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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as trabalhadoras precárias
(2010/2017(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 18 de Dezembro de 2009, intitulado 
“Igualdade entre homens e mulheres – 2010” (COM(2009)0694), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de Novembro de 2003, intitulada 
“Melhorar a qualidade do emprego: análise dos progressos recentes” (COM(2003)0728), 

– Tendo em conta o relatório da Comissão de 2004 sobre o emprego precário na Europa: 
estudo comparativo dos riscos associados ao mercado de trabalho nas economias flexíveis, 

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-Membros – Parte II das Orientações Integradas «Europa 
2020» (COM(2010)0193/3), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 8 de Junho de 2009, sobre a “flexigurança 
em tempo de crise”,

– Tendo em conta a Directiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Novembro de 2008, relativa ao trabalho temporário1, 

– Tendo em conta a 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)2, 

– Tendo em conta a Directiva 1999/70/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, respeitante 
ao acordo-quadro CES, UNICE e CEEP relativo a contratos de trabalho a termo3, 

– Tendo em conta a Directiva 97/81/CE do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, 
respeitante ao acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial celebrado pela UNICE, 
pelo CEEP e pela CES4, 

– Tendo em conta o documento de base de 2010 da Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho sobre as formas de trabalho muito atípicas, 

– Tendo em conta o relatório de 2008 da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 
de Vida e de Trabalho sobre as medidas para combater o trabalho não declarado na União 
Europeia, 

                                               
1 JO L 327 de 5.12.2008, p. 9.
2 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
3 JO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
4 JO L 14 de 20.1.1998, p. 9.
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– Tendo em conta o relatório de 2008 da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 
de Vida e de Trabalho sobre as condições de trabalho na União Europeia: a perspectiva do 
género, 

– Tendo em conta o relatório de 1998 da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 
de Vida e de Trabalho sobre o emprego precário e as condições de trabalho na Europa, 

– Tendo em conta o relatório do Eurobarómetro de Outubro de 2007 sobre o trabalho não 
declarado na União Europeia, 

– Tendo em conta o relatório publicado em 2009 pelo grupo de peritos em matéria de 
género e emprego da Comissão Europeia sobre a segregação no mercado de trabalho
baseada no género, 

– Tendo em conta o relatório publicado em 2006 pelo grupo de peritos em matéria de 
género, inclusão social e emprego da Comissão Europeia sobre as desigualdades entre 
homens e mulheres no que diz respeito aos riscos de pobreza e exclusão social dos grupos 
desfavorecidos em trinta países europeus,

– Tendo em conta o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) intitulado
“Trabalho digno para os trabalhadores domésticos”, elaborado no âmbito da 99.a sessão da 
Conferência Internacional do Trabalho de Junho de 2010, 

– Tendo em conta o relatório publicado pela OIT em 2009 sobre a dimensão de género do 
trabalho doméstico na Europa Ocidental, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de Maio de 2009, sobre a inclusão activa das 
pessoas excluídas do mercado de trabalho5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Novembro de 2008, que contém recomendações 
à Comissão sobre a aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres6, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de Janeiro de 2006, sobre o futuro da Estratégia de 
Lisboa, na perspectiva do género7, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Setembro de 1998 sobre o papel das 
cooperativas no crescimento do emprego das mulheres8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de Fevereiro de 1998, o respeito dos Direitos do 
Homem na União Europeia (1996)9, 

– Tendo em conta o parecer da Secção Especializada de Emprego, Assuntos Sociais e 
Cidadania do Comité Económico e Social Europeu, de 12 de Maio de 2010, sobre a 

                                               
5 Textos aprovados, P6_TA(2009)0371.
6 JO C 16 E de 22.11.2010, p. 21.
7 JO C 287 E de 24.11.2006, p. 323.
8 JO C 313 de 12.10.1998, p. 234.
9 JO C 80 de 16.3.1998, p. 43.
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profissionalização do trabalho doméstico (SOC/372 – CESE 336/2010 fin), 

