
AD\938546PT.doc PE507.984v03-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2012/0299(COD)

4.6.2013

PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador 
não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Relatora de parecer: Antonyia Parvanova



PE507.984v03-00 2/25 AD\938546PT.doc

PT

PA_Legam



AD\938546PT.doc 3/25 PE507.984v03-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta visa promover a igualdade entre homens e mulheres na tomada de decisões 
económicas, nomeadamente em empresas cotadas, em conformidade com o artigo 3.º, n.º 3, 
do Tratado da União Europeia, e explorar o potencial de talentos existente através de uma 
representação mais equilibrada entre homens e mulheres nos conselhos de administração das 
empresas, contribuindo, assim, para o bom funcionamento do mercado interno e a consecução
dos objetivos da estratégia Europa 2020 da União, nomeadamente o de atingir, até 2020, uma 
taxa de emprego de 75 % para as mulheres.

A relatora apoia os objetivos da proposta, congratulando-se, em particular, com a escolha de 
uma diretiva como um instrumento que visa estabelecer um sistema jurídico harmonizado na 
União e criar uma maior segurança jurídica, a fim de reduzir os encargos administrativos 
resultantes de divergências na aplicação e implementação, pelos Estados-Membros, dos 
princípios de igualdade de género nos conselhos de administração.
A promoção da igualdade entre homens e mulheres constitui um dos princípios fundamentais 
da UE, tal como consagrado nos Tratados (artigo 3.º, n.º 3, do TUE e artigos 8.º e 157.º do 
TFUE), bem como na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (artigo 23.º). As 
instituições da UE desenvolvem esforços consideráveis para promover a igualdade entre 
homens e mulheres na tomada de decisões económicas. Em 2010, a Comissão identificou a 
igualdade entre homens e mulheres na tomada de decisões económicas como sendo uma das 
prioridades da Carta das Mulheres (COM(2010)78 final) e da Estratégia para a igualdade 
entre homens e mulheres 2010-2015 (COM(2010)491 final) em 2010. Em março de 2011, a 
Vice-Presidente da Comissão Viviane Reding lançou o «Compromisso Europeu pelas 
Mulheres na Administração das Empresas», apelando a que as empresas cotadas se 
comprometessem, a título voluntário, a aumentar a proporção de mulheres nos conselhos de 
administração para 40 % até 2020. Apesar de o convite para a assinatura do compromisso ter 
durado um ano, apenas 24 empresas o assinaram.

A persistência de um grande desequilíbrio entre homens e mulheres continua a verificar-se 
nos conselhos de administração das empresas, não obstante estes esforços. De acordo com os 
dados da Comissão, 15,8 % dos cargos nos conselhos de administração das maiores empresas 
cotadas são ocupados por mulheres. Os progressos para corrigir esta situação são lentos, com 
um aumento médio anual de apenas 0,6 % e os resultados variam consoante os 
Estados-Membros.

A proposta da Comissão é apoiada por todos os comissários que ocupam cargos relacionados 
com a área da economia: o Vice-Presidente Antonio Tajani (Indústria e Empreendedorismo), 
o Vice-Presidente Joaquín Almunia (Concorrência), o Vice-Presidente Olli Rehn (Assuntos 
Económicos e Monetários), o Comissário Michel Barnier (Mercado Interno e Serviços) e o 
Comissário László Andor (Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão), bem como a 
Vice-Presidente Viviane Reding.

A relatora identificou vários domínios de grande interesse para esta comissão, os quais 
destacou particularmente no seu contributo, nomeadamente o funcionamento do mercado 
interno, a segurança jurídica das empresas e a influência das preferências dos consumidores
nas tomadas de decisão das empresas. A relatora abordou, em especial, a frágil situação 
económica na UE e as formas como a presente proposta pode contribuir positivamente para a 
estabilidade económica e o crescimento económico a longo prazo.
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Segundo dados da Comissão, as mulheres tomam cerca de 70 % das decisões sobre despesas 
de consumo a nível global. Por conseguinte, um maior número de mulheres em cargos de 
direção pode contribuir para uma melhor compreensão do comportamento económico e das 
escolhas dos consumidores. Os produtos e serviços que melhor se adequam às necessidades e 
preferências dos consumidores podem aumentar os valores das vendas.
Outro elemento essencial é garantir segurança jurídica às empresas que operam em mais de 
um Estado-Membro. Atualmente, verifica-se que existem diferenças nas regras de 
implementação da igualdade de género nos conselhos de administração na UE. Tal 
diversidade pode ter um impacto negativo no funcionamento do mercado único. As empresas 
que operam ao nível transnacional precisam de um enquadramento jurídico coerente e fiável, 
a fim de beneficiarem plenamente do acesso ao mercado único e de obterem resultados 
económicos satisfatórios.

