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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

18.2.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(20/2013)

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

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.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado da Câmara dos Deputados da 
República Checa relativo à proposta em referência.
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ANEXO

Parlamento da República Checa
CÂMARA DOS DEPUTADOS

2012
6.ª Legislatura

274.ª

RESOLUÇÃO

da Comissão dos Assuntos Europeus
da 39.ª sessão de 6 de dezembro de 2012

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 / código do documento 16433/12, 
COM(2012) 614 final /

sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Equilíbrio entre homens e 
mulheres nos cargos de direção das empresas: um contributo para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo / código do documento 16428/12, COM(2012) 615 
final /

___________________________________________________________________________

A Comissão dos Assuntos Europeus, depois de ouvidas as informações do 
Vice-Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais Zdeněk Kadlec, da Diretora-Geral do 
Departamento das Relações Internacionais do Ministério da Justiça Mgr. et Mgr. Zuzana 
Fišerová, depois de tomar conhecimento do relatório dos senhores deputados Soňa Marková e 
Viktor Paggio, e após discussão,

aprova o parecer, anexo à presente resolução.

Ass.: Soňa Marková
Ass.: Josef Šenfeld Ass.: Viktor Paggio Ass.: Jan Bauer
Escrutinador da comissão Relatores da comissão Presidente da comissão
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Anexo à Resolução n.º 274

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 final, código do Conselho 16433/12
Dossiê interinstitucional: 2012/0299(COD)

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Equilíbrio 

entre homens e mulheres nos cargos de direção das empresas: um 
contributo para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo

COM(2012) 615 final, código do Conselho 16428/12

 Base legislativa:
Artigo 157.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia [proposta de 
diretiva – COM(2012) 614 final].
Documento de caráter informativo [comunicação – COM(2012) 615 final].

 Data de envio à Câmara dos Deputados pela Comissão dos Assuntos Europeus:
21.11.2012

 Exame na Comissão dos Assuntos Europeus:
29.11.2012 (1.ª fase)

 Procedimento:
Codecisão [proposta de diretiva – COM(2012) 614 final].
Documento não sujeito a votação no Conselho [comunicação – COM(2012) 615 final].

 Parecer preliminar do governo (artigo 109.º-A, n.º 1, do Regulamento da Câmara 
dos Deputados):
O parecer com data de 30.11. e 27.11.2012 foi transmitido à Comissão dos Assuntos 
Europeus em 
5.12.2012 através do sistema ISAP.

 Avaliação do ponto de vista do princípio da subsidiariedade:
A proposta de diretiva COM(2012) 614 final não está em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade (ver mais abaixo).
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 Justificação e objeto:

1. Enquadramento geral
«Ação positiva» («affirmative action» ou «positive action») - traduzida, por vezes, para o 
checo com uma conotação negativa em relação ao original como «discriminação 
positiva»1 - inclui um amplo espetro de medidas através das quais o Estado procura 
melhorar a situação de grupos de facto desfavorecidos, que se encontram numa posição de 
desigualdade em relação aos demais grupos. Por conseguinte, o conceito «ação positiva»
está relacionado com a igualdade material e aplica-se quando os instrumentos de 
igualdade formal não conduzem ao objetivo desejado. As ações positivas estão previstas 
nas ordens jurídicas de muitos Estados, sobretudo daqueles em que grupos da população 
eram objeto de discriminação racial ou em razão da casta, como, por exemplo, nos EUA, 
na Índia ou na África do Sul.

No entanto, o favorecimento de determinados grupos através de medidas de ação positiva 
implica, simultaneamente, a derrogação dos mecanismos da justiça formal entendida no 
sentido do tratamento igual, pelo que esta derrogação deveria ser antecedida de factos 
graves. A literatura especializada2, que se debruça sobre a problemática da discriminação, 
refere quatro domínios em que se justifica a tomada de uma ação positiva:

- reparação de injustiças do passado;
- redistribuição de bens;
- melhor representação dos grupos minoritários da população;
- maior coesão social e diminuição das tensões sociais.

