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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a igualdade de género no setor dos meios de comunicação social na UE
(2017/2210(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 11.º e 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, segundo parágrafo, do Tratado da União 
Europeia (TUE), bem como o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE),

– Tendo em conta 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 profissional1,

– Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 
março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços 
de comunicação social audiovisual (Diretiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual)2,

– Tendo em conta a proposta da Comissão sobre o terceiro programa de ação comunitário 
a médio prazo para a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens (1991-1995) 
(COM(90)0449),

– Tendo em conta a Resolução do Conselho e dos representantes dos governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho de 5 de outubro de 1995, relativa ao 
tratamento da imagem da mulher e do homem na publicidade e nos meios de 
comunicação social3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de Junho de 2000, intitulada «Rumo 
a uma estratégia-quadro da Comunidade para a igualdade entre homens e mulheres 
(2001-2005)» (COM(2000)0335),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 9 de junho de 2008, relativas ao tema 
«Eliminar os estereótipos de género na sociedade»,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 24 de junho de 2013, sobre o tema 
«Promoção do papel da mulher enquanto decisora nos meios de comunicação social»,

– Tendo em conta o Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010, de 1 
de março de 2006 (COM(2006)0092),

                                               
1 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
2 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
3 JO C 296 de 10.11.1995, p. 15.
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– Tendo em conta a Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015, de 
21 de setembro de 2010 (COM(2010)0491),

– 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),

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de Julho de 1997, sobre a discriminação da 
mulher na publicidade,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de setembro de 2008, sobre o impacto do 
marketing e da publicidade na igualdade entre homens e mulheres1,

– 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 28 de abril de 2016, sobre a igualdade de género e a 
autonomia das mulheres na era digital3,

– Tendo em conta a Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 
10 de julho de 2013, sobre a igualdade de género e os meios de comunicação social,

– Tendo em conta a Recomendação 1555 da Assembleia Parlamentar do Conselho da
Europa, de 24 de abril de 2002, sobre a imagem das mulheres nos meios de 
comunicação social,

– Tendo em conta a Recomendação 1799 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa, de 26 de junho de 2007, sobre a imagem das mulheres na publicidade,

– Tendo em conta a Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa aos 
Estados-Membros, de 27 de setembro de 2017, sobre a igualdade de género no sector 
audiovisual,

– Tendo em conta o estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, de 2013, 
intitulado «Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-
making in media organisations» [Revisão da implementação da Plataforma de Ação de 
Pequim nos Estados-Membros da UE: As mulheres e a comunicação social – Promover 
a igualdade entre homens e mulheres nos processos decisórios das organizações de 
comunicação social],

– Tendo em conta o relatório do Conselho da Europa, de 2013, intitulado «Os meios de 
comunicação social e a imagem da mulher»,

– 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 

                                               
1 JO C 295 E de 4.12.2009, p. 43.
2 JO C 36 de 29.1.2016, p. 18.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0204.
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Géneros (A8-0000/2017),

A. Considerando que a igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da 
União Europeia, consagrado nos Tratados, e deve ser promovido em todas as suas 
atividades;

B. Considerando que os meios de comunicação social funcionam como um quarto poder, 
que tem capacidade para influenciar e, em última análise, formar a opinião pública, e 
que têm a obrigação de assegurar a liberdade de informação, a diversidade de opiniões e 
o pluralismo dos meios de comunicação social; 

C. Considerando que os meios de comunicação social têm um impacto significativo na 
forma como as normas culturais e sociais aplicáveis a homens e mulheres são formadas 
e evoluem, e que constituem uma indústria importante de valor económico, que 
emprega diretamente mais de um milhão de pessoas na UE; 

D. Considerando que a perspetiva das mulheres e dos homens deve ser tida em igual 
consideração, a fim de obter uma visão completa e de não desperdiçar o potencial e as 
capacidades das mulheres na comunicação de informações sobre os desafios 
enfrentados pelas mulheres nos meios de comunicação social;  

E. Considerando que, em 2015, as mulheres representavam 68 % dos diplomados em 
jornalismo e informação na UE-281, enquanto que os dados sobre o emprego na UE-28 
relativos ao período de 2008-2015 mostram que a percentagem média de mulheres 
empregadas no setor dos meios de comunicação social está continuamente a decrescer, 
situando-se em média à volta dos 40 %;

F. Considerando que as disparidades salariais e de pensões entre homens e mulheres são 
um problema persistente na UE e são evidentes em variados setores económicos, 
incluindo os meios de comunicação social;

G. Considerando que as mulheres continuam a deparar-se com um teto de vidro nos meios 
de comunicação social devido a uma variedade de fatores, nomeadamente os 
procedimentos de uma cultura organizacional que, muitas vezes, não favorece o 
equilíbrio entre a vida familiar e profissional;

H. Considerando que as organizações públicas do setor da comunicação social nos 
Estados-Membros podem definir as suas próprias políticas de igualdade, o que faz com 
que exista uma vasta gama de práticas na UE, que vão desde os enquadramentos 
políticos globais que abrangem os conteúdos dos meios de comunicação e asseguram 
uma representação equilibrada de homens e mulheres nos órgãos de tomada de decisão, 
à inexistência de tais políticas;  

