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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a actual crise económica tem tido repercussões negativas sobre a 
mobilidade e que afectou duramente os trabalhadores temporários e os trabalhadores a 
tempo parcial, sendo que as mulheres foram uma das categorias mais afectadas,

B. Considerando que o fosso salarial entre homens e mulheres (na UE as mulheres ganham 
em média cerca de 17,5% menos que os homens para o mesmo trabalho1), a segregação de 
género no mercado de trabalho, a ausência de condições de trabalho adequadas, a 
persistência de estereótipos e o risco de discriminação em razão do género constituem os 
principais obstáculos à mobilidade das mulheres; considerando que os factores 
relacionados com a família e a rede social, as infra-estruturas de cuidados a crianças, a 
habitação e as condições ambientais locais constituem igualmente barreiras ao exercício 
do direito à livre circulação por parte das mulheres,

C. Considerando que as diferenças significativas entre os géneros são evidentes no que 
respeita à mobilidade dos trabalhadores no interior da UE (os homens relatam que se 
deslocaram devido a um novo emprego ou que se transferiram por motivos de trabalho 
com muito mais frequência que as mulheres, isto é, 44% contra 27%, respectivamente2); 
considerando que é necessário melhorar o controlo do fenómeno da mobilidade com base 
em dados desagregados por sexo;

1. Exorta a Comissão a rever a Directiva relativa à aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres3 na Europa; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem políticas nacionais (com a participação 
das mulheres aquando da sua definição) destinadas a erradicar o fosso salarial entre 
homens e mulheres, que abordem a integração destas últimas no mercado de trabalho e 
promovam a igualdade de oportunidades como factores susceptíveis de contribuírem para 
a melhoria da mobilidade dos trabalhadores na UE,

2. Exorta os Estados-Membros a publicarem dados sobre os salários do sector público e a 
tornarem mais transparente a respectiva evolução, de forma a evitar que se mantenham ou 
aumentem as diferenças salariais; 

3. Manifesta a sua preocupação face à elevada taxa de “desperdício de capacidades 
intelectuais” no caso das mulheres, ou seja, a subutilização das qualificações dos 
trabalhadores móveis, particularmente flagrante nos sectores da prestação de cuidados 

                                               
1 Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Progressos em matéria de igualdade entre mulheres e 
homens 2010 (SEC(2011)0193).
2 Eurofound Study ‘Mobility in Europe - the way forward’.
3 Directiva 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 actividade profissional (reformulação) (JO L 204 de 26.07.2006, p. 23).
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domiciliários e dos trabalhos domésticos em que é preponderante a presença feminina; 
exorta, neste contexto, os Estados-Membros a implementarem adequadamente a 
regulamentação da UE em matéria de reconhecimento das qualificações;

4. Salienta que as mulheres que partem para o estrangeiro no intuito de desenvolver 
actividades relacionadas com a prestação de cuidados a crianças ou a idosos, como sejam 
“babysitters”, “au pairs”, amas ou enfermeiras, são frequentemente empregadas por 
entidades privadas, nomeadamente famílias ou membros da família, acabando, pois, 
frequentemente, por trabalhar sem contrato ou ilegalmente e não beneficiando, por 
conseguinte, de direitos nem de prestações em matéria de segurança social, de cuidados de 
saúde, etc;

5. Convida a Comissão a assegurar que os Estados-Membros apliquem a Directiva 
2004/38/CE sem qualquer discriminação, incluindo por motivos de orientação sexual; 
recorda à Comissão os seus anteriores apelos de que seja assegurada a liberdade de 
circulação de todos os cidadãos da UE e dos membros das suas famílias, incluindo tanto 
as uniões de facto registadas como as uniões de direito, independentemente da orientação 
sexual;

6. Solicita aos Estados-Membros que monitorizem a situação dos trabalhadores que cuidam 
de crianças ou de pessoas idosas e que proporcionem às mulheres que partem para o 
estrangeiro para exercer esse tipo de actividade todas as informações necessárias, 
nomeadamente sobre o acesso a postos de trabalho declarados e à formação neste 
domínio, os direitos sociais e os cuidados de saúde, entre outros, bem como prestando-
lhes aconselhamento em matéria de trabalho legal e alertando-as para os eventuais perigos 
que pode comportar o mercado de trabalho ilegal;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a acompanharem a situação das agências e 
organizações que oferecem emprego a trabalhadores nacionais de outros Estados-
Membros e a detectarem a eventual existência de postos de trabalho ilegais ou 
clandestinos, bem como de agências ou organizações que ofereçam empregos fictícios;

