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1. Introdução

A proposta da Comissão Europeia (CE) de alteração da Directiva 92/85/CEE visa melhorar a 
segurança e a saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes. Esta iniciativa 
legislativa que integra o “Pacote de Conciliação” da CE constitui uma das iniciativas de 
promoção da igualdade de género no mercado de trabalho.

Apoia-se a revisão da Directiva 92/85/CEE, considerando, todavia, que a reformulação 
proposta pela CE fica aquém do desejável, quer na redução das assimetrias entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho quer na promoção de uma conciliação activa e equilibrada 
da vida profissional com a vida familiar e privada, sobretudo, porque não fomenta uma 
parentalidade com responsabilidades partilhadas.

O aditamento do artigo 141º do Tratado CE à base jurídica da presente proposta, passando 
esta a ter uma base jurídica combinada – o n.º 2 do artigo 137º, respeitante à protecção da 
saúde e segurança dos trabalhadores, e o n.º 3 do artigo 141º do TCE, respeitante à promoção 
da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres – confere à Directiva uma maior 
harmonia conceptual. Por outro lado, o alargamento da base jurídica possibilita a inclusão de 
disposições relativas à protecção da maternidade e da paternidade, enquanto valores sociais 
eminentes.

As alterações introduzidas pela presente proposta incidem, em especial, na extensão do 
período mínimo de licença de maternidade, passando de 14 para 18 semanas; no princípio de 
remuneração equivalente a um salário completo; no estabelecimento de requisitos de 
segurança e saúde no local de trabalho e na proibição de despedimento.

2. Parentalidade com responsabilidades partilhadas.

A agenda social da UE estabelece nas suas prioridades a necessidade de promover políticas 
destinadas a facilitar a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, direccionadas 
tanto às mulheres como aos homens. O reforço da conciliação do trabalho com a vida familiar 
e privada é também uma das seis áreas prioritárias de acção definidas no Roteiro para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres para o período de 2006-2010.

A UE enfrenta actualmente um desafio demográfico, caracterizado por baixas taxas de 
natalidade e uma proporção crescente de idosos. A melhoria das disposições que favoreçam 
um equilíbrio entre a vida profissional e familiar constitui também parte da resposta a este 
declínio demográfico.

Verifica-se, porém, que os estereótipos de género persistem na sociedade, constituindo um 
obstáculo ao acesso das mulheres ao emprego e, sobretudo, ao emprego de qualidade. As 
mulheres, ao contrário dos homens, continuam a ser vistas como as principais responsáveis 
pelos cuidados dos filhos e outros dependentes, sendo não raras vezes confrontadas com a 
necessidade de optar entre a maternidade e a realização profissional. As mulheres são 
frequentemente percepcionadas como trabalhadoras de "elevado risco", de "segunda escolha" 
ou "inconvenientes", dada a elevada probabilidade de engravidarem e virem a usufruir do 
direito a licença de maternidade. É, pois, fundamental que as novas formas de licença não 
reflictam ou reforcem os estereótipos existentes na sociedade.
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A maternidade e a paternidade são direitos fundamentais, essenciais ao equilíbrio social. 
Assim, é desejável que a revisão da Directiva 92/85/CEE beneficie as mulheres trabalhadoras, 
protegendo a maternidade e a paternidade, designadamente através de medidas que encorajem 
os homens a assumir responsabilidades familiares.

O envolvimento dos pais na vida da criança, desde os primeiros meses de vida, afigura-se 
muito importante para o saudável desenvolvimento físico, emocional e psicológico da criança. 
Por isso, é necessário que a legislação comunitária preveja também uma licença de 
paternidade individual, não transmissível e remunerada, a ser gozada pelo cônjuge em 
simultâneo com a licença de maternidade. No caso de adopção, deveria ser igualmente 
reconhecido o direito a um período de licença, repartido entre ambos os membros do casal.

3. Duração da licença de maternidade

A proposta de alargamento da licença de maternidade para 18 semanas, seis das quais 
obrigatoriamente após o parto, corresponde ao período referido na Recomendação nº 191 da 
OIT, relativa à protecção da maternidade, adoptada em 2000.

