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A. O problema

 Em 2012, somente 13,7% dos diretores nos conselhos de administração eram 
mulheres, na média da UE.

 Nos Estados-Membros nos quais ainda não foram tomadas medidas vinculativas, as 
empresas ainda estão longe de alcançar um equilíbrio aceitável entre homens e 
mulheres (o Reino Unido é um caso específico)

 Os diferentes exemplos em diversos Estados-Membros, como a França, a Itália ou a 
Bélgica, parecem provar que a única forma de aumentar a percentagem de mulheres 
nos conselhos de administração é através de medidas vinculativas e exequíveis do 
ponto de vista da sua aplicação.

B. A proposta da Comissão

I. Elementos principais

As correlatoras acolhem a proposta de diretiva como seguimento da Resolução do Parlamento 
sobre as mulheres e a liderança empresarial, aprovada em 2011, e como resposta às 
persistentes desigualdades nos cargos de direção das empresas.

As correlatoras registam a proposta de diretiva, uma vez que esta estabelece uma clara 
estratégia comum para todos os Estados-Membros, com vista a alcançar um objetivo comum: 
40% de membros do sexo sub-representado em cargos de administradores não-executivos nas 
grandes empresas cotadas em bolsa. Esta proposta transmite uma mensagem clara, obrigando 
os Estados-Membros a tomar medidas adequadas para promover o equilíbrio entre os géneros 
nos conselhos de administração de todas as empresas cotadas em bolsa.

Se o objetivo de 40% não for alcançado até 2018 em empresas públicas ou de capitais 
públicos e até 2020 em empresas privadas cotadas em bolsa, os Estados-Membros têm de 
garantir que as empresas continuam os seus esforços após essa data, com vista a assegurar que 
o objetivo de reforçar o equilíbrio entre homens e mulheres é alcançado. Cumpre notar que a 
diretiva prevê um enquadramento flexível, uma vez que permite que os Estados-Membros 
tenham em consideração as especificidades nacionais, quando a transpuserem para a respetiva 
legislação.

Além disso, tendo em consideração que as diferentes normas nacionais podem criar 
problemas no funcionamento do mercado interno, as correlatoras salientam que a adoção da 
diretiva constituirá um valor acrescentado para a remoção de todas as possíveis barreiras 
existentes, uma vez que as empresas que operam transfronteiras não deveriam ter de enfrentar 
requisitos divergentes em matéria de governo das sociedades relativos ao equilíbrio entre 
géneros entre os administradores não-executivos das empresas cotadas.

Consequentemente, tal proposta contribuirá para melhorar a justiça social, a transparência e a 
meritocracia no mercado de trabalho, bem como para o crescimento económico através da 
plena utilização de todos os recursos, competências e qualidades disponíveis, para que o 
potencial humano da UE seja aproveitado de forma eficaz.

Base jurídica: As correlatoras entendem que o artigo 157.º, n.º 3, do TFUE constitui a base 
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jurídica para as medidas vinculativas destinadas a garantir a aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria 
de emprego e de trabalho. 

II. Questões específicas

1. Âmbito da diretiva (artigo 1.º, artigo 2.º, n.º 8, artigo 3.º e artigo 4.º, n.º 6)
 Exclusão de conselhos de administradores executivos
 Exclusão de PME
 Exclusão dos setores dominados por um único género

2. Caráter vinculativo da diretiva (artigos 4.º e 5.º)
 Vinculativa no procedimento ou vinculativa no resultado 
 Clarificação das disposições relativas às obrigações das empresas cotadas

3. Regime de sanções eficazes (artigo 6.º)
 Lista de sanções clara e dissuasora
 Discrição dos Estados-Membros

C. Questões para debate e possíveis alterações

As correlatoras identificam algumas questões para debate e apresentam, também, algumas 
possíveis alterações com vista a resolvê-las.

Pergunta n.º 1: como aumentar a eficácia da proposta através da adaptação do seu 
âmbito?

