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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as condições de trabalho das mulheres no setor dos serviços 
(2012/2046(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, segundo parágrafo, do Tratado da União 
Europeia (TUE), bem como o artigo 8.º, o artigo 153.º, n.º 1, travessão i), e o artigo 157.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de abril de 2012, intitulada «Uma 
recuperação geradora de emprego» (COM(2012)0173), 

– Tendo em conta a proposta da Comissão de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de outubro de 2011, que estabelece um Programa da União Europeia para 
a Mudança e a Inovação Social (COM(2011)0609), 

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade de Género (2011-2020), adotado pelo 
Conselho Europeu em março de 20111,

– Tendo em conta o relatório de 2011 da Comissão sobre os progressos em matéria de 
igualdade entre mulheres e homens em 2010, elaborado com base no SEC(2011)0193,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de setembro de 2010, intitulada 
«Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015» (COM(2010)0491),

– 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), 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 8 de junho de 2009, sobre a «flexigurança 
em tempo de crise», 

– Tendo em conta a Diretiva 2006/123/CE, de 12 de dezembro 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno2, 

– Tendo em conta a Diretiva 2006/54/CE, 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 atividade profissional (reformulação)3, 

– Tendo em conta o relatório de 2008 da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 
de Vida e de Trabalho intitulado «Trabalhar na Europa: Diferenças de género», 

                                               
1 Anexo às Conclusões do Conselho de 7 de março de 2011.
2 JO L 376 de 26.12.2006, p. 36.
3 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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– Tendo em conta o relatório de 2007 da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 
de Vida e de Trabalho intitulado «Condições de trabalho na União Europeia: A perspetiva 
do género», 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 18 de dezembro de 1979, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de março de 2012, sobre a igualdade entre 
homens e mulheres na União Europeia – 20114, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de março de 2011, sobre o rosto da pobreza 
feminina na União Europeia5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de outubro de 2010, sobre trabalhadoras 
precárias6,

– 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 (A7–0000/2012),

A. Considerando que a economia de vários países foi objeto de um processo de terciarização, 
o que significa que o setor dos serviços absorve a maior parte do emprego e contribui, em 
maior medida, para o PIB do país; que, na UE, em 2010, o emprego no setor dos serviços 
representou, em média, quase 70 % do total, ao passo que na indústria atingiu os 25,4 % e 
na agricultura, 5,2 %;

B. Considerando que a maioria da população ativa feminina está empregada no setor dos 
serviços; que na UE, em 2010, registou-se uma média de 83,1 % face aos 58,1 % da 
população ativa masculina;

C. Considerando que, em regra, a representação das mulheres é desproporcionada no âmbito 
do emprego flexível, provavelmente porque persiste a ideia de que a sua responsabilidade 
principal reside no bem-estar da família e, nesse sentido, são mais adequadas do que os 
homens, quer para trabalhos temporários, pontuais ou de horários reduzidos, quer para 
trabalhar em casa;

D. Considerando que a percentagem de homens empregados é superior à de mulheres 
relativamente a todos os níveis de formação;

E. Considerando que as mulheres representam cerca de 60 % dos licenciados universitários e 
que, todavia, a sua representação em cargos de decisão no setor dos serviços, sobretudo 
nos mais altos, é desproporcionadamente baixa;

F. Considerando que as mulheres ocupam, amiúde, os níveis mais baixos de emprego no 
setor dos serviços em termos de qualificação, prestígio e remuneração e que, por isso, são 

                                               
4 Textos aprovados, P7_TA(2012)0069.
5 Textos aprovados, P7_TA(2011)0086.
6 JO C 70E de 8.3.2012, p. 1.
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mais atingidas pela precariedade laboral do que os homens; 

G. Considerando que a conciliação entre a vida familiar e profissional é imprescindível para a 
integração da mulher no mercado de trabalho do setor dos serviços;

H. Considerando que a violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos 
humanos, que afeta todos os estratos sociais, culturais e económicos;

I. Considerando que persistem desigualdades em termos de acesso e utilização das novas 
tecnologias e da Internet entre homens e mulheres, fenómeno esse designado de «fosso 
digital de género»;

