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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

29.1.2010

Deputada Eva-Britt Svensson
Presidente
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho que altera a Directiva 92/85/CEE do Conselho relativa à 
implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e 
da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008– 2008/0193(COD))

Senhora Presidente,

Por carta de 12 de Janeiro de 2010, V.Exa. solicitou à Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos 
termos do n.º 2 do artigo 37.º do Regimento, que verificasse a validade e a pertinência da base 
jurídica da supracitada proposta da Comissão.

A comissão procedeu à apreciação desta questão na sua reunião de 28 de Janeiro de 2010.

A base jurídica proposta pela Comissão para a directiva em apreço é o n.º 2 do artigo 137.º 
CE conjugado com o n.º 3 do artigo 141.º. Na sequência da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, essa base jurídica torna-se o n.º 2 do artigo 153.º e o n.º 3 do artigo 157.º TFUE.

Alguns membros da comissão competente quanto à matéria de fundo apresentaram alterações 
no sentido de suprimir a referência, no preâmbulo da directiva proposta, ao n.º 3 do artigo 
157.º. Assim, a questão consiste em saber se a proposta de directiva se pode basear apenas no 
artigo 153.º.

Do ponto de vista processual, a conjugação dos dois artigos não levanta quaisquer problemas, 
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dado que em qualquer dos casos se aplica o processo legislativo ordinário. O facto de o n.º 2 
do artigo 153.º prever a consulta tanto do Comité Económico e Social quanto do Comité das 
Regiões, ao passo que o artigo 157.º prevê apenas a consulta do primeiro, não constitui 
problema.

I. Os artigos relevantes do TFUE

Artigo 157.º

1. Os Estados-Membros assegurarão a aplicação do princípio da igualdade de remuneração 
entre trabalhadores masculinos e femininos, por trabalho igual ou de valor igual.

2. Para efeitos do presente artigo, entende-se por «remuneração» o salário ou vencimento
ordinário, de base ou mínimo, e quaisquer outras regalias pagas, directa ou indirectamente, 
em dinheiro ou em espécie, pela entidade patronal ao trabalhador em razão do emprego 
deste último.

A igualdade de remuneração sem discriminação em razão do sexo implica que:

a) A remuneração do mesmo trabalho pago à tarefa seja estabelecida na base de uma mesma 
unidade de medida;

b) A remuneração do trabalho pago por unidade de tempo seja a mesma para um mesmo 
posto de trabalho.

3. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo
ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social, adoptará medidas destinadas a 
garantir a aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em matéria de emprego e de trabalho, incluindo o 
princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual.

4. …

Artigo 153.º

1. A fim de realizar os objectivos enunciados no artigo 151.o, a União apoiará e completará 
a acção dos Estados-Membros nos seguintes domínios:

a) Melhoria, principalmente, do ambiente de trabalho, a fim de proteger a saúde e a 
segurança dos trabalhadores;

b) Condições de trabalho;

c) Segurança social e protecção social dos trabalhadores;

d) Protecção dos trabalhadores em caso de rescisão do contrato de trabalho;

e) Informação e consulta dos trabalhadores;
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f) Representação e defesa colectiva dos interesses dos trabalhadores e das entidades 
patronais incluindo a co-gestão, sem prejuízo do disposto no n.º 5;

g) Condições de emprego dos nacionais de países terceiros que residam legalmente no 
território da União;

h) Integração das pessoas excluídas do mercado de trabalho, sem prejuízo do disposto no 
artigo 166.º;

i)Igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao
tratamento no trabalho;

j) Luta contra a exclusão social;

k) Modernização dos sistemas de protecção social, sem prejuízo do disposto na alínea c).

2. Para o efeito, o Parlamento Europeu e o Conselho podem:

a) ….

b) Adoptar, nos domínios referidos nas alíneas a) a i) do n.o 1, por meio de directivas, 
prescrições mínimas progressivamente aplicáveis, tendo em conta as condições e as 
regulamentações técnicas existentes em cada um dos Estados-Membros. Essas directivas 
devem evitar impor disciplinas administrativas, financeiras e jurídicas contrárias à criação e
ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

O Parlamento Europeu e o Conselho deliberam de acordo com o processo legislativo 
ordinário, após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.

