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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a eliminação dos estereótipos de género na UE
(2012/2116(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, aprovadas pela Quarta 
Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 15 de setembro de 1995, e as suas resoluções 
de 18 de maio de 2000, sobre o seguimento dado à Plataforma de Ação de Pequim1, e de 
10 de março de 2005, sobre o seguimento dado à Quarta Conferência Mundial sobre as 
Mulheres – Plataforma de Ação (Pequim+10)2, e de 25 de fevereiro de 2010 sobre o 
seguimento dado à Plataforma de Ação de Pequim (Pequim+15)3,

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

– Tendo em conta o artigo 2.º do Tratado da União Europeia, o qual salienta os valores 
comuns aos Estados-Membros, tais como o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, 
a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres,

– Tendo em conta o artigo 19.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), o qual faz referência à luta contra a discriminação em razão do sexo,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 2 de dezembro de 1998, nos termos das 
quais a avaliação anual da aplicação da Plataforma de Ação de Pequim deverá incluir um 
conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos e de índices de referência,

– Tendo em conta a declaração comum dos Ministros da UE responsáveis pela igualdade de 
género, de 4 de fevereiro de 2005, no contexto da revisão, 10 anos depois, da Plataforma 
de Ação de Pequim, que reitera nomeadamente o seu firme apoio e empenho na aplicação 
integral e efetiva da Declaração e da Plataforma de Ação de Pequim,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 2 e 3 de junho de 2005, nas quais os 
Estados-Membros e a Comissão são convidados a reforçar os mecanismos institucionais 
de promoção da igualdade entre homens e mulheres e a criar um enquadramento para 
avaliar a aplicação da Plataforma de Ação de Pequim, a fim de garantir um 
acompanhamento mais coerente e sistemático dos progressos realizados,

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020), 
adotado pelo Conselho Europeu em março de 20114,

– Tendo em conta a Estratégia da Comissão para a igualdade entre homens e mulheres 
2010-2015, apresentada em 21 de setembro de 2010, e o documento de trabalho sobre 

                                               
1 JO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
2 JO C 323E de 15.12.2005, p. 247.
3 OJ C 348E, 21.12.2010, p. 11.
4 Anexo às Conclusões do Conselho de 7 de março de 2011.
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ações tendentes à implementação desta estratégia1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de setembro de 2008, sobre o impacto do marketing 
e da publicidade na igualdade entre homens e mulheres2,

– 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 (A7-0000/2012),

A. Considerando que o artigo 8.° do TFUE estabelece que, na realização de todas as suas 
ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre 
homens e mulheres,

B. Considerando que continuam a existir estereótipos em todos os níveis da sociedade e em 
todas as faixas etárias, que influenciam a forma como percecionamos os outros através de 
pressupostos excessivamente simplificados com base em normas estabelecidas 
socialmente e em práticas e crenças que frequentemente são baseadas e promovidas pela 
cultura e a religião, e que refletem relações subjacentes de poder; que todas as formas, 
diretas e indiretas, de discriminação em razão do género devem ser eliminadas a fim de 
garantir o direito das mulheres à igualdade de tratamento e mudar a perceção cultural de 
que as mulheres são passivas em muitos aspetos e seres inferiores aos homens;

Meios de comunicação e educação

C. Considerando que a discriminação em razão do sexo nos meios de comunicação e na 
publicidade continua a ser frequente e facilita a reprodução de estereótipos de género;

D. Considerando que as crianças se deparam desde muito cedo com estereótipos de género 
através das séries televisivas, dos anúncios da televisão, de materiais de estudo e dos 
programas educativos, influenciando a sua perceção de como os personagens masculinos e 
femininos se devem comportar;

Mercado de trabalho 

E. Considerando que, em 2011, pelo mesmo trabalho, as mulheres continuavam a ganhar 
16,4 % menos do que os homens;

F. Considerando que, em relação ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, as 
mulheres estão representadas de forma desproporcionada nos "empregos flexíveis", o que 
parece indicar que ainda hoje persiste a crença tradicional de que as mulheres têm a 
responsabilidade principal de cuidar da família, o que as obriga a aceitar empregos a 
tempo parcial e a limitar as suas oportunidades no mercado de trabalho;

G. Considerando que os estereótipos de género limitam as oportunidades no mercado de 
trabalho, sobretudo para as mulheres, nomeadamente em setores específicos dominados 
por homens, como o combate a incêndios e a construção;

                                               
1 COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2 OJ C 295E, 4.12.2009, p. 43.
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Tomada de decisões económicas e políticas 

H. Considerando que um estudo da Comissão de 2012 mostra que, nesse mesmo ano, na 
União Europeia, as mulheres ocupavam 14 % dos postos nos conselhos de administração 
das maiores empresas cotadas em bolsa, o que parece indicar a existência dos 
denominados "telhados de vidro" que dificultam o acesso das mulheres a posições de 
chefia de topo;

