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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta tem por base o n.º 2 do artigo 137.º e o n.º 3 do artigo 141.º do Tratado CE. 
Embora a Directiva 92/85/CEE se baseie no artigo 118.º-A do Tratado CE (actual artigo 
137.º) e seja uma directiva especial no quadro da Directiva relativa à saúde e segurança 
(Directiva 89/391/CEE), aditou-se o artigo 141.º do Tratado CE à base jurídica da proposta.

A presente proposta decorre da necessidade de estabelecer medidas de conciliação sólidas 
cujo derradeiro objectivo é reforçar a percentagem das mulheres no mercado de trabalho, 
reduzir a segregação no mercado de trabalho e pôr fim às diferenças salariais entre homens e 
mulheres, aumentando as oportunidades no que diz respeito à licença de maternidade. A 
União Europeia precisa da participação de mais mulheres no mercado de trabalho, não só para 
resolver o problema de uma sociedade cada vez mais envelhecida, mas também para aumentar 
a competitividade a nível global.

Actualmente, o impacto dos partos na participação das mulheres no mercado de trabalho é 
bastante pronunciado, registando-se em 2007 uma diferença de 26% entre as mulheres que 
tiveram filhos e os homens. As razões são diversas, mas podem ser eliminadas através da 
revisão das regras relativas à licença de maternidade, à sua duração e remuneração e aos 
direitos e obrigações das mulheres que tiram uma licença de maternidade ou regressam da 
mesma, pois todas estão intrinsecamente ligadas à aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 141.º.

Partilha de responsabilidades

A partilha de responsabilidades entre os dois progenitores desde o momento do parto constitui 
um benefício adicional para o bem-estar psicológico e físico da criança. Para este fim é 
necessária uma directiva específica, uma vez que a actual directiva não inclui disposições 
relacionadas com a licença parental, focando apenas a saúde e segurança das mulheres 
grávidas ou lactantes. 

Os direitos das trabalhadoras grávidas em matéria de emprego
A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais está convicta de que a proposta de alteração 
da Directiva 92/85/CEE apoiará os direitos das mulheres grávidas em matéria de emprego. 

No entanto, está também convencida de que, sem as alterações agora propostas pela Comissão 
do Emprego e dos Assuntos Sociais e as medidas complementares aprovadas pelos parceiros 
sociais a nível europeu, o texto alterado não contribuirá cabalmente para uma melhor 
conciliação das vertentes da vida profissional, privada e familiar nem para ajudar a mulher a 
regressar ao mercado de trabalho.

Prolongamento da duração mínima da licença de maternidade e possibilidade de 
trabalho a tempo parcial
A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais considera que a opção de prolongar a 
duração da licença de maternidade de 14 para 20 semanas e a previsão de incentivos são 



PE428.236v02-00 4/31 AD\802695PT.doc

PT

meios óbvios de aumentar o potencial de conciliação da gravidez com a permanência no 
mercado de trabalho por parte das mulheres. Este prolongamento dará às mães um período de 
tempo adequado para regressar ao trabalho após a gravidez e para estabelecer laços com os 
filhos. 

Além disso, os receios manifestados por alguns Estados-Membros em relação aos custos 
desse prolongamento são infundados: o estudo ECORYS demonstra que um prolongamento 
até 18 semanas ou mesmo mais terá um impacto económico mínimo, mas garantirá melhores 
condições às trabalhadoras grávidas em termos de saúde.

Os empregadores devem ter em conta os pedidos das trabalhadoras no sentido da conversão 
do trabalho a tempo inteiro em trabalho a tempo parcial nos primeiros 12 meses após o parto.
Tal disposição seria conforme com as recomendações do relatório A55/15 da OMS.

Protecção das perspectivas de carreira
A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais apoia as alterações à Directiva 92/85/CEE 
apresentadas na alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º, segundo as quais as trabalhadoras puérperas 
têm o direito de retomar o trabalho ou um cargo equivalente em termos e em condições que 
não lhes sejam menos favoráveis e de beneficiar de quaisquer melhorias nas condições de 
trabalho a que teriam tido direito durante a sua ausência.

