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Legenda dos símbolos utilizados
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*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica 
proposta no projeto de ato).



PR\1003168PT.doc 3/8 PE519.508v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................6



PE519.508v01-00 4/8 PR\1003168PT.doc

PT



PR\1003168PT.doc 5/8 PE519.508v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificar, no 
interesse da União Europeia, a Convenção sobre Trabalho Digno para os Trabalhadores 
Domésticos, de 2011, da Organização Internacional do Trabalho (Convenção n.º 189)
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (11462/2013),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 153.º, do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e do artigo 
218.º, n.º 8, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0234/2013),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o artigo 90.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

1. Aprova o projeto de decisão do Conselho;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto da Proposta

A Convenção n.º 189 sobre Trabalhadores Domésticos da Organização Internacional do 
Trabalho foi adotada em 2011 e entrou em vigor a 5 de setembro e define que os Estados que 
a ratificam têm que tomar medidas para assegurar condições de trabalho decentes e com 
direitos sociais, prevenindo o abuso, a violência e o trabalho infantil no trabalho doméstico.  
A Comissão Europeia apresentou, a 21 de março de 2013, uma proposta de decisão do 
Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificar a Convenção (COM (2013)0152), 
autorização que é necessária uma vez que a Convenção contém aspetos que são da 
competência da UE. Com o relatório em apreço, pretendemos que o PE permita o avanço do 
processo.
É de salientar que vários países, nomeadamente países de origem dos fluxos migratórios, 
ratificaram já a Convenção: Bolívia (4/2013), Maurícias (9/2012), Nicarágua (1/2013), 
Paraguai (5/2013), Filipinas (9/2012), África do Sul (6/2013), Uruguai (6/12). Também na UE 
alguns países já avançaram para a ratificação da Convenção, nomeadamente a Itália (1/2013), 
e dois outros países têm a intenção de o fazer brevemente - Alemanha e Bélgica. Na América 
Latina, países como a República Dominicana, Colômbia, Argentina e Costa Rica também já 
manifestaram a sua vontade de assinar este texto.

Pontos Principais da Convenção   

A Convenção tem como objetivo principal a valorização dos trabalhadores domésticos, 
estabelecendo, entre outras garantias, as seguintes:

- o reconhecimento da importância dos trabalhadores domésticos para a economia;
- o reconhecimento de que o trabalho doméstico tem sido desvalorizado e inviabilizado e que 

quem o realiza são, sobretudo, mulheres e raparigas, muitas das quais migrantes ou 
pertencentes a comunidades desfavorecidas, ou seja, em situação de especial 
vulnerabilidade;

- a definição de trabalhador doméstico como aquele que realiza um trabalho doméstico no 
quadro de uma relação de trabalho;

- a adoção de medidas, pelos Estados signatários, que respeitem, promovam e apliquem os 
princípios e direitos fundamentais do trabalho (liberdade de associação, liberdade sindical e 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou obrigatório; abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação da 
discriminação em matéria de emprego), que são, simultaneamente, num número 
significativo de casos, também Direitos Humanos;

- estabelecimento de idade mínima para trabalhadores domésticos compatível com os 
Convénios 138 e 182, a qual nunca poderá ser inferior à idade mínima estipulada na 
legislação nacional para trabalhadores, bem como a garantia de que os menores de 18 anos 
não fiquem privados do direito à educação;

- a garantia de condições de vida decentes que respeitem a privacidade dos trabalhadores 
domésticos que residem na casa em que trabalham, e de que estes não sejam obrigados a 
trabalhar ou a permanecer na casa durante os períodos de descanso e de férias;



PR\1003168PT.doc 7/8 PE519.508v01-00

PT

- a garantia de que os trabalhadores domésticos são informados sobre as suas condições de 
trabalho de forma adequada e compreensível e, quando seja possível, através de contrato 
escrito (local de trabalho, data de início e término do contrato, tipo de trabalho a realizar, 
remuneração com estabelecimento de periodicidade e método de cálculo, horário de 
trabalho, férias anuais pagas, período de descanso diário e semanal, fornecimento de 
alimentação e alojamento, sendo o caso, os quais não devem ser objeto de dedução no 
salário pago; período experimental, condições de repatriamento quando se aplicar, prazo de 
pré-aviso para término do contrato...);

- a obrigação legal de que um trabalhador doméstico migrante que seja contratado num país 
para prestar serviço noutro país receba por escrito uma oferta ou um contrato de trabalho no 
país onde prestará serviço, antes de cruzar as fronteiras;

- a igualdade de tratamento entre os trabalhadores domésticos e os demais, de acordo com a 
legislação nacional ou convenções coletivas, no que respeita a horário de trabalho, 
compensação de horas extraordinárias, períodos de descanso diários e semanais e férias 
pagas, proteção da segurança social, inclusive proteção na maternidade;

- que o período de descanso semanal seja de, pelo menos, 24 horas consecutivas;