No atual ambiente económico, vários estudos de natureza qualitativa revelaram que existe 
uma correlação positiva entre a diversidade de género nos quadros de direção, por um lado, e 
o desempenho financeiro e a rentabilidade de uma empresa, por outro. Por conseguinte, 
reforçar a representação das mulheres nos conselhos de administração das empresas cotadas 
em bolsa na União não só atende ao princípio da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres e da não-discriminação, mas também pode ter um impacto positivo no desempenho 
dessas empresas.
Num contexto de envelhecimento da população na UE, a relatora acredita que a não utilização 
do potencial de metade da população europeia nos conselhos de administração das empresas 
pode entravar o desenvolvimento da nossa economia, a recuperação das nossas estruturas 
financeiras e a capacidade de capital humano disponível.
Nas alterações realizadas, a relatora insta, igualmente, os Estados-Membros a incentivarem as 
empresas a fazerem progressos, bem como a comunicarem os mesmos, no que toca ao 
respeito pelo princípio da igualdade de género nos seus conselhos de administração, 
permitindo o acesso das mulheres às redes empresariais e adaptando as suas políticas de 
recursos humanos com vista ao reforço das reservas de talentos femininos.

As alterações propostas são equilibradas e constituem uma confirmação do texto original, 
reforçando os aspetos supracitados. A sua inclusão proporcionará uma maior segurança 
jurídica à proposta e reforçará os princípios fundamentais de igualdade de género, 
assegurando o cumprimento do artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais e dos 
artigos 8.º e 157.º do TFUE.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1
Proposta de diretiva

Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Segundo a Comissão1, as mulheres 
são atualmente responsáveis pela maioria 
das despesas de consumo a nível global. 
Uma melhor representação das mulheres 
nos conselhos de administração 
propiciaria às empresas envolvidas uma 
compreensão mais ampla das 
necessidades e do comportamento 
económico dos consumidores. As 
empresas poderiam, assim, propor bens e 
serviços que estivessem mais em 
consonância com a procura por parte dos 
consumidores.
________________________
D-G Justiça da Comissão Europeia, «As 
mulheres na tomada de decisão 
económica na UE: uma iniciativa 
Europa 2020», 2012

Alteração 2
Proposta de diretiva

Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As instituições e as agências da UE 
devem dar o exemplo melhorando o 
equilíbrio de género. Os princípios 
enunciados na presente diretiva devem ser 
incorporados nas normas que regem os 
procedimentos internos de recrutamento 
de pessoal na Comissão, no Parlamento 
Europeu e em todas as instituições e 
agências da UE, incluindo o Banco
Central Europeu. Devem ser 
desenvolvidas em todas as instituições da 
UE políticas de género mais eficazes e 
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com impacto sobre o recrutamento de 
pessoal, a formação e o funcionamento 
quotidiano das diferentes instituições 
europeias. Para o efeito, as instituições 
europeias devem velar pelo equilíbrio de 
género no recrutamento de membros do 
quadro superior, nomeadamente diretores 
gerais, diretores e chefes de unidade.

Alteração 3
Proposta de diretiva

Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) É fundamental que a administração 
da Comissão, órgão executivo da UE, 
melhore o seu equilíbrio de género, a fim 
de garantir uma melhor representação 
dos cidadãos europeus. Os Estados-
-Membros são, por conseguinte, 
convidados a nomear candidatos de 
ambos os sexos para os diferentes cargos 
do colégio de comissários, a fim de 
assegurar um equilíbrio entre homens e 
mulheres na respetiva constituição.

Alteração 4
Proposta de diretiva

Considerando 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) O Banco Central Europeu (BCE), o 
Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira (SESF) – nomeadamente o 
Comité Europeu do Risco Sistémico 
(CERS) – e as Autoridades Europeias de 
Supervisão (AES) devem respeitar todos 
os aspetos da igualdade entre homens e 
mulheres e da não-discriminação em 
razão do género. Os Conselhos de 
Autoridades de Supervisão devem também 
ser incentivados a apresentar, aquando da 
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audição no Parlamento Europeu, uma 
lista de candidatos equilibrada em termos 
de género para provimento dos lugares de 
presidente e de administrador executivo. 
A seleção final para estes lugares deve ser 
equilibrada em termos de género. É
também importante que o Comité Diretor 
e os comités consultivos do CERS 
apresentem um equilíbrio de género.

Alteração 5
Proposta de diretiva

Considerando 6-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-E) O Conselho de Supervisão do Banco 
Central Europeu (BCE), nomeadamente 
os cargos de presidente e vice-presidente, 
deve ser equilibrado em termos de género. 
Sempre que surja uma vaga junto da 
Comissão Executiva do BCE, os Estados-
-Membros que adotaram o euro devem ser 
incentivados a nomear dois candidatos, 
um homem e uma mulher, para o lugar 
vago. Os Estados-Membros devem 
também ser incentivados a nomear 
mulheres para os cargos de governador 
dos bancos centrais nacionais (BCN), 
para que exista um equilíbrio entre 
homens e mulheres no Conselho e no 
Conselho Geral do BCE, assim como no 
Conselho Geral do CERS.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A nível das empresas, é amplamente 
reconhecido que a presença de mulheres 
nos conselhos de administração melhora o 
governo das sociedades, pois o 
desempenho das equipas e a qualidade do 

(8) A nível das empresas, é amplamente 
reconhecido que a presença de mulheres 
nos conselhos de administração melhora o 
governo das sociedades, pois o 
desempenho das equipas e a qualidade do 
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processo de decisão são reforçados por 
uma mentalidade mais diversificada e 
coletiva, integrando perspetivas mais 
amplas e favorecendo, por conseguinte, a 
adoção de decisões mais equilibradas. 
Vários estudos revelaram igualmente que 
existe uma correlação positiva entre a 
diversidade de género nos quadros de 
direção, por um lado, e o desempenho 
financeiro e a rentabilidade de uma 
empresa, por outro. Reforçar a 
representação das mulheres nos conselhos 
de administração das empresas cotadas em 
bolsa pode, portanto, ter um impacto 
positivo no desempenho dessas empresas.