As medidas cujo objetivo consiste na melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres e da 
representação das mulheres nas funções de nível médio e superior na área de gestão
também fazem parte da categoria de uma «melhor representação dos grupos minoritários 
da população» (no sentido de grupos da população sub-representados). As situações mais 
desequilibradas verificam-se nos conselhos de administração e de supervisão das 
empresas. De acordo com os dados da Comissão Europeia, as mulheres ocupam apenas 
13,7 % dos cargos nos conselhos de administração e de supervisão das empresas, 15 % 
dos cargos de membro do conselho de supervisão e de administrador não-executivo, e 
apenas 3,2 % dos lugares de presidente. Dado que 60 % dos licenciados são mulheres, a 
Comissão concluiu que é necessário propor um instrumento jurídico que permita aumentar 
a percentagem das mulheres nos cargos de direção das empresas.

A Comunidade Europeia começou a debruçar-se ativamente sobre a problemática da 

                                               
1 Ver a exposição de motivos da proposta de diretiva COM(2012) 614. Ao contrário dos termos utilizados na 
literatura especializada e ao contrário da tradução oficial para inglês, italiano, francês e espanhol, a tradução 
checa da proposta de diretiva utiliza precisamente o termo «discriminação positiva». O que é característico 
do conceito de «discriminação» é o desfavorecimento; pelo contrário, a característica do conceito de «ação 
positiva» consiste na concessão de vantagens a grupos desfavorecidos até à data. Ver Bobek M., Boučková 
P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praga: C.H. Beck, 2007, p. 22 e ss. Sobre o tema ver também, p. ex., 
Havelková B., Rovnost v odměňování žen a mužů. Praga: Auditorium, 2007.
2 Ver sobretudo Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praga: C.H. Beck, 2007, p. 28.
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participação das mulheres no processo de tomada de decisão já no ano de 19841. A 
Comissão Europeia referiu esta questão como uma das prioridades na sua Estratégia para a 
igualdade entre homens e mulheres, de 2010. Em 2011, a Comissão lançou a iniciativa 
«Compromisso europeu pelas mulheres na administração das empresas», que apelava às 
empresas europeias cotadas em bolsa no sentido de se comprometerem voluntariamente a 
aumentar a presença das mulheres nos seus conselhos de administração para 30 % até 
2015, e para 40 % até 2020. O Parlamento Europeu, na sua Resolução de 6 de julho de 
2011 sobre as mulheres e a liderança empresarial2, exortou igualmente as empresas a 
alcançarem o mesmo objetivo no mesmo horizonte temporal. Convidou a Comissão a 
propor, até 2012, uma legislação (incluindo quotas), caso as medidas tomadas 
voluntariamente pelas empresas e pelos Estados-Membros fossem consideradas 
insuficientes. O Parlamento Europeu repetiu o seu apelo à criação de legislação na sua
Resolução de 13 de março de 2012 sobre a igualdade entre homens e mulheres na União 
Europeia – 20113.

No entanto, a Comissão, ao fazer, em março de 2012, um balanço sobre o progresso 
alcançado neste domínio, constatou uma melhoria média anual de apenas 0,6 % desde 
20034. Tal significa que seriam necessários mais de 40 anos para atingir espontaneamente 
o equilíbrio entre homens e mulheres. Por isso, a Comissão lançou uma consulta pública 
sobre possíveis medidas para combater este desequilíbrio e realizou uma avaliação de 
impacto sobre os custos e benefícios de uma eventual regulamentação futura nesta 
matéria. Estas iniciativas resultaram na comunicação Equilíbrio entre homens e mulheres 
nos cargos de direção das empresas: um contributo para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (COM(2012) 615 final) e na Proposta de diretiva 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 final).

Quaisquer medidas de ação positiva, quer sejam adotadas ao nível da União, quer (apenas) 
ao nível dos Estados-Membros, têm de respeitar os limites estabelecidos na jurisprudência 
do Tribunal de Justiça, bastante rica5, relativa à execução da diretiva antidiscriminação6:
- as medidas devem dizer respeito a um setor em que as mulheres se encontrem sub-

representadas;
- só pode ser dada prioridade às mulheres com qualificações equivalentes às dos 

candidatos masculinos;
- não pode ser atribuída uma prioridade automática e incondicional aos candidatos 

igualmente qualificados, devendo prever-se uma «cláusula de salvaguarda» que 

                                               
1 84/635/CEE: Recomendação do Conselho, de 13 de dezembro de 1984, relativa à promoção de ações