Tal disposição está intimamente ligada à segurança do emprego e constitui um passo 
importante para pôr fim à discriminação em razão da gravidez.

Os direitos das trabalhadoras independentes
Embora a proposta de directiva só proteja os direitos das trabalhadoras por conta de outrem, 
os Estados-Membros deverão assegurar, a fim de combater a discriminação e garantir a 
igualdade de oportunidades, que as trabalhadoras independentes também gozem dos direitos 
estabelecidos na directiva, tendo a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais alterado a 
proposta da Comissão nesse sentido.

O papel dos parceiros sociais
Em 14 de Dezembro de 1995, os parceiros sociais a nível europeu (BusinessEurope (UNICE), 
CEEP e CES) celebraram um acordo sobre a licença parental que foi implementado pela 
Directiva 96/34/CE do Conselho de 3 de Junho de 1996. Essa directiva estabelece as normas 
mínimas aplicáveis à licença parental, enquanto meio importante de conciliar a vida 
profissional e a vida familiar e de promover a igualdade de oportunidades e de tratamento 
entre homens e mulheres.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1



AD\802695PT.doc 5/31 PE428.236v02-00

PT

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Directiva 96/34/CE do Conselho, 
de 3 de Junho de 1996, relativa ao 
acordo-quadro sobre a licença parental 
celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela 
CES1 estabelece os requisitos mínimos 
para facilitar aos pais trabalhadores a 
conciliação das suas responsabilidades 
profissionais e parentais. Contudo, os 
parceiros sociais chegaram a acordo em 
18 de Junho de 2009 encontrando-se em 
curso o exame de um projecto de 
directiva.
------------
1 JO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

Justificação

A Directiva 96/34/CE do Conselho é um acordo-quadro entre a BusinessEurope (UNICE), o 
CEEP e a CES sobre a licença parental e um aditamento importante à proposta de alteração 
à Directiva 92/85/CEE ao prescrever exigências mínimas para facilitar a reconciliação das 
responsabilidades profissionais e parentais dos pais trabalhadores. Mas há que sublinhar 
que os parceiros sociais chegaram a acordo em 18/06/09 estando em curso o exame de um 
projecto de directiva, o que reactualizará o supracitado acordo-quadro. 

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) O acordo concluído pelos 
Estados-Membros na Cimeira de 
Barcelona em 2002 com o objectivo de 
garantir a igualdade entre homens e 
mulheres (igualdade de remuneração, 
licença parental, acesso ao trabalho onde 
gozem dos mesmos direitos) constitui a 
base para conseguir melhores condições 
no que se refere à conciliação entre vida 
privada e profissional e assegurará a 
independência económica quer dos 
homens quer das mulheres.
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Justificação

Os objectivos de Barcelona fazem parte da estratégia da UE para o crescimento e a criação 
de emprego e visam ajudar os jovens pais – especialmente as mulheres – a exercer uma 
actividade profissional e a conciliar vida profissional e privada. O acesso a melhores 
serviços de guarda de crianças (condições, preços e – pormenor muito importante – horários 
convenientes para os pais) é indispensável para o acesso das mulheres ao mercado de 
trabalho.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) A comunicação da Comissão de 4 de 
Julho de 2006 intitulada "Rumo a uma 
estratégia da UE sobre os direitos da 
criança" afirma que os direitos da 
criança devem constituir uma prioridade 
para a UE e que os Estados-Membros
estão obrigados a respeitar a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e os seus Protocolos Facultativos, 
bem como os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

Justificação

A comunicação considera os direitos da criança uma prioridade para a UE e refere que os 
Estados-Membros devem respeitar a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e os seus Protocolos Facultativos, bem como os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio. No que diz respeito à presente directiva, isto significa assegurar que todas as 
crianças tenham a possibilidade de ser amamentadas e de receber cuidados adequados, de 
acordo com as suas necessidades em matéria de desenvolvimento e de acesso a cuidados 
adequados e de elevada qualidade.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A guarda de crianças portadoras de 
deficiência constitui um desafio particular 
para as mães trabalhadoras, que deveria 
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ser reconhecido pela sociedade. A maior 
vulnerabilidade das mães trabalhadoras 
de crianças portadoras de deficiência 
justifica que lhes seja concedido um 
período adicional de licença de 
maternidade, cuja duração mínima deve 
ser fixada na presente directiva.