– Tendo em conta o número 12/2010 do “Statistics in focus” do Eurostat, intitulado 
“Mercados de trabalho ainda em crise na EU-27”, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2010),

A. Considerando que a individualização do mercado de trabalho – que resulta numa redução 
da negociação colectiva – coloca os empregados numa posição mais vulnerável, o que 
conduz ao trabalho precário, uma vez que é mais fácil para os empregadores degradar as 
condições de emprego, 

B. Considerando que as mulheres estão sobrerepresentadas nos empregos precários do 
mercado de trabalho e que certas formas de trabalho precário desempenhado por 
mulheres, como o trabalho doméstico remunerado e a prestação de cuidados, são 
invisíveis no mercado de trabalho, 

C. Considerando que o trabalho a tempo parcial é muito comum no sector dos serviços, 
nomeadamente na hotelaria e restauração, educação, saúde e trabalho social e noutros 
serviços comunitários, sociais e de cuidados pessoais, em que a maioria dos trabalhadores 
são mulheres,

D. Considerando que a crise económica e financeira teve um duplo efeito sobre o emprego 
precário, uma vez que a primeira reacção das empresas foi reduzir o trabalho temporário, 
e que, além disso, é de recear que muitos dos postos de trabalho permanentes perdidos 
durante a recessão não sejam recriados, mas sim substituídos por regimes de emprego 
atípicos ou mesmo precários, 

E. Considerando que o trabalho precário designa formas de emprego não convencionais que 
apresentam as seguintes características: 

 pouca ou nenhuma segurança do emprego, devido ao carácter não permanente, e 
muitas vezes ocasional, do trabalho, com contratos que prevêem condições precárias 
ou sem qualquer contrato escrito, como no caso dos contratos temporários a tempo 
parcial involuntário, horários de trabalho pouco claros e funções que mudam 
consoante a vontade do empregador;

 um baixo nível de salário, que é por vezes não declarado e incerto;

 ausência de direitos de protecção social ou de prestações a título do exercício de uma 
actividade profissional;

 nenhuma protecção contra a discriminação;

 ausência de perspectivas, ou perspectivas limitadas, de progressão no mercado de 
trabalho;

 nenhuma representação colectiva dos trabalhadores;

 um ambiente de trabalho que não satisfaz as normas mínimas em matéria de saúde e 
segurança,
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F. Considerando que as condições de emprego precárias, como os contratos não escritos, o 
trabalho a tempo parcial involuntário e as diferenças de remuneração que ainda persistem
têm efeitos a longo prazo sobre a segurança social e as pensões e aumentam o risco de 
pobreza dos trabalhadores,

G. Considerando que o número de trabalhadoras não declaradas tem vindo a aumentar, em 
particular no sector doméstico, 

H. Considerando que a maioria dos trabalhadores domésticos que exercem funções na área 
dos cuidados domésticos, da limpeza e da restauração são mulheres; considerando que o 
trabalho doméstico nos países industrializados representa entre 5 e 9% do emprego total; 
considerando que esse trabalho é quase sempre precário, desvalorizado e informal, e que a 
vulnerabilidade dos trabalhadores domésticos torna-os mais expostos a um tratamento 
desigual, injusto ou abusivo, 

I. Considerando que a perda de competências dos trabalhadores altamente qualificados é um 
problema comum no contexto dos empregos precários, em especial no caso dos 
trabalhadores que são despedidos ou dos trabalhadores migrantes que aceitam empregos 
pouco qualificados a fim de permanecerem no mercado de trabalho, 

J. Considerando que as mulheres migrantes que aceitam empregos temporários pouco 
qualificados na periferia do mercado de trabalho ou empregos como trabalhadoras 
domésticas podem estar expostas a uma dupla discriminação dado que, para além do facto 
de frequentemente as suas condições de trabalho serem irregulares, ou mesmo ilegais, são 
mais susceptíveis de serem vítimas de maus-tratos, de violência ou de abuso sexual; 
considerando, além disso, que essas mulheres não estão informadas dos seus direitos, têm 
um acesso restrito aos serviços públicos, têm um conhecimento limitado da língua local e 
não têm a possibilidade de constituir redes; considerando que as mulheres migrantes que 
estão empregadas ilegalmente não ousam contactar com as autoridades para pedir 
protecção porque receiam ser reenviadas para o seu país de origem, 

