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IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES

A igualdade entre homens e mulheres constitui um dos objetivos da União Europeia.
A legislação, a jurisprudência e as alterações aos Tratados contribuíram, ao longo
do tempo, para consolidar este princípio e a sua aplicação na União Europeia. O
Parlamento Europeu sempre foi um acérrimo defensor do princípio da igualdade
entre homens e mulheres.

BASE JURÍDICA

Desde 1957, os tratados europeus consagram o princípio da igualdade de
remuneração por trabalho igual entre homens e mulheres (presentemente: artigo 157.º
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)). O artigo 153.º do
TFUE permite que a União Europeia aja no domínio mais amplo da igualdade de
oportunidades e de tratamento em matéria de emprego; neste contexto, o artigo 157.º
do TFUE autoriza as ações positivas para reforçar a autonomia das mulheres. Além
disso, o artigo 19.º do TFUE contempla a possibilidade de adotar legislação para
combater todas as formas de discriminação, designadamente em razão do género. A
regulamentação para combater o tráfico de seres humanos, em especial de mulheres
e crianças, foi adotada com base nos artigos 79.º e 83.º do TFUE enquanto o
programa «Direitos, Igualdade e Cidadania» financia, nomeadamente, as medidas que
contribuem para a erradicação da violência contra as mulheres, com base no artigo
168.º do TFUE.

OBJETIVOS

A União baseia-se num conjunto de valores, entre os quais a igualdade, e promove,
por conseguinte, a igualdade entre mulheres e homens (artigos 2.º e 3.º, n.º 3, do
Tratado da União Europeia (TUE)). Estes objetivos estão igualmente consagrados no
artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais. Além disso, o artigo 8.º do TFUE
atribui à União a tarefa de eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre
homens e mulheres em todas as suas atividades (o chamado princípio da «integração
da perspetiva de género»). Na Declaração n.º 19 anexa à Ata Final da Conferência
Intergovernamental que adotou o Tratado de Lisboa, a União e os Estados Membros
assumiram o compromisso de «lutar contra todas as formas de violência doméstica
[...] para prevenir e punir tais atos criminosos, bem como para apoiar e proteger as
vítimas».
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REALIZAÇÕES

A. Principais atos legislativos
Entre a legislação da União, adotada, na sua maioria, de acordo com o processo
legislativo ordinário, encontram-se os seguintes atos:
— Diretiva 79/7/CEE do Conselho, de 19 de dezembro de 1978, relativa à realização

progressiva do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em
matéria de segurança social;

— Diretiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de outubro de 1992, relativa à introdução
de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das
trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho;

— Diretiva 97/81/CE do Conselho de 15 de dezembro de 1997, respeitante ao
acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial celebrado pela UNICE, pelo
CEEP e pela CES;

— Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o princípio
da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial
ou étnica. A Diretiva Igualdade Racial proíbe a discriminação em razão da
origem racial ou étnica num vasto leque de domínios, nomeadamente o emprego,
a proteção social e os benefícios sociais, a educação e os bens e serviços
disponíveis ao público, como a habitação;

— 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;

— Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que aplica o
princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens
e serviços e seu fornecimento.

Em 2006, os antigos atos legislativos foram revogados e substituídos pela:
— 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);

— Diretiva 2010/18/UE do Conselho, de 8 de março de 2010, que aplica o Acordo-
Quadro revisto sobre licença parental e revoga a Diretiva 96/34/CE;

— 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 Conselho;

— Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011,
relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das
vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho;
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— Diretiva 2011/99/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro
de 2011, relativa à decisão europeia de proteção;

— Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de
2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção
das vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do
Conselho;

— Diretiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho
de 2019, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos
progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho.

B. Evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)
O TJUE desempenhou um importante papel na promoção da igualdade entre homens
e mulheres. Destacam-se, nomeadamente, os seguintes acórdãos:
— Acórdão Defrenne II, de 8 de abril de 1976 (C-43/75): o TJUE reconheceu o efeito

direto do princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres e
determinou que esse princípio é aplicável não só à ação das autoridades públicas,
mas também a todos os acordos tendentes a regulamentar, de forma coletiva, o
trabalho remunerado;

— Acórdão Bilka, de 13 de maio de 1986 (C-170/84): o TJUE deliberou que qualquer
medida que exclua os trabalhadores a tempo parcial de um regime de pensões
profissionais constitui uma «discriminação indireta» e viola, por isso, o antigo
artigo 119.º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, caso afete
um número muito superior de mulheres do que de homens, a menos que seja
possível demonstrar que essa exclusão se justifica por razões objetivas e alheias
a qualquer tipo de discriminação em razão do género;

— Acórdão Barber, de 17 de maio de 1990 (C-262/88): o TJUE deliberou que todas
as formas de pensões profissionais constituem uma remuneração na aceção do
antigo artigo 119.º e que, por esse motivo, lhes é aplicável o princípio da igualdade
de tratamento. O TJUE determinou que os homens devem poder exercer os seus
direitos em matéria de pensões ou de pensões de sobrevivência na mesma idade
que as mulheres suas colegas;

— Acórdão Marschall, de 11 de novembro de 1997 (C-409/95): o TJUE declarou
que a legislação comunitária não se opõe a uma regra nacional que exija que
se dê prioridade à promoção das mulheres nos setores em que estas estejam
representadas em menor número que os homens («discriminação positiva»),
desde que essas vantagens não sejam automáticas e que as candidaturas dos
homens sejam tidas em consideração e não sejam excluídas a priori;

— Acórdão Test Achats, de 1 de março de 2011 (C-236/09): o TJUE declarou
a nulidade do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2004/113/CE do Conselho, por ser
contrário ao princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no
acesso a bens e serviços e ao seu fornecimento. Deve ser aplicado aos homens
e mulheres o mesmo sistema de cálculo atuarial para determinar os prémios e as
prestações para efeitos de seguros;
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— Acórdão Korwin-Mikke, de 31 de maio de 2018 (T-770/16 e T-352/17): O TJUE
pronunciou-se a favor da anulação das sanções impostas pelo Parlamento
Europeu a Janusz Korwin-Mikke, deputado polaco de extrema direita ao
Parlamento Europeu;

— Acórdão Violeta Villar Láiz, de 8 de maio de 2019, (C-161/18): o TJUE considerou
que a legislação espanhola relativa ao cálculo das pensões de reforma dos
trabalhadores a tempo parcial é contrária ao direito da UE se for considerada
particularmente desfavorável para as trabalhadoras;

— Acórdão Praxair, de 8 de maio de 2019 (C-486/18): o TJUE declarou que o cálculo
das indemnizações por despedimento e de reafetação de um trabalhador em
licença parental a tempo parcial deve ser efetuado com base no salário a tempo
inteiro. Uma legislação nacional contraditória conduz a uma discriminação indireta
em razão do género;

— Acórdão Safeway, de 7 de outubro de 2019 (C-171/18): o TJUE pronunciou-
se sobre a uniformização das prestações de reforma ao abrigo de um regime
profissional de pensões;

— Acórdão Ortiz Mesonero, de 18 de setembro de 2019 (C-366/18): foi recusada
a um pai autorização para trabalhar por turnos fixos, a fim de melhor cuidar dos
seus filhos. O TJUE decidiu que as diretivas não se aplicam ao caso em apreço e
que não contêm uma disposição que obrigue os Estados-Membros, no contexto
de um pedido de licença parental, a conceder ao trabalhador o direito a trabalhar
num horário fixo quando o seu ritmo habitual de trabalho consiste em trabalho por
turnos com horários variáveis;

— Acórdão Hakelbracht, de 20 de junho de 2019 (C-404/18): o TJUE decidiu
que, quando uma pessoa que alega ser discriminada em razão do seu género
apresenta uma queixa, os trabalhadores diferentes da pessoa discriminada em
razão do seu género devem ser protegidos, uma vez que podem ser prejudicados
pelo seu empregador pelo apoio que prestaram, formal ou informalmente, à vítima
da alegada discriminação;