processo de decisão são reforçados por 
uma mentalidade mais diversificada e 
coletiva, integrando perspetivas mais 
amplas e favorecendo, por conseguinte, a 
adoção de decisões mais equilibradas. 
Vários estudos revelaram igualmente que 
existe uma correlação positiva entre a 
diversidade de género nos quadros de 
direção, por um lado, e o desempenho 
financeiro e a rentabilidade de uma 
empresa, por outro. Reforçar a 
representação das mulheres nos conselhos 
de administração das empresas cotadas em 
bolsa pode, portanto, ter um impacto 
positivo no desempenho dessas empresas 
em termos organizativos e financeiros.

Alteração 7
Proposta de diretiva

Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Existem também provas de que a 
igualdade de tratamento no mercado de 
trabalho pode contribuir para estimular 
fortemente o crescimento económico. 
Aumentar a participação das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas 
cotadas da União não tem apenas um efeito 
positivo para as mulheres nomeadas, mas 
contribui também para atrair talentos 
femininos para as empresas e assegurar 
uma maior presença das mulheres em todos 
os níveis da gestão e entre os efetivos. 
Por conseguinte, uma maior proporção de 
mulheres nesses conselhos pode ter um 
impacto positivo para eliminar tanto as 
disparidades em termos de emprego como 
as disparidades salariais entre homens e 
mulheres. Explorar ao máximo a reserva de 
talentos das mulheres seria um importante 
progresso em termos de valorização 
académica, tanto a nível individual como
para o setor público. A sub-representação 
das mulheres nos conselhos de 

(9) Existem também provas de que a 
igualdade de tratamento no mercado de 
trabalho pode contribuir para estimular 
fortemente o crescimento económico. 
Aumentar a participação das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas 
cotadas da União não tem apenas um efeito 
positivo para as mulheres nomeadas, mas 
contribui também para atrair talentos 
femininos para as empresas e assegurar 
uma maior presença das mulheres em todos 
os níveis da gestão e entre os efetivos. 
Por conseguinte, uma mais representativa
proporção de mulheres nesses conselhos 
pode ter um impacto positivo para eliminar 
tanto as disparidades em termos de 
emprego como as disparidades salariais 
entre homens e mulheres. Explorar ao 
máximo a reserva de talentos das mulheres 
seria um importante progresso em termos 
de valorização académica, tanto a nível 
individual como para o setor público. A 
sub-representação das mulheres nos 
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administração das empresas cotadas da UE 
é uma oportunidade perdida em termos de 
crescimento sustentável a longo prazo das 
economias dos Estados-Membros no seu 
conjunto.

conselhos de administração das empresas 
cotadas da UE é uma oportunidade perdida 
em termos de crescimento sustentável a 
longo prazo das economias dos Estados-
-Membros no seu conjunto.

Alteração 8
Proposta de diretiva

Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Apesar da legislação em vigor na 
União em matéria de prevenção e luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
bem como das recomendações do Conselho 
visando especificamente aumentar a 
presença das mulheres nos órgãos de 
tomada de decisão económica, e das 
iniciativas de promoção da autorregulação 
a nível da União, as mulheres permanecem 
muito minoritárias em relação aos homens 
nas altas instâncias de decisão das 
empresas na União. No setor privado, em 
especial nas empresas cotadas em bolsa, 
este desequilíbrio entre os géneros é 
particularmente acentuado e grave. O 
principal indicador da Comissão 
relativamente à proporção entre homens e 
mulheres nos conselhos de administração 
mostra que a percentagem de mulheres que 
participam no processo de tomada de 
decisão das empresas a nível superior 
continua a ser muito reduzida. Em janeiro 
de 2012, as mulheres ocupavam, em média, 
apenas 13,7% dos cargos nos conselhos de 
administração das maiores empresas 
cotadas dos Estados-Membros. Quanto aos 
administradores não-executivos, apenas 
15% eram mulheres.

(10) Apesar da legislação em vigor na 
União em matéria de prevenção e luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
bem como das recomendações do Conselho 
visando especificamente aumentar a 
presença das mulheres nos órgãos de 
tomada de decisão económica, e das 
iniciativas de promoção da autorregulação 
a nível da União, as mulheres permanecem 
sub-representadas em relação aos homens 
nas altas instâncias de decisão das 
empresas na União. No setor privado, em 
especial nas empresas cotadas em bolsa, 
este desequilíbrio entre os géneros é 
particularmente acentuado e grave, embora 
determinadas instituições e agências 
europeias, tais como o Banco Central 
Europeu, também apresentem um 
desequilíbrio muito problemático entre 
homens e mulheres. O principal indicador 
da Comissão relativamente à proporção 
entre homens e mulheres nos conselhos de 
administração mostra que a percentagem 
de mulheres que participam no processo de 
tomada de decisão das empresas a nível 
superior continua a ser muito reduzida. Em 
janeiro de 2012, as mulheres ocupavam, 
em média, apenas 13,7% dos cargos nos 
conselhos de administração das maiores 
empresas cotadas dos Estados-Membros. 
Quanto aos administradores 
não-executivos, apenas 15% eram 
mulheres.



