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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, 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 
(2014/2160(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º e 3.º do Tratado da União Europeia (TUE) e os artigos 
8.º, 10.º, 19.º e 157.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta a Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
julho de 2006, 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 (reformulação)1, 

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão de 7 de março de 2014 relativa ao 
reforço, pela transparência, do princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres 
(C(2014) 1405)

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 6 de dezembro de 2013 intitulada 
«Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de julho de 2006, 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 (reformulação)» (COM(203)0861),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de setembro de 2010, intitulada 
«Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015» (COM(2010)0491), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 5 de março de 2010 intitulada 
«Empenhamento reforçado na Igualdade entre Mulheres e Homens - Uma Carta das 
Mulheres» (COM(2010)0078), 

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade de Género (2011-2020), adotado 
pelo Conselho em 7 de março de 2011, 

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 
baseada no artigo 157.º do TFUE,

– Tendo em conta as disposições da Convenção da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre o Trabalho a Tempo Parcial, de 1994, que obriga os países a 
incluírem na sua contratação pública uma cláusula laboral, nomeadamente de igualdade 
de remuneração,

1 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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– Tendo em conta a Convenção 100 da OIT: «Igualdade de Remuneração»,

– Tendo em conta o artigo 11.º, n.º 1, alínea d), da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, aprovada no quadro da 
Resolução 34/180 de 18 de dezembro de 1979 da Assembleia-Geral da ONU,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de setembro de 2013, sobre a aplicação do 
princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual ou 
de valor igual1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de maio de 2012, com recomendações à 
Comissão relativas à aplicação do princípio de igualdade de remuneração entre homens 
e mulheres por trabalho igual ou de valor igual2,

– Tendo em conta a avaliação de execução europeia sobre a Diretiva 2006/54/CE 
realizada pela Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu,

– 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 o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A8-0000/2015),

A. Considerando que a igualdade de tratamento entre homens e mulheres é um dos 
princípios fundamentais do direito da UE; 

B. Considerando que a discriminação em razão do sexo, origem racial ou étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual é proibida pelo direito da UE;

C. Considerando que o princípio da igualdade de remuneração está consagrado nos 
Tratados desde o início, em 1957; que o princípio da igualdade de remuneração por 
trabalho de igual valor é atualmente reconhecido ao abrigo do artigo 157.º do TFUE e 
foi incorporado na Diretiva 2006/54/CE (reformulação) («Diretiva reformulação»);

D. Considerando que a «Diretiva reformulação» tinha como objetivo tornar mais coerente a 
legislação da UE neste domínio, assegurar a sua conformidade com a jurisprudência do 
TJUE e simplificar e modernizar as legislações nacionais sobre igualdade, contribuindo 
assim para a melhoria da situação das mulheres no mercado de trabalho;

E. Considerando que a «Diretiva reformulação», para além de introduzir algumas 
inovações, como a aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e a definição 
do conceito de discriminação indireta, fazia referência explícita à conciliação da vida 
profissional com a vida privada e familiar; que o impacto destas inovações nos 
Estados-Membros continua a ser limitado;

F. Considerando que foi reconhecido que a aplicação prática das disposições sobre 
igualdade de remuneração nos Estados-Membros constitui uma das áreas mais 
problemáticas; que, de acordo com os dados mais recentes, continua a haver 

1 Textos aprovados, P7_TA(2013)0375.
2 JO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
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disparidades salariais entre homens e mulheres (cerca de 16,4 %), e que apesar da 
legislação da UE em vigor e das recomendações não vinculativas, os progressos neste 
domínio são extremamente limitados; 

G. Considerando que houve um certo progresso em termos de taxas de emprego feminino, 
mas que, pese embora o quadro regulamentar a nível nacional e da UE, o nível de 
segregação profissional e setorial de homens e mulheres para diferentes tipos de 
emprego continua a ser relativamente elevada, facto que também influi nas disparidades 
salariais entre homens e mulheres ao longo da vida; que a segregação vertical, que 
consiste em as mulheres figurarem predominantemente em profissões mal remunerados 
ou posições hierárquicas inferiores, também contribui para a disparidade salarial;