- que os trabalhadores domésticos beneficiem de um regime de salário mínimo, onde este 
exista, e que não haja discriminação salarial por motivo de sexo;

- o direitos dos trabalhadores domésticos a um local de trabalho seguro e saudável;
- a proteção efetiva contra práticas abusivas em relação aos trabalhadores domésticos 

contratados ou colocados nas casas por agências de emprego privadas;
- o acesso efetivo dos trabalhadores domésticos aos tribunais, a mecanismos de resolução de 

conflitos e a mecanismos de queixa em condições iguais aos trabalhadores em geral;
- a efetividade da inspeção do trabalho e da aplicação de normas e sanções, pelos Estados 

signatários;
Observações

Os dados do Eurostat estimam que existam 2,6 milhões de trabalhadores domésticos na UE, 
sendo 89 % mulheres e metade deles migrantes. O trabalho doméstico é um dos trabalhos 
mais desprotegidos e invisíveis, tendo em conta o caráter "isolado" e individual do mesmo. 
Assim, é muitas vezes difícil para os trabalhadores domésticos informarem-se acerca dos seus 
direitos, organizarem-se em associações e sindicatos representativos dos seus interesses e, 
desta forma, sentirem-se mais protegidos na reivindicação dos seus direitos laborais e sociais.

Em vários países da UE, o trabalho doméstico caracteriza-se pela precariedade, pela ausência 
de contrato de trabalho, pelo atraso no pagamento dos salários, pela exigência de realização 
de horas extraordinárias sem a devida remuneração, pelo desrespeito pelo direito às folgas e 
descansos, pelo não pagamento de feriados e férias, pela ausência de pagamentos à Segurança 
Social, entre outros.   
A Convenção n.º 189 da OIT obriga à proteção dos trabalhadores domésticos que, sendo 
muitas vezes mulheres e mulheres migrantes, se encontram em situações de grande 
vulnerabilidade, sendo muitas vezes vítimas de discriminação e vítimas de diversos tipos de 
abusos que configuram atentados graves contra os direitos humanos. 
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A Convenção estabelece que a sua ratificação não deve afetar disposições mais favoráveis que 
sejam aplicáveis aos direitos dos trabalhadores domésticos (Artigo 19.º). 

A relatora quer chamar a atenção para as seguintes questões:
- O artigo 8.º da Convenção refere-se à proteção dos trabalhadores migrantes e estabelece a 

necessidade de existir um contrato ou proposta de trabalho da entidade empregadora antes 
de o trabalhador entrar no país acolhedor. Segundo o n.º 2 da Convenção, esta obrigação não 
se aplica às zonas de integração económica regional, não existindo assim incompatibilidade 
entre a Convenção e o princípio da liberdade de circulação na UE. Sabemos, no entanto, que 
existe tráfico de seres humanos e, nomeadamente, tráfico de mulheres, não só de países 
terceiros para a UE, mas também entre países da UE. Assim, a relatora considera que os 
Estados devem conferir especial atenção à fiscalização dos contratos efetuados nos seus 
países, nomeadamente pelas agências de emprego privadas que contratam pessoas de outros 
países para trabalhar como trabalhadores domésticos (tal como referido no ponto 26.2 da 
Recomendação associada à Convenção em apreço).

- O Ponto 20 da Recomendação associada à Convenção chama a atenção para os problemas 
específicos dos trabalhadores domésticos que trabalham para múltiplos empregadores e que 
são pagos, normalmente, por hora ou dia de trabalho. De facto, estes trabalhadores 
encontram-se em situação de ainda maior fragilidade. Os Estados deverão assegurar que 
estes trabalhadores não têm menos proteção social e laboral que os demais, nomeadamente 
que os empregadores efetuam os descontos respetivos para a Segurança Social. Em relação 
às remunerações, é importante assegurar que os seus salários sejam correspondentes, no 
mínimo, aos salários mínimos nacionais consagrados legalmente nos sistemas nacionais, tal 
como estipulado na Convenção.

- As políticas que colocam pressão sobre os salários e os direitos laborais dos trabalhadores 
em geral refletem-se, de forma mais gravosa e negativa, nas condições de trabalho de 
trabalhadores mais desprotegidos, como é o caso dos trabalhadores domésticos. A aplicação 
de políticas de flexibilização das relações laborais – facilitação de despedimentos, 
diminuição dos salários e pensões, descapitalização dos regimes de segurança social, 
legalização dos contratos precários, aumento do horário de trabalho, falsa utilização do 
«trabalho independente» para funções permanentes, desvalorização dos contratos coletivos 
de trabalho, entre outras – são incontestavelmente contraditórias com os princípios de 
proteção do trabalhador implícitos nesta Convenção. Assim, a relatora considera que a 
revogação dessas políticas – impostas, nomeadamente pelo Semestre Europeu, pela 
Governação Económica, pelas políticas de consolidação orçamental aplicadas pelas troikas 
(UE e FMI) – é fundamental e necessária para a consecução coerente dos princípios de 
defesa dos direitos dos trabalhadores defendidos nesta Convenção.