positivas a favor das mulheres.
2 2010/2115(INI).
3 Resolução do Parlamento Europeu 2010/2115 (INI), de 6 de julho de 2011, e Resolução do Parlamento 
Europeu 2011/2244 (INI), de 13 de março de 2012.
4 Women in decision making in the EU – progress report, p. 13. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
5 Ver, p. ex., acórdão do Tribunal de Justiça nos processos C-450/93 «Kalanke», C-409/95 «Marschall» e C-
407/98 «Abrahamsson».
6 Diretiva 76/207/CEE 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.
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contemple a possibilidade de se conceder derrogações em casos justificados, que 
tenham em conta a situação concreta, nomeadamente, a situação pessoal de cada 
candidato.

2. Situação nos Estados-Membros da UE, na Noruega e na Islândia
Até à data, o sistema de quotas juridicamente vinculativas, incluindo sanções, foi 
introduzido por três Estados-Membros (França, Itália e Bélgica), que o fizeram em 2011, 
seguindo o exemplo da Noruega, «pioneira» no domínio das quotas de representação das 
mulheres, e da Islândia. Os Países Baixos e a Espanha também adotaram legislação que 
inclui quotas a favor do género menos representado, no entanto, o seu incumprimento não 
é sancionado. A Dinamarca, a Finlândia, a Grécia, a Áustria e a Eslovénia só aplicam 
quotas relativas à representação das mulheres nos conselhos de administração em 
empresas controladas pelo Estado.

Noutros Estados-Membros, que não adotaram o sistema de quotas juridicamente 
vinculativas, foram adotadas medidas, baseadas no princípio da voluntariedade, que 
promovem a representação das mulheres nas funções de nível superior na área da gestão 
(por exemplo, Dinamarca, Alemanha, Luxemburgo, Polónia, Suécia e Reino Unido).

a) Noruega
A Noruega foi o primeiro Estado a introduzir na sua ordem jurídica o sistema de quotas 
juridicamente vinculativas. Em dezembro de 2003, adotou uma lei segundo a qual as 
mulheres devem ocupar 40 % dos cargos nos conselhos de administração das sociedades 
anónimas e das empresas de Estado. Para as empresas de Estado, o prazo estabelecido 
para o cumprimento deste requisito legal foi o ano de 2006 e, para as sociedades 
anónimas, o ano de 2008, sendo que a sanção por incumprimento consistia na recusa do 
registo de uma nova sociedade, numa coima ou até na dissolução da sociedade.

A experiência norueguesa deu origem ao fenómeno das chamadas «saias douradas». Esta expressão é 
utilizada para designar um grupo restrito de mulheres que se afirmaram no setor empresarial e que ocupam 
um lugar nos conselhos de administração de um número significativo de empresas. A sua integração em 
conselhos de administração das empresas constitui o cumprimento dos requisitos legais, mas apenas 
formalmente. Em termos globais, muitas mulheres que não fazem parte deste grupo exclusivo de «saias 
douradas» não conseguem romper o «teto de vidro» da discriminação. Por outro lado, a sobrecarga a que 
estão sujeitas as «saias douradas», portanto, as mulheres que exercem funções em conselhos de muitas 
empresas, não lhes permite cumprir adequadamente as tarefas relacionadas com o exercício das suas 
funções, pelo que aumenta o risco de diminuição da competitividade das empresas em causa1.

A introdução das medidas de ação positiva na Noruega também implicou alguns encargos económicos para 
as empresas norueguesas. Quando foi anunciado o plano de introdução das medidas de ação positiva na 
Noruega registou-se uma queda significativa do valor das ações das empresas afetadas. As empresas que 
foram obrigadas a aumentar o número de mulheres nos seus conselhos de administração registaram uma 
diminuição do seu valor em 18 % nos anos seguintes2. Apesar destes fenómenos negativos, a legislação 
norueguesa atingiu o objetivo definido – as medidas de ação positiva levaram a que a presença de mulheres 
nos conselhos de administração se elevasse a 44 % 3.