8. Exorta os Estados-Membros, nos casos em que os trabalhadores se desloquem juntamente 
com o seu cônjuge ou parceiro e respectivos filhos, a colocarem à disposição da unidade 
familiar serviços adequados, como estruturas de cuidados a crianças, estabelecimentos de 
ensino pré-escolar, escolas e serviços médicos, bem como o acesso gratuito aos serviços 
públicos de emprego, a fim de facilitar a inserção laboral do cônjuge ou parceiro que se 
desloca para outro Estado-Membro;

9. Chama a atenção da Comissão para as diferenças existentes entre os Estados-Membros em 
matéria de subsídios familiares, sobretudo para as famílias numerosas, o que comporta 
efeitos discriminatórios aquando da aplicação do princípio da livre circulação de 
trabalhadores;

10. Salienta que os Estados-Membros devem melhorar a situação das crianças deixadas pelos 
pais no país de origem e ajudá-las a desenvolverem-se com normalidade, beneficiando de 
acesso à educação e a uma vida social adequada;

11. Realça que o prolongamento do prazo para a supressão dos entraves transitórios à livre 
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circulação dos trabalhadores procedentes dos Estados-Membros cuja adesão teve lugar em 
2007 terá efeitos nefastos especialmente para as mulheres, que são mais afectadas pelo 
aumento do desemprego causado pela crise económica, uma vez que não dispõem das 
mesmas opções de flexibilidade que os homens; frisa que aquelas se encontrarão, além 
disso, expostas à pobreza, à marginalização e à exclusão social no caso de persistirem as 
restrições ao seu direito de livre circulação;

12. Insta a Comissão a apresentar propostas destinadas a criar condições que permitam às 
famílias com filhos o exercício do seu direito à mobilidade, estabelecendo, para o efeito, 
objectivos mínimos vinculativos quanto à disponibilidade de creches e demais estruturas 
de acolhimento de crianças e às licenças para prestação de cuidados, como seja a licença 
parental; insta os Estados-Membros a integrarem no seu sistema de ensino as crianças de 
trabalhadores que estejam a utilizar o direito à mobilidade;

13. Exorta os Estados-Membros a envidarem todos os esforços possíveis para assegurar o 
reconhecimento mútuo de diplomas e qualificações profissionais e a autorizarem a 
acumulação de períodos de quotização visando a cobertura em matéria de segurança social 
e de reforma; 

14. Insta os Estados-Membros a criarem mecanismos de cooperação susceptíveis de prevenir 
os efeitos devastadores nas famílias, nomeadamente nas crianças, causados pela sua 
separação dos pais e pela distância que os separa;

15. Exorta os Estados-Membros a fornecerem informações exaustivas e a possibilidade de 
participação em redes sociais aos trabalhadores e às suas famílias, de modo a estarem 
informados, numa língua que compreendam, sobre os seus direitos e eventuais benefícios 
no Estado-Membro de acolhimento, nomeadamente os direitos e benefícios relacionados 
com a segurança social, as estruturas de cuidados a crianças e a pessoas dependentes, os 
cuidados de saúde, as possibilidades de formação, como por exemplo cursos de línguas, e 
as actividades da comunidade a nível local; considera que, a bem de uma informação 
exaustiva, convém criar nos Estados-Membros um portal comum de informação em linha;

16. Solicita aos Estados-Membros que eliminem os obstáculos à mobilidade dos 
trabalhadores, oferecendo às mulheres que acompanham o seu cônjuge ou parceiro para 
outro Estado-Membro serviços adequados, nomeadamente cursos, a fim de facilitar a sua 
inserção no novo contexto sociocultural, como por exemplo cursos de línguas e cursos de 
formação profissional;

17. Congratula-se com as iniciativas adoptadas pela Comissão, como seja o mecanismo 
“Mulheres” e convida-a a alargar e a melhorar o âmbito dos projectos que visam 
incrementar a mobilidade profissional das mulheres;

18. Convida os Estados-Membros a criarem pontos de contacto para os trabalhadores móveis 
que exercem actividades de trabalho doméstico e de prestação de cuidados e que têm uma 
relação individual com o respectivo empregador, de molde a facultar-lhes a possibilidade 
de criação de uma rede que lhes permita estarem informados sobre os seus direitos.
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