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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Comuns do Reino Unido 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)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado da Câmara dos Comuns do Reino Unido, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

Parecer fundamentado da Câmara dos Comuns

Transmitido aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, nos termos 
do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

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
16433/121

A avaliação do respeito do princípio da subsidiariedade no quadro dos Tratados 

1. O princípio da subsidiariedade teve origem no desejo de assegurar que as decisões fossem 
tomadas tão próximo quanto possível dos cidadãos da UE. Encontra-se definido no artigo 5.º, 
n.º 3, do TUE:

"Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua competência 
exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada 
não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados Membros, tanto ao nível central 
como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação 
considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União."

2. As instituições da UE devem “assegurar continuamente a observância" do princípio da 
subsidiariedade como estabelecido no Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.

3. Nestes termos, a Comissão deve proceder a amplas consultas antes de propor atos 
legislativos e essas consultas devem ter em conta as dimensões regionais e locais, sempre que 
necessário2.

4. Por força do artigo 5.º do Protocolo n.º 2 “todos os projetos e atos legislativos devem 
incluir uma ficha com elementos circunstanciados” que permitam apreciar a observância dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Essa ficha deve conter:

 uma avaliação do impacto financeiro da proposta,

 no caso das diretivas, uma avaliação das implicações da proposta para a 
regulamentação nacional e, quando pertinente, a legislação regional, e 

                                               
1 COM(12) 614
2 Artigo 1.º do Protocolo n.º 2
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 indicadores qualitativos e, sempre que possível, quantitativos quanto às razões 
“que permitam concluir que determinado objetivo da União pode ser melhor 
alcançado ao nível destas”.

A declaração circunstanciada deve também demonstrar a consciência da necessidade de que 
qualquer encargo, financeiro ou administrativo, que incumba à UE, aos governos nacionais, 
ou às autoridades regionais ou locais, agentes económicos e cidadãos, seja minimizado e 
proporcional ao objetivo a atingir.

5. Por força dos artigos 5.º, n.º 3, e 12.º-B do TUE, os parlamentos nacionais asseguram o 
respeito do princípio da subsidiariedade, de acordo com o procedimento definido no Protocolo 
n.º 2, designadamente o processo de parecer fundamentado.

O anterior Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

6. O anterior Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade em anexo ao Tratado de Amesterdão fornecia orientações úteis sobre a 
forma como se devia aplicar o princípio da subsidiariedade. Essas orientações permanecem 
um indicador relevante da observância da subsidiariedade. A Comissão confirmou, e continua 
a utilizar o Protocolo de Amesterdão como linha de orientação para avaliar a conformidade, 
recomendando que outros o façam1.

“Para que seja justificada, uma ação comunitária deve preencher os dois requisitos inerentes 
ao princípio da subsidiariedade: os objetivos da ação prevista não podem ser suficientemente 
realizados pela ação dos Estados-Membros no quadro dos respetivos sistemas constitucionais 
e podem, por isso, ser mais adequadamente realizados por meio de uma ação da Comunidade.

Para determinar se aquela condição se encontra preenchida, devem ser utilizados os seguintes 
critérios:

 a questão em apreço reveste-se de aspetos transnacionais que não podem ser 
regulados de forma satisfatória por meio de uma ação dos Estados-Membros;

 uma ação empreendida apenas a nível nacional ou a ausência de ação por parte 
da Comunidade são contrárias às exigências do Tratado (tais como a necessidade 
de corrigir as distorções de concorrência, de evitar restrições dissimuladas às 
trocas comerciais ou de reforçar a coesão económica e social) ou lesam
significativamente, de qualquer outra forma, os interesses dos Estados-Membros,

 uma ação empreendida a nível comunitário apresenta vantagens evidentes, 
devido à sua dimensão ou aos seus efeitos relativamente a uma ação a nível dos 
Estados-Membros."2

«A forma da ação comunitária deve ser tão simples quanto possível e coerente com o objetivo 
                                               
1 Ver, respetivamente, páginas 2 e 3 dos relatórios de 2010 e 2011 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 
(COM(10)547 e COM(11) 344
2 Ver, respetivamente, páginas 2 e 3 dos relatórios de 2010 e 2011 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 
(COM(10)547 e COM(11)344
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da medida e a necessidade da sua aplicação eficaz. A Comunidade deve legislar apenas na 
medida do necessário. Em igualdade de circunstâncias, deve optar-se por diretivas em vez de 
regulamentos e por diretivas-quadro em vez de medidas pormenorizadas.» 

O objetivo da legislação proposta 

7. O objetivo do projeto de diretiva consiste em melhorar o equilíbrio de géneros na 
administração das empresas. Embora esteja redigida em termos neutros quanto ao género, 
referindo-se ao longo do texto ao sexo sub-representado, os considerandos tornam claro que o 
objetivo é aumentar a presença de mulheres nos Conselhos de Administração, pelas seguintes 
razões:

 alcançar uma igualdade efetiva entre homens a mulheres e diminuir o fosso entre 
os géneros em termos de emprego e de remuneração,

 assegurar a utilização eficiente do capital humano (60% dos detentores de 
diplomas universitários são do género feminino) e melhorar o retorno dos 
investimentos públicos na educação, e

 melhorar a governação das empresas, com efeitos colaterais benéficos para o 
desempenho financeiro e os lucros, bem como para o crescimento económico.

Funcionamento

8. O projeto de diretiva baseia-se no artigo 157.º, nº 3, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE), o qual cria uma competência específica 
para adotar 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”. Irá exigir dos Estados-Membros que garantam que as 
empresas cotadas em bolsa em que as mulheres ocupem menos de 40% das posições 
de administradores não executivos ou menos de um terço de todas as posições de 
administração (executivas e não executivas) baseiem a designação de administradores 
não executivos numa “análise comparativa das qualificações de cada candidato, em 
função de critérios preestabelecidos, claros, neutros e inequívocos.” Irá também 
introduzir uma nova regra preferencial para garantir que seja dada prioridade a um 
candidato do sexo feminino, desde que seja tão qualificado quanto um candidato de 
sexo masculino em termos de aptidão, competências e desempenho profissional, e não 
haja outros fatores específicos ao candidato masculino que façam pender a balança em 
seu favor.

9. O objetivo destes novos requisitos processuais é atingir uma representação de 40% de 
administradores não executivos que sejam mulheres (ou 30% de todos os administradores) 
nos Conselhos de Administração das empresas cotadas na bolsa até 2020 (ou 2018 no caso 
das empresas públicas cotadas). Há uma isenção para as pequenas e médias empresas (PME) e 
para as empresas cujo pessoal tenha menos de 10% de trabalhadores do sexo feminino. 
Quando já tiverem sido aplicadas medidas nacionais tendo em vista aumentar o nível da 
representação feminina nos Conselhos de Administração, as empresas não necessitam de 
aplicar os novos procedimentos de recrutamento e seleção, mas ser-lhes-á exigido que o 
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façam a partir de 2018/2020, caso não tenham atingido o objetivo de 40%. O projeto de 
diretiva introduz também requisitos específicos de monitorização e elaboração de relatórios 
para as empresas cotadas, tendo em vista assegurar que se verifiquem progressos tangíveis 
rumo a uma maior proporção de posições ocupadas por mulheres nos Conselhos de 
Administração.

10. O projeto de diretiva exige aos Estados-Membros que introduzam sanções, que poderão 
incluir coimas administrativas ou a anulação, decretada por um órgão jurisdicional, da 
nomeação ou eleição de administradores não executivos, caso as disposições processuais de 
recrutamento e seleção estabelecidas nas medidas de implementação nacionais tenham sido 
violadas. Não é claro se as sanções se destinam a ser aplicadas a uma empresa cotada que 
aplique os requisitos processuais, mas que fique aquém do objetivo de 40% em 2018/2020.