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms.
Employee Relations Law Journal. Vol. 38, n.º 3, inverno de 2012, p. 5.
2 Ibid.
3 Ibid.
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b) Islândia
Em 2006, já tinha sido estabelecido um objetivo relativamente ambicioso de representação 
de 50 % de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e das
empresas cujo acionista maioritário ou único seja o município. No ano de 2010, foi 
adotada uma regulamentação que exige a representação mínima, até 2013, de 40 % de 
mulheres nos conselhos de administração das sociedades anónimas com mais de 
50 trabalhadores.

c) França
Em janeiro de 2011, a França introduziu a representação obrigatória de, pelo menos, 40 % 
de mulheres nos conselhos de administração das empresas cotadas, das empresas com 
mais de 500 trabalhadores e das empresas cujo lucro anual ultrapassa 50 milhões de euros. 
O objetivo deve ser alcançado até janeiro de 2017, sendo que o objetivo intercalar, isto é, 
uma representação de 20 %, deve ser atingido já em janeiro de 2014. Se as empresas não 
cumprirem os requisitos legais, não serão pagos prémios aos membros dos seus conselhos 
de administração relacionados com o exercício da respetiva função ou será, 
eventualmente, anulada a nomeação dos membros dos conselhos de administração.

d) Itália
Segundo a Lei de junho de 2011, a representação das mulheres nos conselhos de 
administração das empresas cotadas, das empresas públicas e das empresas nas quais o 
Estado é um dos acionistas deve ascender, em Itália, a 33 %, até 2015 (20 % até 2012). 
Em caso de incumprimento, pode ser aplicada uma multa até 1 milhão de euros e o 
conselho de administração pode ser dissolvido.

e) Bélgica
De acordo com legislação belga de setembro de 2011, pelo menos um terço dos conselhos 
de administração das empresas públicas (até 2011/2012), das empresas cotadas (até 
2017/2018) e das pequenas empresas cotadas (2019/2020) deve ser constituído por 
mulheres. Se as mulheres não estiverem suficientemente representadas no conselho de 
administração de uma empresa concreta após a data estabelecida, a nomeação de todos os 
membros do conselho de administração será inválida. Se, após um ano, a situação não 
tiver melhorado, os membros do conselho de administração perderão todos os direitos a 
benefícios e compensações.

 Conteúdo:

a) Comunicação «Equilíbrio entre homens e mulheres nos cargos de direção das 
empresas: um contributo para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(adiante designada "comunicação")»

A comunicação descreve a situação atual de sub-representação feminina nos cargos de 
direção das empresas, coloca em destaque os principais obstáculos à progressão das 
mulheres na sua carreira e explica de que modo é possível alcançar mudanças estruturais e 
irreversíveis.

A Comissão Europeia, na sua comunicação, reconhece que as desigualdades entre homens 
e mulheres nos cargos de direção das empresas constituem apenas a «ponta do icebergue» 
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num contexto muito mais vasto de desigualdades entre homens e mulheres, que têm as 
suas origens na persistência dos papéis tradicionalmente atribuídos aos homens e às 
mulheres, na divisão do trabalho, no tipo de formação escolhido pelas mulheres e pelos 
homens e na concentração das mulheres num escasso número de setores profissionais, 
amiúde menos valorizadas e remuneradas. A falta de medidas para conciliar as 
responsabilidades familiares com o trabalho constitui o obstáculo fundamental à ascensão 
das mulheres a cargos de direção. A Comissão debruça-se igualmente sobre a 
problemática do chamado «teto de vidro», isto é, sobre os obstáculos colocados às 
mulheres na sua progressão na carreira, assim como sobre a falta de transparência nos 
procedimentos de recrutamento e de promoção.
A seguir, a comunicação da Comissão apresenta as medidas adotadas ao nível dos 
Estados-Membros para melhorar o equilíbrio entre homens e mulheres nos cargos de 
direção das empresas, e chega à conclusão que existe um fosso cada vez maior entre os 
Estados-Membros da UE, tanto no que diz respeito aos progressos concretos alcançados, 
quanto ao tipo de medidas adotadas a nível nacional. Invocando estudos económicos 
[sobretudo, Credit Suisse, Research Institute (agosto de 2012), «Gender diversity and 
corporate performance» e o estudo do Deutsche Bank (2010), «Towards gender-balanced 
leadership»], considera provado que a diversidade de género nos conselhos de 
administração conduz a ideias inovadoras, aumenta a competitividade e o desempenho e 
melhora o governo das sociedades. As iniciativas nacionais impõem às empresas 
europeias requisitos variados em matéria de governo das sociedades e regimes de sanções 
divergentes, pelo que podem dar origem a obstáculos ao funcionamento do mercado 
interno, sendo, por isso, na opinião da Comissão, necessário agir ao nível da União. A 
Comissão centra-se nas empresas cotadas (com exceção das pequenas e médias empresas, 
para as quais o cumprimento de quotas representaria encargos administrativos 
desproporcionados) devido à importância económica, à visibilidade e ao impacto das 
mesmas no mercado da UE.