K. Considerando que o Acordo do Conselho da Europa de 24 de Novembro de 1969 sobre a 
colocação “au pair” está desactualizado e, por conseguinte, não responde aos problemas 
actualmente colocados pelo emprego de pessoas “au pair” em muitos Estados-Membros,

Dimensão de género do trabalho precário
1. Salienta a dimensão de género do emprego precário e recorda a passagem no mercado de 

trabalho de formas de emprego convencionais para formas atípicas, com frequência 
precárias; 

2. Insta o Conselho e a Comissão a identificar as características do emprego precário nas 
orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros e na nova estratégia de 
igualdade entre os géneros; 

3. Convida a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas legislativas para pôr 
termo aos contratos “zero horas”, que são correntes nos empregos tradicionalmente 
ocupados por mulheres em sectores como o trabalho doméstico, a prestação de cuidados e 
a restauração; 

Condições sociais
4. Exprime a sua decepção pelo facto de o pacote de leis laborais da UE e as directivas acima 

referidas relativas aos contratos de trabalho a termo, ao trabalho a tempo parcial e ao 
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trabalho temporário não abordarem devidamente a questão da precariedade destes 
empregos; por conseguinte, solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem outras 
medidas legislativas específicas, como a introdução de normas sociais mínimas 
vinculativas a favor dos empregados e a igualdade de acesso de todos os empregados às 
prestações e serviços sociais, nomeadamente em matéria de licença de maternidade, 
cuidados de saúde e pensões de reforma, independentemente das suas condições de 
emprego; 

5. Sublinha a necessidade de uma sindicalização das mulheres que ocupam empregos 
precários, atendendo a que a protecção dos direitos, nomeadamente em termos de salário 
digno, licença de maternidade, horário de trabalho justo e regular e ambiente de trabalho 
não discriminatório é essencial para estas mulheres; insta os Estados-Membros a sancionar 
a imposição de obstáculos à participação das organizações sindicais em geral; 

6. Salienta a necessidade de medidas legislativas para garantir a igualdade dos géneros e 
reduzir a segregação no mercado de trabalho baseada no género; recorda, por conseguinte, 
a sua resolução supramencionada de 18 de Novembro de 2008; insta a Comissão a 
apresentar uma proposta relativa à aplicação do princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres, e recorda aos Estados-Membros que devem transpor sem 
demora a Directiva 2006/54/CE10; 

7. Realça a necessidade de eliminar a segregação no mercado de trabalho através de acções 
de sensibilização e de educação desde tenra idade, nomeadamente promovendo junto dos 
homens os empregos associados a competências femininas; 

8. Exorta os Estados-Membros a lutar contra o trabalho não declarado convertendo-o em 
emprego regular mediante a adopção de medidas preventivas como a concessão de 
imunidade aos empregados que declaram a sua situação de trabalho ilegal e a adopção de 
medidas dissuasivas contra os empregadores; convida a Comissão e os Estados-Membros 
a melhorar o sistema de recolha de dados e a avaliar os progressos neste domínio; 

9. Salienta que a protecção social é um aspecto essencial da flexigurança; recorda aos 
Estados-Membros e aos parceiros sociais as conclusões do Conselho de 8 de Junho de 
2009 sobre a “flexigurança em tempo de crise”, em particular a integração da perspectiva 
de género na aplicação dos princípios de flexigurança;

10. Assinala que diversos estudos demonstraram que o emprego precário comporta taxas de 
lesões mais elevadas e um maior risco de doenças e de exposição aos riscos; convida, por 
conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem o controlo das prescrições 
mínimas de segurança e de saúde no trabalho, conferindo especial atenção aos riscos 
específicos das trabalhadoras; 