PE507.984v03-00 10/25 AD\938546PT.doc

PT

Alteração 9
Proposta de diretiva

Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A proporção de mulheres presentes 
nos conselhos de administração tem vindo 
a aumentar de uma forma muito lenta, 
tendo registado um aumento médio anual 
de apenas 0,6% nos últimos anos. O ritmo 
a que essa melhoria se processa varia 
consoante os Estados-Membros e origina 
resultados muito divergentes. 
Os Estados-Membros que introduziram 
medidas vinculativas registaram progressos 
muito mais significativos. A disparidade 
entre os Estados-Membros é suscetível de 
aumentar, dadas as abordagens muito 
diferentes adotadas pelos diferentes 
Estados-Membros para aumentar a 
representação das mulheres nos conselhos 
de administração das empresas.

(11) A proporção de mulheres presentes 
nos conselhos de administração tem vindo 
a aumentar de uma forma muito lenta, 
tendo registado um aumento médio anual 
de apenas 0,6% nos últimos anos. O ritmo 
a que essa melhoria se processa varia 
consoante os Estados-Membros e origina 
resultados muito divergentes. 
Os Estados-Membros que introduziram 
medidas vinculativas registaram progressos 
muito mais significativos. A disparidade 
entre os Estados-Membros é passível de 
aumentar, dadas as abordagens muito 
diferentes adotadas pelos diferentes 
Estados-Membros para aumentar a 
representação das mulheres nos conselhos 
de administração das empresas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
ser encorajados a partilhar informações e 
a divulgar práticas de excelência 
destinadas a promover o equilíbrio entre 
homens e mulheres, incluindo as 
realizações de empresas que possuam 
conselhos de administração cuja 
composição seja equilibrada em termos de 
género.

Alteração 10
Proposta de diretiva

Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem 
adotar estratégias orientadas para uma 
mudança sociocultural na sua abordagem 
ao equilíbrio de género, utilizando meios 
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versáteis para incentivar a participação 
das mulheres na hierarquia empresarial e 
a adoção de abordagens e ações pró-
-ativas por parte dos empregadores. Esses 
meios podem incluir, nomeadamente, a 
promoção de horários de trabalho 
flexíveis e o incentivo de locais de 
trabalho que facilitem a vida familiar, 
bem como um melhor acesso a centros de 
acolhimento e creches.

Alteração 11
Proposta de diretiva

Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fragmentação e a divergência, ou 
mesmo a inexistência de regulamentação a 
nível nacional em matéria de igualdade de 
género nos conselhos de administração, 
originam não só discrepâncias no número 
de mulheres entre os administradores 
não-executivos e ritmos diferentes de 
progresso registado pelos Estados-
-Membros, como criam também obstáculos 
no mercado interno, ao impor às empresas 
europeias requisitos divergentes em 
matéria de governo das sociedades. Essas 
divergências a nível das exigências legais e 
da autorregulação quanto à composição dos 
conselhos de administração podem 
dificultar as atividades das empresas 
cotadas que operam transfronteiras, 
nomeadamente no que respeita à criação de 
filiais ou aos processos de fusões e 
aquisições, assim como quanto aos 
candidatos a lugares nos conselhos de 
administração.

(12) A fragmentação e a divergência, ou 
mesmo a inexistência de regulamentação a 
nível nacional em matéria de igualdade de 
género nos conselhos de administração, 
originam não só discrepâncias no número 
de mulheres entre os administradores 
não-executivos e ritmos diferentes de 
progresso registado pelos Estados-
-Membros, como criam também obstáculos 
no mercado interno, ao impor às empresas 
europeias requisitos divergentes em 
matéria de governo das sociedades. Essas 
divergências a nível das exigências legais e 
da autorregulação quanto à composição dos 
conselhos de administração podem 
dificultar as atividades das empresas 
cotadas que operam transfronteiras, 
nomeadamente no que respeita à criação de 
filiais ou aos processos de fusões e 
aquisições, assim como quanto aos 
candidatos a lugares nos conselhos de 
administração. No entanto, a supervisão 
da execução das disposições previstas na 
diretiva deve ser independente das 
diferentes formas de seleção de 
administradores não-executivos para os 
conselhos de administração das empresas 
europeias.
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Alteração 12
Proposta de diretiva

Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Um dos principais fatores para 
uma correta aplicação da presente 
diretiva é a utilização efetiva de critérios 
para a seleção dos administradores não 
executivos, que seriam definidos com 
antecedência e com total transparência, e 
em que as competências dos candidatos 
sejam ponderadas de forma equitativa, 
independentemente do género.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Num contexto de envelhecimento 
da população e escassez de competências, 
a não utilização do potencial de metade da 
população europeia nos conselhos de 
administração das empresas pode refrear 
as oportunidades de desenvolvimento da 
nossa economia e a recuperação das 
nossas estruturas financeiras. Se nem 
sequer for considerada metade dos 
talentos para cargos de chefia, o processo 
e a qualidade das nomeações para esses 
cargos podem ser prejudicados, o que 
pode levar a um aumento da desconfiança 
em relação às estruturas de poder 
empresarial e a uma menor eficiência na 
consecução do capital humano disponível. 
A inclusão sistemática de candidatos 
qualificados dos dois sexos constitui uma 
garantia de que os novos membros de um 
conselho de administração foram 
selecionados entre os melhores 
candidatos, homens e mulheres, e que a 
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sociedade se reflete, de forma legítima, 
nos processos de tomada de decisão dessa 
empresa.