Justificação

A guarda de crianças portadoras de deficiência representa um desafio físico, mental e moral 
suplementar para as mães que trabalham. Os seus esforços para o enfrentar deve ser 
reconhecido pela sociedade. As mulheres grávidas que estão à espera de um filho deficiente 
têm de tomar muitas disposições durante a gravidez para garantir o bem-estar da criança. 
Nestes casos, afigura-se essencial estabelecer um período mínimo de licença adicional para 
permitir que as trabalhadoras grávidas que esperam um filho deficiente e as mães 
trabalhadoras com filhos portadores de deficiência enfrentem esse desafio e façam os 
preparativos necessários.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Por "posto de trabalho 
equivalente", na acepção do n.º 2, alínea 
c), do artigo 11.º, deve entender-se um 
posto de trabalho que se assemelha, na 
sua essência, ao posto de trabalho 
anteriormente ocupado, tanto em termos 
da remuneração auferida como das 
funções a desempenhar.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As mulheres devem, por conseguinte, 
ser protegidas contra a discriminação em 
razão de gravidez ou licença de 
maternidade e devem dispor de meios 
adequados de protecção jurídica.

(13) As mulheres devem, por conseguinte, 
ser protegidas contra a discriminação em 
razão de gravidez ou licença de 
maternidade e devem dispor de meios 
adequados de protecção jurídica, a fim de 
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salvaguardar os seus direitos a condições 
de trabalho dignas e a uma melhor 
conjugação da vida familiar e da vida 
profissional.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para uma efectiva igualdade de 
género, é fundamental que os homens 
gozem do direito a uma licença legal de 
paternidade, em moldes equivalentes aos 
da licença de maternidade, salvo no que 
respeita à duração, de modo a que 
progressivamente se criem condições para 
a participação equilibrada de homens e 
mulheres na actividade profissional e na 
vida familiar.

Justificação
A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens pressão social para que a não gozem. Há que enviar um sinal ao 
mercado de trabalho no sentido de que também os homens têm que passar tempo longe do 
local de trabalho e do seu emprego quando têm filhos. A actividade económica deve 
consequentemente ser organizada de forma a permitir a reprodução humana, que é um 
direito e uma responsabilidade na mesma medida para os homens e as mulheres, além de ser 
um proeminente valor social 

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) No Livro Verde da Comissão 
intitulado "Uma nova solidariedade entre 
gerações face às mutações demográficas" 
refere-se que os Estados-Membros têm 
uma taxa de fertilidade baixa, insuficiente 
para a renovação das populações. São, 
por isso, necessárias medidas destinadas à 
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melhoria das condições no local de 
trabalho para as trabalhadoras, antes, 
durante e depois da gravidez.
Recomenda-se que sejam seguidas as 
melhores práticas dos Estados-Membros 
com altas taxas de fertilidade e que 
garantem a manutenção da participação 
das mulheres no mercado de trabalho.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem
introduzir, no quadro das respectivas 
ordens jurídicas nacionais, medidas para 
assegurar que uma trabalhadora que 
sofra um prejuízo em virtude de violação 
das obrigações previstas na presente 
directiva obtenha – conforme considerem 
adequado – uma efectiva e eficaz 
reparação ou indemnização, a qual 
deverá ser dissuasiva e proporcional ao 
prejuízo sofrido. 

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As vítimas de discriminação devem 
dispor de meios de protecção jurídica 
adequados. A fim de assegurar um nível 
de protecção mais eficaz, deveria 
igualmente ser possível a intervenção das 
associações, organizações e outras 
pessoas colectivas nas acções judiciais, 
conforme os Estados-Membros
considerem adequado, em nome ou em 
defesa das vítimas, sem prejuízo das 
normas processuais nacionais relativas à 
representação e à defesa em juízo.
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Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) É necessário que os 
Estados-Membros encorajem e promovam 
a participação activa dos parceiros 
sociais, a fim de assegurar uma melhor 
informação das partes interessadas e uma 
maior eficácia. Ao encorajar o diálogo 
com os órgãos atrás referidos, os 
Estados-Membros podem obter um maior 
conhecimento e uma melhor compreensão 
da aplicação da presente directiva, bem 
como dos problemas que poderão surgir, 
com o objectivo de pôr termo à 
discriminação.