Trabalhadores domésticos
11. Solicita à Comissão que encoraje os Estados-Membros a proceder a um intercâmbio de 

boas práticas e a utilizar plenamente as oportunidades de co-financiamento oferecidas 
pelos Fundos Estruturais, nomeadamente o Fundo Social Europeu, para garantir um maior 
acesso a estruturas de acolhimento de crianças e idosos de qualidade e a preços módicos, a 
fim de transformar os empregos na área dos cuidados domésticos em empregos do sector 

                                               
10 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 26.7.2006, p. 23).
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público dignos e a longo prazo e evitar que as mulheres sejam forçadas a aceitar empregos 
a tempo parcial involuntário; 

12. Convida a Comissão a propor um novo acordo europeu sobre o trabalho “au pair”, que 
reduza o limite de idade actual de 30 anos a fim de que os adultos que estão próximos 
desta idade e que asseguram o sustento da família não possam ser colocados “au pair”, e 
que sublinhe que as pessoas “au pair” são jovens que, no âmbito de intercâmbios culturais, 
participam nas tarefas diárias da família de acolhimento, trabalho esse que não deve 
exceder cinco horas por dia; 

Trabalhadores migrantes
13. Exorta a Comissão a reforçar, no âmbito da sua nova estratégia de igualdade entre os 

géneros, o seu empenho em promover a igualdade entre os géneros nas políticas de 
migração e integração, nomeadamente com vista a explorar plenamente o potencial das 
mulheres migrantes em matéria de emprego; 

14. Salienta que a integração social das mulheres migrantes é mais difícil do que a dos 
homens que estão na mesma situação; por conseguinte, exorta os empregadores a tomar 
medidas específicas para facilitar a integração social das trabalhadoras migrantes; 

Investigação neste domínio
15. Chama a atenção para a ausência de investigação no domínio do trabalho precário; 

convida a Comissão e a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho (Eurofound) a empreender uma investigação orientada a fim de avaliar, 
nomeadamente, o custo da perda de competências e de bem-estar resultante do trabalho 
precário, tendo em conta a dimensão de género; considera que os futuros programas de 
investigação europeus deveriam conferir um maior relevo às questões sociais, tais como o 
emprego precário; 

16. Congratula-se com os objectivos gerais do projecto-piloto para incentivar a transformação 
de trabalho precário em trabalho com direitos, e sublinha a necessidade de prestar uma 
especial atenção à dimensão de género do trabalho precário na execução do projecto; 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução

Embora o trabalho precário constitua desde longa data um problema importante, a crise 
económica e financeira actual conferiu-lhe destaque e, em particular, chamou a atenção para a 
urgência da questão das mulheres em situação de emprego precário. A crise teve um duplo 
efeito sobre o fenómeno do trabalho precário:

Em primeiro lugar, as empresas afectadas pela crise reagiram reduzindo o trabalho 
temporário, nomeadamente o número de trabalhadores com contratos de trabalho a termo, o 
pessoal subcontratado ou o pessoal com outros tipos de emprego não permanente. O segundo 
efeito da crise, a mais longo prazo, poderá ser que muitos dos postos de trabalho permanentes 
perdidos durante a recessão não sejam recriados, mas sim substituídos por regimes de 
emprego atípicos, o que permite aos empregadores transferir os riscos de emprego para os 
trabalhadores, a fim de maximizar o lucro das empresas e a flexibilidade. 

As mulheres estão sobrerepresentadas nos empregos precários, pelo que os efeitos negativos 
acima referidos têm um impacto desproporcionado sobre a situação das trabalhadoras 
precárias. O trabalho precário é não só uma das principais causas das disparidades salariais 
entre os homens e as mulheres, mas também um obstáculo às perspectivas de carreira, ou seja 
ao acesso a um melhor emprego e a uma evolução profissional. 

A questão do emprego precário foi evocada em várias resoluções do Parlamento Europeu, em 
diferentes contextos, mas a situação das trabalhadoras precárias nunca foi abordada no seu 
conjunto. 

