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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a emancipação económica das mulheres no setor privado e no setor público da UE 

(2017/2008(ΙΝΙ)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 8.º, o artigo 10.º, o artigo 153.º, n.os 1 e 2, e o artigo 157.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta os artigos 23.º e 33.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, 

– 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 Diretiva 2010/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 

julho de 2010, relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres que exerçam uma atividade independente e que revoga a Diretiva 

86/613/CEE do Conselho2, 

– Tendo em conta a Diretiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de outubro de 1992, relativa 

à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 

das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho (Diretiva Licença de 

Maternidade)3,  

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 

a Diretiva Licença de Maternidade, apresentada pela Comissão em 3 de outubro de 

2008 (COM(2008)0637), 

– Tendo em conta a sua posição aprovada em primeira leitura em 20 de outubro de 2010 

tendo em vista a aprovação da Diretiva 2011/.../UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera a Diretiva 92/85/CEE do Conselho relativa à implementação de 

medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras 

grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho e de medidas destinadas a ajudar os 

trabalhadores a conciliar a vida profissional e a vida familiar4, 

– Tendo em conta a Diretiva 2013/62/UE do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 

altera a Diretiva 2010/18/UE que aplica o Acordo-Quadro revisto sobre licença parental 

celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e a CES, na sequência da 

                                                 
1 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23. 
2 JO L 180 de 15.7.2010, p. 1. 
3 JO L 348 de 28.11.1992, p. 1. 
4 JO C 70 E de 8.3.2012, p. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=PT&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0637
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alteração do estatuto de Maiote perante a União Europeia1, 

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador 

não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas (diretiva 

sobre mulheres em conselhos de administração), apresentada pela Comissão em 14 de 

março de 2012 (COM(2012)0614), 

– Tendo em conta a sua posição aprovada em primeira leitura em 20 de novembro de 

2013 tendo em vista a adoção da Diretiva 2013/…/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de 

administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas 

conexas, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de março de 2013, sobre a eliminação dos 

estereótipos de género na UE2, 

– 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 igual3, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de maio de 2015, sobre a licença de 

maternidade4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de abril de 2016, sobre trabalhadoras domésticas 

e prestadoras de cuidados na UE5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de maio de 2016, sobre a aplicação da Diretiva 

2010/18/UE do Conselho, de 8 de março de 2010, que aplica o Acordo-Quadro revisto 

sobre a licença parental celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e 

a CES e que revoga a Diretiva 96/34/CE6, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a pobreza: uma 

perspetiva de género7, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2016, sobre a criação de 

condições no mercado de trabalho favoráveis ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida 

profissional8, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de setembro de 2016, sobre a aplicação da 

Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece um 

quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional 

                                                 
1 JO L 353 de 28.12.2013, p. 7. 
2 JO C 36 de 29.1.2016, p. 18. 
3 JO C 93 de 9.3.2016, p. 110. 
4 Textos aprovados, P8_TA(2015)0207. 
5 Textos aprovados, P8_TA(2016)0203. 
6 Textos aprovados, P8_TA(2016)0226. 
7 Textos aprovados, P8_TA(2016)0235. 
8 Textos aprovados, P8_TA(2016)0338. 
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(«Diretiva relativa à igualdade no emprego»)1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de outubro de 2015, 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 profissional2, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de março de 2017, sobre a igualdade entre 

mulheres e homens na União Europeia em 2014-20153, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 19 de junho de 2015, intituladas 

«Igualdade de oportunidades de obtenção de rendimentos entre homens e mulheres: 

Eliminar a disparidade de género nas pensões», 

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres para o 

período de 2011-2020, adotado nas conclusões do Conselho de 7 de março de 20114, 

– 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 

(2014/124/UE)5, 

– Tendo em conta a iniciativa da Comissão, de dezembro de 2015, intitulada «Roadmap: 

A new start to address the challenges of work-life balance faced by working families» 

(Roteiro: um novo começo para superar as dificuldades de equilíbrio entre trabalho e 

vida pessoal, enfrentadas por famílias que trabalham), bem como as consultas da 

opinião pública e das partes interessadas nessa matéria, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 3 de dezembro 

de 2015, intitulado «Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019» 