Subsidiariedade

11. A Comissão avança três razões para justificar a ação da UE. Em primeiro lugar, declara 
que a ação da UE é necessária porque os Estados-Membros agindo individualmente não 
alcançarão progressos suficientemente significativos rumo a uma representação dos géneros 
mais equilibrada nos Conselhos de Administração das empresas até 2020, nem em qualquer 
ponto num futuro previsível1. Tendo em conta as tendências atuais nos Estados-Membros, a 
Comissão estima que a UE no seu todo não alcançará 40% de mulheres nos Conselhos de 
Administração em 2040. A Comissão põe em relevo crescentes discrepâncias nas abordagens 
dos Estados-Membros, e acrescenta:

“Enquanto os Estados-Membros têm a possibilidade jurídica de atuar a fim de contrariar a 
sub-representação das mulheres no processo de tomada de decisões económicas, muitos deles 
não demonstram qualquer disposição, ou enfrentam resistência da comunidade empresarial, 
para atuarem por sua própria iniciativa”2.

12. As abordagens divergentes assumidas pelos Estados-Membros fornecem a segunda 
justificação para a ação da UE. A Comissão sugere que abordagens regulatórias diferentes 
podem ter um impacto negativo no mercado interno e levar a “complicações de ordem 
prática”. Cita como exemplo as dificuldades que uma empresa cotada poderá encontrar, caso 
pretenda estabelecer uma filial noutro Estado-Membro, entrar num processo de fusão ou 
aquisição ou apresentar propostas num concurso público3. A falta de transparência nos 
processos de seleção e dos critérios de qualificação para as posições em Conselho de 
Administração podem dissuadir potenciais candidatos de exercerem o seu direito à livre 
circulação no mercado interno, e também afetar as decisões dos investidores4. Além disso, 
normas mínimas comuns contribuem para assegurar “a igualdade das condições de 
concorrência”5. A Comissão acrescenta:

“Os Estados-Membros podem na verdade hesitar em regulamentar este domínio por si 
próprios, uma vez que poderão ter a perceção do risco de pôr as suas próprias empresas em 
                                               
1 Ver página 26 da avaliação de impacto da Comissão (AD 1)
2 Ver página 26 da avaliação de impacto da Comissão (AD 1)
3 Ver considerando 12, página 17 do projeto de diretiva
4 Ver considerando 13, página 17 do projeto de diretiva e páginas 27 e 28 da avaliação de impacto da Comissão 
(AD 1)
5 Ver considerando 14, página 17 do projeto de diretiva
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desvantagem perante empresas de outros Estados-Membros. Esta perceção, reforçada pelas 
pressões da comunidade empresarial, representa um importante obstáculo que impede os 
Estados-Membros de tomarem medidas adequadas. Uma iniciativa a nível da UE neste 
domínio é necessária para garantir um nível comparável da promoção da igualdade dos 
géneros em toda a União, como o exigem os Tratados da UE”1.

13. A terceira justificação para a ação da UE coloca a igualdade dos géneros no contexto 
social e económico mais amplo da Estratégia Europa 2020. A Comissão sugere que um 
compromisso claro para com a igualdade dos géneros é essencial para eliminar os obstáculos 
à participação das mulheres no mercado de trabalho e para alcançar o objetivo da Estratégia 
Europa 2020 de uma taxa de emprego de 75% para homens e mulheres com idades entre os 
vinte e os sessenta e quatro anos em 2020. A Comissão prevê também que uma maior 
participação das mulheres nos níveis mais elevados da decisão económica terá efeitos 
colaterais benéficos para a economia em sentido mais amplo, melhorando a competitividade 
das empresas europeias e estimulando o crescimento económico2. Declara que:

“A insuficiente utilização das competências de mulheres altamente qualificadas é uma perda 
grave em termos de potencial de crescimento económico. A plena mobilização de todos os 
recursos humanos disponíveis é um elemento determinante para se poder enfrentar o desafio 
demográfico da UE, competir com êxito numa economia globalizada e assegurar vantagens 
comparativas em relação aos países terceiros”3

14. A Comissão conclui da sua análise que o objetivo de aumentar a proporção de mulheres 
nos Conselhos de Administração das empresas cotadas

“pode ser mais facilmente realizado mediante uma ação coordenada a nível da União do que 
através de iniciativas nacionais com um âmbito, ambição e eficácia variadas”4

Aspetos do Regulamento que não respeitam o princípio da subsidiariedade

15. A Câmara dos Comuns considera que o projeto 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 não 
respeita nem as obrigações processuais impostas à Comissão pelo Protocolo n.º 2, nem o 
princípio substantivo da subsidiariedade nos seguintes aspetos:

i) Incumprimento de requisitos processuais essenciais

16. Por força do artigo 5.º do Protocolo n.º 2 “todos os projetos de atos legislativos devem 
incluir uma ficha com elementos circunstanciados que permitam apreciar a observância dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade”. O requisito de que os elementos 
circunstanciados se encontrem no interior do projeto de ato legislativo implica que deverão 
constar da exposição de motivos da Comissão, a qual constitui parte do projeto de ato 
legislativo e que, o que é importante, é traduzida em todas as línguas oficiais da UE. O facto 
de ser traduzida em todas as línguas oficiais da UE permite que essa exposição 
                                               
1 Ver página 26 da avaliação de impacto da Comissão (AD 1)
2 Ver considerando 15, páginas 17 e 18 do projeto de diretiva
3 Ver página 3 da Exposição de Motivos da Comissão
4 Ver página 28 da avaliação de impacto da Comissão (AD 1)
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circunstanciada seja avaliada quanto à observância do princípio da subsidiariedade (e da 
proporcionalidade) em todos os Estados-Membros da UE, em conformidade com o artigo 5.º 
do Protocolo n.º 2. Isto está em contraste com a avaliação de impacto da Comissão, que não 
está contida num projeto de ato legislativo e não é traduzida em todas as línguas oficiais da 
UE.

17. O que o Tratado da União Europeia presume1 é que as decisões devem ser tomadas tão 
próximo quanto possível dos cidadãos da UE. O facto de nos afastarmos deste princípio não 
deve ser dado por adquirido, mas, antes, justificado com suficiente pormenor e clareza, de 
maneira a que os cidadãos da UE e os seus representantes eleitos possam compreender as 
razões, qualitativas e quantitativas, que levam à conclusão de que “determinado objetivo da 
União pode ser melhor alcançado ao nível desta”, como o exige o artigo 5.º do Protocolo n.º 
2. O ónus de dar satisfação a estes requisitos impende sobre a instituição da UE que proponha 
a legislação.

18. A exposição de motivos da Comissão e os considerandos do projeto de diretiva abordam 
com algum pormenor a justificação para a ação da UE. No entanto, pelas razões que a seguir
se expõem não consideramos que a Comissão tenha consubstanciado suficientemente, do 
ponto de vista quantitativo e qualitativo, uma necessidade de ação a nível da UE, dado que um 
certo número de Estados-Membros tomaram já medidas para aumentar a presença de 
mulheres nos Conselhos de Administração. Esta omissão, pensa a Câmara dos Comuns, é um 
desrespeito, por parte da Comissão, de requisitos processuais essenciais do artigo 5.º do 
Protocolo n.º 2.

ii) Não observância do princípio da subsidiariedade

19. A primeira parte do teste de subsidiariedade prevê que a UE só poderá atuar “se e na 
medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros”2.

20. A Comissão sublinha as abordagens divergentes dos Estados-Membros, tendo alguns 
introduzido quotas vinculativas, outros objetivos não vinculativos, propondo alguns 
iniciativas voluntárias lideradas pelas empresas e não tendo alguns tomado qualquer medida –
e sugere que os progressos em direção a uma representação dos géneros mais equilibrada nos 
Conselhos de Administração serão demasiado lentos. A Câmara dos Comuns nota, todavia, 
que foram introduzidas muitas medidas nacionais no último ano ou nos últimos dois anos, e 
considera que é demasiado cedo para as desvalorizar como ineficazes. Pensamos que é 
necessário um novo período de reflexão e avaliação para avaliar o que funciona (ou não) e 
quantos progressos tangíveis se verificaram, antes de concluir que os Estados-Membros não 
estão na disposição de atuar, ou que as medidas que introduzem serão ineficazes.