2. Definição de trabalho precário

O trabalho precário designa formas de emprego não convencionais que apresentam 
essencialmente as seguintes características:

 Pouca ou nenhuma segurança do emprego, devido ao carácter não permanente, e 
muitas vezes ocasional, do trabalho, com contratos que prevêem condições precárias 
ou sem qualquer contrato escrito, como no caso dos contratos temporários a tempo 
parcial involuntário, horários de trabalho pouco claros e funções que mudam 
consoante a vontade do empregador,

 Um baixo nível de salário, que é por vezes não declarado e incerto,
 Ausência de direitos de protecção social ou de prestações a título do exercício de uma 

actividade profissional,
 Nenhuma protecção contra a discriminação,
 Ausência de perspectivas, ou perspectivas limitadas, de progressão no mercado de 

trabalho,
 Nenhuma representação colectiva dos trabalhadores, 
 Um ambiente de trabalho que não satisfaz as normas mínimas em matéria de saúde e 

de segurança.



PR\818274PT.doc 10/12 PE442.875v01-00

PT

A precariedade conjuga diversos elementos que aumentam os riscos e a insegurança, 
nomeadamente o défice de habilitações, os períodos de desemprego, a ausência de formação 
profissional, os problemas de saúde e as obrigações em matéria de cuidados. Se a esta 
situação acrescer um contrato a muito curto prazo ou a tempo parcial ou períodos de trabalho 
muito curtos, o trabalhador corre o risco de serem reduzidos os direitos de protecção social de 
que usufrui e de não beneficiar de direitos sindicais e de negociação colectiva, bem como de 
contactos sociais e do apoio de colegas de trabalho. Estas pessoas correm o risco de ingressar 
nas fileiras dos trabalhadores pobres e de aceitar trabalhos não declarados, o que tem 
consequências negativas sobre a protecção social e os direitos à pensão.

3. Dimensão de género do trabalho precário

Os sectores de actividade económica em que o trabalho a tempo parcial é mais comum nas 
empresas situam-se, na sua totalidade, no sector dos serviços, nomeadamente na hotelaria e 
restauração, educação, saúde e trabalho social e noutros serviços comunitários, sociais e de 
cuidados pessoais, ou seja nos sectores com a maior percentagem de trabalhadores do sexo 
feminino. 

Diversos estudos demonstraram que num grande número de empresas o trabalho a tempo 
parcial é exclusivamente desempenhado por mulheres, e não menos de 55% das empresas que 
propõem esta forma de trabalho não contam um único homem entre os seus trabalhadores a 
tempo parcial. De acordo com os dados mais recentes, 31,5%11 das mulheres empregadas 
trabalham a tempo parcial (30 horas ou menos por semana) contra apenas 8,3% no caso dos 
homens. 

No sector agrícola, a sobrerepresentação das mulheres nos empregos a tempo parcial é ainda 
mais flagrante, dado que 86%12 das trabalhadoras trabalham a tempo parcial. 

Para além das consequências financeiras negativas em termos de salários e pensões, os 
trabalhadores a tempo parcial não beneficiam da mesma assistência e apoio social que os 
trabalhadores a tempo inteiro e estão menos envolvidos no trabalho de equipa. Também é 
mais difícil aceder a cargos de supervisão. De notar que 36% dos homens diplomados 
(licenciatura ou nível superior) trabalham como gestores, contra apenas 15% no caso das 
mulheres diplomadas.

A investigação efectuada no âmbito do quarto estudo sobre as condições de trabalho na 
Europa demonstra que a empregabilidade média é inferior no caso das trabalhadoras. No que 
se refere aos elementos que contribuem para a disparidade em termos de empregabilidade, os 
resultados mostram que embora o elemento “formação formal” da empregabilidade seja 
superior no caso das mulheres, os outros dois factores, a saber a aprendizagem e a rotação de 
tarefas, são muito inferiores no caso das mulheres. Como era de esperar, os empregos que 

                                               
11

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00159&language=e
n
12 http://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/women
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apresentam um maior índice de insegurança estão igualmente mal classificados em termos de 
empregabilidade, afectando em particular as mulheres e as jovens trabalhadoras.