Alteração 14
Proposta de diretiva

Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Embora a diretiva não tenha por 
objetivo harmonizar em pormenor as 
legislações nacionais em matéria de 
procedimentos de seleção e de critérios 
relativos às qualificações para exercer um 
cargo nos conselhos de administração, 
importa introduzir algumas normas 
mínimas que obriguem as empresas 
cotadas em que não existe uma 
representação equilibrada dos géneros a 
adotarem decisões de nomeação dos 
administradores não-executivos com base 
numa avaliação comparativa objetiva das 
qualificações dos candidatos em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, não apenas para se alcançar 
um equilíbrio entre os administradores 
não-executivos, mas também para 
assegurar o correto funcionamento do 
mercado interno. Apenas uma ação adotada 
a nível da UE pode contribuir efetivamente 
para assegurar a igualdade de condições de 
concorrência em toda a União e evitar 
assim complicações práticas na vida das 
empresas.

(14) Embora a diretiva não tenha por 
objetivo harmonizar em pormenor as 
legislações nacionais em matéria de 
procedimentos de seleção e de critérios 
relativos às qualificações para exercer um 
cargo nos conselhos de administração, 
importa introduzir algumas normas 
mínimas que obriguem as empresas 
cotadas em que não existe uma 
representação equilibrada dos géneros a 
adotarem decisões de nomeação dos 
administradores não-executivos com base 
num anúncio de vagas conducente a um 
convite à apresentação de candidaturas e
numa avaliação comparativa objetiva das 
qualificações dos candidatos em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, não apenas para se alcançar 
um equilíbrio entre os administradores 
não-executivos, mas também para 
assegurar o correto funcionamento do 
mercado interno. Apenas uma ação adotada 
a nível da UE pode contribuir efetivamente 
para assegurar a igualdade de condições de 
concorrência em toda a União e evitar 
assim complicações práticas na vida das 
empresas.

Alteração 15
Proposta de diretiva

Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) As empresas cotadas em bolsa têm 
grande importância económica, 
visibilidade e impacto no mercado. As 
medidas previstas na presente diretiva 
devem, por conseguinte, ser aplicáveis às 
empresas cotadas em bolsa, definidas como 
as empresas constituídas num 
Estado-Membro, cujos valores mobiliários 
sejam admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
em um ou vários Estados-Membros. Estas 
empresas estabelecem padrões para a 
economia na sua globalidade e as suas 
práticas são muitas vezes seguidas por 
outros tipos de empresas. O estatuto 
público das empresas cotadas justifica 
assim que estas sejam melhor 
enquadradas, tendo em conta o interesse 
público.

(17) As empresas cotadas em bolsa têm 
grande importância económica, 
visibilidade e impacto no mercado. As 
medidas previstas na presente diretiva 
devem, por conseguinte, ser aplicáveis às 
empresas cotadas em bolsa, definidas como 
as empresas constituídas num 
Estado-Membro, cujos valores mobiliários 
sejam admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
em um ou vários Estados-Membros. Estas 
empresas estabelecem padrões para a 
economia na sua globalidade e as suas 
práticas são muitas vezes seguidas por 
outros tipos de empresas. O estatuto 
público das empresas cotadas justifica,
assim, que estas reguladas de forma 
adequada, tendo em conta o interesse 
público.

Alteração 16
Proposta de diretiva

Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As empresas não cotadas em bolsa 
também desempenham um papel 
importante na economia. Elas poderiam, 
por isso, e em princípio, ser abrangidas 
pelo campo de aplicação da presente 
diretiva. No entanto, tendo em conta que, 
de um modo geral, a situação de género 
nestas empresas não é bem conhecida e 
que podem ser necessárias disposições 
especiais para refletir as suas 
especificidades e a sua natureza variável 
no interior de cada um e entre os 
Estados-Membros, a sua inclusão só deve 
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ser efetuada numa fase posterior. A 
Comissão deverá apresentar uma 
proposta congruente nesse sentido, depois 
de ter efetuado uma investigação 
exaustiva sobre todos os aspetos 
relevantes.

Alteração 17
Proposta de diretiva

Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A presente diretiva não se aplica às 
micro, pequenas ou médias empresas 
(PME), na aceção que lhes é dada pela
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas, 
mesmo que estas se encontrem cotadas em 
bolsa.

(18) A presente diretiva não se aplica às 
micro, pequenas ou médias empresas 
(PME), na aceção que lhes é dada pela 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas, 
mesmo que estas se encontrem cotadas em 
bolsa. Esta isenção das PME deve ser 
aplicável a empresas cotadas em bolsa e, 
numa fase posterior, a empresas não 
cotadas em bolsa.