…..

3. …

II. Opção da Comissão quanto à base jurídica

Note-se que a Comissão justifica o seu recurso a uma base jurídica dupla nos seguintes 
termos: A proposta tem por base o n.º 2 do artigo 153.º e o n.º 3 do artigo 157.º do TFUE. 
Ainda que a Directiva 92/85/CEE tenha por base ... [o que é agora o artigo 153.º TFUE] e 
seja uma directiva especial no quadro da Directiva sobre saúde e segurança (Directiva
89/391/CEE), aditou-se o artigo 157.º CE à base jurídica da presente proposta. A licença de 
maternidade é essencial para proteger a saúde e a segurança das trabalhadoras grávidas ou 
puérperas. A protecção contra o despedimento ou a discriminação em razão da gravidez ou 
da maternidade é um aspecto essencial da protecção da saúde e da segurança das mulheres, 
bem como a remuneração durante a licença de maternidade. Mas, as regras relativas à 
licença de maternidade, à sua duração e remuneração e aos direitos e obrigações das 
mulheres que tiram uma licença de maternidade ou regressam da mesma também estão 
intrinsecamente ligadas à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades entre 
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homens e mulheres, tal como estabelecido no n.º 3 do artigo 157.º. Em consequência, as 
bases jurídicas da presente proposta são combinadas1.

III. Análise

A proposta de directiva em análise pretende alterar uma anterior directiva (98/85/CEE), que 
tinha por base o artigo 118.º-A, precursor do artigo 153.º TFUE. Nesse momento, a questão 
da igualdade entre homens e mulheres não se encontrava presente no artigo 118.º-A, sendo 
tratada no artigo 119.º, o qual, no entanto, só se ocupava dela em termos de igualdade de 
tratamento do ponto de vista da remuneração.

A partir do Tratado de Amesterdão, a igualdade entre homens e mulheres encontrou o seu 
lugar nos Tratados. Por um lado, tal igualdade é agora definida como princípio geral no 
segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 3.º do TUE, o qual prevê que a União “combate a 
exclusão social e as discriminações e promove a justiça e a protecção sociais, a igualdade 
entre homens e mulheres, a solidariedade entre as gerações e a protecção dos direitos da 
criança”. Esta disposição é reforçada pelo artigo 8.º TFUE: “Na realização de todas as suas 
acções, a União terá por objectivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre 
homens e mulheres”. O princípio encontra expressão no domínio da política social e na alínea 
(i) do n.º 1 do artigo 153.º (“igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades no 
mercado de trabalho e ao tratamento no trabalho”) e 157.º, em especial o seu n.º 3 (adopção 
de medidas “destinadas a garantir a aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e 
da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de emprego e de trabalho, 
incluindo o princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual”).

Na proposta de directiva, a Comissão acrescentou à base jurídica original, aquilo que é agora 
o artigo 153.º TFUE, ocupando-se inter alia de saúda e segurança dos trabalhadores e da 
igualdade entre homens e mulheres no que respeita ao tratamento no trabalho, o n.º 3 do artigo 
157.º, que tem a ver especificamente com a igualdade de tratamento entre homens e mulheres 
em matéria de emprego e de trabalho.
Por consequência, a Comissão procura demonstrar que a directiva proposta diz respeito não 
apenas à saúde e segurança no trabalho das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, 
como se menciona no título, mas também às regras aplicáveis à licença de maternidade, sua 
duração, remuneração e direitos e obrigações das mulheres que gozam de licença de 
maternidade ou dela regressam, e que em sua opinião estão também intrinsecamente ligados à 
aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres como consagrado no n.º 3 do artigo 157.º. Esta visão reflecte-se no 
considerando 2 da proposta de directiva, que justifica a base jurídica adicional nos seguintes 
termos: “Uma vez que a presente directiva abrange não só aspectos relacionados com a 
saúde e a segurança das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, mas também, por 
inerência, questões ligadas à igualdade de tratamento, como o direito de retomar o mesmo 
posto de trabalho ou um posto de trabalho equivalente, as regras em matéria de 
despedimento e os direitos decorrentes do contrato de trabalho, ou ainda a melhoria do 
apoio financeiro durante a licença, os artigos 153.º e 157.º foram combinados para constituir 
a base jurídica da presente directiva”.

