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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O trabalho sazonal é uma necessidade estrutural da União Europeia devido, não só, aos 
desafios demográficos e ao envelhecimento da sua população, situação que se prevê virá a 
agravar-se no futuro, bem como devido à importante falta de mão-de-obra neste sector.

A proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as condições de entrada 
e residência de nacionais de países terceiros com vista à realização de trabalho sazonal fixa 
um processo comum de entrada e residência na UE e estabelece os direitos dos trabalhadores 
sazonais provenientes de países terceiros.

A relatora de parecer, aborda a directiva pela perspectiva da inclusão da dimensão género, 
manifesta, por um lado, a sua satisfação pelos incentivos propostos para a garantir a migração 
circular e, por outro, expressa a sua profunda preocupação pela situação vulnerável a que, 
com frequência, são expostos os trabalhadores sazonais, em particular as mulheres.

Apesar da dificuldade de apresentar dados estatísticos exactos, é um facto que uma 
percentagem importante da população migrante são mulheres, o que deve ser seriamente tido 
em conta para a gestão mais eficaz dos fluxos migratórios na categoria específica do trabalho 
sazonal.

Em muitos países do mundo, as mulheres são particularmente vulneráveis devido à pobreza, à 
insuficiente cobertura e assistência social, deficiente escolaridade (formação), insuficientes 
recursos económicos e insuficiente informação sobre os seus direitos. Além disso devem 
afrontar os preconceitos e estereótipos ligados ao género, à raça, à cor, à religião e outras 
discriminações. Todas estas dificuldades, e os problemas delas decorrentes, dificultam ainda 
mais a sua vida como trabalhadoras sazonais, em particular quando, entre outros, têm de 
cuidar dos seus filhos menores.

Sectores que empregam com frequência mulheres em trabalho sazonais são a agricultura, 
durante os períodos de plantação e colheita, e o turismo durante o período de férias. Contudo, 
são com frequência sobrecarregadas, sem que tal esteja previsto nos contratos de trabalho 
sazonal, com trabalhos domésticos ou de cuidados a pessoas de idade, com deficiência ou 
crianças. As necessidades variáveis, incentivos, desafios e garantias dos trabalhadores 
migrantes desta categoria específica do trabalho sazonal, não devem perpetuar as
desigualdades salariais ou dos termos e condições do trabalho sazonal. O presente parecer faz 
uma referência particular à necessidade de proteger as crianças que vivem nos alojamentos 
assim como de assegurar o pleno respeito e protecção da saúde e segurança das trabalhadoras 
migrantes sazonais grávidas, puérperas ou aleitantes.

As trabalhadoras sazonais devem conhecer os seus direitos, as condições que regem o 
contrato de trabalho sazonal e a natureza dos trabalhos que são chamadas a efectuar, para que 
não sejam obrigadas, contra a sua vontade, a efectuar horas de trabalho suplementares como 
ajudantes em serviços domésticos ou para a prestação de cuidados ou ainda no trafico de seres 
humanos e/ou na prostituição. As mulheres trabalhadoras sazonais, são com frequência mais 
vulneráveis porque ignoram os mecanismos de apresentação de queixa ou hesitam em 
utilizá-los, com medo de consequências negativas para as perspectivas de contratação futura.
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Assim, é necessária uma definição e informação clara dos direitos e obrigações dos 
trabalhadores sazonais, nos sectores da economia que preenchem os critérios para trabalho 
sazonal, para que não haja condições de trabalho arbitrárias ou abusivas nem exploração. É 
igualmente necessário um quadro jurídico seguro de protecção dos trabalhadores sazonais,
bem como acções coordenadas e controlos sistemáticos pelos serviços competentes a fim de 
definir modelos mínimos vinculativos de remuneração, alojamento digno e sanidade.

As informações sobre as condições de entrada e de residência, a descrição completa dos 
direitos e todos os documentos comprovativos necessários, devem estar disponíveis na língua 
materna dos trabalhadores sazonais ou deve prever-se a prestação de explicações com o 
recurso a intérprete, para que, nos casos de analfabetismo, principalmente entre as mulheres, 
seja dada toda a ajuda possível para a sua plena compreensão. Tendo pleno conhecimento dos 
seus direitos, estas poderão recorrer com mais facilidade à justiça em caso de violação dos 
seus direitos, de maus-tratos ou de exploração sexual, ou outra, de que sejam objecto. 