21. A Comissão cita a resistência dos meios empresariais como um possível fator que explica 
por que razão alguns Estados-Membros podem ter relutância ou não estar na disposição de 
agir, e advoga uma ação a nível da UE, a fim de assegurar condições de concorrência 
equivalentes. Todavia, grande parte da análise subjacente à proposta da Comissão assenta na 
validade das razões empresariais para introduzir Conselhos de Administração mais 

                                               
1 Artigo 5.º 
2 Ver artigo 5.º, n.º 3 TUE
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diversificados como meio para melhorar o governo das empresas e o seu desempenho. Parece,
por conseguinte, que haveria mais, e não menos, razões para que os Estados-Membros 
atuassem individualmente no sentido de promover um maior equilíbrio entre os géneros nos 
Conselhos de Administração das empresas como meio para garantir uma vantagem 
competitiva.

22. A segunda parte do teste de subsidiariedade requer que se prove que o objetivo de 
alcançar o equilíbrio entre géneros nos Conselhos de Administração pode ser melhor 
alcançado, devido à sua dimensão ou efeitos, por medidas a nível da UE. A Comissão sugere 
que a ação da UE se justifica porque diferentes abordagens regulatórias podem dar origem a 
“complicações de ordem prática”, que poderão ter impacto negativo sobre o mercado interno. 
Os exemplos citados incluem a possibilidade de uma empresa com muito poucos 
administradores mulheres poder ser excluída de concursos públicos ou poder ter dificuldades 
em estabelecer uma filial noutro Estado-Membro. A falta de transparência dos processos de 
recrutamento e seleção para posições nos Conselhos de Administração pode também 
constituir uma restrição à liberdade de circulação no mercado interno e afetar a base das 
decisões dos investidores. Se bem que aceitemos que tudo isto é teoricamente possível, 
pensamos que a Comissão tem que estabelecer uma base com provas muito mais fortes de 
problemas que realmente surjam no mercado interno antes de afirmar que a ação da UE está 
justificada a fim de reconciliar abordagens nacionais diferentes.

A Comissão sugere também que o aumento da participação e visibilidade das mulheres em 
importantes posições de tomada de decisão económica poderá ter efeitos colaterais positivos 
na participação das mulheres no mercado de trabalho e contribuir para o objetivo da 
Estratégia Europa 2020 quanto ao emprego. Não é de modo algum claro que o Conselho 
Europeu tenha considerado hipótese de legislação desta natureza ser necessária ou desejável 
para alcançar o objetivo. Além disso, como acima se indica, pensamos que é demasiado cedo 
para concluir que a ação a nível da UE, do tipo proposto pela Comissão, será necessariamente 
a única, ou melhor, forma de alcançar o objetivo.

Conclusão

24. Pelas razões expostas, a Câmara dos Comuns considera que a proposta em apreço não 
respeita o princípio da subsidiariedade,
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Comissão dos Assuntos Europeus, 23.º relatório, Sessão 2012-13

Equilíbrio entre géneros nos Conselhos de Administração

Contexto

1.1. O Tratado de Roma de 1957 que institui a Comunidade Económica Europeia consagrou 
o princípio, segundo o qual os homens e as mulheres devem receber remuneração igual por 
trabalho igual, e, desde então, a igualdade entre géneros tem sido reconhecida como um dos 
valores fundadores da UE1. Os Tratados da UE estabelecem a obrigação geral da UE de 
procurar eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres em todos 
os domínios em que seja competente para agir2. Acresce que o artigo 157.º, n.º 3, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) cria uma competência específica para 
adotar 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”;

Documento (a) – a Comunicação

1.2. A Comunicação da Comissão descreve como a legislação da UE, a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça e o financiamento e programas de ação da UE contribuíram para fazer 
avançar a igualdade entre géneros. Em março de 2010, a recém-designada Comissão adotou 
uma Carta das Mulheres, em que se comprometeu a reforçar a perspetiva de género em todas 
as políticas introduzidas durante o seu mandato e em avançar com medidas específicas para 
promover a igualdade dos géneros. A estratégia da Comissão para a igualdade entre homens e 
mulheres, abrangendo o período 2010-2015, sublinha a necessidade de aumentar a proporção 
de mulheres que ocupam posições de direção. Em março de 2011, o Conselho adotou um 
Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres para 2011-2020,o qual reclama 
ações a nível dos Estados-Membros e, quando adequado, a nível da União, para promover os 
poderes das mulheres na vida política e económica, bem como a igual participação de homens 
e mulheres na tomada de decisões a todos os níveis e em todos os domínios, a fim de utilizar 
plenamente todos os talentos disponíveis. Ao ajudar a eliminar obstáculos à participação das 
mulheres no mercado de trabalho, o Pacto é um de entre vários instrumentos destinados a 
apoiar o objetivo da Estratégia Europa 2000 de aumentar a taxa de emprego das mulheres para 
75% em 2020.

1.3. Apesar destas iniciativas e de anteriores tentativas para conseguir a mudança através de 
recomendações do Conselho não vinculativas, a Comunicação nota que há ainda 
desequilíbrios persistentes de género nas posições de liderança:

“Em toda a UE os conselhos de administração das empresas são atualmente dominados por 
um sexo: 66,3% dos membros dos conselhos de administração são homens, enquanto as 
mulheres representam apenas 13,7% (15% dos administradores não executivos). Os homens 

                                               
1 Ver artigo 2.º do Tratado da União Europeia
2 Ver artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
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ocupam 96,8% dos lugares de presidente contra apenas 3,2% ocupados por mulheres”1

1.4. A Comunicação realça a deficiente resposta ao “compromisso europeu pelas mulheres 
na administração das empresas” lançado pela Comissão em março de 2011, em que se 
convidavam as empresas cotadas a assumirem o compromisso voluntário de aumentar a 
representação das mulheres nos seus Conselhos de Administração até 30%, em 2015, e 40%,
em 20202, bem como pressões do Parlamento Europeu no sentido de introduzir quotas e 
legislação vinculativa, caso as medidas voluntárias não produzissem resultados. A Comissão 
estima que, mantendo-se a atual taxa de progresso, levaria mais de quarenta anos até que as
empresas na UE alcançassem uma representação dos géneros equilibrada nos seus Conselhos 
de Administração. Declara que se torna, por conseguinte, necessária uma iniciativa legislativa, 
não só para melhorar o equilíbrio entre géneros nos Conselhos de Administração das 
empresas cotadas na bolsa, mas também para assegurar que as mudanças sejam “estruturais e 
irreversíveis”3. Outras atividades para reforçar a legislação da UE incluirão:

 a preparação de um código de conduta voluntário para as empresas de 
recrutamento de administradores, que contemple a diversidade dos géneros e as 
melhores práticas,

 orientações políticas quanto a medidas para reconciliar o trabalho e a vida privada 
e familiar,

 uma monitorização estreita dos progressos realizados em direção ao objetivo da 
Estratégia Europa 2020 quanto à participação das mulheres no mercado de 
trabalho,

 aumentar a consciencialização quanto aos argumentos de natureza empresarial e 
económica pela igualdade dos géneros e pela divulgação das melhores práticas;

 recolha de dados comparáveis que contribuam para identificar os progressos 
realizados na consecução de uma participação equilibrada em posições de tomada 
de decisão, e

 promover a disponibilização de instalações de guarda de crianças não 
dispendiosas e de alta qualidade4.