I. Considerando que, apesar de se terem registado melhorias nos últimos anos, as mulheres 
continuam a estar pouco representadas na tomada de decisões política, tanto a nível 
nacional, como ao nível da UE; que a representação das mulheres nos governos e 
parlamentos nacionais aumentou de 21 % em 2004 para 23 % em 2009, ao passo que, no 
Parlamento Europeu, a representação de mulheres passou de 30 % em 2004 para 35 %, em 
2009;

J. Considerando que os estereótipos de género devem ser eliminados, visto que limitam as 
aspirações das jovens e fazem com que as mulheres se sintam menos inclinadas a se 
candidatarem a cargos de chefia no âmbito da tomada de decisões económicas e políticas, 
tanto no setor público como no privado;

Ação da UE

1. Assinala que se verifica uma grave ausência de progressos no cumprimento dos 
compromissos assumidos no âmbito da Plataforma de Ação de Pequim, sublinha a 
necessidade de novos indicadores em matéria de estereótipos do género e de estudos de 
análise a nível da UE e convida o Instituto Europeu para a Igualdade de Género a abordar 
esta questão;

2. Assinala que, apesar do compromisso da UE em prol da igualdade entre homens e 
mulheres, persiste ainda uma lacuna na legislação relativamente à não discriminação das 
mulheres e à igualdade de género no âmbito da segurança social, da educação e dos meios 
de comunicação; sublinha a necessidade de nova legislação nestas matérias e insta a 
Comissão a ter em conta a questão da igualdade de género em todos os domínios políticos; 

3. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a recorrerem ao Fundo Social Europeu (FSE) 
para combaterem os estereótipos de género nas diferentes profissões através de ações 
positivas, da aprendizagem ao longo da vida e do incentivo às jovens para empreenderem 
estudos em áreas que não são tradicionalmente consideradas "femininas";

Educação e meios de comunicação

4. Sublinha a necessidade de cursos especiais de orientação profissional nas escolas 
primárias e secundárias, assim como nas instituições de ensino superior, a fim de informar 
os jovens das consequências negativas dos estereótipos de género e a incentivá-los a 
estudar ou a seguir carreiras que no passado eram consideradas como sendo tipicamente 
"masculinas" ou "femininas"; solicita que se preste apoio a qualquer ação destinada a 
diminuir a prevalência de estereótipos de género entre as crianças;

5. Chama a atenção para o facto de os estereótipos de género presentes na publicidade 
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durante os programas televisivos infantis constituírem um problema especial devido às 
suas possíveis repercussões na socialização entre homens e mulheres e, 
consequentemente, na perceção que as crianças têm delas mesmas, dos seus familiares e 
do mundo exterior; destaca a importância de reduzir, o mais cedo possível, a exposição 
das crianças aos estereótipos de género;

6. Sublinha a necessidade de administrar, aos comités nacionais de normalização da 
publicidade e aos órgãos de autorregulação, cursos especiais sobre estereótipos de género 
nos meios de comunicação, com o objetivo de os sensibilizar para a influência negativa 
das imagens discriminatórias na televisão, no marketing e nas campanhas publicitárias;

Mercado de trabalho

7. Chama a atenção para a preocupação crescente face à influência negativa dos estereótipos 
de género no fosso salarial de 16,4 % entre homens e mulheres e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em conta esta questão quando desenvolvem novas políticas;

8. Sublinha a necessidade de atividades de sensibilização para informar empregadores e 
trabalhadores da relação que se estabelece entre estereótipos de género e fosso salarial 
entre homens e mulheres, informar outros agentes da sociedade do facto de os estereótipos 
de género reduzirem as oportunidades das mulheres, tanto no mercado de trabalho como 
nas suas vidas privadas, e fomentar a transparência nas empresas e organismos públicos e 
privados;

9. Insta a Comissão a promover quotas nas ocupações que são tradicionalmente consideradas 
"masculinas", uma vez que os estereótipos resultam igualmente da escassez de mulheres 
em determinadas posições; assinala que a presença de mais mulheres em postos 
tradicionalmente "masculinos" debilitará a prevalência destes estereótipos;

10. Recorda à Comissão que as mulheres mais idosas são particularmente afetadas pelo fosso 
salarial, o que aumenta o risco de pobreza extrema e persistente assim que as mulheres 
atingem a idade de reforma;

11. Observa que, na sequência das novas normas da UE em matéria de pensões, a 
probabilidade de as mulheres mais idosas acabarem por enfrentar uma situação de pobreza 
assim que atingem a idade de reforma aumentará; sublinha, por conseguinte, a 
importância de não apoiar qualquer alteração ao Livro Branco que acentue a diferença 
entre homens e mulheres em matéria de pensões;