                                               
1 As referências ao Tratado foram actualizadas a fim de ter em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa.
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As alterações pertinentes apresentadas em Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros têm a seguinte justificação:

“A Directiva 92/85/CEE diz respeito à protecção legítima da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho antes e depois do nascimento, devido à 
condição biológica da mulher durante e após a gravidez, de acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça. Só a mãe trabalhadora pode beneficiar da licença de parto. A presente 
directiva não interfere, portanto, na questão da igualdade de oportunidades e de tratamento 
em matéria de emprego e de actividade profissional ou da conciliação entre vida familiar e 
privada. O art.º 141 não pode ser invocado” (Alterações 74 e 77, Anna Záborská).

“A escolha da base jurídica fundado no artigo [157] do Tratado...suscita ^problemas. A 
directiva de 1992 baseava-se no artigo [153] do Tratado CE relativo à protecção da saúde e 
segurança dos trabalhadores. O artigo [157] diz respeito à igualdade de tratamento e 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Ora, acrescentar essa base jurídica 
justifica o alargamento do âmbito de aplicação da directiva para além da licença de 
maternidade (e nomeadamente à licença parental, de paternidade, de adopção, etc.)e reduz 
as questões relativas à licença de maternidade ao estrito respeito do princípio da igualdade 
entre homens e mulheres”(Alterações 75 e 78, Philippe Juvin).

Relativamente a estes argumentos colocam-se duas questões. Primeiro, é necessário 
determinar se existe ou não um nexo directo entre a noção de igualdade entre homens e 
mulheres e o objecto da directiva.

Se a resposta a esta questão for afirmativa, será então necessário determinar se é adequado 
aditar o n.º 3 do artigo 157.º ao n.º 2 do artigo 153.º, dado que a questão da igualdade entre 
homens e mulheres no que respeita ao emprego e ao trabalho se encontra presente em ambos 
os artigos.

Existe um nexo entre o objecto da directiva e a questão da igualdade entre homens e 
mulheres?

A directiva em questão pretende proteger as trabalhadoras quando estão grávidas, puérperas 
ou lactantes. Uma vez que, segundo a natureza das coisas, essas situações são peculiares à 
biologia feminina, a directiva só diz respeito a mulheres ou contém disposições destinadas 
apenas às mulheres. À primeira vista, o argumento segundo o qual a directiva não se ocupa de 
questões de igualdade masculina/feminina parece plausível, mas não é esse o caso.

De acordo com a jurisprudência, a escolha da base jurídica da medida "não pode depender 
somente da convicção de uma instituição1" antes devendo" basear-se em elementos objectivos 
susceptíveis de controlo jurisdicional.... Esses factores incluem em especial o objectivo e o 
conteúdo da medida2". Na realidade, tendo em conta uma vasta gama de elementos 
comprovativos que se encontram na própria directiva e no seu contexto geral, é 
manifestamente claro que a directiva está profundamente relacionada com a questão da 

                                               
1 Processo 45/86 Comissão v. Conselho ("Generalised Tariff Preferences"), Colectânea [1987], 1493, no 
parágrafo 11.
2 Processo C-300/89 Comissão v. Conselho ("Titanium Dioxide"), Colectânea [1991], I-2867, no n.º 10.
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igualdade entre homens e mulheres. Sustentar o contrário não teria qualquer sentido e 
revelaria uma má compreensão do sentido e do propósito da directiva em questão.