4. Formas contratuais de emprego

Entre as formas de trabalho muito precário figuram os contratos de trabalho não escritos, os 
contratos inferiores a 10 horas de trabalho por semana e os contratos de trabalho a termo de 
curta duração, de seis meses ou menos. De acordo com os estudos da Eurofound, os contratos 
de trabalho a tempo parcial involuntário e não permanente estão sobrerepresentados no 
modelo de organização do trabalho designado “trabalho sujeito a restrições”. Este trabalho 
caracteriza-se pela ausência de autonomia no trabalho, a impossibilidade de discutir as 
condições de trabalho ou a organização do trabalho em geral e pela ausência de reivindicações 
laborais. Esta forma de organização do trabalho encontra-se normalmente nos postos de 
trabalho manual não classificado e não qualificado e conta a maior percentagem de mulheres 
da faixa etária mais jovem (menos de 25 anos) e mais velha (mais de 55 anos). Numa 
perspectiva de género, uma percentagem semelhante de homens (22%) e mulheres (21%) com 
idades compreendidas entre os 15 e 29 anos trabalha ao abrigo de regimes contratuais muito 
atípicos ou de modalidades de trabalho atípicas. No entanto, a disparidade entre os sexos no 
que se refere ao trabalho muito atípico é mais elevada nas faixas etárias mais velhas, em 
detrimento das mulheres.

5. Rendimento: discriminação salarial

Na Europa, as disparidades salariais entre homens e mulheres cifram-se em cerca de 18% 
(dados de 2008 do Eurostat), o que significa que, em média, a remuneração horária das 
mulheres é inferior à dos homens em quase um quinto. No entanto, este número não tem em 
conta as diferenças no que respeita, por exemplo, ao número de horas de trabalho e aos 
diferentes tipos de contratos, etc. As disparidades registadas podem ser em boa parte
explicadas pelo facto de, em geral, as mulheres recorrerem mais a empregos a tempo parcial
(ver supra), interromperem a carreira profissional com maior frequência e por períodos mais 
longos por motivos familiares, o que reduz o tempo total da sua experiência de trabalho, e
trabalharem em empresas e sectores com salários mais baixos e onde as estruturas de 
representação colectiva e o poder de negociação são mais frágeis. Os estudos demonstram 
igualmente que a atribuição de papéis distintos em razão do género no que respeita à 
prestação de cuidados a crianças está na origem de outra parte das disparidades. 

6. Trabalhadores domésticos

A fim de atenuar a carga do trabalho doméstico e da prestação de cuidados e superar as 
tensões entre o trabalho, a vida privada e as responsabilidades familiares, as trabalhadoras 
optam muitas vezes por delegar o trabalho de casa em trabalhadores domésticos, a maioria 
dos quais são também mulheres. 

A principal característica do trabalho efectuado pelos trabalhadores domésticos, para além do 
seu carácter precário, é o facto de ser subvalorizado. Em consequência, os trabalhadores 
domésticos estão frequentemente sujeitos a um tratamento desigual, injusto ou abusivo. 

7. Mulheres migrantes
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As mulheres oriundas dos países menos desenvolvidos muitas vezes deixam os filhos e a 
família para trabalhar noutro país em empregos pouco qualificados, em condições irregulares 
ou mesmo ilegais. Em muitos casos não estão informadas dos seus direitos e têm um 
conhecimento limitado da língua local, o que torna a sua situação ainda mais vulnerável. Estas 
mulheres são frequentemente vítimas de abusos, de maus-tratos, de violência ou de abuso 
sexual, ou não são pagas pelo trabalho desempenhado. Com frequência, as mulheres 
migrantes que estão empregadas ilegalmente não ousam recorrer às autoridades para 
denunciar a sua situação, pois são directamente reenviadas para o seu país de origem. 

8. Ausência de investigação

Registam-se actualmente graves carências em temos de investigação no domínio do trabalho 
precário e, em particular, sobre as mulheres e o trabalho precário. Isto significa que uma das 
principais tarefas do futuro consistirá em promover e investir em estudos sobre o trabalho 
precário e a dimensão de género.