— Acórdão Tesco Stores, de 3 de junho de 2021 (C-624/19): no acórdão, o TJUE
recordou, em primeiro lugar, o seu acórdão no processo Praxair MRC (C-486/18),
no qual a proibição de discriminação entre trabalhadores masculinos e femininos
se aplica igualmente aos acordos coletivos e individuais que visam regulamentar
as remunerações, bem como a sua outra jurisprudência constante que permite
aos tribunais apreciar outras diferenças de tratamento baseadas no salário
entre homens e mulheres com base na norma litigiosa. O TJUE concluiu que
o artigo 157.º do TFUE deve ser interpretado como tendo um efeito direto
horizontal nos litígios entre particulares em que se verifique a violação do princípio
da igualdade de remuneração entre trabalhadores masculinos e femininos por
«trabalho de valor igual»;

— Parecer 1/19 do TJEU, de 6 de outubro de 2021, relativo à adesão da UE à
Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência
contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul). O parecer
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do TJUE esclarece as modalidades de adesão da UE à Convenção de Istambul
e a sua base jurídica.

C. Evolução recente
As ações mais recentes da União Europeia no domínio da igualdade entre homens e
mulheres são descritas nos parágrafos seguintes.
A pandemia de COVID-19 agravou a atual violência baseada no género contra as
mulheres, confirmando as conclusões de investigações de longa data de que o risco de
violência doméstica tende a aumentar em tempos de crise. Foram aplicadas medidas
de confinamento para manter as pessoas seguras em casa, embora o domicílio não se
tenha revelado um local seguro para todos. Estas medidas desempenharam um papel
demonstrável no aumento significativo de relatos de violência doméstica. Influenciada
por estes desenvolvimentos, e tendo em conta a esperada adesão da UE à Convenção
para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica
(Convenção de Istambul), a Comissão aprovou, em março de 2022, uma proposta de
diretiva relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica.
Em 5 de março de 2020, a Comissão adotou a sua Estratégia para a Igualdade
de Género 2020–2025. Esta estabelece um quadro ambicioso para os próximos
cinco anos sobre a forma de promover a igualdade entre homens e mulheres
na Europa e no resto do mundo. A estratégia baseia-se numa visão para uma
Europa onde os cidadãos, em toda a sua diversidade, vivem sem terem de enfrentar
violência e estereótipos e têm a oportunidade de ser bem-sucedidos e de liderar,
independentemente do seu género.
Em março de 2021, a Comissão propôs medidas vinculativas em matéria de
transparência salarial, que constituem um dos primeiros resultados da estratégia. A
Comissão apresentou uma proposta de diretiva destinada a reforçar a aplicação do
princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual
ou de valor igual através da transparência salarial e de mecanismos de execução. Em
março de 2021, a Comissão adotou um plano de ação para aplicar o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais, que coloca a igualdade de género no seu cerne e estabelece metas
ambiciosas para a participação das mulheres no mercado de trabalho e a prestação
de serviços de educação e acolhimento na primeira infância, entre outros objetivos.
Salários mínimos adequados também podem contribuir para reduzir as disparidades
salariais entre homens e mulheres, uma vez que mais mulheres do que homens
auferem o salário mínimo. Para o efeito, em outubro de 2020, a Comissão apresentou
uma proposta de diretiva da UE destinada a garantir que os trabalhadores na União
sejam protegidos por salários mínimos adequados. A proposta encontra-se atualmente
a ser debatida pela Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
(FEMM) e pela Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL).
A Comissão está igualmente a trabalhar numa nova iniciativa legislativa para combater
a violência com base no género. Em fevereiro de 2021, foi lançada uma consulta
pública sobre a referida iniciativa. Paralelamente, a adesão da UE à Convenção de
Istambul continua a ser uma prioridade fundamental para a Comissão. Em 2020, a
Comissão adotou a primeira estratégia da UE em matéria de direitos das vítimas,
intensificando ainda mais a sua luta contra a violência baseada no género.
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O QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL (QFP) DA UE PARA 2021–
2027