As correlatoras consideraram diversas possibilidades de alargamento do âmbito da diretiva, 
com vista a aumentar a sua eficácia e o seu impacto, nomeadamente através da inclusão de 
PME:

Alteração 1
Artigo 2 – ponto 8
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

8. «Pequena e média empresa» ou «PME», 
uma empresa que empregue menos de 250 
pessoas e cujo volume de negócios anual 
não exceda 50 milhões de EUR ou cujo 
balanço anual total não exceda 43 milhões 
de EUR, ou, tratando-se de uma PME com 
sede num Estado-Membro cuja moeda não 
seja o euro, os montantes equivalentes na 
moeda desse Estado-Membro;

Suprimido
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Alteração 2
Artigo 3
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não é aplicável às pequenas e 
médias empresas («PME»).

Suprimido

Justificação

As correlatoras reconhecem a importância das pequenas e médias empresas enquanto 
espinha dorsal inovadora da indústria na Europa. Assim, estas devem encontrar-se numa 
posição de vanguarda nos esforços tendentes à igualdade de género e, consequentemente, 
devem ser incluídas na diretiva. Todas as empresas cotadas em bolsa devem respeitar o 
objetivo fixado pela diretiva, dada a sua importância económica e responsabilidades 
económicas e sociais. 

Pergunta n.º 2: como clarificar e reforçar o artigo 4.º sobre os aspetos vinculativos da 
diretiva?

a) Artigo 4.º, n.º 1
Na presente redação, o artigo 4.º visa reforçar o procedimento para se alcançar as referidas 
percentagens, mas não as impõe. Até ao momento, as correlatoras têm opiniões divergentes 
sobre o facto de tal procedimento ser suficiente ou não. As possibilidades de alteração à 
diretiva nesta matéria (artigo 4.º ou considerando 33) são as seguintes:

Alteração 3
Artigo 4 – n.º 1
Apoiado por Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar que 
as empresas cotadas em cujos conselhos de 
administração os membros do sexo 
sub-representado ocupem menos de 40% dos 
cargos de administradores não-executivos, 
preenchem esses cargos com base numa 
análise comparativa das qualificações de cada 
candidato, em função de critérios 
preestabelecidos, claros, neutros e inequívocos, 
de modo atingir a referida percentagem até 1 
janeiro 2020 ou, no caso das empresas cotadas 
que sejam empresas públicas, até 1 janeiro 
2018.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos conselhos 
de administração os membros do sexo 
sub-representado ocupem menos de 40% 
dos cargos de administradores 
não-executivos adaptam os seus 
procedimentos de recrutamento, seleção e 
nomeação, com vista a atingir pelo menos 
40%, o mais tardar, até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 
sejam empresas públicas, até 1 de janeiro de 
2018. Estes procedimentos devem basear-
se numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
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de critérios preestabelecidos, claros, neutros 
e inequívocos.

Alteração 4
Considerando 33
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Texto da Comissão Alteração

(33) Para além das medidas relativas aos 
administradores não-executivos, e a fim de 
melhorar igualmente o equilíbrio de 
géneros entre os administradores que 
exercem funções de gestão quotidianas, as 
empresas cotadas devem ser obrigadas a 
assumir compromissos individuais quanto 
à representação de ambos os sexos entre os 
administradores executivos, a atingir até 1 
de janeiro de 2020. 
Com esses compromissos, as empresas em 
causa devem ter por objetivo alcançar 
progressos tangíveis em relação à sua 
situação atual, em matéria de equilíbrio 
entre homens e mulheres.

(33) Para além das medidas relativas aos 
administradores não-executivos, e a fim de 
melhorar igualmente o equilíbrio de 
géneros entre os administradores que 
exercem funções de gestão quotidianas, as 
empresas cotadas devem ser obrigadas a 
assumir compromissos individuais quanto 
à representação de ambos os sexos entre os 
administradores executivos, até 1 de 
janeiro de 2020. Com esses compromissos, 
as empresas em causa devem ter por 
objetivo alcançar progressos tangíveis em 
relação à sua situação atual, em matéria de 
equilíbrio entre homens e mulheres. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as empresas prosseguem os seus esforços 
até se atingir o objetivo de 40%. Para o 
efeito, a diretiva oferece garantias para 
que se atinja, de forma eficaz, o objetivo 
de um maior equilíbrio de géneros.