(SWD(2015)0278), nomeadamente o capítulo 3.1 sobre o aumento da participação das 

mulheres no mercado laboral e da igualdade entre os géneros em termos de 

independência económica, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 2017, sobre igualdade entre mulheres e 

homens na União Europeia, nomeadamente o capítulo 1 sobre o aumento da 

participação das mulheres no mercado de trabalho e a igualdade em termos de 

independência económica e o capítulo 2 sobre a redução das disparidades de salários, 

rendimentos e pensões entre homens e mulheres, 

– Tendo em conta os relatórios da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de 

Vida e de Trabalho (Eurofound) intitulados «As disparidades de género no emprego: 

desafios e soluções» (2016), «Parceiros sociais e igualdade de género na Europa» 

(2014) e «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (2014 

and 2015 — A evolução do mundo do trabalho na Europa: revisão anual do EurWORK, 

2014 e 2015) e o Sexto Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho (IECT) 

                                                 
1 Textos aprovados, P8_TA(2016)0360. 
2 Textos aprovados, P8_TA(2015)0351. 
3 Textos aprovados, P8_TA(2017)0073. 
4 3073.ª reunião do Conselho (Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores), Bruxelas, 7 de março de 2011. 
5 JO L 69 de 8.3.2014, p. 112. 
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(2016), 

– Tendo em conta a Convenção da OIT sobre a Igualdade de Remuneração de 1951, a 

Convenção da OIT sobre o Trabalho a Tempo Parcial de 1994, a Convenção da OIT 

sobre o Trabalho no Domicílio de 1996, a Convenção da OIT sobre Proteção da 

Maternidade de 2000 e a Convenção da OIT sobre Trabalhadores Domésticos de 2011, 

– Tendo em conta as conclusões aprovadas na 61.ª sessão da Comissão da Condição da 

Mulher das Nações Unidas, em 24 de março de 2017, intitulada «Women’s economic 

empowerment in the changing world of work» (Emancipação económica das mulheres 

no mundo do trabalho em mutação), 

– Tendo em conta o relatório do Grupo de Alto Nível sobre a Emancipação Económica 

das Mulheres criado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, de setembro de 2016, 

intitulado «Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic 

women’s empowerment» (Não deixar ninguém para trás: um apelo à ação para a 

igualdade de género e a emancipação económica das mulheres), 

– 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 (A8-0000/2017), 

A. Considerando que a igualdade de participação das mulheres no mercado de trabalho e 

nas decisões económicas são ao mesmo tempo pré-condições e consequências da 

emancipação das mulheres; 

B. Considerando que os principais obstáculos à emancipação económica das mulheres 

incluem normas sociais adversas, leis discriminatórias ou falta de proteção jurídica, 

divisão desigual do trabalho doméstico não remunerado e falta de acessibilidade a 

ativos financeiros, digitais e patrimoniais, e que estes podem ainda ser exacerbados se 

lhes acrescentarmos a discriminação1; 

C. Considerando que a emancipação económica das mulheres é, ao mesmo tempo, «certa e 

inteligente», uma vez que a igualdade é um direito humano e que uma maior 

participação das mulheres no mercado de trabalho tem um impacto positivo no 

crescimento do PIB e no êxito económico das empresas; 

D. Considerando que um equilíbrio adequado entre a vida pessoal e a vida profissional 

apresenta aspetos positivos em matéria de saúde e fomenta o crescimento económico, a 

competitividade, a participação global no mercado de trabalho, a igualdade de género, a 

redução do risco de pobreza e a solidariedade intergeracional, ajudando igualmente a 

dar resposta ao desafio do envelhecimento demográfico e influenciando positivamente 

as taxas de natalidade na UE; 

E. Considerando que um sistema público de fixação de tabelas salariais que inclua a 

recolha de dados pode exercer pressão, tanto sobre o setor privado como o público, para 