1. Destaca a existência de uma forte segregação horizontal ou divisão sexual do trabalho no 
setor dos serviços: cerca de metade das mulheres empregadas concentra-se em 10 das 130 
profissões que constam da Classificação Internacional Tipo de Profissões (CITP) da OIT: 
vendedores e demonstradores de lojas e armazéns, pessoal doméstico, trabalhadores de 
limpeza, lavadores e engomadores de roupa, trabalhadores de cuidados pessoais e outros, 
empregados de escritório, profissionais de nível intermédio de serviços de administração, 
pessoal de hotelaria e restauração, secretários e operadores de máquinas de escritório, 
gestores/diretores de pequenas empresas, profissionais de nível intermédio de operações 
financeiras e comerciais, e pessoal de enfermagem e parteiras de nível intermédio;

2. Realça que também é possível verificar uma concentração do emprego feminino no setor 
público, onde trabalham 25 % das mulheres face a 17 % dos homens; 

3. Sublinha a importância de combater os estereótipos no setor dos serviços, que pressupõem 
a existência de trabalhos masculinos e femininos, estando estes últimos associados às 
tarefas desempenhadas pelas mulheres a nível doméstico sendo, por isso, encarados como 
uma extensão dessas tarefas (indústria têxtil e do vestuário, ensino, enfermagem, serviços 
de limpeza, etc.);

4. Chama atenção para o facto de o emprego a tempo parcial (19,2 % do total do emprego da 
UE em 2010) continuar a ser maioritariamente feminino, sendo que, na UE, em 2010, 
31,9 % da população ativa feminina trabalhou a tempo parcial, comparativamente aos 
reduzidos 8,7 % da população masculina; isto significa que 78 % do trabalho a tempo 
parcial é efetuado por mulheres;

5. Salienta a propagação da flexibilidade horária: trabalho aos fins de semana, irregularidade 
e imprevisibilidade dos horários de trabalho e o prolongamento dos mesmos; uma vez que 
a flexibilidade afeta sobretudo os trabalhadores a tempo parcial, que são, na sua maioria, 
mulheres, estas são mais afetadas do que os homens por variações nos seus horários de 
semana a semana, o que dificulta a conciliação entre a vida familiar e profissional; 

6. Observa que, em 2010, na UE, a percentagem de população ativa feminina com contrato 
de termo certo (14,5 %) foi ligeiramente superior à masculina (13 %);

7. Recorda, uma vez mais, que, também no setor dos serviços, as mulheres ganham em 
média 17,1 % menos do que os homens; realça que as mulheres não recebem o mesmo 
salário pois não desempenham as mesmas funções devido à persistência da segregação 
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ocupacional vertical e horizontal e à maior incidência de empregos a tempo parcial;

8. Denuncia que uma prática nociva bastante frequente consiste em atribuir diferentes 
categorias a um mesmo trabalho consoante o género, por exemplo, nos serviços de 
limpeza, os homens são «técnicos de manutenção» e as mulheres, «auxiliares de limpeza», 
o que, além disso, sugere uma remuneração mais baixa do trabalho feminino;

9. Nota que o aumento do nível de estudos das mulheres não é acompanhado de uma 
ascensão na hierarquia laboral nem da melhoria das suas condições de emprego, sendo, 
por isso, legítimo considerar que existe uma sobrequalificação da população feminina;

10. Realça que, em 2010, apenas um em cada sete membros dos conselhos de administração 
das empresas europeias mais importantes era mulher (13,7 %) e que apenas 3,4 % dos 
conselhos de administração das grandes empresas são presididos por uma mulher; 

11. Observa que, no setor dos serviços, as mulheres que ocupam cargos de direção tendem a 
concentrar-se em determinados setores como a distribuição a retalho ou a hotelaria, 
embora progridam na carreira em setores considerados menos tradicionais, tais como os 
seguros ou a banca, e que, na maioria dos casos, as mulheres são gestoras de empresas de 
menor dimensão ou de empresas sem trabalhadores; nota ainda que, geralmente, no 
tocante a organizações de grandes dimensões, as mulheres só alcançam posições de topo 
nos domínios menos relevantes da empresa, designadamente os recursos humanos e as 
tarefas administrativas;

12. Salienta que o peso da economia informal no emprego feminino no setor dos serviços é 
maior do que no emprego masculino, pois os setores onde as mulheres se inserem 
tradicionalmente, tais como o serviço doméstico e a prestação de cuidados, 
caracterizam-se por uma maior desregulamentação; além disso, em função da crise, 
registou-se um aumento da economia informal, embora seja muito difícil determinar os 
seus contornos específicos dada a inexistência de dados fiáveis sobre a sua incidência e
peso;