H. Considerando que a maternidade e a prestação de cuidados aos idosos representam uma 
carga de trabalho adicional que é, quase sempre, executada por mulheres; que este 
trabalho não é remunerado nem valorizado pela sociedade, embora contribua para o 
bem-estar social e possa ser mensurado através de indicadores económicos como o PIB; 
que daqui resulta um agravamento da disparidade salarial entre homens e mulheres 
devido aos «custos» dos anos passados fora do mercado de trabalho ou dos horários 
reduzidos no âmbito de contratos de trabalho a tempo parcial; considerando que o 
impacto destes elementos sobre os rendimentos de uma vida inteira varia consoante os 
Estados-Membros, em função do nível de apoio concedido aos pais através de medidas 
legislativas ou convenções coletivas;

I. Considerando que as mulheres recebem, em média, menos 39 % do que os homens em 
matéria de pensões; que esta situação pode ser imputável a diferentes fatores, como o 
nível de participação das mulheres no trabalho remunerado, a estrutura de emprego de 
diferentes setores, o tempo passado a trabalhar e as disparidades salariais entre homens 
e mulheres; que este facto aumenta o risco de pobreza entre as mulheres na reforma;

J. Considerando que a «Diretiva reformulação» determina claramente que todas as formas 
de tratamento menos favorável no âmbito da gravidez ou da licença de maternidade 
constituem uma discriminação; que a «Diretiva reformulação» prevê inequivocamente 
uma garantia de regresso ao trabalho após a licença de maternidade para o mesmo posto 
ou para um posto de trabalho equivalente, bem como uma proteção contra o 
despedimento para os homens e as mulheres que exerçam o seu direito à licença 
parental e/ou por adoção;

K. Considerando que os parceiros sociais e as organizações da sociedade civil 
desempenham um papel muito importante na promoção da igualdade de tratamento e do 
conceito de igualdade de remuneração no emprego; 

L. Considerando que os organismos para a 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; 

M. Considerando que o Parlamento tem repetidamente exortado a Comissão a rever a atual 
legislação a fim de combater as disparidades salariais entre homens e mulheres; que a 
eliminação das disparidades salariais entre os sexos contribuiria para aumentar as taxas 
de emprego feminino e reduzir o risco de pobreza para as mulheres em idade de 
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reforma;

Avaliação global

1. Toma nota de que, de um modo geral, os Estados-Membros conformaram as respetivas 
legislações com o direito da UE1; salienta que uma simples transposição correta das 
disposições da «Diretiva reformulação» para o direito nacional se revelou insuficiente 
para a sua aplicação plena e implementação efetiva;

2. Sublinha que os Estados-Membros só estavam obrigados a transpor as «alterações 
substantivas» introduzidas pela «Diretiva reformulação» que não tinham sido 
claramente identificadas; salienta que os esforços envidados pela Comissão para 
fiscalizar a implementação tiveram um impacto limitado no que se refere a garantir uma 
abordagem coerente e a assegurar a orientação necessária, de modo a permitir uma 
execução eficaz a nível nacional;

3. Insta, por conseguinte, a Comissão a identificar os pontos fracos da «Diretiva 
reformulação» e a desenvolver uma proposta legislativa para a substituir; 

Aplicação das disposições relativas à igualdade de remuneração

4. Toma nota de que a discriminação direta em matéria de remuneração parece ter 
diminuído nos Estados-Membros e que a avaliação do trabalho, nomeadamente a que é 
feita através de convenções coletivas, continua a ser o principal problema;

5. Sublinha que, em conformidade com a jurisprudência do TJUE, o princípio da 
igualdade de remuneração deve ser respeitado para cada um dos elementos da 
remuneração concedida a homens e mulheres;

6. Reitera a necessidade de dispor de definições claras dos diferentes conceitos a nível da 
UE, como «disparidade salarial entre homens e mulheres», «discriminação salarial 
direta e indireta», «trabalho igual» e «trabalho de igual valor»; salienta que, devido aos 
diferentes tipos de contrato de trabalho existentes, atualmente o cálculo das disparidades 
salariais entre homens e mulheres pode conduzir a uma noção distorcida do problema da 
igualdade de remuneração; exorta a Comissão a analisar eventuais distorções e a propor 
uma solução;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a identificarem a aplicação dos atuais sistemas 
de avaliação e de classificação profissional, que variam consideravelmente; insta a 
Comissão a emitir orientações tendo em vista sistemas de avaliação e de classificação 
profissional neutras, incluindo medidas específicas como a representação proporcional 
de mulheres e homens nos comités de avaliação, o desenvolvimento de descrições de 
funções neutras e de grelhas de ponderação, e a definição de critérios claros para avaliar 
o valor do trabalho;