Justificação

A participação dos parceiros sociais é extremamente importante para pôr termo à 
discriminação. As suas redes de dados podem proporcionar aos trabalhadores canais de 
informação adicionais sobre os seus direitos e constituir uma fonte de conhecimentos para os 
Estados-Membros, dado que têm uma maior experiência relativamente aos vários problemas 
que poderão surgir. Consideramos, por isso, importante assegurar a sua participação activa 
e estabelecer um diálogo aberto.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os Estados-Membros devem 
encorajar o diálogo entre os parceiros 
sociais e com as ONG, com vista a ter 
conhecimento das diferentes formas de 
discriminação e a combatê-las.
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Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 –ponto -1 (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 1.º é aditado o seguinte:
“3-A. Além disso, a presente directiva visa 
assegurar que as trabalhadoras podem 
desempenhar o seu papel essencial na 
família e garantir uma protecção 
específica e adequada da mãe e da 
criança.”

Justificação

O novo parágrafo realça a necessidade vital das trabalhadoras de poderem desempenhar o 
seu papel essencial de mães.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A alínea a) do artigo 2.º passa a ter 
a seguinte redacção:
"a) Trabalhadora grávida: toda a 
trabalhadora grávida, incluindo a 
trabalhadora doméstica, que informe o 
empregador do seu estado, em 
conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais;"

Justificação

A directiva-quadro relativa à saúde e segurança exclui as trabalhadoras domésticas. 
Contudo, deveriam ser explicitamente incluídas na protecção da maternidade. 

Alteração 15
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. A alínea b) do artigo 2.º passa a ter 
a seguinte redacção:
"b) Trabalhadora puérpera: toda a 
trabalhadora puérpera, incluindo a 
trabalhadora doméstica, nos termos das 
legislações e/ou práticas nacionais que 
informe o empregador do seu estado, em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas;"

Justificação

A directiva-quadro relativa à saúde e segurança exclui as trabalhadoras domésticas. 
Contudo, deveriam ser explicitamente incluídas na protecção da maternidade. 

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-C (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

-1-C. A alínea c) do artigo 2.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"c) Trabalhadora lactante: toda a 
trabalhadora lactante, incluindo a 
trabalhadora doméstica, nos termos das 
legislações e/ou práticas nacionais que 
informe o empregador do seu estado, em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas."

Justificação

A directiva-quadro relativa à saúde e segurança exclui as trabalhadoras domésticas. 
Contudo, deveriam ser explicitamente incluídas na protecção da maternidade. 

Alteração 17
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-D (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-D. Ao n.º 1 do artigo 3.º é aditado o 
seguinte parágrafo:
"2-A. As linhas de orientação referidas no 
primeiro parágrafo serão regularmente 
avaliadas com vista à sua revisão, pelo 
menos de cinco em cinco anos, a partir de 
2012."

Justificação

Explicação: é importante actualizar as linhas de orientação em função dos desenvolvimentos 
e conhecimentos recentes.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-E (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 - Título

Texto da Comissão Alteração

-1-E. O título do artigo 4.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"Avaliação, informação e consulta"

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.
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Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-F (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-F. No artigo 4.º, é inserido o seguinte 
número:
"-1. Para a avaliação dos riscos, 
efectuada em conformidade com a 
Directiva 89/391/CEE, o empregador 
incluirá uma avaliação dos riscos para a 
saúde reprodutiva dos trabalhadores e das 
trabalhadoras."

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-G (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

-1-G. O n.º 2 do artigo 4.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Sem prejuízo do artigo 10.º da 
Directiva 89/391/CEE, na empresa e/ou 
no estabelecimento, as trabalhadoras 
referidas no artigo 2.º e as que possam 
encontrar-se numa das situações 
referidas no artigo 2.º e/ou os seus 
representantes, assim como os parceiros 
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sociais pertinentes, serão informados dos 
resultados da avaliação referida no n.º 1, 
bem como de todas as medidas relativas 
à segurança e à saúde no local de 
trabalho."