13. Manifesta a sua preocupação relativamente à situação das trabalhadoras imigrantes no 
setor dos serviços, que, na sua grande maioria, trabalham sem contrato no serviço 
doméstico, com salários muito baixos e sem quaisquer direitos sociais;

14. Realça que a crise económica está a contribuir para a redução das medidas de igualdade 
entre homens e mulheres, o que, aliado ao facto de o emprego masculino tender a uma 
recuperação mais célere comparativamente ao feminino, se repercute de forma muito 
negativa no emprego feminino no setor dos serviços;

15. Insiste na necessidade de contar com políticas adequadas em matéria de conciliação da 
vida familiar e profissional, defendendo, em particular, o fornecimento suficiente e a 
preços comportáveis de serviços de acolhimento de crianças e dependentes, que sejam 
compatíveis com os horários flexíveis que predominam no setor dos serviços;

16. Exorta o Conselho a facilitar a adoção da alteração da diretiva relativa à maternidade, 
aceitando a flexibilidade proposta pelo Parlamento Europeu de modo a que a Europa 
progrida em matéria de proteção dos direitos e melhoria das condições de trabalho das 
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trabalhadoras grávidas ou puérperas;

17. Salienta a necessidade de combater todas as formas de violência contra as mulheres no 
setor dos serviços, em particular o assédio no trabalho, o abuso sexual e ainda o tráfico de 
seres humanos;

18. Assinala com apreensão o facto de que, muito frequentemente, serviços de cuidados 
pessoais como massagens e sauna encobrem, na realidade, serviços de índole sexual 
exercidos frequentemente sob coação e controlados por redes de tráfico de seres humanos;

19. Observa que, não obstante o aumento do número de mulheres com conhecimentos básicos 
em termos de utilização de computadores e navegação na Internet, o fosso digital em 
matéria de competências continua a ser significativo, restringindo as possibilidades de as 
mulheres procurarem e desempenharem trabalhos qualificados; exorta, por conseguinte, à 
promoção da utilização das novas tecnologias entre as mulheres, conferindo-lhes acesso 
prioritário a cursos gratuitos;

20. 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

Em 2010, o emprego no setor dos serviços na UE representou 69,4 % do total, ao passo que 
na indústria atingiu os 25,4 % e na agricultura, 5,2 %. A maioria da população ativa feminina 
está empregada no setor dos serviços, a qual representa 83,1 % face aos 58,1 % da população 
ativa masculina.

Divisão sexual do trabalho ou segregação horizontal
Praticamente metade das mulheres empregadas concentra-se em 10 das 130 profissões que 
constam da Classificação Internacional Tipo de Profissões (CITP): vendedores e 
demonstradores de lojas e armazéns, pessoal doméstico, trabalhadores de limpeza, lavadores e 
engomadores de roupa, trabalhadores de cuidados pessoais e outros, empregados de escritório, 
profissionais de nível intermédio de serviços de administração, pessoal de hotelaria e 
restauração, secretários e operadores de máquinas de escritório, gerentes/diretores de 
pequenas empresas, profissionais de nível intermédio de operações financeiras e comerciais, e 
pessoal de enfermagem e parteiras de nível intermédio. Esta segregação horizontal assenta em 
estereótipos bastante enraizados na sociedade que pressupõem a existência de trabalhos 
masculinos e femininos, estando estes últimos associados às tarefas desempenhadas pelas 
mulheres a nível doméstico sendo, por isso, encarados como uma extensão dessas tarefas 
(indústria têxtil e do vestuário, ensino, enfermagem, serviços de limpeza, etc.). Observa-se 
igualmente uma concentração de emprego feminino no setor público, onde trabalham 25 % 
das mulheres comparativamente a 17 % dos homens;

Flexibilidade
A maioria das pessoas contratadas para empregos com horários flexíveis são mulheres. Isto 
deve-se, em parte, ao facto de ainda persistir a ideia de que a sua responsabilidade principal 
reside em cuidar da casa e da família. Assim, de acordo com esta linha de pensamento, as 
mulheres teriam uma maior predisposição para aceitar horários reduzidos ou flexíveis, bem 
como trabalhos intermitentes ou ocasionais. Nos últimos anos, assistiu-se a uma propagação 
dos horários flexíveis no setor dos serviços: trabalho aos fins de semana, irregularidade e 
imprevisibilidade dos horários e prolongamento dos mesmos. Estas práticas resultam do 
crescimento do emprego em indústrias relacionadas com o lazer e da liberalização dos 
horários comerciais em vários Estados-Membros.