8. Chama a atenção para o facto de um sistema claro e harmonizado de classificação 
profissional e a transparência salarial contribuirem para melhorar o acesso à justiça; 

1 De acordo com o relatório da Comissão sobre a aplicação da «Diretiva de reformulação» (COM(2013)0861).
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observa que diversos Estados-Membros já adotaram medidas específicas de 
transparência salarial; chama a atenção para a disparidade existente entre estas medidas 
e toma nota das recomendações proferidas pela Comissão em 2014 sobre transparência 
salarial; exorta a Comissão a avaliar o impacto real dessas recomendações; 

Aplicação das disposições relativas à igualdade de tratamento

9. Salienta que os regimes profissionais de pensões devem ser considerados remuneração e 
que o princípio da igualdade de tratamento lhes é aplicável; exorta a Comissão a 
fiscalizar atentamente a aplicação deste princípio e a apresentar relatório para o efeito, 
visto que a transposição se revelou pouco clara em alguns Estados-Membros e a 
distinção entre regimes legais e profissionais continua a levantar problemas em certos 
casos;

10. Toma nota de que, na aplicação das disposições sobre a proteção contra a discriminação 
no caso da licença de maternidade, da licença de paternidade e/ou por adoção, existem 
diferenças significativas entre os Estados-Membros; frisa a necessidade de abordar de 
forma coerente, a nível nacional, os desafios específicos que se colocam, como os 
setoriais (públicos e privados) e organizativos (entre empresas), a situação em matéria 
de contratos atípicos e a tempo parcial e as práticas de rescisão dos contratos a termo 
durante o período de proteção e de incitamento às demissões voluntárias;

11. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, através da criação de sistemas de 
monitorização eficazes, tomem medidas para melhorar a recolha de dados sobre assédio 
e casos de discriminação em razão do sexo, nomeadamente no que se refere à 
discriminação associada à licença de gravidez e de maternidade, entre outras;

12. Salienta que o acesso à justiça neste domínio é limitado por diversas razões, como, por 
exemplo, a morosidade dos processos ou as despesas inerentes, a ausência de assistência 
jurídica gratuita ou o receio de estigmatização das vítimas no local de trabalho; que a 
aplicação da regra do ónus da prova também suscita problemas em vários 
Estados-Membros; insta os Estados-Membros a ajudarem os órgãos de promoção da 
igualdade, os sindicatos e as ONG a assumir um papel ativo na prestação de assistência 
às vítimas de discriminação;

13. Insta a Comissão a avaliar as melhores práticas em vigor e a difundir os resultados desta 
avaliação no que respeita às medidas efetivas que os Estados-Membros poderiam tomar 
para incentivar os empregadores e as organizações envolvidas na formação profissional 
a evitarem todas as formas de discriminação em razão do sexo, em especial no que se 
refere ao assédio, nomeadamente sexual, no local de trabalho, melhorando o acesso ao 
emprego, proporcionando mais formação profissional e promovendo as boas práticas;

Promoção da igualdade de tratamento e do diálogo 

14. Reitera que os organismos para a igualdade deveriam ter competências para monitorizar 
e apresentar relatório de forma independente e eficaz sobre a legislação que promove a 
igualdade entre homens e mulheres; 

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem os parceiros sociais a promover 
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o controlo das práticas de igualdade no local de trabalho e a proceder a um minucioso 
exame suplementar das convenções coletivas, das tabelas salariais aplicáveis e dos 
regimes de classificação das funções, a fim de evitar qualquer discriminação direta ou 
indireta das mulheres; insta os Estados-Membros a reforçarem as obrigações das 
grandes e médias empresas de garantir a promoção sistemática da igualdade de 
tratamento e de prestar regularmente informações adequadas aos seus empregados, 
designadamente sobre questões de igualdade de remuneração;

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem os mecanismos institucionais de 
implementação da igualdade entre homens e mulheres e a encorajarem os parceiros 
sociais a avaliar a componente da igualdade nos acordos coletivos;

17. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que aumentem significativamente as 
medidas de sensibilização para os direitos das vítimas de discriminação em razão do 
sexo;

18. Destaca que uma das inovações introduzidas pela «Diretiva de reformulação» é a 
referência à conciliação entre trabalho, vida privada e familiar; exorta a Comissão a, 
após consulta aos Estados-Membros e aos parceiros sociais, desenvolver medidas 
específicas que garantam direitos mais robustos neste domínio;

Recomendações

19. Reitera o seu apelo aos Estados-Membros para que, de forma consistente, apliquem e 
façam cumprir a Diretiva 2006/54/CE (reformulação), incentivem os parceiros sociais a 
desempenhar um papel mais ativo na promoção da igualdade de tratamento, 
designadamente através de planos de ação destinados a corrigir as desigualdades 
salariais injustificadas entre homens e mulheres, através de ações concretas e da 
monitorização dos resultados a nível empresarial, setorial, nacional e da UE; 

20. Solicita à Comissão que, na sequência do seu relatório sobre a aplicação da «Diretiva 
reformulação» e da presente resolução, proceda à revisão da referida diretiva, tal como 
já foi solicitado pelo Parlamento, designadamente na sua Resolução de 24 de maio de 
2012 que contém recomendações específicas e claras;

21. Sublinha o facto de uma classificação e avaliação profissionais neutras, assim como a 
transparência salarial, serem medidas indispensáveis para fomentar a igualdade de 
tratamento; insta a Comissão, neste contexto, a incluir estas medidas na sua proposta de 
nova diretiva para substituir a «Diretiva reformulação»; salienta que só uma abordagem 
harmonizada é compatível com a livre circulação de trabalhadores enquanto liberdade 
europeia fundamental;

22. Insta a Comissão a introduzir na nova diretiva sanções a nível da UE ao abrigo das 
quais as empresas consideradas culpadas de violarem o princípio da igualdade sejam 
excluídas do aprovisionamento público de bens e serviços financiado a partir do 
orçamento da UE;

23. Insta os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para garantir que as 
vítimas de desigualdade de tratamento e de discriminação tenham direito a uma 
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compensação proporcional, em conformidade com as disposições jurídicas em vigor; 

24. Salienta que só uma aplicação efetiva do princípio da igualdade de tratamento se poderá 
traduzir numa verdadeira melhoria da situação das mulheres no mercado de trabalho, 
para o que é necessária a cooperação estratégica entre os diferentes intervenientes a 
nível europeu, nacional, setorial e organizativo; 

25. Exorta a Comissão a analisar os fatores indutores de disparidades nas pensões de 
reforma e a estudar a necessidade de medidas específicas que reduzam este fosso a nível 
nacional e da UE, recorrendo mesmo a medidas legislativas e/ou não legislativas;

26. Insta a Comissão a realizar um estudo que compare a situação das mães com a das 
mulheres sem filhos; salienta que o objetivo desse estudo deve ser o de esclarecer a 
posição destas mulheres no mercado de trabalho, visando especificamente os níveis de 
emprego e as disparidades salariais, a progressão na carreira e as pensões;

27. Salienta a necessidade de as recomendações específicas por país, no âmbito do Semestre 
Europeu, incluírem metas para reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Observações gerais

A igualdade de tratamento entre homens e mulheres no contexto do emprego e da atividade 
profissional é uma questão de liberdade e de justiça. É uma parte não negociável do contrato 
social. Todas as mulheres, independentemente da idade, instrução ou estatuto social, são 
vítimas potenciais de discriminação no local de trabalho, seja direta seja indiretamente. Por 
vezes, a discriminação é de tal forma subtil que só pode ser desmascarada através de uma 
análise aprofundada dos dados estatísticos pertinentes.

Não se pode subestimar o impacto da desigualdade no domínio do emprego. De facto, obsta 
ao desenvolvimento do potencial feminino, impedindo que a sociedade aproveite plenamente 
os talentos, competências e capacidades das mulheres. Por conseguinte, a igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres é uma questão de equidade e de motivação. 

