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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:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) As mulheres tomam cerca de 70 % 
das decisões sobre despesas de consumo 
globais, o que significa que 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.

Or. en

Alteração 2
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 
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.

(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 
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 organizacional e 
financeiro dessas empresas.

Or. en
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Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem tomar 
medidas a fim de incentivar o intercâmbio 
das melhores práticas e promover as 
realizações das empresas que possuam o 
equilíbrio estabelecido entre homens e 
mulheres na composição dos seus 
conselhos de administração.

Or. en

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As diferenças existentes nas regras 
de implementação da igualdade de género 
nos conselhos de administração nos 
diferentes Estados-Membros podem criar 
disparidades e colocar entraves à livre 
circulação de capital e serviços das 
empresas, com implicações no 
funcionamento do mercado único. As 
empresas que operam em mais do que um 
Estado-Membro precisam de um 
enquadramento jurídico coerente e fiável, 
a fim de beneficiarem plenamente do 
acesso ao mercado único e de obterem 
bons resultados económicos.

Or. en

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)
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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 
sociedade se reflete, de forma legítima, 
nos processos de tomada de decisão dessa 
empresa.

Or. en

Alteração 6
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

Or. en
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Justificação

Não existem razões para que se preveja uma isenção aplicável às empresas cotadas em que 
os membros do sexo sub-representado representem menos de 10 % dos trabalhadores, já que 
tal constitui um incentivo ao «status quo».

Alteração 7
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 
consumidores.

Or. en

Alteração 8
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 



PA\930986PT.doc 9/9 PE507.984v01-00

PT

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 
garantia de não discriminação em razão 
do sexo;

Or. en

Alteração 9
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. 

Or. en