Alteração 18
Proposta de diretiva

Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Em alguns Estados-Membros, uma 
determinada proporção de administradores 
não-executivos podem, ou devem, ser 
nomeados ou eleitos pelos trabalhadores 
e/ou organizações de trabalhadores da 
empresa, em conformidade com a 
legislação ou as práticas nacionais. 
Os objetivos quantitativos previstos na 
presente diretiva devem aplicar-se, 
portanto, a todos os administradores 
não-executivos, incluindo os representantes 
dos trabalhadores. Contudo, os 
procedimentos práticos para garantir que 

(21) Em alguns Estados-Membros, uma 
determinada proporção de administradores 
não-executivos podem, ou devem, ser 
nomeados ou eleitos pelos trabalhadores 
e/ou organizações de trabalhadores da 
empresa, em conformidade com a 
legislação ou as práticas nacionais. 
Os objetivos quantitativos previstos na 
presente diretiva devem aplicar-se, 
portanto, a todos os administradores 
não-executivos, incluindo os representantes 
dos trabalhadores. Contudo, os 
procedimentos práticos para garantir que 
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esses objetivos são atingidos, dado que 
alguns administradores não-executivos são 
representantes dos trabalhadores, devem 
ser definidos pelos Estados-Membros em 
causa.

esses objetivos são atingidos, dado que 
alguns administradores não-executivos são 
representantes dos trabalhadores, devem 
ser definidos pelos Estados-Membros em 
causa, com base em consultas amplas e 
aturadas com os parceiros sociais a nível 
nacional.

Alteração 19
Proposta de diretiva

Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As empresas cotadas em bolsa devem 
ser obrigadas a adotar procedimentos 
adequados para cumprir os objetivos 
específicos em matéria de composição 
equilibrada entre homens e mulheres dos 
respetivos conselhos de administração. As 
empresas cotadas em que os membros do 
conselho de administração do sexo 
sub-representado ocupem menos de 40% 
dos cargos de administradores 
não-executivos devem preencher esses 
cargos com base numa análise comparativa 
das qualificações de cada candidato 
em função de critérios pré-estabelecidos, 
claros, neutros e inequívocos, de modo a 
poder atingir a referida percentagem até 1 
de janeiro de 2020. Por conseguinte, a 
diretiva estabelece o objetivo, a atingir até 
essa data, de pelo menos 40% dos 
administradores não-executivos 
pertencerem ao sexo sub-representado. 
Este objetivo, em princípio, refere-se 
apenas à diversidade de género entre os 
administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 
caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 

(22) As empresas cotadas em bolsa devem 
adotar procedimentos adequados para 
cumprir os objetivos específicos em 
matéria de composição equilibrada entre 
homens e mulheres dos respetivos 
conselhos de administração. As empresas 
cotadas em que os membros do conselho 
de administração do sexo sub-representado 
ocupem menos de 40% dos cargos de 
administradores não-executivos devem 
preencher esses cargos com base num 
anúncio de vagas conducente a um 
convite à apresentação de candidaturas e
numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato em função 
de critérios pré-estabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos, de modo a poder 
atingir a referida percentagem até 1 de 
janeiro de 2020. Por conseguinte, a diretiva 
estabelece o objetivo, a atingir até essa 
data, de pelo menos 40% dos 
administradores não-executivos 
pertencerem ao sexo sub-representado. 
Este objetivo, em princípio, refere-se 
apenas à diversidade de género entre os 
administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 
caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
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quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 
quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

Alteração 20
Proposta de diretiva

Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em consonância com a referida 
jurisprudência, os Estados-Membros 
devem garantir que a seleção dos 
candidatos mais qualificados para ocupar 
os cargos de administrador não-executivo 
tem por base uma análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios pré-estabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos. Entre os exemplos 
de critérios de seleção que as empresas 
poderiam aplicar figuram a experiência 
profissional em cargos de gestão e/ou de 
supervisão, os conhecimentos em 
determinados domínios importantes, como 
as finanças, o controlo ou a gestão de 
recursos humanos, as competências de 
liderança e de comunicação e a capacidade 
de trabalhar em rede. Deve ser dada 
prioridade ao candidato do sexo sub-
representado se este for tão qualificado 
quanto o candidato do outro sexo em 
termos de aptidão, competências e 
desempenho profissional, e se uma 
avaliação objetiva que tenha em conta 
todos os critérios específicos dos 
candidatos não fizer pender a balança a 
favor do candidato do outro sexo.

(26) Em consonância com a referida 
jurisprudência, os Estados-Membros 
devem garantir que a seleção dos 
candidatos mais qualificados para ocupar 
os cargos de administrador não-executivo 
tem por base um anúncio de vagas 
conducente a um convite à apresentação 
de candidaturas e uma análise comparativa 
das qualificações de cada candidato, em 
função de critérios pré-estabelecidos, 
claros, neutros e inequívocos. Entre os 
exemplos de critérios de seleção que as 
empresas poderiam aplicar figuram a 
experiência profissional em cargos de 
gestão e/ou de supervisão, os 
conhecimentos em determinados domínios 
importantes, como as finanças, o controlo 
ou a gestão de recursos humanos, as 
competências de liderança e de 
comunicação e a capacidade de trabalhar 
em rede. Deve ser dada prioridade ao 
candidato do sexo sub-representado se este 
for tão qualificado quanto o candidato do 
outro sexo em termos de aptidão, 
competências e desempenho profissional, e 
se uma avaliação objetiva que tenha em 
conta todos os critérios específicos dos 
candidatos não fizer pender a balança a 
favor do candidato do outro sexo.
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Alteração 21
Proposta de diretiva

Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Uma vez que a composição por sexo 
dos efetivos das empresas tem um impacto 
direto na disponibilidade de candidatos do 
sexo sub-representado, os 
Estados-Membros podem prever que, nos 
casos em que os membros do sexo sub-
representado constituem menos de 10% 
dos trabalhadores da empresa em causa, 
esta não seja obrigada a cumprir os 
objetivos previstos na presente diretiva.