Ao mesmo tempo, também pode ser entendida como uma questão ligada à família. Na 
Europa, o bem-estar de muitas famílias depende dos salários das mulheres. A maior parte das 
mães participam no mercado de trabalho e muitas arcam mesmo com a responsabilidade 
principal no apoio às suas famílias enquanto fonte de sustento único ou principal. As 
disparidades salariais entre homens e mulheres têm pois repercussões graves nas condições de 
vida, nutrição e oportunidades de vida dos filhos. Adotar políticas eficazes para reduzir as 
disparidades salariais entre homens e mulheres pode melhorar a situação de muitas famílias, 
especialmente as monoparentais e as famílias em que os pais têm empregos com baixos 
salários.

A igualdade de tratamento e o princípio da não discriminação constituem uma parte 
importante da legislação primária da UE, desde a adoção do Tratado de Roma em 1957 (mais 
recentemente, incorporados no artigo 157.º do TFUE), e na jurisprudência do Tribunal de 
Justiça. No entanto, ao longo da última década a disparidade salarial entre homens e 
mulheres, enquanto indicador importante da desigualdade entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho, quase estagnou, tendo passado de 17,5 %, em 2008, para 16,4 %, em 
2012.

Perante esta estagnação, a relatora está inclinada a concluir que a atual Diretiva 2006/54/CE 
(reformulação) atingiu os seus limites e precisa de ser atualizada. Esta conclusão é apoiada 
pelas posições anteriormente assumidas pelo Parlamento Europeu, em especial a resolução de 
iniciativa 2011/2285(INI) com recomendações à Comissão relativas à aplicação do princípio 
de igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual ou de valor igual 
(relatório Bauer). 

Disparidade salarial entre homens e mulheres 

A disparidade salarial entre homens e mulheres é calculada como a diferença entre a média da 
remuneração horária bruta dos homens e das mulheres expressa em percentagem da média da 
remuneração horária bruta dos trabalhadores do sexo masculino. A percentagem daqui 
resultante é um indicador importante da desigualdade entre homens e mulheres no mercado de 
trabalho, uma vez que o cálculo tem igualmente em conta os empregos a tempo inteiro e a 
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tempo parcial (estes últimos têm, em geral, uma remuneração horária inferior e são 
predominantemente ocupados por mulheres).

A definição de disparidade salarial entre homens e mulheres torna-a sensível a três tipos de 
perturbações que põem limites à sua interpretação: as características individuais (por 
exemplo, a educação - se as mulheres com baixo nível de instrução se mantêm fora do 
mercado de trabalho, a disparidade salarial entre homens e mulheres diminui, ao passo que, se 
necessitam de um rendimento e vão trabalhar, a disparidade salarial entre os géneros agrava-
se, pois os trabalhadores com mais habilitações literárias auferem mais), as características do 
setor (por exemplo, a dimensão da empresa - os trabalhadores das grandes empresas tendem a 
ter rendimentos mais elevados do que os que trabalham para empresas de menor dimensão) e 
as características institucionais (salário mínimo - salários mínimos mais elevados reduzem a 
disparidade salarial entre os géneros, visto que muitas mulheres trabalham em empregos mal 
remunerados).

É por isso que importa comparar a disparidade salarial geral entre homens e mulheres com as 
disparidades registadas em setores específicos. Embora se possa observar uma considerável 
disparidade salarial entre trabalhadores a tempo parcial e trabalhadores a tempo inteiro, esta 
diferença não resulta necessariamente de uma discriminação direta. Pelo contrário, resulta de 
os empregos a tempo parcial serem mais frequentes em setores mal remunerados, como os 
cuidados de saúde ou os serviços de limpeza. A comparação interna da remuneração horária 
entre trabalhadores a tempo parcial revela que a disparidade salarial entre homens e mulheres 
é menor do que quando comparada com os trabalhadores a tempo inteiro. 

Para combater a desigualdade entre homens e mulheres expressa pela sua disparidade salarial, 
é necessário identificar a razão que leva muitas mulheres, independentemente das suas 
habilitações literárias e talentos, a escolherem postos de trabalho com menor valor de 
mercado.