Por isso, a Comissão Europeia propõe uma medida legislativa que estabeleça um objetivo 
mínimo, segundo o qual 40 % dos administradores não-executivos dos conselhos de 
administração das empresas cotadas devem pertencer ao sexo menos representado, 
devendo este objetivo ser alcançado até 2020, ou até 2018 no que se refere às empresas 
cotadas que sejam empresas públicas. Esta medida deverá ser acompanhada por sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas em caso de desrespeito da mesma, e ser limitada no 
tempo.

Segundo a Comissão, as medidas legislativas deverão ser acompanhadas de medidas 
políticas e financeiras. A Comissão compromete-se a insistir junto dos Estados-Membros 
para que estes apliquem também ao setor público as medidas propostas para o setor 
privado. Além disso, a Comissão Europeia deverá:
- apoiar iniciativas destinadas a combater os estereótipos sobre o papel das mulheres e 

dos homens na sociedade, no mercado de trabalho e nos cargos de direção;
- contribuir para criar um clima social, económico e empresarial favorável a uma 

participação equilibrada de mulheres e homens nos cargos de direção;
- sensibilizar para os argumentos empresariais e económicos a favor da igualdade de 

géneros e de uma representação equilibrada das mulheres e dos homens nos lugares de 
tomada de decisão;
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- apoiar e acompanhar os progressos realizados com vista a uma participação 
equilibrada das mulheres e dos homens nos lugares de tomada de decisão em toda a 
UE.

b) Proposta de diretiva 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

A proposta de diretiva inclui regras para garantir um melhor equilíbrio entre homens e 
mulheres no cargo de administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa.

No artigo 4.º, n.os 1 a 3, obriga os Estados-Membros a assegurar que as empresas cotadas 
em bolsa, em cujos conselhos de administração os membros do sexo sub-representado 
ocupam menos de 40 % dos cargos de administradores não-executivos, preenchem esses 
cargos com base numa análise comparativa das qualificações de cada candidato, em 
função de critérios preestabelecidos, claros e neutros, sendo que o número destes cargos 
deve ser o mais próximo possível de 40 %, sem todavia ultrapassar 49 %. Na seleção para 
estes cargos deve ser dada prioridade ao candidato do sexo sub-representado, desde que 
este seja tão qualificado como o candidato do outro sexo, salvo se uma avaliação objetiva,
que tenha em conta todos os critérios aplicáveis a todos os candidatos, fizer pender a 
balança a favor do candidato do outro sexo. Esta construção normativa relativamente 
complexa introduz, dito em termos mais simples, o mecanismo de seleção preferencial 
para os cargos de administradores não-executivos. No processo de seleção para os cargos 
em órgãos de supervisão das empresas cotadas em bolsa deve ser dada prioridade aos 
candidatos do sexo sub-representado, desde que se trate de uma seleção entre dois 
candidatos com qualificações equivalentes. Se o candidato do sexo sub-representado for 
menos qualificado, não se aplicará a obrigação da preferência.

O artigo 4.º, n.º 4, da proposta de diretiva impõe igualmente aos Estados-Membros a 
obrigação de assegurar a disponibilização aos candidatos preteridos da lista dos critérios 
em que se baseou a seleção e, se for caso disso, dos motivos que fizeram pender a balança 
a favor do candidato do outro sexo. Além disso, o artigo 4.º, n.º 5, da proposta de diretiva 
impõe aos Estados-Membros a obrigação de introduzir o princípio da inversão do ónus da 
prova nos casos de litígios relacionados com o incumprimento das obrigações das 
empresas estabelecidas no artigo 4.º, n.os 3 a 4.