Suprimido

Alteração 22
Proposta de diretiva

Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que comuniquem 
anualmente às autoridades nacionais 
competentes informações sobre a 
repartição por género dos respetivos 
conselhos de administração, assim como 
informações sobre a forma como 
pretendem satisfazer os objetivos 
estabelecidos na presente diretiva, que 
permitam avaliar os progressos de cada 
empresa cotada quanto a uma 
representação equilibrada dos homens e 
das mulheres entre os seus 
administradores. Essas informações devem 
ser tornadas públicas e, se a empresa em 
causa não cumprir os objetivos, incluir uma 
descrição das medidas que esta adotou ou 
tenciona adotar para alcançar, no futuro, 
esse objetivo.

(34) Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que comuniquem 
anualmente às autoridades nacionais 
competentes informações sobre a 
repartição por género dos respetivos 
conselhos de administração, assim como 
informações sobre a forma como 
pretendem satisfazer os objetivos 
estabelecidos na presente diretiva, que 
permitam avaliar os progressos de cada 
empresa cotada quanto a uma 
representação equilibrada dos homens e 
das mulheres entre os seus 
administradores. Essas informações devem 
ser tornadas públicas de forma adequada e 
facilmente acessível no relatório anual e 
na página da empresa na Internet e, se a 
empresa em causa não cumprir os 
objetivos, incluir uma descrição ampla e 
pormenorizada das medidas que esta 
adotou ou tenciona adotar para alcançar, no 
futuro, esse objetivo.
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Alteração 23
Proposta de diretiva

Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva prevê medidas 
destinadas a garantir uma representação 
mais equilibrada dos géneros entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas em bolsa, estabelecendo 
medidas destinadas a assegurar progressos 
rápidos para se alcançar um equilíbrio 
entre homens e mulheres, e dando 
simultaneamente às empresas tempo 
suficiente para procederem às adaptações 
necessárias.

A presente diretiva prevê medidas 
destinadas a lograr uma representação 
mais equilibrada dos géneros entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas em bolsa, estabelecendo 
medidas destinadas a assegurar progressos 
rápidos para se alcançar um equilíbrio 
entre homens e mulheres, no respeito pelo 
quadro económico e jurídico dos Estados-
-Membros, e dando simultaneamente às 
empresas tempo suficiente para 
procederem às adaptações necessárias.

Alteração 24
Proposta de diretiva

Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos 
conselhos de administração os membros do 
sexo sub-representado ocupem menos de 
40% dos cargos de administradores 
não-executivos, preenchem esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios pré-estabelecidos, claros,
neutros e inequívocos, de modo atingir a 
referida percentagem até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 
sejam empresas públicas, até 1 de janeiro 
de 2018.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos 
conselhos de administração os membros do 
sexo sub-representado ocupem menos de 
40% dos cargos de administradores 
não-executivos, preenchem esses cargos 
com base num anúncio de vagas 
conducente a um convite à apresentação 
de candidaturas e numa análise 
comparativa das qualificações de cada 
candidato, em função de critérios pré-
-estabelecidos, claros e neutros, de modo 
atingir a referida percentagem até 1 de 
janeiro de 2020 ou, no caso das empresas 
cotadas que sejam empresas públicas, até 1 
de janeiro de 2018.
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Alteração 25
Proposta de diretiva

Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de atingir o objetivo fixado no 
n.º 1, os Estados-Membros devem garantir
que, na seleção dos administradores 
não-executivos, é dada prioridade ao 
candidato do sexo sub-representado 
quando este seja tão qualificado quanto o 
candidato do outro sexo em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, salvo se uma avaliação 
objetiva que tenha em conta todos os 
critérios específicos dos candidatos fizer 
pender a balança a favor do candidato do 
outro sexo.

3. A fim de atingir o objetivo fixado no 
n.º 1, os Estados-Membros poderão 
incentivar que, na seleção dos 
administradores não-executivos, é dada 
prioridade ao candidato do sexo sub-
-representado quando este seja tão 
qualificado quanto o candidato do outro 
sexo em termos de aptidão, competências e 
desempenho profissional, salvo se uma 
avaliação objetiva que tenha em conta 
todos os critérios específicos dos 
candidatos fizer pender a balança a favor 
do candidato do outro sexo.

Os critérios utilizados para a seleção 
referida no primeiro parágrafo devem ser 
claros, transparentes e não 
discriminatórios. Devem ser definidos 
com antecedência e acessíveis a todos os 
candidatos.

Alteração 26
Proposta de diretiva

Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros determinam na 
sua legislação a fase do processo de 
seleção de administradores não-
-executivos adequada à consecução mais 
eficaz do objetivo fixado no n.º 1.

Alteração 27
Proposta de diretiva

Artigo 4 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Se a seleção referida no n.º 3 for 
efetuada por via de votação das partes 
interessadas ou dos trabalhadores, as 
empresas devem assegurar que são 
fornecidas aos eleitores informações
adequadas sobre as medidas previstas na 
presente diretiva, incluindo as sanções 
aplicáveis à empresa em caso de 
incumprimento;

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem prever que 
as empresas cotadas em que os membros 
do sexo sub-representado representem 
menos de 10% dos trabalhadores não 
sejam sujeitas ao objetivo fixado no n.º 1.