Desequilíbrio entre vida profissional e familiar 

As mulheres são as principais prestadoras de cuidados, gastando muito tempo a exercer um 
trabalho não remunerado e a prestar cuidados de saúde aos filhos e a outros membros da 
família. Para o poderem fazer, optam muitas vezes por trabalhar a tempo parcial. Por outro 
lado, a sua presença é predominante em setores e profissões que permitam uma melhor 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Tal leva a que as mulheres tenham 
empregos mal remunerados e não assumam posições de chefia. Mas, enquanto os homens 
permanecem mais horas do que as mulheres no local de trabalho, se as horas de trabalho 
remunerado e não remunerado das mulheres forem combinadas revelam-se significativamente 
mais longas do que as dos homens. 

Ao mesmo tempo, as tensões entre a vida familiar e a vida profissional contribuem para 
protelar a maternidade e explicam as baixas taxas de fecundidade da maioria dos 
Estados-Membros. As taxas de emprego das mulheres com filhos pequenos são 
persistentemente inferiores à das mulheres sem filhos. Considerando que, de acordo com os 
peritos, a disparidade salarial entre homens e mulheres começa a tornar-se evidente após o 
regresso da mulher ao mercado de trabalho depois da primeira licença de maternidade, 
aumenta com repetidas interrupções da carreira motivadas por fatores externos, como as 
interrupções de trabalho relacionadas com os cuidados aos filhos e a assistência a familiares 
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dependentes, e tende a dilatar-se com a idade e o nível de instrução.1

Devido aos períodos de licença de maternidade e de licença para assistência à família, as 
mulheres fazem muitas interrupções na sua vida profissional que também contribuem para a 
disparidade salarial entre os géneros. Um dos impactos diretos de tais períodos é a perda de 
salário e a sua substituição pelo subsídio de maternidade, em muitos Estados-Membros 
acompanhada ainda de prestações de segurança social inferiores durante esse período. Esta é 
também a razão por que a disparidade salarial entre homens e mulheres é mínima entre os 
jovens, aumentando com a idade devido às interrupções na carreira acima referidas. 

A incapacidade de oferecer soluções práticas às mulheres que as possam ajudar a melhor 
conciliar o trabalho e as responsabilidades familiares é o fator que mais contribui para a 
segregação horizontal/setorial e vertical/profissional no mercado de trabalho. 

Como consequência, as mulheres trabalham frequentemente em setores onde a remuneração 
horária é inferior à garantida nos setores dominados pelos homens, como a saúde, a educação 
ou a administração pública. Ao mesmo tempo, as mulheres deparam-se com a segregação 
vertical ou profissional, que resulta de uma atribuição de papéis baseada nos preconceitos de 
uma sociedade dominada pelos homens: são por isso frequentemente empregadas como 
assistentes administrativas, vendedoras ou trabalhadoras pouco qualificadas ou sem 
qualificações. 

A relatora chama a atenção para a necessidade de ter em conta a relação entre o papel 
específico das mulheres como cuidadoras de crianças e a sua disponibilidade para aceitar um 
tratamento desigual no mercado de trabalho. É por isso que a relatora recomenda vivamente 
que as disposições destinadas a criar condições ótimas de equilíbrio entre a vida profissional e 
a vida familiar tenham em conta a importância do trabalho não remunerado das mulheres 
enquanto prestadoras de cuidados e dêm o devido valor a este trabalho não remunerado.

A este respeito, poderá ser necessário alterar o cálculo da disparidade salarial entre homens e 
mulheres de forma a excluir as mulheres que tenham um ou mais filhos. Desse modo, a 
disparidade salarial entre homens e mulheres só refletiria a disparidade salarial que realmente 
decorre da discriminação. Ao mesmo tempo, uma comparação entre o cálculo da disparidade 
salarial atual e a simples disparidade salarial entre homens e mulheres com base no novo 
cálculo poderia ser utilizada como base para estimar o montante devido pela sociedade às 
mulheres pelo seu trabalho não remunerado enquanto cuidadoras.