Enquanto a legislação anterior estabeleceu mecanismos obrigatórios que dizem respeito 
aos órgãos não-executivos das empresas, o artigo 5.º, n.º 1, da proposta de diretiva 
estabelece a obrigação para as empresas cotadas em bolsa de assumir compromissos 
individuais quanto a uma representação equilibrada entre homens e mulheres a nível dos 
administradores executivos, a atingir até 1 de janeiro de 2020, ou, no caso das empresas 
cotadas em bolsa que sejam empresas públicas, até 1 de janeiro de 2018, sem estabelecer 
critérios vinculativos para estes compromissos individuais, tal como acontece no 
artigo 4.º. De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, os Estados-Membros devem assegurar que as 
empresas a que esta diretiva diz respeito informam regularmente as autoridades nacionais 
sobre a composição dos seus conselhos de administração. Sempre que uma empresa não 
atingir os objetivos fixados no artigo 4.º e no artigo 5.º, n.º 1, as informações atrás 
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referidas devem indicar os motivos do incumprimento das obrigações, assim como as 
medidas que a empresa tenciona adotar para atingir os referidos objetivos.

O artigo 6.º da proposta de diretiva inclui disposições relativas a sanções. Os 
Estados-Membros devem adotar sanções eficazes, proporcionadas e dissuasivas. O 
artigo 6.º, n.º 2, apresenta uma lista de eventuais sanções; estas sanções podem (ainda que 
não obrigatoriamente) incluir, por exemplo, coimas ou sanção da nulidade do ato jurídico 
da nomeação ou eleição de administradores não-executivos, caso este não tenha cumprido 
os requisitos da proposta de diretiva.

 Situação na República Checa:

A posição ocupada, em termos comparativos, pela República Checa no que diz respeito à 
representação das mulheres nos órgãos de direção1 das grandes empresas cotadas em bolsa 
situa-se ao nível da média – a percentagem de mulheres representadas nestes órgãos 
ascende a 15,4 %, sendo a média europeia 13,7 %. Não existe nenhuma mulher que ocupe 
o cargo de presidente do conselho de administração, nem de diretora-geral destas 
empresas. No entanto, desde há muito que prevalece uma desproporção evidente.

A evolução socioeconómica e as particularidades do ambiente regulamentar na República 
Checa constituem as razões pelas quais o número das empresas que têm a sua sede na 
República Checa e estão cotadas na Bolsa nacional de valores é relativamente limitado em 
comparação com outros Estados. Por conseguinte, segundo os dados da Comissão 
Europeia, a legislação proposta deveria afetar cerca de 10 a 20 empresas cotadas na 
República Checa. Se tivermos em conta o número igualmente limitado de lugares nos 
conselhos de administração das empresas afetadas pela legislação proposta, é possível 
chegar à suposição cautelosa de que a mesma terá um impacto socioeconómico muito 
limitado na República Checa. No entanto, não se pode excluir que a proposta possa 
representar um prelúdio de uma atividade legislativa mais intensa da UE no que diz 
respeito à igualdade de representação entre homens e mulheres no domínio de todo o 
direito laboral, com um vasto impacto nos Estados-Membros («política da porta aberta»).

 Impacto:

A objeção geralmente levantada pelos críticos da introdução da ação positiva sob a forma
de quotas nas empresas refere-se à negação do princípio da meritocracia enquanto critério 
fundamental para a seleção dos candidatos mais apropriados para os órgãos de supervisão. 
As empresas privadas, sujeitas à concorrência de outros concorrentes no mercado, 
reduzem, por princípio, os critérios de seleção dos candidatos às características 
intelectuais e pessoais que lhes permitem alcançar os melhores resultados nesta 
concorrência. Outros critérios implicam riscos de redução dos padrões profissionais, o que 
pode igualmente diminuir a competitividade da empresa em causa2.