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-H (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-H. No artigo 4.º, é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Serão tomadas as medidas 
adequadas para garantir que os 
trabalhadores e/ou os seus representantes 
possam fiscalizar a aplicação da presente 
directiva ou intervir na sua aplicação, em 
especial no que se refere às medidas 
tomadas pelo empregador referidas no n.º 
2, sem prejuízo da responsabilidade que 
incumbe ao empregador em relação à 
adopção dessas medidas."

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
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incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-I (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-I. No artigo 4.º, é aditado o seguinte 
número:
"2-B. A consulta e participação dos 
trabalhadores e/ou dos seus 
representantes efectua-se nos termos do 
artigo 11.º da Directiva 89/391/CEE, 
sobre as matérias abrangidas pela 
presente directiva."

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-J (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-J. No artigo 6.º é aditado o seguinte n.º 
2-A:
"2-A. Além disso, as trabalhadoras 
grávidas não podem executar tarefas 
como o transporte e levantamento de 
pesos, nem trabalhos perigosos, 
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cansativos e insalubres."

Justificação

Além das actividades que as exponham a elevados riscos, as trabalhadoras grávidas não 
devem poder executar tarefas que impliquem grandes esforços físicos ou perigos para a 
saúde.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-K (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

- 1-K. No artigo 7.º, n.º 2, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redacção:

"a) Transferência para um horário de 
trabalho diurno compatível; ou"

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-L (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-L. Ao artigo 7º é aditado o seguinte 
ponto:

"2-A. A trabalhadora que pretenda ser 
dispensada de prestar trabalho nocturno 
deve, de acordo com as regras 
estabelecidas pelos Estados-Membros, 
informar o empregador e, no um caso da 
alínea b) do n.º 2, apresentar um atestado 
médico."
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Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-M (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-M. No artigo 7.º, é aditado o seguinte 
número:

"2-B. No caso de famílias monoparentais 
e de pais de crianças portadoras de 
deficiências graves, o período referido no 
n.º 1 pode ser prolongado segundo as 
modalidades estabelecidas pelos 
Estados-Membros."

Alteração27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-N (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-N. É inserido o seguinte artigo 7.º-A:

«Artigo 7.º-A
Horas extraordinárias
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras grávidas, puérperas e 
lactantes não sejam obrigadas a efectuar 
horas extraordinárias e a trabalhar aos 
domingos e feriados durante a gravidez e 
durante um período de seis meses após o 
parto.»

Alteração28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de pelo menos 18 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto. 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de 18 semanas.

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento em 
que tiram a parte não obrigatória da licença 
de maternidade, antes ou depois do parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento em 
que tiram a parte não obrigatória da licença 
de maternidade, antes ou depois do parto.
O período obrigatório de seis semanas de 
licença de maternidade aplica-se a todas 
as trabalhadoras, independentemente do 
número de dias trabalhados antes do 
parto. Os Estados-Membros podem 
alargar a parte obrigatória da licença de 
maternidade até um máximo de 4
semanas antes e pelo menos 8 semanas 
antes do nascimento de uma criança 
deficiente.



PE428.236v02-00 20/31 AD\802695PT.doc

PT

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A trabalhadora deve notificar o 
período de licença de maternidade, pelo 
menos, três meses antes do início da 
mesma.

Justificação

A alteração 25 da relatora afirma que as trabalhadoras grávidas não devem ser obrigadas a 
fazer horas extraordinárias durante um período de 3 meses antes do parto. Se a trabalhadora 
notificar o período de licença de maternidade escolhido por essa altura, será mais fácil para 
o empregador tomar disposições com vista à sua substituição.

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No caso de nascimentos múltiplos, o 
período de licença de maternidade 
referido no n.º 1 do artigo 8.º é acrescido 
de 4 semanas por cada filho.

Justificação

Os períodos totais de licença normal também são expressos em semanas.