1. Definições e enquadramento

Ao que parece, este erro ou incompreensão teria por base a noção de igualdade. O n.º 3 do 
artigo 157.º prevê a adopção de medidas “destinadas a garantir a aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 
matéria de emprego e de trabalho”. A própria formulação do artigo indica que a igualdade 
pode assumir diversas formas. No caso vertente, é uma questão de igualdade de tratamento e 
de igualdade de oportunidades. Os homens e as mulheres devem não só ser tratados da mesma 
forma, mas também lhes devem ser proporcionadas as mesmas oportunidades, sem que haja 
desvantagens ou maiores ou menores oportunidades devido ao facto de pertencerem a um 
sexo específico.

O conceito de igualdade está assim estritamente relacionado com o de discriminação ou, 
antes, de não discriminação. Num artigo intitulado La notion de discrimination dans le droit 
français et le droit européen, Daniel Lochak traz uma definição interessante das noções 
vizinhas, e contudo diferentes, de desigualdade e discriminação. Afirma em primeiro lugar 
que as duas noções são indissociáveis na medida em que a questão da discriminação deve ser 
encarada no contexto mais amplo da vontade de combater a discriminação1. Argumenta que a 
desigualdade é uma "situação de facto" que resulta quer de factores inerentes às pessoas, quer 
de factores externos. Pelo seu lado, a discriminação relaciona-se com um "acto de outrem" e é 
um "facto de um agente". Neste caso, ao proteger uma categoria específica, ou seja as 
mulheres que estão grávidas, puérperas ou lactantes, a directiva evita que surja uma conduta 
discriminatória, ao tornar possível às mulheres não sofrerem desvantagens devido á sua 
condição biológica.

O Tribunal de Justiça define a discriminação como consistindo "na aplicação de regras 
diferentes a situações comparáveis ou da mesma regra a situações diferentes"”2. Com base 
na mesma definição, o Tribunal decidiu contra a proibição geral, em França, do trabalho 
nocturno para as mulheres com o fundamento que os homens e as mulheres se encontravam 
na mesma situação no que respeita às potenciais consequências deletérias do trabalho 
nocturno. Daí resulta que, tendo em conta o princípio da igualdade, as mulheres não poderiam 
ser dispensadas do trabalho nocturno apenas com fundamento no eu sexo. Por outro lado, o 
Tribunal considerou que a proibição era válida no caso de trabalhadoras grávidas sou lactantes 
dado que, durante esse período, essas mulheres se encontravam numa situação diferente da 
dos seus colegas masculinos.

Segundo esse raciocínio, devido à sua situação biológica as mulheres, quando estão grávidas, 
puérperas ou lactantes, encontram-se numa situação diferente da dos homens. 
Consequentemente podemos verificar que é a aplicação de regras similares a situações 
diferentes que é discriminatória, ao passo que a aplicação de regras específicas às mulheres 

                                               
1 D. Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" in Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question, p. 40.
2 Processo C-342/93 Gillespie and Others v. Northern Health and Social Services Boards, Colectânea [1996], 
I-475, n.º. 16; Processo C-394/96 Brown v. Rentokil Ltd., Colectânea [1998], I-4185, n.º 30.
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nesses momentos é justificada pelo facto de se encontrarem numa situação diferente da dos 
homens. Longe de a tornar remota ao princípio da igualdade, o facto de a directiva se ocupar 
apenas das mulheres é testemunho do facto de aplicar o princípio da igualdade na medida em 
que permite às mulheres, graças às suas regras específicas, não serem desfavorecidas em 
razão da sua situação específica. A directiva é uma resposta à discriminação e à desigualdade 
de facto que resulta da condição biológica das trabalhadoras, por comparação com os homens. 
Ao proteger especificamente mulheres grávidas, puérperas ou lactantes, a directiva procura 
permitir às mulheres receberem um tratamento igual ao dos homens e beneficiarem de uma 
igualdade de oportunidades mais genuína.