2. Artigo 4.º, n.º 2
As correlatoras entendem que o artigo 4.º, n.º 2, deve ser reforçado. Uma disposição que 
aceitasse uma representação inferior a 40% impediria que se alcançasse o objetivo da 
igualdade de género. As possibilidades de uma nova redação do artigo 4.º, n.º 2, são as 
seguintes:

Alteração 5
Artigo 4 – n.º 2
Apoiado por Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

2. O número de cargos de administrador 
não-executivo necessários para satisfazer o 
objetivo fixado no n.º 1 deve ser o mais 
próximo possível de 40%, sem todavia
ultrapassar 49%.

2. O número de cargos de administrador 
não-executivo necessários para satisfazer o 
objetivo fixado no n.º 1 deve ser, pelo menos,
de 40% por cento. 
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Alteração 6
Artigo 4 – n.º 2
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Texto da Comissão Alteração

2. O número de cargos de administrador 
não-executivo necessários para satisfazer o 
objetivo fixado no n.º 1 deve ser o mais 
próximo possível de 40%, sem todavia 
ultrapassar 49%.

2. O número de cargos de administrador 
não-executivo necessários para satisfazer o 
objetivo fixado no n.º 1 deve ser o mais 
próximo possível de 40%, sem todavia 
ultrapassar 50%.

3. Artigo 4.º, n.º 3
A última frase deste número é redundante, uma vez que a proposição anterior já qualifica 
objetivamente as qualificações dos candidatos.

Alteração 7
Artigo 4 – n.º 3
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de atingir o objetivo fixado no n.º 1, 
os Estados-Membros devem garantir que, na 
seleção dos administradores não-executivos, 
é dada prioridade ao candidato do sexo sub-
representado quando este seja tão qualificado 
quanto o candidato do outro sexo em termos 
de aptidão, competências e desempenho 
profissional, salvo se uma avaliação objetiva 
que tenha em conta todos os critérios 
específicos dos candidatos fizer pender a 
balança a favor do candidato do outro sexo.

3. A fim de atingir o objetivo fixado no n.º 1, 
os Estados-Membros devem garantir que, na 
seleção dos administradores não-executivos, 
é dada prioridade ao candidato do sexo 
sub-representado quando este seja tão 
qualificado quanto o candidato do outro sexo 
em termos de aptidão, competências e 
desempenho profissional.

4. Artigo 4.º, n.º 6
A criação de exceções devido ao facto de serem dominadas por um género consolidaria esse 
mesmo domínio de um único género.

Alteração 8
Artigo 4 – n.º 6
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem prever que 
as empresas cotadas em que os membros do 

Suprimido
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sexo sub-representado representem menos 
de 10% dos trabalhadores não sejam sujeitas 
ao objetivo fixado no n.º 1.

Justificação

Todas as empresas devem respeitar a obrigação de reforçar o equilíbrio entre homens e 
mulheres  e, por conseguinte, não se deve prever qualquer exceção. Em particular, a diretiva 
proporciona a todas as empresas flexibilidade na adoção dos procedimentos adequados, que 
dão resposta às necessidades do seu setor. Por último, os administradores não-executivos 
desempenham, normalmente, funções de supervisão e fornecem contributos para as tarefas 
gerais de gestão que não estão diretamente relacionadas com questões setoriais.

Pergunta n.º 3: como melhorar as sanções?

As correlatoras promovem o debate sobre a questão se deveria haver uma lista aberta ou 
fechada de sanções e qual a margem que os Estados-Membros deveriam ter para as aplicar 
com base nas seguintes propostas de alteração.

Alteração 9
Artigo 6 – n.º 2
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

2. Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, podendo
incluir qualquer das seguintes medidas:

2. Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas e devem incluir, 
pelo menos, as seguintes medidas:

Alteração 10
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Apoiado por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Evelyn Regner

Texto da Comissão Alteração

b-A) exclusão da empresa cotada de 
quaisquer concursos públicos.

Justificação

Dada a responsabilidade económica e social dos Estados-Membros e das autoridades 
regionais e locais, é essencial uma maior transparência das empresas públicas. Por 
conseguinte, as empresas cotadas que não cumpram as obrigações estabelecidas na diretiva 
devem ser excluídas dos concursos públicos servindo os interesses económicos gerais.