Atualmente, o emprego a tempo parcial (19,2 % do total do emprego da UE em 2010) 
continua a ser maioritariamente feminino; na UE, em 2010, 31,9 % da população ativa 
feminina trabalhou a tempo parcial comparativamente aos reduzidos 8,7 % da população 
masculina. Como tal, 78 % do trabalho a tempo parcial é efetuado por mulheres.

Além disso, o emprego temporário tornou-se uma prática habitual na Europa. Em 2010, 
14,5 % da população ativa feminina tinha um contrato de termo certo, percentagem 
ligeiramente superior aos 13 % registados na população masculina. 

Disparidades salariais
Na UE, as mulheres ganham 17,1 % menos do que os homens, embora as disparidades 
salariais entre homens e mulheres oscilem entre 3,2 % e 30, 9 % nos Estados-Membros. 
Apesar das diversas iniciativas legais orientadas para a prossecução da igualdade salarial, o 
fosso mantém-se e os progressos são extremamente lentos. As disparidades salariais são, em 
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parte, explicadas pelo facto de as mulheres não desempenharem as mesmas funções que os 
homens devido à persistência da segregação horizontal ou divisão sexual do trabalho e da 
segregação vertical relacionada com o chamado «teto de vidro», bem como à maior incidência 
de empregos a tempo parcial. A vasta maioria dos salários baixos e a quase totalidade dos 
salários muito baixos correspondem a empregos a tempo parcial, sendo que cerca de 80 % 
desses assalariados pobres são mulheres. Outro fator determinante é a atribuição de categorias 
diferentes a um mesmo trabalho. Por exemplo, nos serviços de limpeza, os homens são 
contratados ao abrigo de uma categoria superior como «técnicos de manutenção», ao passo 
que as mulheres inscrevem-se numa categoria inferior como «auxiliar de limpeza» ou 
análoga. Por todas estas razões, no quadro da legislação laboral, passou-se a defender salários 
iguais por trabalhos de igual valor, em vez de salários iguais pelo mesmo trabalho.

«Teto de vidro»: segregação vertical
Apesar de 60 % dos licenciados universitários serem mulheres, a representação feminina em 
cargos de decisão na esfera económica, sobretudo nos mais altos, é desproporcionadamente 
baixa: apenas um em cada sete membros dos conselhos de administração das empresas 
europeias mais importantes é mulher (13,7 %). Isto reflete uma ligeira melhoria relativamente 
aos 11,8 % de 2010. Porém, a este ritmo, seriam necessários mais de 40 anos para alcançar 
um equilíbrio significativo entre homens e mulheres. Além disso, o número de mulheres que 
presidem aos conselhos de administração das grandes empresas registou um retrocesso, 
diminuindo de 3,4 %  em janeiro de 2010 para 3,2 % em 2012. Em março de 2011, a 
Comissão instou empresas cotadas em bolsa a subscreverem um compromisso voluntário 
relativo ao aumento do número de mulheres nos conselhos de administração para 30 % em 
2015, e 40 % em 2020. Contudo, depois de um ano, apenas 24 empresas o fizeram. Por essa 
razão, a Comissão lançou uma consulta cujo objetivo consiste em analisar quais as medidas 
que deveriam ser adotadas no sentido de corrigir esta situação. Até ao momento, os países que 
instituíram cotas de género obrigatórias foram aqueles que apresentaram os melhores 
resultados. Seguindo os padrões da segregação horizontal, as mulheres em cargos de decisão 
no setor dos serviços concentram-se em determinados domínios como a distribuição a retalho 
ou a hotelaria, embora progridam na carreira em setores considerados menos tradicionais, tais 
como os seguros ou a banca. Na maioria dos casos, as mulheres são gestoras de empresas de 
menor dimensão ou de empresas sem trabalhadores. No tocante a organizações de grande 
dimensão, as mulheres só alcançam posições de topo nos departamentos menos relevantes da 
empresa, designadamente os recursos humanos e as tarefas administrativas.