Enquanto que a desigualdade é uma figura de situação de facto, a igualdade pode 
corresponder a uma situação de facto ou de jure, ou seja, igualdade substantiva ou formal. O 
argumento segundo o qual não há nexo entre a directiva e a igualdade entre homens e 
mulheres baseia-se no conceito de igualdade formal. Segundo esse argumento, uma medida só 
é tomada por força da igualdade entre homens e mulheres quando impuser a mesma conduta 
em relação a ambos os sexos ou proibir a adopção de condutas diferentes com fundamento no 
sexo da pessoa em causa. O n.º 1 do artigo 157.º enquadra-se nesta categoria ao estabelecer o 
princípio da "igualdade de remuneração entre trabalhadores masculinos e femininos". Hoje
em dia, existem numerosas disposições que estabelecem o princípio da igualdade formal entre 
homens e mulheres e proíbem, em especial na esfera do emprego e do trabalho, qualquer 
forma de discriminação baseada no sexo.

Contudo, as estatísticas mostram claramente que, se bem que a igualdade jurídica tenha sido 
claramente postulada, existe uma desigualdade flagrante entre os homens e as mulheres no 
que respeita ao emprego, ao tratamento e à remuneração. A igualdade entre homens e 
mulheres no trabalho encontra-se pois longe de atingida. É por esta razão que tanto as 
políticas nacionais quanto as europeias têm vindo a mover-se no sentido de procurar não 
apenas a igualdade formal mas também uma igualdade real, substantiva. Houve algumas 
observações no sentido de que, em resultado, se terá operado uma mudança da igualdade de 
tratamento para a igualdade de oportunidades, de um princípio de igualdade estrita para a 
promoção de acções positivas. Essa necessidade foi expressa na Recomendação Geral n. º25, 
sobre o n.º 1 do artigo 4.º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres, relativa a medidas temporárias especiais:

“ Uma abordagem jurídica ou programática puramente formal não é suficiente para se 
chegar a uma igualdade de facto entre mulheres e homens, … igualdade substantiva. Além 
disso, a Convenção exige que às mulheres seja dado um ponto de partida igual e que lhes 
seja dado poder, por um ambiente adequado, para alcançar a igualdade de resultados. Não é 
suficiente garantir às mulheres um tratamento que seja idêntico ao dos homens. Antes se 
torna necessário que as diferenças, biológicas como sociais e culturalmente construídas,
entre os homens e as mulheres sejam tidas em conta. Em certas circunstâncias o tratamento 
não idêntico dos homens e mulheres será necessário para corrigir estas diferenças.”1

É neste contexto de política social que as regras estabelecidas pela directiva devem ser 
entendidas como protectoras das mulheres grávidas, puérperas ou lactantes. Concedamos que 

                                               
1 Comité da ONU sobre a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), Recomendação Geral 
n.º 25 - 13.ª sessão, 2004, n.º 1 do artigo 4.º - Medidas temporárias especiais.
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a directiva contém regras que, pela sua natureza, só são aplicáveis às mulheres, mas essas 
regras satisfazem um imperativo, por um lado, de não discriminação e, por outro, de 
conseguir a igualdade substantiva, contribuindo simultaneamente para proteger a saúde e 
segurança das trabalhadoras em causa.

2. Elementos que resultam do conteúdo da directiva

(a) Dos considerandos

Os considerandos indicam claramente que a adopção da directiva deve ser encarada no 
contexto da protecção das mulheres grávidas, puérperas ou lactantes, contra qualquer 
discriminação relacionada com a sua condição, procurando desta forma contribuir para 
alcançar o princípio da igualdade entre homens e mulheres no domínio do emprego e do 
trabalho.

Assim, o considerando 3 declara que a directiva abrange “por inerência, questões ligadas à 
igualdade de tratamento”. Os considerandos 4 e 5 sublinham que a igualdade ente homens e 
mulheres é um princípio fundamental que deve orientar e permear as acções da UE. O 
considerando 7 inclui a directiva na categoria da legislação em matéria de “igualdade entre os 
géneros”. Quanto aos considerandos 11 a 17, remetem para a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre a protecção das grávidas contra a discriminação em conformidade com o 
princípio da igualdade de tratamento. Tendo em conta os considerandos como um todo, é 
certo do ponto de vista do seu conteúdo que demonstram estar a directiva directamente ligada 
com a promoção da igualdade entre os sexos no trabalho.