Na sequência da aprovação pelo Parlamento Europeu, o Conselho adotou, em 17
de dezembro de 2020, o regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual
(QFP) da UE para o período de 2021 a 2027. O novo QFP confere maior prioridade à
integração da perspetiva de género no orçamento da UE.
Juntamente com o instrumento de recuperação NextGenerationEU, no valor de
750 mil milhões de EUR, permitirá à UE disponibilizar, ao longo dos próximos anos, um
financiamento sem precedentes de 1,8 biliões de EUR para apoiar a recuperação da
pandemia de COVID-19 e financiar as prioridades de longo prazo da UE em diferentes
domínios de intervenção. O próximo orçamento de longo prazo abrangerá sete
domínios de despesas e proporcionará o quadro para o financiamento de quase 40
programas de despesas da UE nos próximos sete anos. O NextGenerationEU presta
também especial atenção à igualdade de género. Em especial, os planos nacionais de
recuperação e resiliência devem definir de que forma se espera que os investimentos
e as reformas financiadas pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência contribuam
para promover a igualdade de género e a igualdade de oportunidades para todos.
Em abril de 2021, no âmbito do quadro financeiro da UE para 2021–2027, o Conselho
e o Parlamento adotaram os dois programas que constituem o QFP para a justiça, os
direitos e os valores. Os programas contribuirão para continuar a promover, reforçar e
preservar a justiça, os direitos e os valores da UE. O programa Cidadãos, Igualdade,
Direitos e Valores (CERV) 2021-2027 abrange especificamente a atribuição de fundos
a organizações da sociedade civil que trabalham na promoção da igualdade de género
e no combate à violência contra as mulheres e as raparigas na UE. O programa CERV
terá um orçamento global de, no máximo, 1,55 mil milhões de EUR (um orçamento
de 641,7 milhões de EUR, com uma dotação adicional de 912 milhões de EUR, no
máximo). O programa «Justiça» terá um orçamento de 305 milhões de EUR.

ADESÃO DA UE À CONVENÇÃO DO CONSELHO DA EUROPA
PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA
AS MULHERES E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CONVENÇÃO DE
ISTAMBUL)

A Convenção de Istambul, que entrou em vigor em 2014, é o primeiro instrumento
internacional juridicamente vinculativo sobre a prevenção e o combate à violência
contra as mulheres e as raparigas à escala internacional. Estabelece um quadro
abrangente de medidas jurídicas e políticas para prevenir a violência, apoiar as vítimas
e punir os infratores.
O Conselho da União Europeia decidiu que o projeto de decisão relativo à assinatura
da Convenção deve ser dividido em duas decisões, uma sobre a cooperação judiciária
em matéria penal e outra sobre asilo e não repulsão. Estas duas decisões do Conselho
foram adotadas em maio de 2017, na sequência do que a Comissária europeia
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da Justiça, dos Consumidores e da Igualdade de Género assinou a Convenção de
Istambul, em nome da UE, em 13 de junho de 2017.
A assinatura é o primeiro passo no processo de adesão da UE à Convenção, que exige
atualmente a adoção de decisões do Conselho para concluir o processo. No quadro
do Conselho, as propostas legislativas neste domínio são debatidas no Grupo dos
Direitos Fundamentais, dos Direitos dos Cidadãos e da Livre Circulação de Pessoas
(FREMP). Os debates centram-se num código de conduta que define a forma como a
UE e os seus Estados-Membros cooperarão na aplicação da Convenção.
Na sua resolução de 4 de abril de 2019, o Parlamento solicitou ao TJUE um parecer
sobre a compatibilidade das propostas de adesão da UE à Convenção de Istambul
com os Tratados e sobre o procedimento para essa adesão. O TJUE decidiu que «os
Tratados não proíbem o Conselho de aguardar, antes de adotar a decisão relativa à
celebração, pela União, da Convenção de Istambul, o «comum acordo» dos Estados
Membros». Concluiu igualmente que «o ato de celebração pode ser cindido em duas
decisões distintas se se verificar uma necessidade objetiva».