I. Considerando que os estudos efetuados demonstraram que apenas cerca de 37 % das 
histórias, tanto de fontes de notícias em linha como fora de linha, são comunicadas por 
mulheres, uma situação que demonstrou uma ausência de perspetivas de melhoria 

                                               
1 Recolha conjunta de dados da UNESCO/OCDE/Eurostat (UOE), disponível em: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
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durante os últimos dez anos1; considerando que, na maioria dos casos, as mulheres são 
convidadas a dar uma opinião popular (41 %) ou a relatar uma experiência pessoal (38 
%) e raramente são citadas como peritas (apenas 17 % das histórias); considerando que 
a investigação mostrou também que menos de um em cada cinco peritos ou 
comentadores são mulheres (18 %)2;

J. Considerando que muitas mulheres nos meios de comunicação trabalham no topo do 
nível profissional e são tão apreciadas pela sociedade como os seus homólogos 
masculinos, e que, entre elas, se encontram prestigiadas cineastas, jornalistas e  
repórteres; considerando que, embora o seu desempenho profissional seja tão elevado 
como o dos homens, as mulheres podem ser mais vulneráveis e estar mais expostas a 
riscos e perigos;

K. Considerando que as mulheres estão pouco presentes nos meios de comunicação de 
notícias e informação e são ainda menos visíveis nos domínios do desporto, da política, 
da economia e das finanças, não obstante a variedade de meios de comunicação social 
em todos os Estados-Membros;

L. Considerando que as jornalistas de investigação, em particular, são frequentemente 
vítimas de violência e alvo de ataques mortais, como o demonstram os casos de 
Veronica Guerin ou Daphne Caruana Galizia;

A presença das mulheres nos meios de comunicação social 

1. Realça que, embora as mulheres com formação superior neste domínio estejam 
sobrerrepresentadas e constituam uma parte significativa dos profissionais do setor, 
estão sub-representadas nos cargos de gestão e de alto nível;

2. Lamenta que a representação das mulheres nos serviços públicos de comunicação social 
na UE seja, em média, reduzida nos cargos de alto nível, tanto estratégicos como 
operacionais, bem como nos conselhos de administração (em 2017: 

35,8 % em cargos executivos, 37,7 % em cargos não executivos e 33,3 % como 
membros de conselhos de administração)3;

3. Observa que, embora estejam representadas de forma insuficiente atualmente, as 
mulheres continuam a ter mais possibilidades de recrutamento ou promoção para 
posições de alto nível nos serviços públicos de comunicação social do que em  
organizações de meios de comunicação social privadas4;

                                               
1 Lenka Vochocová, audição pública da Comissão FEMM subordinada ao tema «Igualdade de género no setor 
dos meios de comunicação social na UE», de 26 de junho de 2017, gravação disponível em 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
2 Global Media Monitoring project, relatório regional sobre a Europa (2015), disponível em 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
3 Igualdade de género no poder e na tomada de decisão. Revisão da implementação da Plataforma de Ação de 
Pequim nos Estados-Membros da UE, 2017 (fonte: base de dados relativa a estatísticas de género do EIGE -
Mulheres e homens na tomada de decisão).
4 Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE): Revisão da implementação da Plataforma de Ação de 
Pequim nos Estados-Membros da UE: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making 
in media organisations» [Revisão da implementação da Plataforma de Ação de Pequim nos Estados-Membros da 
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4. Insta os Estados-Membros, em colaboração com os organismos de promoção da 
igualdade, a pôr a tónica na aplicação da legislação em vigor em matéria de igualdade 
entre homens e mulheres e a incentivar as entidades reguladoras a prestar atenção à 
presença e aos progressos das mulheres no setor dos meios de comunicação, bem como 
ao conteúdo não estereotipado dos meios de comunicação social;

5. Recorda que as organizações dos meios de comunicação são livres de determinar as 
funções dos seus empregados, tanto homens como mulheres, mas exorta-as a fazê-lo 
com o máximo respeito pela dignidade pessoal e profissional; observa, neste contexto, 
os casos preocupantes de mulheres repórteres que são consideradas mais adequadas para 
o jornalismo televisivo por serem vistas como atraentes por parte do público e que, 
posteriormente, à medida que envelhecem, são substituídas por colegas mais jovens; 

O conteúdo dos meios de comunicação social e as mulheres 

6. Salienta que, embora as ações reguladoras do sexismo e de imagens de género 
estereotipadas no conteúdo dos meios de comunicação sejam uma prerrogativa dos 
Estados-Membros e estejam sujeitas às considerações do princípio da liberdade de 
expressão, a liberdade editorial não deve servir para promover ou legitimar uma 
imagem negativa ou estereotipada das mulheres;