Alteração 32
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença em caso de parto 
prematuro, hospitalização da criança à 
nascença, criança com deficiência ou 
nascimentos múltiplos. A duração do 
período adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença pago na íntegra em 
caso de parto prematuro, hospitalização da 
criança à nascença, criança com 
deficiência, mãe com deficiência ou 
nascimentos múltiplos. A duração do 
período adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s). O 
período total de licença de maternidade 
deve ser alargado a pelo menos oito 
semanas após o nascimento, no caso do 
nascimento de uma criança portadora de 
deficiência, e os Estados-Membros devem 
assegurar um período adicional de licença 
de seis semanas no caso de um 
nado-morto.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente directiva não é aplicável 
às trabalhadoras independentes. 

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros adoptam 
medidas adequadas para o 
reconhecimento da depressão pós-parto 
como patologia grave e apoiam as 
campanhas de sensibilização tendentes a 
promover uma informação correcta sobre 
a depressão pós-parto e contra os 
preconceitos e os riscos de estigmatização 
ainda ligados a essa depressão.

Justificação

A presente alteração visa sensibilizar os Estados-Membros para a necessidade do 
reconhecimento oficial da depressão pós-parto como patologia, já que se trata de um 
distúrbio que afecta entre 10 e 15% das mulheres e que tem um forte impacto na vida 
profissional e familiar.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas para assegurar a 
segurança e a saúde das trabalhadoras 
grávidas no que diz respeito às condições 
ergonómicas, ao tempo de trabalho 
(incluindo trabalho nocturno e mudança 
de trabalho), à intensidade do trabalho e 
ao aumento da protecção contra agentes 
infecciosos específicos e a radiação 
ionizante. 

Justificação

A protecção da segurança e saúde das trabalhadoras grávidas deve ser uma das principais 
preocupações da presente directiva.
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Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.º, for despedida durante o 
período referido no n.º 1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
despedimento ocorrer nos seis meses 
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o empregador deve fundamentar 
por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento, a pedido da 
trabalhadora em questão.

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.º, for despedida durante o 
período referido no n.º 1 ou nos seis meses 
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o empregador deve fundamentar 
por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento. As condições 
materiais de despedimento previstas nas 
legislações nacionais permanecem 
inalteradas. 

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Nos casos referidos nos artigos 5.°, 
6.°, e 7.°, os direitos decorrentes do 
contrato de trabalho das trabalhadoras na 
acepção do artigo 2.° e a manutenção de 
uma remuneração e/ou o benefício de 
uma prestação equivalente devem ficar 
assegurados em conformidade com as 
legislações e/ou práticas nacionais;

Justificação

Os direitos das mulheres deveriam ter por base a integralidade do salário, para não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.



PE428.236v02-00 24/31 AD\802695PT.doc

PT

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. As trabalhadoras, na acepção do 
artigo 2.º, impedidas de exercer a sua 
actividade por o empregador as considerar 
inaptas para o trabalho sem uma indicação 
médica nesse sentido por elas apresentada, 
recebem uma remuneração equivalente ao 
seu salário completo até ao início do 
período de licença de maternidade, na 
acepção do n.º 2 do artigo 8.º.»

1-A. A trabalhadora, na acepção do artigo 
2.º, impedida de exercer a sua actividade 
por o empregador a considerar inapta para 
o trabalho sem uma indicação médica 
nesse sentido por ela apresentada, devem 
consultar um médico por sua própria 
iniciativa. Se o médico certificar a sua 
aptidão para o trabalho, o empregador 
deve continuar a empregá-la ou a pagar
uma remuneração equivalente ao seu 
salário completo até ao início do período 
de licença de maternidade, na acepção do 
n.º 2 do artigo 8.º.»

