliação entre a vida profissional e a vida privada é essencial para 

alcançar a igualdade de género; insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros 

a avançarem, sem demora, com propostas sobre a Diretiva relativa à licença de 

maternidade e a Diretiva relativa à licença dos prestadores de cuidados, bem como a 

reforçarem a legislação em matéria de licença de paternidade; sublinha que a falta de 

estruturas de apoio e acolhimento de crianças a preços acessíveis e de elevada qualidade 

contribui para o fosso entre homens e mulheres no domínio do emprego, para as 

disparidades salariais com base no género e consequentes diferenças a nível das pensões 

de reforma, bem como para o número desproporcional de mulheres que têm trabalhos 

precários e se encontram em risco de pobreza; salienta que isto ocorre especialmente nas 

famílias monoparentais, que, na sua maioria, são encabeçadas por mulheres; sublinha em 

particular, neste contexto, a importância de cumprir os objetivos de Barcelona para a 

assistência à infância; realça que esses objetivos foram inicialmente fixados para 2020 e 

que ainda não foram atingidos pela maior parte dos Estados-Membros; exorta os Estados-

Membros a aumentarem a presença das mulheres no mercado de trabalho através de 

medidas que permitam melhorar a coordenação entre vida profissional e vida privada e a 

terem especialmente em conta os contextos familiares difíceis, bem como a assegurarem a 

realização das melhorias necessárias e benéficas com vista ao acesso a estruturas de apoio 

e acolhimento de crianças, aumentando, por exemplo, a despesa com a prestação de 

serviços de acolhimento de crianças e/ou os subsídios às famílias, incentivando o 

empregador a cobrir parte dos custos das estruturas de acolhimento de crianças, aplicando 

mais eficazmente os fundos da UE e inspirando-se nas boas práticas existentes em cada 

Estado-Membro; 

16. Considera que a pobreza infantil está ligada à pobreza das mulheres e, por conseguinte, 

insta os Estados-Membros a aplicarem a recomendação sobre a pobreza infantil e o bem-

estar1 e a utilizarem o quadro de acompanhamento com base em indicadores aí incluído; 

17. Acolhe com agrado a decisão do Parlamento de exortar a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem uma garantia da infância para que todas as crianças em situação 

de pobreza possam ter acesso a cuidados de saúde gratuitos, educação gratuita, assistência 

à criança gratuita, habitação digna e nutrição adequada2; 

18. Considera que as políticas de austeridade estão a provocar a reprivatização dos serviços de 

assistência, o que não só reduz o acesso a estes serviços como também representa uma 

carga adicional significativa para as mulheres em termos de assistência a crianças, idosos 

e pessoas com deficiência, transferindo as responsabilidades da sociedade para as 

mulheres; insta os Estados-Membros a restabelecerem serviços públicos de elevada 

qualidade e acessíveis, incluindo a assistência à infância, aos deficientes e aos idosos; 

                                                 
1 Recomendação da Comissão Europeia sobre «Investir nas crianças: para quebrar o ciclo vicioso da 

desigualdade», Bruxelas, 20.2.2013 C(2013) 0778 final. 
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de novembro de 2015, sobre a redução das desigualdades, com 

especial atenção à pobreza infantil (Textos Aprovados, P8_TA(2015)0401). 
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19. Observa que a falta de serviços de acolhimento e apoio acessíveis e de elevada qualidade 

para pessoas com deficiência, idosos e outras pessoas dependentes não só reduz o acesso a 

estes serviços como também representa uma carga adicional significativa para as 

mulheres; observa que os cortes efetuados nos serviços públicos e nas infraestruturas 

sociais estão a atingir as mulheres de forma desproporcionada e a ter um impacto negativo 

na participação das mulheres no mercado de trabalho, aumentando o risco de pobreza e a 

exclusão social das mulheres; exorta os Estados-Membros a assegurarem a prestação de 

serviços públicos de elevada qualidade e acessíveis, incluindo de assistência à infância, 

aos deficientes e aos idosos, nomeadamente melhorando a atratividade do setor dos 

serviços de saúde e sociais, tanto para os homens como para as mulheres, em especial para 

os jovens; 