7. Solicita a adoção de medidas de apoio e incentivo como, por exemplo, orientações para 
a representação equitativa de mulheres e homens em lugares de tomada de decisão nas 
organizações dos meios de comunicação social, e que seja dado maior relevo à 
monitorização eficaz destes esforços nessas organizações;

8. Recomenda que as regulamentações emitidas pelas autoridades reguladoras da 
comunicação social e das comunicações estabeleçam critérios para assegurar uma 
imagem não estereotipada das mulheres e das jovens e incluam a possibilidade de 
eliminar os conteúdos ofensivos; recomenda que as organizações especializadas, tais 
como os organismos nacionais de promoção da igualdade e as ONG de mulheres, sejam 
envolvidas no acompanhamento da execução dessas regulamentações;

Exemplos a seguir

9. Regista com entusiasmo os diversos exemplos de boas práticas que podem ser 
observadas em todos os Estados-Membros, nomeadamente, as campanhas nos meios de 
comunicação, legislação específica, prémios para a melhor e a pior publicidade em 
termos de conteúdo estereotipado e sexista, bases de dados de peritas, cursos de 
formação para os profissionais do setor, planos de igualdade das organizações dos 
meios de comunicação, códigos de conduta e políticas de igualdade de oportunidades e 
diversidade; 

10. Recomenda que as organizações do setor da comunicação social públicas e privadas 
adotem políticas internas que incluam medidas de combate ao assédio, regimes de 
licença de maternidade, paternidade ou parental, regimes de trabalho flexíveis e 

                                               
UE: As mulheres e a comunicação social – Promover a igualdade entre homens e mulheres nos processos 
decisórios das organizações de comunicação social] (2013).
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programas de formação e orientação em gestão destinados às mulheres; 

11. Incentiva os Estados-Membros a lançar campanhas, tais como a ferramenta belga 
Expertalia, os prémio checos «Sexist Piggy» ou a iniciativa sueca #TackaNej («não, 
obrigada»), entre outras;

Outras recomendações

12. Insta a Comissão a efetuar uma investigação mais aprofundada sobre a participação das 
mulheres em cargos de topo nos meios de comunicação social; felicita o EIGE pelo seu 
trabalho no domínio e convida-o a continuar a acompanhar o conjunto relevante de 
indicadores; 

o

o o

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

O presente relatório aborda questões relacionadas com a igualdade entre homens e mulheres 
nos meios de comunicação social em toda a UE. O setor dos meios de comunicação social é o 
quarto poder e exerce uma grande influência na política e na sociedade. Devemos, por 
conseguinte, envidar todos os esforços para garantir que funcione devidamente e de forma 
equilibrada, o que implica necessariamente que haja um equilíbrio entre homens e mulheres. 
Tendo em conta que os meios de comunicação, tanto públicos como privados, se destinam a 
servir a sociedade como um todo, a sua estrutura e as suas atividades devem refletir o facto de 
as mulheres constituírem metade da sociedade. 

O relatório centra-se na situação das mulheres que trabalham no setor dos meios de 
comunicação social como jornalistas ou comentadoras, mas chama também a atenção para a 
falta de mulheres em cargos de tomada de decisão. Esta situação é particularmente preocupante. 
Apenas 30% a 40 % dos lugares de direção nos meios de comunicação social são ocupados por 
mulheres, embora a maioria dos diplomados na área da comunicação social seja do sexo 
feminino. Este desequilíbrio pode não só afetar o conteúdo e o centro da atenção dos meios de 
comunicação social, mas contribui também para o aumento geral das disparidades salariais e de 
pensões entre homens e mulheres.

As mulheres defrontam-se igualmente com dificuldades significativas enquanto jornalistas e 
moderadoras: encontram-se sob grande pressão para corresponder às elevadas normas exigidas 
pelo público em termos de atratividade e raramente lhes são atribuídos temas políticos ou 
económicos importantes para desenvolverem. A situação das mulheres é muitas vezes mais 
difícil devido também a uma maior necessidade de conciliar os deveres familiares (maternais) 
e os deveres profissionais. Gostaríamos de oferecer o máximo apoio possível neste domínio.

O relatório inclui um capítulo especial dedicado à representação das mulheres nos meios de 
comunicação social e na indústria da publicidade, nos quais são objeto de estereótipos ou 
mesmo de sexismo. A situação é semelhante no domínio dos novos meios de comunicação 
social, o qual não é abrangido pelo presente relatório devido à falta de dados e de investigação. 
Porém, esta área não deve ser omitida no futuro.

Embora seja verdade que a UE não regulamenta a igualdade entre homens e mulheres nos meios 
de comunicação social, a ausência de tal legislação não nos exonera do dever de abordar esta 
questão e de solicitar às pessoas e organismos relevantes a adoção de medidas. A 
responsabilidade para chamar a atenção para as várias questões recai sobre os meios de 
comunicação social, os órgãos de regulamentação e de supervisão e a sociedade civil. As 
instâncias nacionais e da UE podem, no entanto, garantir a correta aplicação da legislação 
antidiscriminação e melhorar o quadro jurídico para a conciliação da vida profissional e 
familiar. 
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