Justificação

O facto de a mulher consultar um médico por ela livremente escolhido permite clarificar se 
está realmente doente ou não. Só devem ser tomadas outras medidas depois de um 
diagnóstico claro.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – ponto 1 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado ao artigo 11.º da Directiva 
o seguinte ponto 1, alínea a-A):
"1. a-A) Os Estados-Membros podem 
adoptar medidas preventivas e de 
fiscalização relativas à protecção e à 
segurança no local de trabalho das 
trabalhadoras grávidas ou puérperas."
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Justificação

As condições de stress no local de trabalho podem influir na saúde psíquica das mulheres 
grávidas ou puérperas e ter repercussões no feto ou no recém-nascido. Precisamos de 
medidas de fiscalização do ponto de vista da flexibilidade e segurança.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Deve ser garantido o direito das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, de 
retomar o seu posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente em condições 
que não lhes sejam menos favoráveis, e de 
beneficiar de quaisquer melhorias nas 
condições de trabalho a que teriam tido 
direito durante a sua ausência;

c) Deve ser garantido o direito das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, de 
retomar o seu posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente em condições 
que não lhes sejam menos favoráveis, e de 
beneficiar de quaisquer melhorias nas 
condições de trabalho a que teriam tido 
direito durante a sua ausência; em 
situações excepcionais de reestruturação 
ou de reorganização radical do processo 
produtivo, deverá ser sempre garantida à 
trabalhadora a possibilidade de debater 
com a entidade patronal o impacto dessas 
mudanças na sua situação profissional e 
os representantes dos trabalhadores 
devem dispor da possibilidade de 
debaterem com a entidade empregadora o
impacto dessas mudanças nos 
trabalhadores em causa;

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"c-A) A manutenção, para as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
de oportunidades de evolução profissional 
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através da educação, a par com formação 
profissional contínua e complementar, de 
forma a consubstanciar as suas 
perspectivas de carreira;"

Justificação

Visa assegurar que o facto de as mulheres serem mães não afecte adversamente as suas 
perspectivas de carreira. A entidade empregadora deve, em consulta com a trabalhadora em 
causa, empreender as acções necessárias em matéria de educação e formação para 
assegurar a manutenção das perspectivas de carreira da trabalhadora.

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) O gozo da licença de maternidade 
não deve prejudicar os direitos de pensão 
da trabalhadora, devendo o período de 
duração da licença de maternidade ser 
imputado ao período de actividade 
profissional para efeitos de cálculo dos 
direitos a pensão de reforma, e as 
trabalhadoras não devem sofrer qualquer 
redução da pensão de reforma pelo facto 
de terem gozado a licença de maternidade.

Justificação

É importante que os subsídios dados às trabalhadoras durante o período de licença de 
maternidade não lhes tragam desvantagens em matéria de direitos de pensão. Os 
Estados-Membros deverão impedir que tal aconteça e compensar a possível perda de direitos 
de pensão. 

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c) 
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao último salário 
mensal ou salário mensal médio, dentro de 
eventuais limites determinados pelas 
legislações nacionais. Tais limites não 
podem ser inferiores à prestação recebida 
pelas trabalhadoras, na acepção do artigo 
2.º, na eventualidade de interrupção das 
respectivas actividades por razões 
relacionadas com o seu estado de saúde.
Os Estados-Membros podem fixar o 
período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio.

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao último salário 
mensal ou salário mensal médio. Às 
trabalhadoras em licença de maternidade 
será paga a integralidade do salário e a 
prestação será 100% do último salário 
mensal ou do salário mensal médio. Os 
Estados-Membros podem fixar o período 
que serve de base ao cálculo do salário 
mensal médio.

Justificação

O pagamento na íntegra do salário completo constitui uma garantia de que as mulheres não 
sejam financeiramente prejudicadas por decidirem ter filhos. Muitos Estados-Membros
prevêem já o pagamento de 80 a 100% do salário médio durante o período de licença de 
maternidade. Para mais, as grávidas não devem ser penalizadas financeiramente pela sua 
decisão de ter um filho.

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É acrescentado o seguinte ponto 3-A:
“3-A. Os Estados-Membros garantem o 
direito das trabalhadoras em licença de 
maternidade a receberem 
automaticamente qualquer aumento 
salarial, se for caso disso, sem terem de 
cessar temporariamente a sua licença de 
maternidade para poderem beneficiar 
desse aumento.”
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Justificação

Se houver um aumento salarial relativo ao lugar das trabalhadoras em licença de 
maternidade, deverá ser aplicável automaticamente para que elas não tenham que 
interromper a sua licença de maternidade apenas para poderem obter esse aumento e depois 
retomarem a licença. O trabalho administrativo do empregador neste contexto também será 
reduzido e simplificado.