Tomada de decisões económicas e políticas

12. Chama a atenção para o facto de, em 2009, a representação das mulheres nos governos 
nacionais se ter mantido nos 23 % e acolhe com satisfação a ideia de introduzir quotas 
com o objetivo de aumentar o número de mulheres nos governos e parlamentos nacionais, 
assim como nas instituições da UE;

Outras ações

13. Insta os Estados-Membros a refletirem sobre os seus pressupostos subjacentes às mulheres 
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e homens no mercado de trabalho, já que os estereótipos podem aumentar a segregação 
profissional e o fosso salarial entre mulheres e homens;

14. Insta a Comissão e os governos nacionais dos Estados-Membros a fomentarem mais 
investigação sobre estereótipos de género e a compilarem mais dados nesta matéria 
mediante a produção de mais indicadores sobre estes estereótipos;

15. Insta a Comissão a exortar os Estados-Membros a honrarem os compromissos assumidos 
no Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres;

16. Incentiva o Instituto Europeu para a Igualdade de Género e os diferentes institutos 
nacionais para a igualdade de género a fomentar ainda mais a investigação sobre as causas 
profundas dos estereótipos de género e os efeitos destes na igualdade de género e sublinha 
a importância de proceder ao intercâmbio de novas ideias e investigação sobre as 
melhores práticas a fim de eliminar os estereótipos de género nos Estados-Membros e nas 
instituições da UE;

17. Recorda à Comissão a resolução do Parlamento, de 3 de setembro de 2008, sobre a 
influência do marketing e da publicidade na igualdade entre mulheres e homens, e 
solicita-lhe que aplique as recomendações apresentadas nessa resolução;

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

Em 15 de setembro de 1995, teve lugar em Pequim a Quarta Conferência Mundial sobre as 
Mulheres, durante a qual a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim foram aprovadas. A 
Conferência tinha por objetivo eliminar todos os entraves à participação ativa das mulheres 
em todas as esferas da vida pública e privada mediante uma participação plena e em pé de 
igualdade no processo de tomada de decisões de caráter económico, social, cultural e político. 
Enquanto documento de base para todo o trabalho efetuado a nível internacional em prol da 
igualdade de género, afirmava que a igualdade de género constitui um direito humano e é 
condição prévia para a igualdade, o desenvolvimento e a paz. A União Europeia revê 
anualmente os progressos efetuados para atingir os objetivos definidos em 1995.

A Plataforma de Ação estabeleceu uma agenda para as doze áreas seguintes: pobreza, 
educação e formação, saúde, violência, conflitos armados, economia, exercício de poder e 
tomada de decisões, mecanismos institucionais, direitos humanos, meios de comunicação, 
ambiente e as jovens. Para centrar o problema, o presente relatório concentra-se nas causas 
dos estereótipos de género no domínio da educação, dos meios de comunicação, da 
publicidade, do mercado de trabalho e da tomada de decisões.

Desde 1995, o Parlamento Europeu aprovou três resoluções sobre os direitos das mulheres em 
virtude do acompanhamento da Conferência. Em 2000, aprovou uma resolução sobre o 
seguimento dado à Plataforma de Ação de Pequim1, em 2005, uma resolução sobre 
Pequim+102 e, em 2010, uma resolução sobre Pequim+153. De igual modo, em 3 de setembro 
de 2008, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a influência do marketing e da 
publicidade na igualdade entre mulheres e homens4.  

Além disso, importa não esquecer que a igualdade de género constitui um direito humano 
fundamental. Nos termos do artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
"na realização de todas as suas ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre homens e mulheres".

No entanto, mais de quinze anos após a Conferência, os estereótipos de género e a 
desigualdade de género continuam a ser problemas comuns na União Europeia de hoje. Os 
pressupostos estereotipados sobre as mulheres no mercado de trabalho estão a provocar uma 
segregação profissional e um fosso salarial entre homens e mulheres. O fosso salarial de 16,4 
% entre homens e mulheres em 2010 ilustra a gravidade do problema. Além disso, as 
mulheres são frequentemente pouco representadas ou invisíveis nos meios de comunicação, 
ou estes representam-nas em papéis considerados tradicionalmente "femininos", o que 
fomenta ainda mais a discriminação entre homens e mulheres nos diferentes âmbitos da 
sociedade e em todas as faixas etárias. 

A prevalência de estereótipos de género negativos baseados em crenças e atitudes da 
sociedade prejudicam as mulheres e limitam as suas oportunidades e escolhas na esfera social, 
                                               
1 JO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
2 JO C 320 E, de 15.12.2005, p. 247.
3 JO C 348 E, de 21.12.10, p. 11.
4 JO C 295 E, de 04.12.09, p. 43.
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económica e política. A fim de resolver o problema da falta de mulheres nos níveis mais 
elevados da tomada de decisões económicas e políticas, é necessário combater a persistência 
de estereótipos de género em todos os níveis da sociedade. 