                                               
1 Isto é, tendo em conta o sistema dualista das sociedades anónimas na República Checa, tanto no conselho 
de administração, como no conselho de supervisão.
2 Para esta questão ver também, por exemplo, Nicolson D. Affirmative Action in Legal Profession. Journal of 
Law and Society. Vol. 33, n.º 1, março de 2006, p. 115 e ss.
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Neste contexto, é necessário notar que não se pode partir das experiências dos 
Estados-Membros que introduziram nas suas ordens jurídicas o sistema de quotas 
juridicamente vinculativas, incluindo as sanções, uma vez que estas experiências 
praticamente não existem, dada a adoção de tal sistema apenas no ano de 2011. No que 
diz respeito à avaliação do impacto da introdução das quotas para a representação das 
mulheres na administração das empresas na Noruega, de acordo com uma das análises1, a 
legislação teve um impacto negativo no valor das empresas afetadas. No entanto, isto não 
se deveu ao facto de o número das mulheres nos conselhos de administração das empresas 
ter aumentado, mas sim ao facto de se ter tratado de mulheres jovens, detentoras de um 
mínimo de experiência prática.

A adoção de medidas de ação positiva significará igualmente um aumento dos encargos 
administrativos para as empresas afetadas. A Comissão Europeia também o reconhece, 
excluindo do âmbito de aplicação da legislação proposta as pequenas e médias empresas, 
precisamente por causa dos encargos administrativos desproporcionados. No entanto, de 
acordo com a Comissão, é possível justificar o aumento dos encargos administrativos com 
contributos sob a forma de melhoria do desempenho, ideias inovadoras e aumento da 
competitividade das empresas e, consequentemente, da economia da UE2.

No que diz respeito à introdução do princípio da inversão do ónus da prova na ordem 
jurídica nacional, pode constatar-se que este já foi introduzido na ordem jurídica da 
República Checa no contexto da implementação da Diretiva 97/80/CE relativa ao ónus da 
prova nos casos de discriminação baseada no sexo ou da Diretiva 2000/78/CE que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional. Trata-se das disposições do artigo 133.º-A da Lei n.º 99/1963, Colet., Código 
de Processo Civil, com as alterações que lhe foram introduzidas.

 Posição do governo da República Checa:

O governo da República Checa, representado pela entidade responsável, o Ministério do 
Trabalho e dos Assuntos Sociais, e o Ministério coresponsável da Justiça, discorda 
totalmente da proposta de diretiva, tendo igualmente uma série de objeções à 
comunicação. Segundo o governo da República Checa, a regulamentação proposta está em 
contradição com os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. Na opinião do 
governo da República Checa, a base jurídica proposta também não permite a adoção da 
regulamentação proposta ao nível da UE. A República Checa tem igualmente uma série de 
objeções de fundo ao próprio conteúdo da regulamentação proposta.

 Parecer do Departamento dos Assuntos da União Europeia do Instituto 
Parlamentar:

Base jurídica da proposta de diretiva
A União Europeia pode exercer as suas competências na área da luta contra a 

                                               
1 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive Exogenous 

Shock, University of Michigan (maio de 2010).
2 Cf. Comunicação COM(2012) 615, p. 15.
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discriminação, adotando medidas destinadas a garantir a aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento nos termos do artigo 157.º, n.º 3, 
do TFUE1. No entanto, de acordo com o artigo 157.º, n.º 4, do TFUE2, o princípio da 
igualdade de tratamento não obsta a que os Estados-Membros adotem medidas positivas 
destinadas a facilitar o exercício de uma atividade profissional pelas pessoas do sexo sub-
representado. Portanto, coloca-se a questão de saber se as disposições do artigo 157.º, n.º 
4, do TFUE estão numa relação de especialidade com o artigo 157.º, n.º 3 do TFUE no 
sentido de que a adoção das medidas de ação positiva no domínio da igualdade de 
tratamento está reservada aos Estados-Membros. Caso se aceite esta interpretação das 
disposições em causa, não será possível excluir a existência de uma contradição entre a 
regulamentação proposta e o princípio da atribuição de competências, uma vez que a base 
jurídica escolhida, portanto, o artigo 157.º, n.º 3, do TFUE, poderá ser considerada 
inadmissível para o exercício de competências da UE. No entanto, se considerarmos a 
medida proposta como fazendo parte das medidas do âmbito da aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e não da igualdade de tratamento, não é possível aplicar a 
referida argumentação – o artigo 157.º, n.º 4, do TFUE delimita a competência dos 
Estados-Membros apenas no que diz respeito à adoção de medidas precisamente no 
domínio da igualdade de tratamento. Portanto, nesta perspetiva, o artigo 157.º, n.º 3, do 
TFUE afigura-se admissível como base jurídica da proposta de diretiva.