Uma vez que o período de licença de maternidade de 18 semanas é já uma realidade em 
muitos Estados-Membros, o aumento de 4 semanas (das actuais 14 para as 18 propostas) 
traduz-se numa alteração modesta, com impactes provavelmente pouco significativos no 
actual quadro legislativo dos vários Estados-Membros. Acresce que o Comité Consultivo para 
a Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres recomenda o alargamento para 24 
semanas.

A proposta da CE não introduz disposições a respeito da amamentação. Tendo em conta a 
recomendação da OMS A55/15 sobre a importância da amamentação nos primeiros meses de 
vida e tendo também em consideração o art.º 10 da Convenção nº 183 da OIT, de 2000, que 
recomenda que a mulher deve ter direito a uma ou mais pausas diárias ou redução diária do 
tempo de trabalho para a amamentação, a relatora defende que deve ser previsto o direito a 
uma redução do horário de trabalho para a amamentação, sem perda de quaisquer regalias.

4. Remuneração

A proposta da CE propõe o pagamento a cem por cento de um salário mensal durante a 
licença de maternidade, equivalente ao último salário mensal ou ao salário médio mensal. No 
entanto, esta disposição não é obrigatória, estando o pagamento sujeito a um limite a 
determinar por cada Estado-Membro, nunca inferior ao subsídio por doença.

A relatora concorda com a proposta da CE, uma vez que a remuneração do salário integral 
durante o período de licença constitui uma garantia de que as mulheres não ficam 
financeiramente prejudicadas por decidirem ter filhos.

5. Proibição de despedimento

De um modo geral, as alterações propostas em relação à proibição de despedimento e de 
direitos das trabalhadoras afiguram-se positivas. Direitos que deverão ser extensivos ao pai 
durante o gozo da licença de paternidade.
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A proposta da CE proíbe o despedimento entre o início da gravidez e 6 meses após o termo da 
licença de maternidade, período que deverá ser alargado para um ano, uma vez que, em 
muitas situações, a trabalhadora será obrigada a adaptar-se a uma nova situação laboral, o que 
exige tempo.

A relatora considera positivas as alterações introduzidas neste âmbito, incluindo o direito a 
regressar ao mesmo posto de trabalho ou equivalente, usufruindo de eventuais melhorias 
ocorridas na sua ausência. Defende, no entanto, que deve ser salvaguardado que o posto de 
trabalho dito "equivalente" mantenha efectivamente o mesmo conteúdo funcional, tanto no 
que respeita ao salário auferido como às funções exercidas.

6. Flexibilidade na organização do trabalho

A relatora reconhece a importância da introdução da possibilidade de a trabalhadora, no seu 
regresso da licença de maternidade, solicitar ao respectivo empregador mudanças de horário e 
regime de trabalho. O empregador não deverá apenas considerar tais pedidos, mas atendê-los 
desde que justificados.

Este direito deverá também ser alargado ao pai, tendo em vista a promoção da partilha de 
responsabilidades familiares entre mulheres e homens. O facto de serem mais as mulheres do 
que os homens a recorrerem a essas disposições gera um desequilíbrio entre uns e outras, que 
se repercute negativamente na situação das mulheres no local de trabalho e na sua 
dependência económica.

A relatora lamenta que a CE não tenha proposto alterações no que respeita ao trabalho 
nocturno. Defende-se uma nova disposição que preveja a dispensa de trabalho nocturno para 
as trabalhadoras grávidas, algumas semanas antes e depois do parto e durante todo o tempo de 
amamentação.

Considera-se igualmente fundamental criar uma nova disposição que confira à trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante, bem como ao pai que gozou de licença de paternidade, a 
possibilidade de recusa de prestação de trabalho suplementar.

7. Saúde e Segurança

A avaliação do risco tem um papel central na presente proposta. No entanto, não é 
especificada nenhuma medida preventiva para eliminar todo o tipo de riscos para a 
reprodução. As disposições não obrigam o empregador a adoptar quaisquer medidas até ser 
informado da gravidez da trabalhadora, o que acontece por volta da sétima ou oitava semanas. 
Ora, os principais riscos de malformações do feto ocorrem nas primeiras semanas da gestação.

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.

A relatora manifesta preocupação quanto a esta matéria e considera que as trabalhadoras 
grávidas, puérperas e lactantes não devem ser olhadas isoladamente. 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.