Economia informal e crise
O peso da economia informal no emprego feminino no setor dos serviços é maior do que no 
emprego masculino, pois os setores onde as mulheres se inserem tradicionalmente, tais como 
o serviço doméstico ou a prestação de cuidados, caracterizam-se por uma maior 
desregulamentação. Além disso, a persistência de regimes especiais com efeitos 
discriminatórios sobre as mulheres contribui igualmente para agravar esta situação. Em 
função da crise, registou-se também um aumento da economia informal, embora seja muito 
difícil avaliá-la dada a inexistência de dados fiáveis sobre a sua incidência e peso. 

No relatório intitulado «Igualdade entre mulheres e homens 2010», a Comissão Europeia 
salienta que, apesar dos progressos alcançados, subsistem desigualdades no âmbito do 
emprego, manifestando a sua preocupação com o facto de a crise económica contribuir para o 
agravamento da situação através da redução ou eliminação das medidas de igualdade entre os 
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géneros. Assinala ainda que o emprego masculino tende a evidenciar uma recuperação mais 
célere comparativamente ao emprego feminino, o que aumenta o risco de as mulheres não 
conseguirem encontrar outro emprego.

Conciliação com a vida familiar
É muito importante insistir na necessidade de contar com políticas adequadas em matéria de 
conciliação entre a vida familiar e profissional, e, em particular, com um fornecimento 
suficiente e a preços comportáveis de serviços de acolhimento de crianças e dependentes 
(idosos, portadores de deficiências), que sejam compatíveis com os horários flexíveis que 
predominam no setor dos serviços.

Imigrantes
Cada vez mais mulheres contribuem para a intensificação dos fluxos migratórios não só por 
motivos de reagrupamento familiar mas também por vontade própria. Os imigrantes veem-se 
obrigados a aceitar trabalhos de estatuto social inferior e mal remunerados, sendo que a vasta 
maioria das mulheres imigrantes desempenham tarefas no serviço doméstico ou na prestação 
de cuidados pessoais, independentemente do seu nível de estudos e da sua experiência 
profissional. Além dos problemas de autoestima e insatisfação que esta situação pode 
acarretar, implica, em muitos casos, graves prejuízos a nível económico e social, pois as 
mulheres são obrigadas a aceitar estes trabalhos sem a salvaguarda de um contrato de 
trabalho, não beneficiando de qualquer tipo de direito social. É de notar também que, muito 
frequentemente, os serviços de prestação de cuidados pessoais encobrem, na realidade, 
serviços de índole sexual exercidos sob coação e controlados por redes de tráfico de seres 
humanos, o que assume uma gravidade ainda maior.

Sobrequalificação das mulheres em inúmeros casos
O aumento do nível de estudos das mulheres não é acompanhado de uma ascensão na 
hierarquia laboral nem da melhoria das suas condições de emprego, sendo, por isso, legítimo 
considerar que existe uma sobrequalificação da população feminina, fenómeno que se 
manifesta particularmente entre as trabalhadoras imigrantes. Verifica-se ainda que a 
percentagem de homens empregados é superior à de mulheres relativamente a todos os níveis 
de formação.

Fosso digital de género
Entende-se por «fosso digital de género» as desigualdades existentes entre homens e mulheres 
em termos de utilização das novas tecnologias e da Internet. Não obstante o aumento do 
número de mulheres com conhecimentos básicos a nível da utilização de computadores e 
navegação na Internet, o fosso digital em matéria de competências continua a ser 
significativo, restringindo as possibilidades de as mulheres procurarem e desempenharem 
trabalhos qualificados. Em todas as faixas etárias, a percentagem de mulheres com níveis 
elevados de competências informáticas e de navegação é inferior à dos homens, incluindo 
entre as mais jovens. Do mesmo modo, a percentagem de mulheres que exercem cargos no 
campo da informática é muito reduzida, registando um crescimento muito mais lento 
comparativamente aos homens.

Violência exercida contra as mulheres
Finalmente, há que fazer referência ao combate contra todos os tipos de violência de género, 
causa principal da violação dos direitos humanos no mundo, que afeta todos os estratos 
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sociais, culturais e económicos, assim como todas as faixas etárias. No setor dos serviços, 
causam particular preocupação o assédio e o abuso sexual no trabalho, além do tráfico de 
seres humanos em cujas redes caem muitas imigrantes, que, pensando emigrar para realizar 
um trabalho remunerado, acabam por ser, na realidade, vítimas de exploração sexual.