Documento (b) - O projeto de diretiva

1.5. O objetivo do projeto de diretiva consiste em melhorar o equilíbrio de géneros nos 
Conselhos de Administração das empresas. Embora o projeto se encontre redigido em termos 
neutros quanto ao género, referindo-se ao longo do texto ao sexo sub-representado, os 
considerandos tornam claro que o objetivo consiste em aumentar a presença das mulheres nos 
Conselhos de Administração para: 

 alcançar uma igualdade efetiva entre homens a mulheres e diminuir o fosso entre 
os géneros em termos de emprego e de remuneração;

 assegurar a eficiente utilização do capital humano (60% dos detentores de 
diplomas universitários são do género feminino) e melhorar o retorno dos 
investimentos públicos na educação; e

                                               
1 Ver página 5 da Comunicação
2 Só 24 empresas assinaram o compromisso (ver página 6 do AD 1)
3 Ver página 6 da Comunicação
4  Ver páginas 15-17 da Comunicação
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 melhorar a governação das empresas, com efeitos colaterais benéficos para o 
desempenho financeiro e os lucros, bem como para o crescimento económico.

O âmbito do projeto de diretiva

1.6. O projeto de diretiva só se aplicaria a empresas cotadas (no Reino Unido, empresas 
cotadas na bolsa de Londres) mas há uma isenção para as pequenas e médias empresas1. Tal 
deve-se a que as empresas cotadas gozam de importância económica, visibilidade e impacto 
particular e têm uma função de fixação de normas para a economia de um modo mais geral. A 
Comissão sugere também que a natureza pública das empresas cotadas justifica uma 
regulamentação mais extensiva “tendo em conta o interesse público”2.

1.7. O projeto de diretiva introduziria novos requisitos processuais relativos aos critérios de 
qualificação e ao processo de seleção para recrutamento de administradores não executivos, 
que se aplicariam a todos os sistemas de administração3 e que procuram assegurar que, 
quando se verifique um desequilíbrio entre géneros no Conselho de Administração de uma 
empresa, esta se esforce por aumentar a proporção de posições não executivas detidas pelo 
sexo sub-representado até 40% em janeiro de 2020 (ou em 2011, quanto às empresas cotadas 
que sejam empresas públicas). A Comissão justifica a distinção entre os papéis dos 
administradores executivos e não executivos por razões de proporcionalidade. A Comissão 
sugere que é provável que haja um conjunto mais alargado de pessoas com qualificação 
adequada capazes de executar funções não executivas de supervisão e que, portanto, será mais 
fácil as empresas terem Conselhos de Administração mais diversificados, centrando os seus 
esforços no recrutamento de administradores não executivos. Pelo contrário, aplicar as 
mesmas obrigações ao recrutamento de administradores executivos constituiria uma 
interferência excessiva na gestão quotidiana de uma empresa4.

1.8. Os novos requisitos processuais só se aplicariam às empresas cotadas nos casos em que 
a proporção de qualquer um dos sexos em posições não executivas no Conselho de 
Administração se encontrasse abaixo dos 40%. Nesses casos, o artigo 4.º, n.º 1, do projeto de 
diretiva especifica que as designações devem basear-se “numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função de critérios preestabelecidos, claros, neutros e 
inequívocos”.

1.9. Acrescendo a estes critérios de qualificação, o artigo 4.º, n.º 3, introduz uma nova regra 
preferencial. Exige aos Estados-Membros que garantam 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”.
                                               
1 A isenção aplica-se a PME com menos de 250 trabalhadores e um volume de negócios anual ou um balanço 
anual que não exceda 50 milhões de euros ou 43 milhões de euros respetivamente
2 Ver considerando 17, página 18 do projeto de diretiva
3 Os sistemas unitários combinam a gestão e as funções de supervisão dos administradores executivos e não 
executivos numa estrutura única; os sistemas duais têm um conselho de supervisão distinto de diretores não 
executivos e um conselho de gestão de diretores executivos 
4 Ver considerando 20, página 18 do projeto de diretiva
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1.9. Um candidato que não obtenha sucesso tem o direito de pedir que sejam revelados os 
critérios de qualificação em que se baseou a sua ação, a avaliação comparativa objetiva desses 
critérios e (quando aplicável) os fatores que fizeram pender a balança a favor do candidato do 
outro sexo. Se, com base nestas informações, houver provas factuais suficientes para a 
presunção, que o candidato sem sucesso era igualmente qualificado para o posto, passa a 
pender sobre a empresa o ónus de demonstrar que aplicou corretamente a regra de preferência.

1.10. A Comissão sublinha que a regra preferencial definida no artigo 4.º, n.º 3, é compatível 
com a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre as ações positivas, a qual requer que se 
encontrem preenchidas as seguintes condições cumulativas:

 um sexo estar claramente sub-representado no setor relevante (neste caso as 
mulheres),

 o candidato feminino ser igualmente qualificado em termos de adequação, 
competência e desempenho profissional,

 a prioridade dada a um candidato feminino não é automática e incondicional, 
podendo ser afastada se razões específicas a um candidato masculino fizerem pender 
a balança em seu favor, e

 todos os candidatos serem avaliados segundo critérios objetivos.

Porquê um objetivo de 40% ?

1.12. A Comissão cita estudos académicos que sugerem que há que alcançar uma massa 
crítica de, pelo menos, 30% de mulheres, para superar as perceções de que se trata de “um 
artifício” e para efetuar mudanças fundamentais e sustentáveis na cultura nos Conselhos de 
Administração. Acrescenta, contudo, que esta medida poderá ser demasiado crua, caso seja 
aplicada sem ter em conta a dimensão do Conselho de Administração (que tem, em média,
6,89 membros não executivos nas empresas cotadas, se se excluírem as PME) e o número 
absoluto de administradores femininos nele representados. Um objetivo de 40% deverá 
contribuir para assegurar que se atinja uma massa crítica, tanto em relação à percentagem,
quanto ao número absoluto de mulheres nos Conselhos de Administração das empresas. No 
entanto, a Comissão acrescenta que: 

“o nível adequado para a consecução dos objetivos identificados e para alcançar pelo menos o 
nível de massa crítica de 30% é deixado aos critérios de decisão política tendo em conta o 
impacto proporcionalmente variável.”1

1.13. A avaliação de impacto da Comissão demonstra que, nos casos em que os 
Estados-Membros introduziram leis que impõem quotas nacionais, 40% é o topo superior da 
gama2.

1.14. O artigo 4.º, n.º 7, do projeto de diretiva introduz um certo grau de flexibilidade, ao 
permitir aos Estados-Membros preverem que o objetivo de 40% se considerará atingido,

                                               
1 Ver páginas 9, 16, 37 e 38 do AD1.
2 Ver páginas 49-53 do AD2. A França e a Espanha introduziram uma quota de 40%; a Bélgica, a Itália e os 
Países Baixos optaram por 30% ou 33%.
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caso as empresas cotadas consigam demonstrar que os membros do sexo 
sub-representado ocupam pelo menos um terço do conjunto dos cargos de administrador 
(executivo ou não executivo).