O presente parecer defende igualmente todos os esforços desenvolvidos para o 
empoderamento das mulheres trabalhadoras sazonais com programas específicos de 
educação/formação e apoio. Com os instrumentos apropriados, o intercâmbio de boas práticas 
entre os Estados-Membros da UE e acções coordenadas de organizações sindicais, ou outras,
e países terceiros, pode-se conseguir uma constante e sistemática melhoria dos conhecimentos 
e capacidades, uma melhor mobilidade e uma "imigração circular", em benefício tanto da UE 
e dos países terceiros como dos próprios trabalhadores sazonais. O objectivo é, por um lado, 
melhorar a produtividade, a competitividade e o desenvolvimento económico dos Estados-
Membros, com vista à promoção/realização efectiva dos objectivos da Estratégia 2020 para 
uma Europa mais social e, por outro, a protecção do nacionais de países terceiros que 
efectuam trabalho sazonal.

O parecer assinala igualmente a necessidade de adoptar o "gender budgeting" na elaboração e 
aplicação dos orçamentos nacionais de modo a assegurar, por um lado, a suficiência dos 
recursos e, por outro, o acompanhamento e controlo eficaz do resultados dos programas e 
incentivos específicos, com vista à protecção dos direitos dos trabalhadores permanentes e 
sazonais de países terceiros e o reforço da coesão social. 

A recolha sistemática de dados estatísticos relativos à imigração sazonal das mulheres 
constitui a base mais correcta para lançar as políticas mais apropriadas para fazer face aos 
desafios e problemas que acompanham a imigração sazonal.

   

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Espera que a presente directiva 
contribua para a luta contra a imigração 
ilegal, o trabalho clandestino e a 
economia paralela, fenómenos 
alimentados e incentivados por redes 
mafiosas e pelo crime organizado que 
normalmente têm por vítimas mulheres 
vulneráveis e crianças.

Or. el

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. A presente directiva deverá ter em 
consideração que, de acordo como os 
relatórios da ONU, da OCDE e da 
Organização Internacional do Trabalho e 
outras organizações, uma grande 
percentagem de imigrantes sazonais que 
entram anualmente na UE são mulheres 
provenientes de países terceiros, onde há 
pobreza, analfabetismo e baixo nível de 
vida.

Or. el
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Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. A presente directiva deverá 
igualmente ter em conta os obstáculos 
com que se deparam as trabalhadoras 
migrantes sazonais, em particular as 
mulheres com filhos menores, uma vez 
que, para além das dificuldades de 
adaptação a um país estrangeiro, têm 
também que afrontar preconceitos, 
estereótipos em razão do género, raça, 
cor, religião e outras discriminações.

Or. el

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Os trabalhadores sazonais deverão 
conhecer os seus direitos e igualmente 
que o seu trabalho deve ter um carácter 
exclusivamente sazonal, em particular as 
mulheres que, para além do trabalho 
sazonal pré-acordado, são com frequência 
obrigadas a trabalhos suplementares 
como ajudantes domésticas ou a prestar 
cuidados a pessoas idosas, crianças 
pequenas ou pessoas com deficiência ou 
ainda à prestação forçada de serviços 
como por exemplo a prostituição. 

Or. el
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Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-A. As autoridades competentes devem 
realizar controlos periódicos sobre a 
adequação do alojamento, das condições 
de vida e sanidade dos trabalhadores 
sazonais, em particular nos casos de 
alojamento onde vivem crianças. As 
autoridades de inspecção competentes 
deverão ter o direito de fazer 
recomendações aos empregadores e de 
aplicar sanções aos infractores, caso 
constatem irregularidades.

Or. el

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-A. As trabalhadoras sazonais são com 
frequência vítimas de todo o tipo de 
exploração por parte dos seus 
empregadores (exploração sexual,  
prestação forçada de trabalho 
suplementar ou horários esgotantes, ou  
condições difíceis de trabalho ou  
diferenças salariais). Será portanto 
necessária uma comunicação estreita e 
em ambos os sentidos entre o Estado, a 
administração local e os sindicatos e 
outras organizações para que possam 
colaborar com vista à elaboração de 
programas apropriados de 
empoderamento, formação e apoio a que 
os trabalhadores sazonais, homens e 
mulheres, possam recorrer, bem como, 
mecanismos de resolução dos problemas.
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Or. el

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Elementos comprovativos de que o 
requerente foi submetido a exame médico, 
não sofre de doenças contagiosas e está
saudável.