                                                 
1 Grupo de Alto Nível sobre a Emancipação Económica das Mulheres das Nações Unidas: «Leave no one 

behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment» (Não deixar ninguém para 

trás: um apelo à ação para a igualdade de género e a emancipação económica das mulheres) (setembro de 2016). 
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que avaliem as suas estruturas de pagamento e corrijam as diferenças entre géneros 

encontradas; 

F. Considerando que as quotas melhoram o desempenho das empresas privadas e que 

impulsionam um maior crescimento económico, contribuindo, além disso, para uma 

melhor utilização dos talentos existentes entre a população ativa; 

G. Considerando que os setores ou cargos predominantemente femininos se caracterizam 

geralmente por salários mais baixos do que os dos setores ou cargos comparáveis 

predominantemente masculinos, o que constitui um componente das disparidades 

salariais e de pensões entre homens e mulheres, que atualmente se situam nos 16 % e 

nos 40 %, respetivamente; 

H. Considerando que a OIT desenvolveu um quadro para a avaliação dos empregos com 

base em quatro fatores: qualificações, esforço, responsabilidade e condições de trabalho, 

e que estes são ponderados de acordo com a sua importância para a empresa ou 

organização em questão; 

I. Considerando que os sindicatos têm potencial para, nos seus setores, reforçar a 

emancipação económica das mulheres através da promoção da igualdade salarial e do 

investimento no equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional; 

J. Considerando que existem provas de que as desigualdades salariais são menores onde 

existe uma forte negociação coletiva1; 

I. Considerações gerais  

1. Considera que a participação e a emancipação económicas das mulheres são cruciais 

para reforçar os seus direitos fundamentais, permitindo-lhes alcançar a independência 

económica, exercer influência na sociedade e ter controlo sobre as suas vidas; 

2. Salienta que o custo anual de uma taxa de emprego mais baixa entre as mulheres 

correspondeu a 2,8 % do PIB da UE2, enquanto se estima que o custo da exclusão das 

mulheres do mercado de trabalho varie entre 1,2 e 2 milhões de EUR, consoante o nível 

de instrução; 

II. Ações e ferramentas para melhorar a emancipação económica das mulheres 

A melhoria do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional 

3. Insiste em que é fundamental atingir as metas de Barcelona, nomeadamente a existência 

de instalações e serviços de acolhimento de crianças acessíveis, económicos e de 

qualidade, para que os Estados-Membros possam cumprir os objetivos da estratégia 

Europa 2020; 

4. Entende que a participação dos homens nas responsabilidades de prestação de cuidados 

é uma condição indispensável para a mudança dos estereótipos tradicionais relacionados 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 Em 2013 – ver «As disparidades de género no emprego: desafios e soluções». 
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com os papéis de género; considera ainda que uma distribuição mais justa do trabalho 

não remunerado e uma maior igualdade na utilização de licenças relacionadas com a 

prestação de cuidados beneficiarão não só ambos os sexos como a sociedade em geral; 

Salário igual para trabalho igual de valor igual e fixação de tabelas salariais 

5. Insiste em que o princípio do salário igual para trabalho igual ou de igual valor está 

consagrado no Tratado da UE; salienta, neste contexto, a recomendação da Comissão 

relativa ao reforço, pela transparência, do princípio da igualdade salarial entre homens e 

mulheres; 

6. Insta os Estados-Membros e as empresas a introduzirem a transparência salarial, de 

forma a criarem métodos para as empresas abordarem a questão das disparidades 

salariais entre homens e mulheres, inclusive através de auditorias salariais e da inclusão 

de medidas destinadas a assegurar a igualdade salarial nas negociações coletivas; 

7. Sublinha a necessidade de reconhecer e reavaliar o trabalho tipicamente feminino, como 

o trabalho nos setores da saúde, social e do ensino, em comparação com o trabalho 

tipicamente masculino; 

8. Manifesta a sua convicção de que, para alcançar salários iguais para trabalho igual de 

valor igual, é necessário um quadro claro de ferramentas específicas de avaliação do 

trabalho, com indicadores comparáveis para avaliar o «valor» do trabalho ou dos 

setores; convida, por conseguinte, a Comissão a criar esse quadro e a apoiar os Estados-

Membros na sua aplicação; 