Suprimido

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Independentemente dos membros 
que o compõem ou da forma como se 
encontra organizado, o conselho de 
administração é, e deve continuar a ser, 
um órgão colegial que representa, 
coletivamente, todos os acionistas, 
cabendo-lhe defender sempre os 
interesses da empresa. É necessário 
prestar especial atenção, nomeadamente, 
ao equilíbrio entre homens e mulheres 
nos conselhos de administração e garantir 
a paridade dos dois sexos, no sentido de se 
refletir devidamente os interesses dos 
acionistas e, em termos mais vastos, a 
composição da população de 
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consumidores.

Alteração 30
Proposta de diretiva

Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que [dois anos após a 
adoção da diretiva] comuniquem 
anualmente informações às autoridades 
nacionais competentes sobre a 
representação dos géneros nos respetivos 
conselhos de administração, distinguindo 
entre administradores executivos e 
não-executivos, bem como sobre as 
medidas adotadas para atingir os objetivos 
fixados no artigo 4.º, n.º 1, e no n.º 1 do 
presente artigo, publicando essas 
informações de forma adequada e acessível 
no respetivo sítio web.

2. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que [dois anos após a 
adoção da diretiva] comuniquem 
anualmente informações às autoridades 
nacionais competentes sobre a 
representação dos géneros nos respetivos 
conselhos de administração, distinguindo 
entre administradores executivos e não-
-executivos, bem como sobre as medidas 
adotadas para atingir os objetivos fixados 
no artigo 4.º, n.º 1, e no n.º 1 do presente 
artigo, publicando essas informações de 
forma adequada e facilmente acessível no 
relatório anual e no respetivo sítio web.

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem criar os 
incentivos adequados para que as 
empresas façam progressos e os 
comuniquem no âmbito da salvaguarda 
do princípio da igualdade de género nos 
seus conselhos de administração; do 
reforço das possibilidades de os acionistas 
encontrarem candidatos do sexo feminino 
com boas qualificações e incentivarem o 
intercâmbio de informações e das 
melhores práticas; da viabilização do 
acesso das mulheres a importantes redes 
empresariais para o desenvolvimento 
empresarial; e da adaptação das políticas 
de recursos humanos com vista ao reforço 
das reservas de talentos femininos e da 



AD\938546PT.doc 23/25 PE507.984v03-00

PT

garantia de não discriminação em razão 
do sexo;

Alteração 32
Proposta de diretiva

Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma empresa cotada não 
atingir os objetivos fixados no artigo 4.º, 
n.º 1, ou não honrar os respetivos 
compromissos individuais assumidos nos 
termos do n.º 1, as informações previstas 
no n.º 2 devem indicar os motivos do 
incumprimento, assim como uma descrição 
das medidas que adotou ou tenciona adotar 
para honrar tais objetivos ou 
compromissos.

3. Sempre que uma empresa cotada não 
atingir os objetivos fixados no artigo 4.º, 
n.º 1, ou não honrar os respetivos 
compromissos individuais assumidos nos 
termos do n.º 1, as informações previstas 
no n.º 2 devem indicar os motivos do 
incumprimento, assim como uma descrição 
exaustiva das medidas que adotou ou 
tenciona adotar para honrar tais objetivos 
ou compromissos.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou da 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1.

b) nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou da 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1. A nulidade 
ou anulação da nomeação ou da eleição 
de administradores não-executivos não 
deve ter quaisquer consequências na 
validade das decisões tomadas pelo 
conselho de administração.

Alteração 34
Proposta de diretiva

Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, 
n.ºs 6 e 7, os Estados-Membros que 
tenham adotado, ainda antes da entrada em 
vigor da presente diretiva, medidas para 
garantir uma representação mais 
equilibrada dos homens e das mulheres 
entre os administradores não-executivos 
das empresas cotadas, podem suspender a 
aplicação das exigências processuais em 
matéria de nomeação formuladas no 
artigo 4.º, n.ºs 1, 3, 4 e 5, desde que 
possam demonstrar que essas medidas 
permitem aos membros do sexo sub-
-representado ocupar pelo menos 40% dos 
cargos de administrador não-executivo
das empresas cotadas até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 
sejam empresas públicas, até 1 de janeiro 
de 2018.

Os Estados-Membros que tenham 
procurado obter, ainda antes da entrada em 
vigor da presente diretiva, uma 
representação mais equilibrada dos homens 
e das mulheres entre os administradores 
não-executivos, ou entre os 
administradores em geral (executivos e 
não executivos), das empresas cotadas, 
podem suspender a aplicação das 
disposições dos artigos 4.º, 5.º e 6.º da 
presente diretiva relativamente às 
empresas cotadas que sejam empresas 
públicas, se considerarem que os
membros do sexo sub-representado 
ocupam, em média, pelo menos 40% dos 
cargos não-executivos, ou um terço dos 
cargos de administrador em geral 
(executivo e não executivo), dessas
empresas até 1 de janeiro de 2020 ou, no 
caso das empresas cotadas que sejam 
empresas públicas, até 1 de janeiro de 
2018. 

Os Estados-Membros aos quais este 
parágrafo seja aplicável devem notificar a 
Comissão em conformidade.
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