20. Sublinha o papel essencial dos serviços públicos de qualidade, em especial para as 

mulheres, uma vez que estas estão mais dependentes desses serviços; sublinha a 

importância do acesso universal a serviços públicos de elevada qualidade, a preços 

acessíveis, convenientemente localizados e orientados para a procura no âmbito da luta 

contra a pobreza; 

21. Acentua a necessidade de envidar esforços determinados para combater a violência 

doméstica, nomeadamente contra as mulheres; observa que a independência económica 

das mulheres desempenha um papel crucial nas suas vidas e na sua capacidade para sair de 

situações de violência doméstica e que as mulheres que tenham esgotado as suas licenças 

remuneradas correm o risco de perder os seus postos de trabalho e a sua independência 

económica; observa que a recente introdução da licença por motivo de violência 

doméstica na Austrália e nos Estados Unidos concedeu a muitas trabalhadoras proteção no 

emprego quando afetadas pelo impacto da violência doméstica, nomeadamente permitindo 

que as pessoas em causa disponham de tempo para gerir consultas médicas, a comparência 

em tribunal e outros deveres que têm de ser abordados em tais situações; exorta a 

Comissão e os Estados-Membros a avaliarem a exequibilidade e os possíveis resultados da 

introdução de um sistema de licença remunerada para as vítimas e sobreviventes de 

violência doméstica, sempre que a não existência da licença constitua um obstáculo para a 

manutenção do emprego por parte das vítimas, garantindo simultaneamente a sua 

privacidade, a introduzirem novas medidas de sensibilização para o problema da violência 

doméstica e a ajudarem as vítimas da mesma, a promoverem um melhor conhecimento e 

defesa dos seus direitos e protegerem a sua independência económica. 

22. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que os fundos estruturais e de 

investimento, em especial o Fundo Social Europeu (FSE), bem como o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos, são utilizados para melhorar a educação e a formação, 

com vista a melhorar o acesso ao mercado de trabalho e combater o desemprego, a 

pobreza e a exclusão social das mulheres; salienta que os 20 % do FSE atribuídos a 

medidas de inclusão social e projetos de inovação social podem ser utilizados de forma 

mais ativa para apoiar iniciativas como pequenos projetos locais que visem a autonomia 

das mulheres que vivem em situação de pobreza e exclusão social; insta os Estados-

Membros a organizarem mais campanhas de informação sobre as oportunidades de 

participação nos projetos financiados pela UE; 

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a aplicarem a orçamentação sensível ao género 

como instrumento para garantir que as decisões orçamentais tenham em conta a dimensão 
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do género e abordem impactos diferenciados; 

24. Apela ao desenvolvimento efetivo de indicadores sobre a pobreza e a exclusão social das 

mulheres, com base nos indicadores desenvolvidos em 20071; 

25. Insta os Estados-Membros a cooperarem na luta contra a pobreza com as ONG que 

operam com êxito em zonas afetadas pela pobreza extrema e que possuem um 

conhecimento precioso nas comunidades locais; insta os Estados-Membros a apoiarem 

uma cooperação eficaz a nível local; 

26. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que envolvam os parceiros sociais (sindicatos 

e empregadores) e a sociedade civil, nomeadamente as entidades que promovem a 

igualdade de género, na concretização da igualdade de género, tendo em vista a promoção 

do tratamento igualitário; frisa que o diálogo social deve incluir a supervisão e a 

promoção de práticas de igualdade de género no local de trabalho, nomeadamente 

regimes laborais flexíveis, com o objetivo de facilitar a conciliação da vida profissional e 

familiar; salienta a importância dos acordos coletivos no combate à discriminação e na 

promoção da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, bem como de outros 

instrumentos, como os códigos de conduta, a investigação ou as trocas de experiências e 

de boas práticas no domínio da igualdade de género; 

                                                 
1 Conselho da União Europeia «Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores», «Revisão da execução, pelos 

Estados-Membros e pelas instituições europeias, da Plataforma de Ação de Pequim – Indicadores relativos às 

mulheres e à pobreza» – Projeto de conclusões do Conselho, dezembro de 2007, 13947/07 ADD. 
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