9. Recorda que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, o valor do 

trabalho deve ser avaliado e comparado com base em critérios objetivos, 

designadamente os requisitos de ensino, profissionais e de formação, competências, 

esforços e responsabilidade, trabalho efetuado e natureza das tarefas em causa; 

Quotas de género 

10. Considera que, quando as instituições públicas não cumprirem a sua responsabilidade 

de representação equitativa, pode ser necessário criar quotas no setor público, o que 

poderá melhorar a legitimidade democrática das instituições com poder de decisão;  

11. Reitera o seu apelo ao Conselho para que adote rapidamente a diretiva relativa ao 

equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não executivo das 

empresas cotadas em bolsa, como um primeiro passo importante para a igualdade de 

representação nos setores público e privado; 

Planos de igualdade de género 

12. Reconhece que a Comissão apoia a adoção de planos de igualdade de género por 

organizações de investigação e de financiamento da investigação; 

13. Salienta que os planos de igualdade de género a nível empresarial ou setorial podem 

incluir múltiplas medidas em matéria de recursos humanos orientadas para o 

recrutamento, a remuneração, a promoção, a formação e o equilíbrio entre a vida 
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pessoal e a vida profissional; que estes planos incluem frequentemente medidas 

concretas, como linguagem neutra em termos de género, prevenção do assédio sexual, 

nomeação do género sub-representado para cargos de topo, trabalho a tempo parcial e 

participação do pai nos cuidados aos filhos, e que existem diversas abordagens relativas 

à introdução obrigatória destas medidas nos Estados-Membros; 

Convenções coletivas e parceiros sociais 

14. Salienta que é fundamental assegurar o equilíbrio entre mulheres e homens nas equipas 

de negociação coletiva para garantir uma representação equilibrada de homens e 

mulheres e considera, por conseguinte, que os sindicatos devem reforçar as posições das 

mulheres na estrutura da parceria social, nomeadamente em funções de decisão, e 

devem negociar planos de igualdade de género a nível empresarial e setorial; 

15. Insta a Comissão a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros sociais para 

reforçar o seu papel crucial na deteção do preconceito invisível de género na criação das 

tabelas salariais e fornecendo avaliações do trabalho isentas de preconceito de género; 

III. Recomendações sobre o reforço da emancipação económica das mulheres 

16. Defende que os atuais modelos e práticas económicos não têm em consideração as 

diferenças entre os géneros e não dão resposta à questão da eliminação das disparidades 

entre géneros; neste contexto, acredita que as políticas fiscais e as prioridades de 

despesa em tempos de crise têm de ser repensadas, de forma a terem em consideração as 

mulheres enquanto agentes económicos; 

17. Solicita uma reapreciação dos focos macroeconómicos, com a reavaliação das 

prioridades da despesa pública e garantindo que mulheres e homens possam beneficiar 

do investimento na infraestrutura social; 

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A Europa é indiscutivelmente um dos líderes mundiais em questões de direitos da mulher e 

igualdade dos géneros. No entanto, a igualdade de participação das mulheres no mercado de 

trabalho e nas decisões é um pré-requisito para a excelência em termos de igualdade e 

emancipação das mulheres.  

As últimas estatísticas mostram que a UE se encontra apenas a meio caminho para a plena 

igualdade de género. O Índice de Igualdade de Género do EIGE, de 2015, revelou uma quase 

ausência de progressos na UE, com um aumento insignificante.  

 

Em muitos países, os principais entraves à emancipação económica das mulheres são as 

variadas normas sociais ou leis discriminatórias. Apesar de, em média, as mulheres terem um 

nível de instrução superior ao dos homens, as disparidades salariais entre os géneros ainda 

prevalecem, situando-se em 16,1%, assim como as disparidades nas pensões, que atingem o 

nível alarmante de 40,2%, muito embora com uma diferença significativa entre os Estados-

Membros. É também necessária uma distribuição mais equilibrada do trabalho doméstico não 

remunerado, para que as mulheres possam estar presentes no mercado de trabalho na mesma 

medida que os homens. Quando o trabalho doméstico não remunerado for realizado 

simultaneamente e partilhado equitativamente, e quando forem atingidas as metas de 

Barcelona, existirá uma base mais sólida para um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e a 

vida profissional, que permitirá que as mulheres compitam em condições de igualdade.  