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A

Texto da Comissão Alteração

4. É inserido o seguinte artigo 12.ºA: Suprimido

«Artigo 12.ºA

Ónus da prova

1. Os Estados-Membros, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, tomam as 
medidas necessárias para garantir que, 
quando uma pessoa considerar terem sido 
violados os direitos que lhe assistem por 
força da presente directiva, apresentando 
perante um tribunal ou outra autoridade 
competente elementos de facto 
constitutivos da presunção de tal violação, 
incumba à parte demandada provar que 
não houve incumprimento da directiva. 
2. O nº 1 não obsta a que os 
Estados-Membros imponham um regime 
probatório mais favorável à parte 
demandante.
3. O disposto no n.º 1 não é aplicável aos 
processos penais.
4. Os Estados-Membros podem não 
aplicar o disposto no n.º 1 a acções em 
que a averiguação dos factos incumbe ao 
tribunal ou à instância competente. 

5. O disposto nos n.ºs 1 a 4 aplica-se 
igualmente às acções judiciais intentadas 
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nos termos do artigo 12.º.»

Justificação

O texto proposto viola o princípio da presunção da inocência e prejudicaria posição de 
equilíbrio entre empregador e empregado. É a pessoa que sustenta uma afirmação que deve 
provar a sua veracidade. Não é possível exigir à parte que afirma que "nada se passou" que 
apresente provas de que "nada se passou".

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que as 
associações, as organizações e outras 
entidades legais que, de acordo com os 
critérios estabelecidos na respectiva 
legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo em assegurar o 
cumprimento do disposto na presente 
directiva possam intervir em processos 
judiciais e/ou administrativos previstos 
para impor o cumprimento das obrigações 
impostas pela presente directiva, em nome 
ou em apoio da parte demandante e com a 
aprovação desta. 

Justificação
Caso esta alteração seja aprovada, o n.º 5 passa a ter a seguinte redacção: "O disposto nos 
n.°s 1 a 4-A aplica-se igualmente às acções intentadas nos termos do artigo 12.°."

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-B



PE428.236v02-00 30/31 AD\802695PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros introduzem nas 
respectivas ordens jurídicas internas as 
medidas necessárias para proteger os 
indivíduos contra eventuais formas de 
tratamento ou consequências adversas 
decorrentes de uma queixa apresentada ou 
de um procedimento judicial intentado para 
exigir o cumprimento dos direitos que a 
presente directiva consagra.

Os Estados-Membros introduzem nas 
respectivas ordens jurídicas internas as 
medidas necessárias para proteger os 
indivíduos, incluindo testemunhas, contra 
eventuais formas de tratamento ou 
consequências adversas decorrentes de 
uma queixa apresentada ou de um 
procedimento judicial intentado para exigir 
o cumprimento dos direitos que a presente 
directiva consagra.

Justificação

O alargamento às testemunhas da protecção contra represálias permite garantir a sua 
participação fiável no exame das queixas pela justiça, sem que tenham de recear qualquer 
tratamento discriminatório.

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-C

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam o regime 
de sanções aplicável às infracções às 
disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente directiva e adoptam 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação dessas sanções. As 
sanções podem compreender o pagamento 
de indemnizações que não podem ser 
limitadas pela fixação prévia de um limite 
superior e devem ser efectivas,
proporcionadas e dissuasivas.»

Os Estados-Membros determinam o regime 
de sanções aplicável às infracções às 
disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente directiva e adoptam 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação dessas sanções. As 
sanções podem compreender o pagamento 
de indemnizações e devem ser efectivas e 
proporcionadas.»  

Justificação

Ao proibir a limitação dos direitos a indemnizações, a UE restringe de forma 
desproporcionada a margem de manobra dos Estados-Membros e força-os a adoptar 
disposições detalhadas que não são compatíveis com o seu próprio direito processual. 
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