Este relatório visa, por conseguinte, reduzir a prevalência de estereótipos de género negativos 
na UE, que limitam as oportunidades e escolhas dos homens, mas ainda mais das mulheres. 
São necessárias novas políticas e uma nova legislação da UE para fazer frente aos estereótipos 
de género nos domínios da educação, dos meios de comunicação e da publicidade, do 
mercado de trabalho e da tomada de decisões económicas e políticas. 
Com o objetivo de aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e na tomada 
de decisões económicas e políticas, é necessário abordar as seguintes questões:

 Os estereótipos de género nas escolas primárias e secundárias influenciam a perceção 
que as crianças e os jovens têm sobre a forma como os homens e as mulheres se 
devem comportar. Por conseguinte, devem ser introduzidos programas educativos 
especiais e materiais de estudo em que homens e mulheres já não surjam como 
exemplos das suas "funções tradicionais", em que o homem é a principal fonte de 
rendimento da família e a mulher como a pessoa que se ocupa das crianças;

 Relativamente aos meios de comunicação e à publicidade, importa realçar o aumento 
do número de crianças e jovens que começam, desde muito cedo, a ver televisão sem 
supervisão. Por este motivo, os estereótipos de género negativos podem influenciar de 
forma significativa a confiança e a autoestima das jovens mulheres, em especial a das 
adolescentes, o que se repercutirá na limitação das suas aspirações, escolhas e 
oportunidades para futuras perspetivas de carreira. Tendo em conta a influência 
considerável dos meios de comunicação na perceção geral da igualdade de género, são 
necessários cursos de orientação especiais para sensibilizar os comités de 
normalização da publicidade e os órgãos de autorregulação sobre a influência negativa 
da discriminação e dos estereótipos de género nos meios de comunicação;

 A representação desproporcionada das mulheres em empregos a tempo parcial e o 
fosso salarial entre homens e mulheres indicam claramente que os estereótipos de 
género se traduzem em discriminação entre homens e mulheres no mercado de 
trabalho. Neste sentido, são necessárias campanhas de sensibilização para informar os 
empregadores, os trabalhadores e outras partes interessadas sobre a relação entre 
estereótipos de género e o fosso salarial e a relação entre empregos a tempo parcial e o 
risco de pensões mais baixas quando as pessoas atingem a idade de reforma;

 De igual modo, existe uma forte relação entre os estereótipos de género e a 
sub-representação das mulheres na tomada de decisões políticas e económicas, tanto 
no setor público como no privado, incluindo nos parlamentos e governos nacionais dos 
Estados-Membros e nas instituições da UE. Tal não releva apenas os "telhados de 
vidro" com que as mulheres se deparam, como também o facto de os estereótipos 
limitarem as suas aspirações profissionais.

O fosso salarial de 16,4 % não só prejudica as mulheres no mercado de trabalho como 
também se repercute seriamente nos seus direitos a pensão. Tanto as mulheres como os 
homens estão expostos a estereótipos de género ao longo das suas vidas: desde as expectativas 
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quanto ao comportamento dos rapazes e das raparigas na escola primária e secundária às 
expectativas em fases posteriores no que se refere às escolhas profissionais e à sua 
representação no mercado de trabalho. A presença excessiva de mulheres em empregos 
flexíveis e a tempo parcial sugere que a ideia tradicional de que compete à mãe cuidar das 
crianças vigora ainda hoje, o que restringe as suas opções no mercado de trabalho. Com os 
novos planos da UE para facilitar os processos e as restrições em relação a despedimentos e 
cessação de contratos de trabalho, as mulheres serão ainda mais prejudicadas e submetidas a 
uma insegurança maior.

Além disso, as influências negativas dos estereótipos de género são mais flagrantes quando as 
mulheres atingem a idade de reforma. A insegurança causada pelos horários de trabalho 
flexíveis, aliada ao fosso salarial entre homens e mulheres, aumenta o risco de pobreza 
persistente e extrema para as mulheres assim que atingem a idade de reforma. Por 
conseguinte, a desigualdade entre homens e mulheres, enquanto resultado dos estereótipos de 
género, é cumulativa: quanto mais mulheres estiverem expostas aos estereótipos, maiores são 
as suas possibilidades de se depararem, posteriormente, com uma situação de pobreza. Este 
efeito é agravado com os novos planos da UE para poupar nas pensões de reforma do Estado e 
introduzir mais regras nos fundos de pensões do segundo pilar. Transferir o enfoque das 
pensões do Estado para as pensões do segundo pilar sem modificar a pensão estatal mas 
aumentando as pensões do pilar privado não só aumentará o risco de pobreza das mulheres, 
como também acentuará a diferença de rendimentos entre homens e mulheres idosos.