 

Poder competir em condições de igualdade não só é um direito humano, como não deveria 

enfrentar qualquer resistência, uma vez que todos, independentemente de quem são ou qual o 

seu género biológico, têm os mesmos direitos e não devem sofrer qualquer discriminação. 

Além de ser um direito humano, um mercado de trabalho mais equitativo traz benefícios. 

Involuntariamente, as mulheres trabalham mais a tempo parcial do que os homens, fenómeno 

que, aliado às disparidades salariais, se traduz numa enorme perda de receitas fiscais para os 

Estados-Membros. De acordo com a Eurofound, o custo anual total de uma taxa de emprego 

mais baixa entre as mulheres correspondeu a 2,8% do PIB da UE1, enquanto se estima que o 

custo da exclusão das mulheres do mercado de trabalho ao longo da sua vida ativa varie entre 

1,2 milhões de euros e 2 milhões de euros, consoante o nível de instrução.  

 

Existem diferentes ferramentas que são úteis para alcançar o objetivo da emancipação 

económica das mulheres. A existência das disparidades salariais cria um problema 

fundamental no que diz respeito ao salário igual para trabalho igual de valor igual. Para 

alcançar o objetivo de salário igual para trabalho igual é necessário existir uma monitorização 

sistemática que garanta que tanto o setor público como o privado respeitam este princípio.  

 

Para combater o nível insuficiente de emancipação económica das mulheres na UE, é 

necessário que os trabalhos tradicionalmente femininos sejam tão valorizados como os 

trabalhos tipicamente masculinos. Tal exigirá que os setores afetados, que são 

predominantemente femininos, remunerem melhor os seus trabalhadores.  

 

Como já foi referido, aumentar a presença das mulheres no mercado de trabalho só trará 

efeitos positivos. A prática de incluir mulheres em conselhos de administração de empresas e 

                                                 
1 Em 2013, «As disparidades de género no emprego: desafios e soluções». 
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no setor público, onde são tomadas decisões de alto nível, tem tido resultados positivos. 

Exortamos o Conselho a adaptar rapidamente a diretiva relativa ao equilíbrio entre homens e 

mulheres no cargo de administrador não executivo das empresas cotadas em bolsa (diretiva 

sobre mulheres em conselhos de administração). Apesar de se terem registado progressos 

neste domínio, estes ainda são demasiado lentos. Registaram-se maiores progressos nos países 

que adotaram legislação vinculativa em matéria de quotas. Outro fator importante é também 

dar o exemplo. Atualmente, a UE tem muito poucas mulheres em cargos de alto nível/topo 

nas suas instituições, e é necessária uma mudança drástica.  

 

Os planos de igualdade de género são uma ferramenta que combate a desigualdade no local de 

trabalho de diferentes formas, tratando questões como o recrutamento, a remuneração, a 

promoção, a formação e o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Além disso, os 

planos de igualdade de género podem também contribuir para a prevenção do assédio sexual. 

De todos os casos de assédio sexual registados na UE, 32% foram sofridos por mulheres no 

local de trabalho. Por serem vítimas deste tipo de violência, muitas mulheres alteram os seus 

comportamentos, evitando estar sozinhas com um colega ou um chefe. É necessário haver 

tolerância zero em matéria de assédio e todos, incluindo as mulheres, têm o direito de se sentir 

seguros no seu ambiente de trabalho.  

 

Faltam apenas três anos para 2020 e ainda estão por alcançar as metas extremamente elevadas 

que nós próprios estabelecemos. Não devemos aceitar o fracasso e temos de continuar a 

trabalhar para atingir estas metas relativas à emancipação das mulheres e à sua presença no 

mercado de trabalho. Temos de mostrar liderança, assumindo uma posição firme de não 

tolerância da desigualdade e exigindo que tanto o setor público como o privado assumam a 

responsabilidade pelas desigualdades que estão a criar com os problemas apresentados no 

presente relatório. 

 