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento tem desempenhado um papel de grande relevo no apoio à política da
igualdade de oportunidades, em particular por via da Comissão FEMM. No tocante à
igualdade de tratamento no mercado laboral, o Parlamento desenvolve a sua atividade
com base no processo legislativo ordinário (codecisão). São disto exemplos:
— A Diretiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho

de 2019, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos
progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho, foi
adotada pelo Parlamento e pelo Conselho em junho de 2019. Esta diretiva deveria
ter sido aplicada pelos Estados-Membros antes de 1 de agosto de 2021;

— A posição do Parlamento sobre a proposta de diretiva que reforça a aplicação
do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual
entre homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de
fiscalização do cumprimento (2021/0050(COD));

— Em março de 2022, a Comissão adotou uma proposta de diretiva relativa
ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica
(COM(2022)0105).

No concernente à diretiva que reforça a aplicação do princípio da igualdade de
remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre homens e mulheres mediante
a transparência salarial e mecanismos de fiscalização do cumprimento, a posição do
Parlamento é aguardada na primeira leitura do processo legislativo ordinário. Além
disso, o Parlamento contribui para o desenvolvimento geral das políticas relacionadas
com a igualdade entre mulheres e homens, elaborando relatórios de iniciativa,
organizando seminários e audições e chamando a atenção de outras instituições para
questões específicas. Exemplos disso são:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2021/0050(COD)
https://docs.google.com/viewer?url=https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
https://docs.google.com/viewer?url=https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2022)0105
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— Em maio de 2022, a Comissão FEMM prestou informações sobre as negociações
do trílogo sobre o «equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador
não-executivo das empresas cotadas em bolsa»;

— O Parlamento adotou a sua posição em primeira leitura sobre a referida proposta
em 20 de novembro de 2013. Esperou uma década para o Conselho adotar a sua
posição sobre a proposta;

— A situação mudou quando a Presidência francesa propôs uma orientação geral
para o texto, que foi adotada pelo Conselho em 14 de março de 2022, o que abriu
a porta às negociações interinstitucionais;

— Além disso, a Comissão FEMM, juntamente com a Comissão das Liberdades
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE), realizou, em maio de 2022,
uma audição pública subordinada ao tema «Combater a violência baseada no
género em linha». A violência baseada no género em linha é a extensão não
inibida e quase sempre anónima da violência crescente na nossa sociedade. Os
crimes digitais, os atos de intimidação, as ameaças, a perseguição, a revelação
de dados pessoais, o assédio e outros atos violentos afetam sobretudo as
mulheres e as raparigas através da Internet, das redes sociais e das aplicações
de mensagens instantâneas;

— As comissões FEMM e LIBE têm, há muito, vindo a abordar estas questões de
todas as formas possíveis. Antes da análise do projeto de diretiva relativa ao
combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica acima referido,
esta nova audição conjunta foi organizada para estimular as reflexões dos
Estados-Membros e apresentar formas e meios de melhorar o quadro legislativo
em vigor;

— No plano interno, o Parlamento procura igualmente integrar a dimensão de género
no trabalho de todas as suas comissões[1]. Para o efeito, foram estabelecidas duas
redes, coordenadas pela Comissão FEMM, sobre a integração da dimensão de
género. A rede dos presidentes e vice-presidentes para a integração da perspetiva
de género reúne os deputados ao Parlamento Europeu que apoiam a introdução
de uma dimensão de género no trabalho das suas comissões. São apoiados
por uma rede de administradores responsáveis pela integração da perspetiva de
género no secretariado de cada comissão. O grupo de alto nível sobre a igualdade
de género promove ações de formação e de sensibilização para a integração da
perspetiva de género junto do pessoal do Parlamento e dos grupos políticos.

Martina Schonard
05/2022

[1]Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de março de 2003, sobre a integração da perspetiva do género no Parlamento
Europeu (JO C 61 E de 10.3.2004, p. 384).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
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