Or. el

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido se o empregador já tiver sido 
sancionado em conformidade com a 
legislação nacional por trabalho não 
declarado e/ou emprego ilegal.

3. Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido se o empregador já tiver sido 
sancionado em conformidade com a 
legislação nacional por trabalho não 
declarado e/ou emprego ilegal e/ou 
assédio, maus-tratos ou exploração de 
trabalhadores/as.

Or. el

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para disponibilizar informações 
sobre as condições de entrada e residência, 

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para disponibilizar informações 
sobre as condições de entrada e residência, 
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incluindo os direitos e todos os 
documentos comprovativos necessários 
para apresentar um pedido de autorização 
para residir e trabalhar no território de um 
Estado-Membro como trabalhador sazonal.

incluindo os direitos e todos os 
documentos comprovativos necessários 
para apresentar um pedido de autorização 
para residir e trabalhar no território de um 
Estado-Membro como trabalhador sazonal. 
Estas informações devem ser redigidas de 
forma simples e compreensível por 
pessoas de todos os níveis de educação.

Or. el

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

14. Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

14. Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável e nomear um 
agente ou serviço competente para:

(i) efectuar controlos sistemáticos à 
adequação do alojamento e das condições 
de vida,
(ii) fazer recomendações ao empregador,
(iii) aplicar sanções aos empregadores 
que não se conformem com as 
recomendações,
Se os trabalhadores sazonais tiverem de 
pagar por esse alojamento, o seu custo não 
deve ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Or. el
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Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 15 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O direito a recusar, sem penalização, 
a execução de trabalhos suplementares 
(por exemplo, casos em que trabalhadoras 
sazonais são obrigadas a efectuar serviços 
domésticos ou a cuidar de pessoas de 
idade, de crianças pequenas ou de pessoas 
com deficiência, ou ainda obrigadas a 
prostituir-se) em violação do contrato de 
trabalho sazonal.

Or. el

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva,
sem discriminações por razões de género 
e no pleno respeito da protecção da saúde 
e da segurança das trabalhadoras 
sazonais grávidas, puérperas ou lactantes.

Or. el
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
terceiros que, em conformidade com os 
critérios estabelecidos pela sua legislação 
nacional, tenham um interesse legítimo em 
garantir o cumprimento da presente 
directiva, possam instaurar em nome do 
trabalhador sazonal ou em seu apoio e com 
a sua aprovação, qualquer processo cível 
ou administrativo previsto com o objectivo 
de aplicar a presente directiva.

Os Estados-Membros asseguram que os 
terceiros que, em conformidade com os 
critérios estabelecidos pela sua legislação 
nacional, tenham um interesse legítimo em 
garantir o cumprimento da presente 
directiva, possam instaurar em nome do 
trabalhador sazonal ou em seu apoio e com 
a sua aprovação, qualquer processo cível 
ou administrativo previsto com o objectivo 
de aplicar a presente directiva. Os 
Estados-Membros deverão informar os/as 
trabalhadores/ras sazonais sobre a 
existência de mecanismos de 
apresentação de queixa de modo a que os 
queixosos possam recorrer à justiça com 
facilidade quando os seus direitos não são 
respeitados ou quando são objecto de 
maus-tratos ou de assédio.

Or. el

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Programas de integração social nos países 
de acolhimento
Os Estados-Membros deverão elaborar 
programas e acções rápidas para a 
informação eficaz dos trabalhadores 
sazonais, homens e mulheres, e a 
aprendizagem elementar da língua do país 
de acolhimento. Os trabalhadores devem 
ter conhecimentos elementares sobre os 
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aspectos da legislação que dizem respeito 
às suas condições de prestação de 
trabalho, a cultura e tradições da 
sociedade europeia na qual irão viver e 
trabalhar de modo a garantir o respeito 
recíproco das diferenças e, portanto, uma 
maior adaptabilidade e socialização em 
benefício mutuo e para atingir os 
objectivos da Estratégia UE2020.

Or. el