Exceções à aplicação dos requisitos processuais para recrutamento de administradores 
não executivos

1.15. Há duas notáveis exceções. Em primeiro lugar, o artigo 4.º, n.º 6, permite aos 
Estados-Membros isentarem as empresas cotadas cujo pessoal tenha menos de 10% de um dos 
sexos (com o fundamento de que é provável que haja menos candidatos devidamente 
qualificados entre o sexo sub-representado). Em segundo lugar, o artigo 8.º, n.º 3, permite aos 
Estados-Membros suspenderem a aplicação dos requisitos processuais para o recrutamento 
(incluindo a regra preferencial), se puderem demonstrar que já tomaram medidas a nível 
nacional para garantir uma representação mais equilibrada de administradores não executivos 
homens e mulheres e que essas medidas atingirão o objetivo de 40% em 2020 (ou 2018, no 
caso das empresas públicas cotadas). A suspensão da aplicação das regras far-se-ia por um 
período temporário – até 2018, para as empresas públicas cotadas, e 2020 para as outras 
empresas cotadas – e os Estados-Membros terão que apresentar relatórios periódicos (o 
primeiro em 2017) demonstrando que as medidas nacionais estão a produzir “resultados 
concretos.”1

Medidas para melhorar o equilíbrio de género entre os administradores executivos 

1.16. O projeto de diretiva exige que os Estados-Membros garantam que as empresas cotadas 
assumam compromissos tendo em vista alcançar “uma representação equilibrada entre 
homens e mulheres a nível dos administradores executivos” em 2020 (ou 2018, no caso das 
empresas públicas cotadas).2 As empresas cotadas devem descrever os progressos efetuados 
no cumprimento desses compromissos, bem como do objetivo de 40% de administradores não 
executivos, em relatórios anuais apresentados às suas autoridades nacionais competentes, e 
publicar essas informações nos sítios web da empresa. Embora o projeto de diretiva não faça 
prescrições quanto à natureza ou ao conteúdo dos compromissos, os considerandos sugerem 
que estes devem ser feitos a um nível que permita a uma empresa demonstrar que alcançou
“progressos tangíveis em relação à sua situação atual.”3 Caso os progressos sejam 
inadequados, as empresas devem explicar porquê e definir as medidas que pretendem tomar 
para assegurar o cumprimento.

1.17. O projeto de diretiva prevê que os organismos nacionais competentes em matéria de 
igualdade (a “Equality and Human Rights Commission” no Reino Unido) tenham um papel a 
desempenhar na elaboração de análises, promoção e apoio ao equilíbrio entre géneros nos 
Conselhos de Administração das empresas cotadas e na monitorização dos progressos.

Sanções

1.18. O projeto de diretiva exige aos Estados-Membros que introduzam sanções efetivas, 

                                               
1 Ver artigo 9.º, n.º 2, do projeto de diretiva
2 Ver artigo 5.º, n.º do projeto de diretiva
3 Ver considerando 33, página 21 do projeto de diretiva
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proporcionadas e dissuasivas. Essas sanções podem incluir coimas administrativas ou a 
anulação, por um órgão jurisdicional, da designação ou eleição de um administrador não 
executivo, caso os requisitos processuais para o recrutamento e seleção definidos nas medidas 
nacionais de execução tenham sido violados.

Outras disposições

1.19. O projeto de diretiva pretende introduzir um nível mínimo de harmonização, para 
garantir uma representação dos géneros mais equilibrada nos Conselhos de Administração.

Contempla expressamente a possibilidade de os Estados-Membros pretenderem ir mais além, 
desde que medidas nacionais mais favoráveis não criem discriminações injustificadas nem 
prejudiquem o bom funcionamento do mercado interno.1

1.20. O projeto de diretiva entraria em vigor dois anos após a sua adoção formal, e os 
Estados-Membros teriam que apresentar os seus primeiros relatórios de progresso sobre a 
eficácia das medidas tomadas para implementar a diretiva em janeiro de 2017. Uma “cláusula 
de caducidade especifica que a diretiva cessará a sua vigência no final de 2028. Todavia, a 
Comissão pode recomendar que o prazo de cessação da vigência seja prorrogado, como parte 
de uma revisão profunda da diretiva a completar em finais de 2021. 

A justificação para a ação da UE

1.21. A Comissão apresenta três razões para justificar a ação da UE. Em primeiro lugar, diz 
que a ação da UE é necessária porque os Estados-Membros, atuando individualmente, “não 
alcançarão progressos suficientemente significativos rumo a uma representação mais 
equilibrada dos géneros nos conselhos de administração das empresas em 2020 ou em 
qualquer ponto num futuro previsível.”2Tendo em conta as atuais tendências nos 
Estados-Membros, a Comissão estima que a UE no seu conjunto não alcançaria 40% de 
mulheres nos conselhos de administração em 2040. A Comissão põe em realce discrepâncias 
crescentes nas abordagens dos Estados-Membros, e acrescenta: 

“Enquanto os Estados-Membros têm a possibilidade jurídica de atuar a fim de contrariar a 
sub-representação das mulheres no processo de tomada de decisões económicas, muitos deles 
não demonstram qualquer disposição, ou enfrentam resistência da comunidade empresarial, 
para atuarem por sua própria iniciativa.”3

1.22.  As abordagens divergentes assumidas pelos Estados-Membros fornecem a segunda 
justificação para a ação da UE. A Comissão sugere que abordagens regulatórias diferentes 
podem ter um impacto negativo no mercado interno e levar a “complicações de ordem 
prática”. Cita como exemplo as dificuldades que uma empresa cotada poderá encontrar caso 
pretenda estabelecer uma filial noutro Estado-Membro, entrar num processo de fusão ou 
aquisição ou apresentar propostas num concurso público4. A falta de transparência nos 

                                               
1 Artigo 7.º do projeto de diretiva
2 Ver página 25 do AD 1
3 Ver página 28 do AD 1
4 Ver considerando 12, página 17 do projeto de diretiva
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processos de seleção e dos critérios de qualificação para as posições em Conselho de 
Administração podem dissuadir potenciais candidatos de exercerem o seu direito à livre 
circulação no mercado interno, e também afetar as decisões dos investidores1. Além disso, 
normas mínimas comuns contribuem para assegurar “a igualdade das condições de 
concorrência”2. A Comissão acrescenta:

“Os Estados-Membros podem na verdade hesitar em regulamentar este domínio por si 
próprios, uma vez que poderão ter a perceção do risco de pôr as suas próprias empresas em 
desvantagem perante empresas de outros Estados-Membros. Esta perceção, reforçada pelas 
pressões da comunidade empresarial, representa um importante obstáculo que impede os 
Estados-Membros de tomarem medidas adequadas. Uma iniciativa a nível da UE neste 
domínio é necessária para garantir um nível comparável da promoção da igualdade dos 
géneros em toda a União, como o exigem os Tratados da UE”3.

1.23. A terceira justificação para a ação da UE coloca a igualdade dos géneros no contexto 
social e económico mais amplo da estratégia Europa 2020. A Comissão sugere que um 
compromisso claro para com a igualdade dos géneros é essencial a fim de eliminar os 
obstáculos à participação das mulheres no mercado de trabalho e para alcançar o objetivo da 
Europa 2020 de uma taxa de emprego de 75% para homens e mulheres com idades entre os 
vinte e os sessenta e quatro anos em 2020. A Comissão prevê também que uma maior 
participação das mulheres nos níveis mais elevados da decisão económica terá efeitos 
colaterais benéficos para a economia em sentido mais amplo, melhorando a competitividade 
das empresas europeias e estimulando o crescimento económico4. Declara que:

“A insuficiente utilização das competências de mulheres altamente qualificadas é uma perda 
grave em termos de potencial de crescimento económico. A plena mobilização de todos os 
recursos humanos disponíveis é um elemento determinante para se poder enfrentar o desafio 
demográfico da UE, competir com êxito numa economia globalizada e assegurar vantagens 
comparativas em relação aos países terceiros.”5

1.24. A Comissão conclui da sua análise que o objetivo de aumentar a proporção de 
mulheres nos Conselhos de Administração das empresas cotadas

“pode ser mais facilmente realizado mediante uma ação coordenada a nível da União do que 
através de iniciativas nacionais com um âmbito, ambição e eficácia variadas.”6

Proporcionalidade

1.25. A Comissão assinala que as recomendações do Conselho e outras iniciativas a nível da 
UE e a nível nacional, não sendo vinculativas, não promovem a igualdade entre géneros no 
processo de tomada de decisões económicas, pelo que se justifica propor uma medida limitada 
de harmonização destinada a alcançar progressos quantificáveis e sustentáveis sem contudo 
                                               