(b) Do dispositivo

Uma vez que a proposta de directiva em apreço pretende alterar uma directiva já existente, 
esta análise deve ter em conta não apenas os artigos aditados ou alterados mas também os 
artigos da Directiva 92/85/CEE que permanecerão aplicáveis.

Alguns dos artigos estão directamente relacionados com a saúde e segurança das 
trabalhadoras. É este o caso dos artigos 3.º a 8.º. Estes artigos dizem respeito à avaliação de 
agentes químicos, físicos e biológicos perigosos (art. 3.º), à obrigação de avaliar os riscos e 
fornecer informações sobre os mesmos (art. 4.º), às consequências dos resultados da avaliação 
(arts. 5.º e 6.º), à proibição do trabalho nocturno (art. 7.º) e à licença de maternidade (art. 8.º).

Por outro lado, os seguintes artigos encontram-se directamente relacionados com a protecção 
das mulheres contra a discriminação em resultado do seu estatuto enquanto mulheres 
grávidas, puérperas ou lactantes. Consequentemente, o artigo 9.º protege as trabalhadoras 
contra a perda de remuneração quando durante o horário de trabalho façam exames pré-natais, 
o artigo 10.º proíbe o despedimento durante a gravidez e a licença de maternidade, o artigo 
11.º garante ás trabalhadoras os seus direitos e benefícios decorrentes dos seus contratos de 
trabalho e o artigo 12.º ocupa-se da defesa dos direitos acima descritos.

Esta análise específica do conteúdo do dispositivo sugere que a directiva tem de facto um 
duplo objectivo, o de proteger a saúde e a segurança das trabalhadoras e o de lhes garantir a 
igualdade de tratamento.
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(3) Elementos resultantes dos documentos que não constituem parte da directiva

Todos os documentos que acompanham a proposta de directiva a incluem sem reservas entre 
as medidas para a promoção da igualdade entre homens e mulheres no trabalho.

(a) A exposição de motivos

A fim de justificar a adopção da nova directiva, a Comissão tem o cuidado de relembrar o seu 
contexto, designadamente as acções da União destinadas a conciliar o trabalho com a vida 
privada e familiar, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de 
trabalho e a luta contra a discriminação que sofrem as grávidas no que respeita ao emprego e 
ao trabalho. A este propósito, estabelece uma lista dos diversos instrumentos existentes neste 
domínio, como o Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010, e um certo 
número de resoluções do Parlamento Europeu. É também mencionado o facto de haver sido 
consultado o Comité Consultivo para a Igualdade de Oportunidades entre Homens e 
Mulheres.

(b) Avaliação de impacto

A avaliação de impacto fornece pormenores importantes sobre o tipo de igualdade que as 
medidas constantes da proposta de directiva pretendem atingir. Indica que:

"Os objectivos de qualquer acção seriam conseguir uma maior igualdade entre 
os géneros na participação do mercado de trabalho e uma melhor conciliação 
da vida profissional, privada e familiar."

Esta declaração entra directamente em conflito com a justificação das várias alterações 
apresentadas no sentido de que "a directiva não afecta as questões de igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento no domínio do emprego ou de conseguir o 
equilíbrio entre o trabalho e a vida privada e familiar."

As medidas destinadas a proteger as mulheres quando estão grávidas, puérperas ou lactantes 
têm directamente a ver com a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada. Essas 
medidas permitem às mulheres optar por se ocuparem da sua vida familiar sem que a sua vida 
de trabalho sofra. Lógica e formalmente, poder-se-á dizer que esta questão diz também 
respeito aos homens; contudo, as estatísticas demonstram que o desenvolvimento de uma vida 
familiar é muito menos desvantajoso para os homens na sua vida profissional, dado que as 
mulheres assumem uma parte significativamente maior da responsabilidade pela vida familiar.
A avaliação de impacto cita a este propósito uma Comunicação da Comissão que se ocupa de 
contrabalançar o desequilíbrio nas remunerações entre homens e mulheres:

"A parentalidade faz baixar de forma duradoura a taxa de emprego das mulheres, mas não 
tem qualquer influência na dos homens. Em consequência, o percurso profissional das 
mulheres é interrompido com maior frequência, é mais lento e mais curto e, 
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consequentemente, menos remunerador."1

Consequentemente, a fim de estabelecer a igualdade entre homens e mulheres no trabalho e a 
igualdade de oportunidades nas carreiras, as medidas para a promoção da conciliação da vida 
profissional e familiar - ainda que algumas destas se dirijam apenas às mulheres - ajudam 
directamente a criar uma igualdade substantiva, a qual ainda não foi alcançada.