Discriminação nos regimes de pensões

A disparidade salarial entre homens e mulheres aumenta depois da reforma. De acordo com as 
estatísticas disponíveis, na União Europeia as mulheres recebem em média 39 % menos do 
que os homens em matéria de pensões. Esta evolução reflete desvantagens em termos de 
carreira que se tornam evidentes quando as pensões complementares de reforma são 
comparadas. Em média, as disparidades nas pensões são consideravelmente mais elevadas do 
que as disparidades salariais. Tal deve-se a uma proporção mais elevada de trabalhadoras a 
tempo parcial, a uma remuneração horária inferior e a menos anos de emprego. Em alguns 

1 Resolução do Parlamento de 24 de maio de 2012 com recomendações à
Comissão relativas à aplicação do princípio de igualdade de remuneração entre homens e mulheres
por trabalho igual ou de valor igual (2011/2285(INI).
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Estados-Membros, a disparidade nas pensões atingiu níveis que quase correspondem ao dobro 
da disparidade salarial. A subsequente desigualdade poderá ainda crescer, à medida que a 
situação demográfica nos Estados-Membros se deteriora. Tal irá exercer uma pressão 
crescente sobre os sistemas de pensões por repartição, enquanto os fundos de pensões 
privados de gestão de poupanças calculadas como percentagem do salário auferido se tornam 
a principal fonte de rendimentos dos reformados.

A relatora está ciente de que a disparidade nas pensões de reforma é um prolongamento da 
disparidade salarial: como tal, é discriminatória e tem de ser eliminada.

Conceito de trabalho igual

Embora exista uma relação clara entre a persistência da discriminação indireta das mulheres 
no mercado de trabalho e o estatuto especial da mulher enquanto mãe, real ou potencial, a 
inexistência de uma definição de «trabalho de igual valor» ou de critérios de avaliação claros 
que permitam comparar diferentes empregos constitui um grande obstáculo na realização de 
um mercado de trabalho equitativo assente na igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres.

O considerando 9 da «Diretiva reformulação» estabelece que «para se avaliar se os 
trabalhadores realizam o mesmo trabalho ou um trabalho de igual valor, é necessário 
determinar se é possível considerar que, no que se refere a um conjunto de factores em que se 
inclui a natureza do trabalho e da formação e as condições de trabalho, esses trabalhadores 
estão numa situação comparável.» 

Até à data, doze Estados-Membros introduziram uma definição deste conceito na sua 
legislação. Na maioria dos casos, baseia-se nas quatro principais componentes da avaliação do 
trabalho introduzidas no anexo 1 do documento de trabalho dos serviços da Comissão que 
acompanha o relatório sobre a aplicação da Diretiva 2006/54/CE: as competências, o grau de 
esforço, a responsabilidade e as condições de trabalho. A relatora propõe que o conceito de 
trabalho igual ou trabalho de valor igual seja introduzido em todos os Estados-Membros como 
requisito obrigatório, como forma de contribuir para a liberdade europeia básica de circulação 
dos trabalhadores.

Transparência salarial

A introdução de medidas de transparência salarial é mais um passo importante no sentido da 
criação de um mercado de trabalho assente na igualdade entre homens e mulheres. A relatora 
está convencida de que a inclusão obrigatória deste instrumento com base numa definição 
europeia comum teria um impacto positivo, uma vez que sensibilizaria os trabalhadores para 
as disparidades de remuneração e de prestações existentes, ao mesmo tempo que 
proporcionaria um instrumento para as vítimas recorrerem judicialmente em casos de 
discriminação.

Acesso à justiça

O controlo da aplicação da «Diretiva reformulação» revela que o acesso à justiça por parte das 
vítimas de discriminação varia consideravelmente entre os Estados-Membros. Para ultrapassar 
os principais obstáculos que as vítimas enfrentam na maior parte dos Estados-Membros, a 
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relatora frisa a necessidade de assistência jurídica gratuita. Tal poderia ser proporcionado 
pelas entidades que promovem a igualdade, por sindicatos ou ONG.

A melhoria do acesso à justiça é também uma condição prévia indispensável para a aplicação 
das disposições em matéria de indemnização e de sanções no âmbito da «Diretiva 
reformulação». Enquanto as compensações permitem aos tribunais conceder indemnizações 
adequadas às vítimas, as sanções e as penas têm efeitos negativos para os empregadores e são 
uma motivação para evitar formas de comportamento que possam ser interpretadas como 
discriminatórias. De acordo com o princípio da subsidiariedade, as sanções propostas pela 
relatora devem ser especificamente aplicadas a nível da UE e influir na admissibilidade de 
empresas em contratos públicos de bens e serviços pagos a título do orçamento da UE.