1 Ver considerando 13, página 17 do projeto de diretiva e páginas 27 e 28 da avaliação de impacto da Comissão 
(AD 1)
2 Ver considerando 14, página 17 do projeto de diretiva
3 Ver página 26 da avaliação de impacto da Comissão (AD 1).
4 Ver considerando 15, páginas 17 e 18 do projeto de diretiva.
5 Ver página 3 da Exposição de Motivos da Comissão.
6 Ver página 28 da avaliação de impacto da Comissão (AD 1).
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“afetar o funcionamento das empresas privadas e a economia de mercado.”1 Realça 
particularmente :

 a sua escolha de um setor em que a sub-representação das mulheres é significativa e 
generalizada;

 o âmbito limitado do projeto de diretiva (que pretende apenas estabelecer um 
objetivo quantitativo de 40% para os membros não executivos dos conselhos de 
administração nas empresas cotadas);

 a isenção das pequenas e médias empresas;

 a sua escolha de um objetivo de 40%, que é suficientemente ambicioso para 
alcançar uma igualdade de facto (e não a paridade absoluta sem constranger de 
modo irrazoável a flexibilidade dos acionistas e das empresas na seleção dos 
candidatos da sua escolha;

 a flexibilidade dos Estados-Membros para terem em conta o direito nacional das 
sociedades e as práticas de nomeação dos Conselhos de Administração das 
empresas, ao determinarem como alcançar o objetivo de 40% e como implementar 
as regras sobre a informação que as empresas devem prestar.

 um prazo razoável para alcançar o objetivo da igualdade entre géneros;

 o ter evitado quotas rígidas – as empresas podem justificar o incumprimento do 
objetivo de 40% caso haja falta de candidatos devidamente qualificados e;

 a inclusão de uma cláusula de caducidade para sublinhar a natureza temporária da 
diretiva2.

O ponto de vista do Governo 

1.26. A Ministra para as Relações de Trabalho e Assuntos dos Consumidores e Ministro para 
as Mulheres e as Igualdades (Jo Swinson) nota que a Comissão apresentou uma proposta 
revista na sequência de informações segundo as quais a sua intenção original de propor quotas 
obrigatórias para a representação das mulheres nos Conselhos de Administração das empresas 
provocara divisões no Colégio de Comissários. A Ministra declara que um grande número de 
Estados-Membros se opôs explicitamente à introdução de quotas obrigatórias da UE, aquando 
do primeiro debate sobre o assunto no Conselho “Emprego e Assuntos Sociais de fevereiro de 
2012. Em contrapartida, resoluções do Parlamento Europeu aprovadas em julho de 2011 e 
março de 2012 sublinharam a ausência de progressos na consecução de uma representação 
equilibrada em termos de género nos Conselhos de Administração, tendo apelado a uma quota 
vinculativa de 30% em 2015, que subiria até 40% em 2020.

1.27. A ministra afirmou o empenho do governo em aumentar o número de mulheres 
designadas para posições de administração a fim de criar conselhos de administração mais 

                                               
1 Ver página 10 da exposição de motivos da Comissão que acompanha o projeto de diretiva.
2 Ver páginas 28, 29, 61 e 62 do AD 2.
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diversificados e eficazes. Continuou:

“Temos estado a trabalhar com as empresas para eliminar os obstáculos que impedem as 
mulheres de alcançarem o seu verdadeiro potencial, e para efetuar uma mudança cultural no 
cerne das empresas. Reconhecemos que as empresas devem compreender e subscrever a 
necessidade de mudança, e tememos que medidas intrusivas, como objetivos obrigatórios, 
regulamentação e legislação, sejam contraproducentes para o nosso objetivo, criando mais – e 
não menos – obstáculos às mulheres e Conselhos de Administração menos eficazes.”1

1.28. Embora a Ministra acolha favoravelmente a decisão da Comissão de não impor quotas 
obrigatórias para mulheres nos Conselhos de Administração, exprime a sua preocupação no 
sentido de que

“esta diretiva vem dar na realidade ao mesmo, essencialmente a quotas.”2

1.29.  A Ministra continua:

“o Governo do Reino Unido está convicto de que quotas ou objetivos obrigatórios não irão 
resolver o problema e poderão ser contraproducentes.”

“A maior parte das mulheres não é favorável a quotas, temendo que sejam consideradas meros 
artifícios ou marginalizadas nos Conselhos de Administração. Querem estar lá por mérito, 
querem que o seu trabalho duro seja reconhecido e querem saber que obtiveram o cargo por 
serem as melhores pessoas para o mesmo, querendo que todos compreendam que foi por essa 
razão que obtiveram o cargo. Há o risco de que as quotas prejudiquem as mulheres e a sua 
contribuição.”3

A avaliação do conteúdo do projeto de diretiva pelo governo 

1.30. A Ministra estima que cerca de 950 empresas do Reino Unido seriam abrangidas pelo 
âmbito do projeto de diretiva, e acrescenta:

“No Reino Unido fizemos grandes progressos no número de mulheres designadas para cargos 
não executivos desde 1 de março de 2012; 49% dos administradores não executivos 
designados nas empresas FTSE 100 e 44% nas FTSE 250 foram mulheres. Estamos agora a 
trabalhar no sentido de encorajar o desenvolvimento da linha de abastecimento de executivos 
para assegurar que o fornecimento de executivos do género feminino seja sustentável.” 4

1.31. A ministra acolhe com agrado a inclusão de uma isenção para as pequenas e médias 
empresas, mas declara que o governo ainda não avaliou quantas empresas cotadas no Reino 
Unido beneficiaram dessa isenção.

1.32. A Ministra explica que o Reino Unido não distingue no seu direito entre os 
administradores executivos e não executivos, e que introduzir pela primeira vez essa distinção 
teria “implicações legislativas significativas”, inclusive em termos do papel que os acionistas 

                                               
1 Ver n.º 24 da exposição de motivos da ministra.
2 Ver n.º 28 da exposição de motivos da ministra
3 Ver n.ºs 39 e 40 da exposição de motivos da ministra
4 Ver n.º 26 da exposição de motivos da ministra
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desempenham na determinação de quem dirige a “sua empresa”. Nota ainda que o projeto de 
diretiva prevê que um Estado-Membro aplique os procedimentos de recrutamento e seleção a 
todas as nomeações de administradores. Ao fazê-lo, o Reino Unido teria a possibilidade de 
recorrer ao artigo 4.º, n.º 7, do projeto de diretiva, segundo o qual um objetivo de 40% se 
considerará atingido caso as mulheres ocupem um terço de todas as posições de 
administração. Contudo, a Ministra considera que há uma incerteza considerável e falta de 
clareza quanto à forma como o artigo 4.º no seu todo irá afetar o direito das sociedades do 
Reino Unido.

“Embora compreendamos que a finalidade não é introduzir quotas per se, do texto não resulta 
claro que as empresas não possam ser sancionadas caso não cumpram o objetivo de 40% não 
obstante terem seguido todos os procedimentos adequados.”1

1.33. A Ministra sugere que o objetivo de 40% para todas as posições de administradores não 
executivos, estabelecido no artigo 4.º, n.º 1, do projeto de diretiva, criaria “verdadeiras 
questões para o governo e as empresas”. Continua a Ministra:

“Segundo o atual direito do Reino Unido em matéria de igualdade, as empresas podem 
designar um candidato igualmente qualificado do sexo sub-representado, mas isso é deixado à 
sua discrição e não deve ser uma questão de política (secção 159 da lei de igualdade de 2010 
sobre as ações positivas em matéria de recrutamento e promoção). Esta proposta vai muito 
mais longe, declarando que as companhias “devem” tomar essas ações positivas, afastando-se 
assim realmente do direito do Reino Unido, o qual foi concebido para seguir a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça Europeu sobre as ações positivas, declarando expressamente o que é 
permissível sem invocar uma discriminação ilícita. Estamos também preocupados quanto à 
forma como a opinião dos acionistas poderia ser acomodada no quadro deste modelo.”2

1.34. A Ministra declara que a exigência do artigo 5.º de que os Estados-Membros garantam 
que as empresas cotadas fixarão objetivos para alcançar o melhor equilíbrio entre géneros nos 
cargos de administrador executivo se afasta da abordagem voluntária até agora adotada na 
sequência da comunicação da revisão dirigida por Lorde Davies of Abersoch em 2011 sobre 
os obstáculos que impedem as mulheres de alcançar posições de topo nas empresas. Embora 
algumas empresas já publiquem informações sobre a diversidade de género, a Ministra espera 
que seja necessária legislação de implementação mais detalhada. O artigo 6.º sobre as sanções 
exigiria também legislação. A ministra sublinha as ambiguidades quanto ao âmbito desta 
disposição, que não torna claro se a violação a sancionar diz respeito ao incumprimento dos 
requisitos processuais para a nomeação e seleção de candidatos a posições em conselhos de 
administração, ou ao facto de não se atingir o objetivo de 40% (ainda que se sigam os 
procedimentos corretos).