As medidas definidas na proposta de directiva irão assim contribuir, de acordo com a 
avaliação de impacto, para produzir a igualdade entre os sexos no que respeita à sua taxa de 
participação no mercado de trabalho. Na realidade, argumenta-se que a extensão da licença de 
maternidade poderá assegurar às mulheres uma maior estabilidade no emprego do que aquela 
de que dispunham antes da gravidez2. Desta forma, a avaliação de impacto prevê que um 
aumento de quatro semanas na licença de maternidade poderá ter como resultado que as 
mulheres sejam obrigadas a prolongar menos frequentemente a sua ausência pelo gozo de 
licença parental. Esta concessão de semanas adicionais permitirá às mães e aos filhos criar 
vínculos mais fortes, permitindo também à mãe tomar mais prontamente disposições quanto à 
guarda da criança. A avaliação de impacto declara a este propósito que "uma licença de 
maternidade mais longa poderá ser uma forma para ajudar a ultrapassar o tempo antes de a 
guarda de crianças estar disponível"3.  

Por último, a disposição da proposta de directiva que permitirá à trabalhadora solicitar ao 
respectivo empregador mudanças de horário e regime de trabalho4 na sequência da sua 
licença de maternidade deverá permitir às mulheres regressar ao trabalho a tempo inteiro sem 
serem obrigadas a trabalhar a tempo parcial5. O empregador não é obrigado a responder 
favoravelmente ao pedido da trabalhadora, mas verificou-se que este tipo de disposição -
actualmente em vigor no Reino Unido - tem tido um impacto positivo na manutenção de 
mulheres no emprego que tinham antes do parto6

3. Conclusão da análise

A análise tanto da proposta de directiva quanto dos documentos que a acompanham identifica 
claramente o vínculo entre a directiva proposta e o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres. Se bem que esse vínculo exista, não deixa de ser verdade que poderá parecer difícil 
classificar a directiva sobre a protecção das mulheres grávidas, puérperas ou lactantes. A 
razão é, em substância, que a directiva não estabelece medidas que se apliquem tanto a 
homens quanto a mulheres, mas só a estas últimas. Por outro lado, não está na natureza de 
uma medida positiva do tipo autorizado pelo n.º 4 do artigo 157.º TFUE. As medidas positivas 
permitem tomar medidas específicas para ajudar o sexo menos representado a gozar de 
igualdade efectiva. No entanto, essas medidas são temporárias por natureza e devem cessar 
quando a igualdade for atingida. Mas a igualdade entre homens e mulheres no que diz respeito 

                                               
1 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões de 18 de Julho de 2007 intitulada “Reduzir as disparidades salariais entre homens e 
mulheres” (COM(2007) 424 final), ponto 2-1.
2 Relatório de avaliação de impacto - SEC(2008) 2596, p. 31. Ver também p. 34.
3 Relatório de avaliação de impacto - SEC(2008) 2596, p.35
4 N.º 5 do artigo 11.º (aditado pela proposta de directiva).
5 A maior parte dos trabalhadores a tempo parcial são mulheres.
6 Relatório de avaliação de impacto - SEC(2008) 2596, p. 33.



AL\803146PT.doc 11/12 PE438.389v01-00

PT

à gravidez nunca será atingida, dado que a condição biológica das mulheres as põe numa 
situação diferente da dos homens. Alguns comentadores classificam estas medidas de
protecção como excepções ao princípio da igualdade, mas parece mais correcto descrevê-las 
como medidas que permitem alcançar a igualdade efectiva entre homens e mulheres na 
medida em que impedem a discriminação contra as mulheres (através da proibição de 
despedimento, etc.) e permitem ás mulheres, através das obrigações que impõem (direito de
retomar o seu emprego e de beneficiar de todas as vantagens relacionadas com o seu contrato
de trabalho) beneficiar de facto de um tratamento igual, e não sofrerem as desvantagens da 
sua condição enquanto mulheres, concedendo-lhes simultaneamente direitos relacionados com
as suas necessidades específicas (licença de maternidade). Este ponto de vista é mais correcto 
porquanto ressalta da jurisprudência do Tribunal de Justiça na sua interpretação do n.º 3 do
artigo 2.º da Directiva 76/2071, o qual dispõe o seguinte:

"3. A presente directiva não constitui obstáculo às disposições relativas à protecção 
da mulher, nomeadamente no que se refere à gravidez e à maternidade."

No seu acórdão no processo Hoffmann2 e no que representa uma posição constante desde 
então3, o Tribunal indicou, referindo-se em particular a esta disposição, que reconhecia "ta 
legitimidade, em termos do princípio da igualdade de tratamento, de proteger as 
necessidades da mulher em dois aspectos. Primeiro, é legítimo assegurar a protecção da 
condição biológica da mulher durante a gravidez e subsequentemente até que as suas funções 
fisiológicas e mentais tenham regressado ao normal após o nascimento da criança; em 
segundo lugar, é legítimo proteger a relação especial entre uma mulher e o seu filho ao longo 
do período que se segue à gravidez e ao parto."4

Ao indicar que a protecção das mulheres é legítima "em termos do princípio da igualdade de 
tratamento", o Tribunal coloca inegavelmente a proposta de directiva em apreço no contexto 
do princípio da igualdade, do qual não pode - ao contrário do que sugerem os autores da 
alteração - ser dissociada.

IV. Dado que a alínea b) do n.º 2 do artigo 153.º já prevê a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres, será necessário acrescentar o n.º 3 do artigo 157.º?

Desde a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, a igualdade de tratamento no domínio 
da política social aparecia em dois artigos. O que é agora a alínea (i) do n.º 1 do artigo 153.º e 
o n.º 3 do artigo 157.º TFUE, que mencionam, respectivamente "igualdade entre homens e 
mulheres quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao tratamento no trabalho" e
"princípio da igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em matéria de emprego e de trabalho, incluindo o princípio da igualdade de
remuneração por trabalho igual ou de valor igual": Embora estes artigos sejam semelhantes 
nos seu conteúdo, considera-se em geral que o artigo 157.º se ocupa da questão da igualdade 
especificamente e de forma mais completa - partindo do ponto de vista da questão da 
                                               
1 Directiva 76/207/CEE do Conselho, de 9 de Fevereiro de 1976 relativa à concretização do princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho, JO 1976 L 39, p. 40.
2 Processo 184/83 Hofmann v. Barmer Ersatzkasse, Colectânea [1984], 3047.
3 Ver, por exemplo, o Processo C-32/93 Webb v. EMO Air Cargo, Colectânea [1994], I-3567.
4 Hofmann, n.º 25.
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igualdade de remuneração (n.ºs 1 e 2) para a legalidade de acções positivas em favor do sexo 
menos representado tendo em vista assegurar a "igualdade completa" (n.º. 4). Pelo seu lado, o 
artigo 153.º estabelece um catálogo de domínios em que a União tem competência para agir. 

V. Conclusão

À luz do que antecede considera-se estar inteiramente justificada a manutenção de duas bases 
jurídicas, o artigo 153.º e o n.º 3 do artigo 157.º.

Na sua reunião de 28 de Janeiro de 2010, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu em 
consequência, por unanimidade, com 21 votos a favor e sem abstenções1, fazer a seguinte 
recomendação: a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 92/85/CEE relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria 
da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho, deve 
ter por base a dupla base jurídica do artigo 153.º e do n.º 3 do artigo 157.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estavam  presentes na votação final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), 
Sebastian Valentin Bodu (Vice-Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia 
Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas 
Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger e Sajjad Karim.