1.35. A Ministra nota que o artigo 8.º, n.º 3 permite a um Estado-Membro suspender a 
aplicação de elementos do projeto de diretiva sobre procedimentos de recrutamento e seleção 
caso já tenha introduzido medidas nacionais igualmente eficazes. Acrescenta a Ministra:

“É possível que apenas os Estados-Membros que têm medidas consagradas no direito escrito 

                                               
1 Ver a exposição de motivos da ministra com data de 4 de dezembro de 2012 sobre o impacto do direito no 
Reino Unido
2 Ver n.º 29 da exposição de motivos da ministra
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possam satisfazer a Comissão a este propósito, uma vez que os Estados-Membros têm que 
demonstrar que as medidas nacionais “permitem aos membros do sexo sub-representado 
ocupar pelo menos 40% dos cargos de administrador não executivo das empresas cotadas” até 
2020/2018 (artigo 8.º, n.º 3) e, quando elaborarem relatórios à Comissão nos termos do artigo 
9.º, esses Estados-Membros têm que incluir informações “que comprovem os resultados 
concretos obtidos pelas medidas nacionais referidas”, sendo a Comissão a verificar se o 
objetivo de 40% será cumprido. De acordo com a Cranfield School of Management, o Reino 
Unido está atualmente na trajetória para alcançar 26,7% de mulheres nos Conselhos de 
Administração das empresas do FTSE 100 em 2015 e 36,9% em 2020. Mantendo-se a atual 
trajetória, tal ficaria aquém dos objetivos da Comissão, podendo ser necessários mais esforços 
para demonstrar claramente o respeito do objetivo de 40%. As empresas do FTSE 100 são as 
100 maiores empresas do Reino Unido; estimamos que cerca de 950 empresas seriam 
abrangidas pela diretiva da Comissão, tendo provavelmente a maior parte delas uma 
representação de mulheres muito baixa nos seus Conselhos de Administração.”1

1.36. Além disso, a Ministra prevê que, ainda que o Reino Unido se apoiasse na eficácia das 
suas próprias medidas nacionais para melhorar a representação de mulheres nos Conselhos de 
Administração, o Governo teria ainda assim que introduzir legislação de transposição de 
diretiva, uma vez que esta produziria imediatamente efeitos em janeiro de 2020 (2018 para as 
empresas públicas) em relação às empresas que não atingissem o objetivo de 40%.

A avaliação da justificação para a ação da UE pelo Governo 

1.37. A Ministra reconhece o direito da UE de agir em matérias relativas à igualdade de 
género no emprego, mas contesta as razões avançadas pela Comissão para justificar a ação a 
nível da UE e não a nível nacional. Sublinha o compromisso, no acordo de coligação, de 
promover a igualdade de género dos Conselhos de Administração das empresas cotadas, bem 
como as recomendações feitas por Lorde Davies of Abersoch quanto a prosseguir “uma 
estratégia liderada pelas empresas para provocar as mudanças necessárias” e cita os seguintes 
elementos para demonstrar que as soluções a nível nacional estão a funcionar:

“As mulheres representam atualmente 17,3% dos Conselhos de Administração das empresas 
FTSE 100 e 12% das FTSE 250 (em 15 de novembro de 2012) contra 12,5% e 7,8% 
respetivamente antes do relatório de Lorde Davies of Abersoch.

“É também importante que as mulheres tenham representado 38% das nomeações de novos 
administradores da FTSE 100 e 36% das FTSE 250 (administradores executivos e não 
executivos) desde 1 de março de 2012;

“No interior das FTSE 100, o número de Conselhos de Administração exclusivamente 
masculinos caiu para 8, sendo inicialmente de 21 em 2010, e pela primeira vez conselhos de 
administração exclusivamente masculinos são a minoria entre as empresas do FTSE 250, 
havendo 94 conselhos de administração exclusivamente masculinos (37,6% contra 52,4% 
anteriormente);

                                               
1 Ver n.º 35 da exposição de motivos da ministra
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“Estudos da Cranfield School of Management demonstram que, caso a atual dinâmica e o 
atual ritmo de mudança se mantenham, estamos na trajetória para alcançar 26,7% de mulheres 
nos Conselhos de Administração das FTSE 100 em 2015 e 36,9% em 2020.”1

1.38. A Ministra sugere que soluções a nível nacional são mais eficazes.

“Permitem aos Estados-Membros trabalhar com as empresas no seu próprio contexto cultural 
específico para efetuar a necessária mudança cultural no cerne das empresas a fim de 
assegurar que as mulheres talentosas sejam mais reconhecidas, e assegurando que a solução 
seja sustentável e a longo prazo.”2

“Estamos convictos de que necessitamos de ver surgir uma real mudança cultural no cerne das 
empresas sem o que o progresso não será sustentável e a longo prazo. As empresas devem
compreender, e acreditar, que Conselhos de Administração diversificados são melhores 
conselhos de administração. Medidas voluntárias, a que as empresas podem verdadeiramente 
aderir, como a abordagem liderada pelas empresas que o Reino Unido está a seguir, podem 
contribuir para realizar essa mudança de uma maneira que medidas de força nunca poderão, 
criando um ambiente empresarial em que as mulheres podem ocupar os seus lugares por 
mérito e sem o espetro dos artifícios.

“As quotas ou objetivos obrigatórios presumem também que todas as empresas estão a 
começar da mesma posição. No mundo empresarial não há uma medida única e as empresas 
necessitam de um certo grau de flexibilidade para fazerem o que é melhor para elas. As 
empresas e as estruturas empresariais têm que manter uma flexibilidade que lhes permita 
responder às circunstâncias em evolução e à variação das necessidades do setor, dimensão e 
tipo de empresa.

Além disso, os Estados-Membros são muito diferentes, têm culturas, características, regimes 
de governação empresarial, regimes aplicáveis aos trabalhadores, normas de educação 
diferentes e começam todas de um sítio diferente. Há também diferentes empresas e estruturas 
de administração que podem tornar difícil aplicar objetivos pan-europeus de maneira 
significativa.

“Cada país, como as empresas, necessita de poder responder à alteração do ambiente e à 
variação das necessidades do setor, dimensão e tipo de empresa, sendo crucial que 
mantenham flexibilidade para o fazer. Os Estados-Membros devem manter a capacidade de 
trabalhar com a comunidade empresarial para desenvolver soluções que tenham em conta as 
suas próprias condições económicas e de mercado de trabalho. E os dados sugerem que isto 
está a acontecer em todos os Estados-Membros da UE. 

“Para as empresas do Reino Unido, cremos que a abordagem voluntária, liderada pelas 
empresas, para melhorar a representação das mulheres nos Conselhos de Administração é a 
abordagem certa.”3

                                               
1 Ver n.º 20 da exposição de motivos da ministra
2 Ver n.º 21 da exposição de motivos da ministra
3 Ver n.ºs 41-5 da exposição de motivos da ministra
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1.40. A Ministra cita também as conclusões do seu próprio comité para a avaliação do 
impacto, o qual fez notar, em agosto de 2012, que um certo número de Estados-Membros 
havia tomado medidas que pareciam ter alcançado progressos significativos, e que os 
elementos de prova no sentido de demonstrar a necessidade e a proporcionalidade de ação 
vinculativa por parte da UE eram muito débeis.

A avaliação, pelo Governo, das implicações financeiras da ação da UE 

1.41. O projeto de diretiva não tem implicações para o orçamento da UE, mas o Governo, 
citando números da avaliação de impacto da Comissão, estima que o custo acumulado para as 
empresas cotadas no Reino Unido de assegurar o respeito pelo dito projeto é suscetível de ser
da ordem dos 9 milhões de libras para o período até 2020. Haverá custos adicionais 
associados à monitorização da composição por género dos Conselhos de Administração e às 
medidas de execução contra as empresas cotadas que não cumpram.

Conclusão

1.42. Não duvidamos de que existem obstáculos estruturais e culturais significativos que 
continuam a prejudicar os esforços no sentido de alcançar Conselhos de Administração das 
empresas mais equilibrados e mais diversificados. A falta de diversidade não afeta apenas as 
mulheres, mas a igualdade de género é também um domínio em que a UE tem uma clara 
competência para atuar. O ritmo lento dos progressos no aumento da diversidade de género 
nos Conselhos de Administração é eloquente, sendo que a Comissão projeta que levaria ainda 
quarenta anos ou mais para alcançar uma representação equilibrada. Notamos também que, 
não obstante recentes esforços no Reino Unido, a Comissão estima que, mantendo-se as atuais 
tendências, apenas 17% das companhias cotadas do Reino Unido abrangidas pelo âmbito da 
diretiva terão pelo menos 40% de administradores (executivos e não executivos) mulheres em 
2020. No entanto, o facto de a UE ter competência para atuar, e de a Comissão estar ansiosa 
por o fazer, não significa que a ação da UE seja necessariamente justificada.

1.43. Partilhamos das preocupações do Governo no sentido de que a ação proposta pela 
Comissão está muito próxima da introdução de uma quota vinculativa para a proporção de 
mulheres representadas nos Conselhos de Administração das empresas, embora tal se 
encontre expresso em termos de objetivo quantitativo. A primeira parte do teste de 
subsidiariedade prevê que a UE só poderá agir “se e na medida em que os objetivos da ação 
considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros.”1A 
Comissão sublinha as abordagens divergentes dos Estados-Membros – sendo que alguns 
introduzem quotas vinculativas, outros estabelecem objetivos não vinculativos, alguns 
propõem iniciativas voluntárias lideradas pelas empresas, e que alguns não fazem nada – e 
sugere que os progressos em direção a uma representação de género mais equilibrada nos 
Conselhos de Administração será demasiado lenta. Notamos, contudo, que foram introduzidas 
muitas medidas nacionais no último ano ou nos últimos dois anos, e consideramos que é ainda 
demasiado cedo para as depreciar como ineficazes. Pensamos que é necessário mais um 
período de reflexão e avaliação a fim de avaliar o que funciona (ou não) e quantos progressos 
tangíveis se efetuaram, antes de concluir que os Estados-Membros não estão dispostos a agir 
ou que as medidas que introduzem serão ineficazes.

                                               
1 Ver artigo 5.º, n.º 3 TUE
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1.44. A Comissão cita a resistência por parte da comunidade empresarial como um possível 
fator para explicar, por que alguns Estados-Membros podem estar relutantes ou pouco 
dispostos a agir, e advoga a ação a nível da UE a fim de assegurar condições de concorrência 
equitativas. No entanto, grande parte da análise subjacente à proposta da Comissão assenta na 
pertinência do argumento empresarial para a introdução de Conselhos de Administração mais 
diversificados como meio de melhorar a governação e o rendimento das empresas. Parece 
assim haver mais razões, e não menos, para que os Estados-Membros atuem individualmente 
no sentido de promover o equilíbrio entre géneros nos Conselhos de Administração das 
empresas como meio de garantir uma vantagem competitiva. 

1.45. A Comissão apresenta mais duas razões para justificar a ação ao abrigo da segunda 
parte do teste de subsidiariedade, o qual requer provas de que a ação a nível da UE seria mais 
eficaz na consecução de um maior equilíbrio entre géneros. Em primeiro lugar, declara que 
diferentes abordagens regulatórias podem dar origem a “complicações práticas que poderão 
ter um impacto negativo no mercado interno. Os exemplos citados incluem a possibilidade de 
uma empresa com um número de administradores do sexo feminino demasiado diminuto ser 
excluída da contratação por concurso público ou encontrar dificuldades em estabelecer uma 
filial noutro Estado-Membro. A falta de transparência nos procedimentos de recrutamento e 
seleção para as posições nos Conselhos de Administração podem também constituir uma 
restrição à liberdade de circulação no mercado interno e afetar a base sobre que são tomadas 
as decisões dos investidores. Se bem que aceitemos que tudo isto é teoricamente possível, 
pensamos que a Comissão tem que estabelecer uma base de prova bastante mais robusta de 
problemas que realmente se encontram no mercado interno, antes de afirmar que se justifica a 
ação da UE para conciliar abordagens nacionais divergentes.

1.46. Em segundo lugar, aceitamos que o aumento da participação e visibilidade das mulheres 
em posições de tomada de decisão económica de topo poderá ter efeitos colaterais positivos 
na participação das mulheres no mercado de trabalho e contribuir para o objetivo da 
Estratégia Europa 2020 relativa ao emprego. Contudo, como acima se indicou, pensamos que 
é demasiado cedo para concluir que o tipo de ação da UE proposto pela Comissão seja 
necessariamente a única, ou a melhor, forma de o fazer.

1.47. Acolhemos favoravelmente os esforços feitos pela Comissão, tanto na sua Exposição de 
Motivos que acompanha o projeto de diretiva quanto nos considerandos da proposta, para 
expor com alguns pormenores a base para a ação da UE. Na realidade, as justificações que 
constam dos considerandos, com a extensão de nove páginas, são significativamente mais 
longas que as disposições operacionais do projeto de diretiva, que conta onze artigos e tem a 
extensão de cinco páginas. Pensamos que tal testemunha que a própria Comissão se encontra 
pouco à vontade, tanto quanto à justificação da legislação, quanto à natureza da legislação 
proposta. Reconhecemos que a Comissão tentou dar algumas indicações quanto ao impacto 
quantitativo e qualitativo da ação a nível da UE, em comparação com o que se poderia 
esperar, caso a UE não tomasse medidas, mas duvidamos que tenha aduzido provas 
suficientes quanto aos efeitos transnacionais ou a qualquer impacto significativo sobre o 
funcionamento do mercado interno. Por conseguinte, recomendamos que a Câmara envie o 
parecer fundamentado em anexo aos Presidentes das Instituições da UE antes de 15 de janeiro 
de 2013, na sequência de um debate no plenário da Câmara.



CM\923974PT.doc 23/23 PE504.011v01-00

PT

1.48. Entretanto, pretendemos continuar a analisar o projeto de diretiva, mas somos 
favoráveis à adoção da Comunicação. Gostaríamos de conhecer o ponto de vista da ministra 
quanto à exatidão da projeção da Comissão, segundo a qual apenas 17% das empresas cotadas 
no Reino Unido abrangidas pelo âmbito da diretiva terão pelo menos 40% de administradores 
do sexo feminino (executivos e não executivos) em 2020. Solicitamos também à ministra, 
dado este lento ritmo de progresso, que explique por que considera que as medidas propostas 
pela Comissão seriam “contraproducentes” e criariam “mais, e não menos, obstáculos para as 
mulheres e conselhos de administração menos eficazes.”1 Finalmente, aguardamos a 
comunicação dos resultados das consultas do governo aos interessados, e solicitamos à 
ministra que nos transmita relatórios de progresso sobre as negociações.

                                               
1 Ver n.º 24 da exposição de motivos da ministra