Na perspetiva do artigo 157.º, n.º 3, do TFUE enquanto base jurídica, pode afigurar-se 
problemática a adoção da medida de ação positiva no domínio da administração das 
empresas, uma vez que o artigo 157.º, n.º 3, do TFUE diz respeito às questões de trabalho 
e de emprego. A interpretação restritiva do termo «trabalho» (ingl. «occupation») poderia 
levar à conclusão de que a competência da UE diz respeito apenas a trabalhadores ou 
relações laborais e não a membros dos conselhos de supervisão/administração das 
empresas, cuja relação com a empresa não está regulamentada pela legislação laboral. 
Porém, coloca-se a questão de saber se uma interpretação tão restritiva é adequada, uma 
vez que o termo «trabalho», no sentido habitual da palavra, pode abranger qualquer 
atividade exercida com base, por exemplo, num contrato laboral, contrato de empreitada 
ou contrato de mandato, incluindo o exercício da função de membro do conselho de 
supervisão/administração. Pode partir-se do princípio de que, se os Estados-Membros, nos 
tratados fundadores, tivessem pretendido conceder à União competências apenas no 
domínio do emprego, teriam limitado o âmbito de aplicação material das disposições do 
artigo 157.º, n.º 3, do TFUE precisa e exclusivamente a este domínio3. De resto, a 
nomenclatura estabelecida pelas diretivas relativas à igualdade de tratamento também 
favorece esta interpretação. Por exemplo, o âmbito de aplicação material da Diretiva 

                                               
1 Artigo 157.º, n.º 3, do TFUE: «O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social, adotarão 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».
2 Artigo 157.º, n.º 4, do TFUE: «A fim de assegurar, na prática, a plena igualdade entre homens e mulheres na 
vida profissional, o princípio da igualdade de tratamento não obsta a que os Estados-Membros mantenham ou 
adotem medidas que prevejam regalias específicas destinadas a facilitar o exercício de uma atividade
profissional pelas pessoas do sexo sub-representado, ou a prevenir ou compensar desvantagens na sua carreira 
profissional».

3 A interpretação extensiva do Tribunal de Justiça da UE no domínio do combate à discriminação também 
favorece esta interpretação.
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2000/78/CE do Conselho, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na atividade profissional, não só abrange as relações laborais, o emprego, de 
acordo com o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), mas também diz respeito ao trabalho por conta 
própria. 

Também é possível ponderar a utilização do artigo 19.º, n.º 1, do TFUE1 enquanto base 
jurídica. O artigo 19.º, n.º 1, do TFUE permite à UE tomar as medidas necessárias para 
combater a discriminação em razão do sexo. Embora a justificação da proposta de diretiva 
não estabeleça explicitamente que as medidas referidas na mesma são tomadas no âmbito 
do combate à discriminação, tal resulta implicitamente do caráter das medidas. A 
argumentação a maiori ad minus permite chegar à conclusão de que, caso a União possua 
competências para combater a discriminação, pode igualmente tomar as medidas 
específicas diretamente relacionadas com o combate à discriminação. No entanto, se a 
Comissão baseasse a proposta de diretiva neste artigo, a sua aprovação estaria sujeita a um 
processo legislativo especial, isto é, também a uma deliberação por unanimidade no 
Conselho (ao contrário da maioria qualificada no Conselho no âmbito do processo 
legislativo ordinário, que permite adotar medidas com base no artigo 157.º, n.º 3, do 
TFUE).

Conformidade da proposta de diretiva com o princípio da subsidiariedade
De acordo com o princípio da subsidiariedade, estabelecido no artigo 5.º, n.º 3, do TUE, 
«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». O artigo 157.º, n.º 4, refere explicitamente a competência 
dos Estados-Membros para a adoção de medidas de ação positiva destinadas a garantir a 
aplicação do princípio da igualdade de tratamento. A disposição reflete a sensibilidade 
política do domínio da adoção de medidas de ação positiva e permite aos Estados-
Membros exercer a sua competência neste domínio, tendo em conta a sua própria 
evolução cultural, histórica e jurídica. É igualmente relevante ponderar se uma 
regulamentação ao nível da União pode sequer refletir suficientemente estes fenómenos 
(por exemplo, diferenças entre o modelo dualista e monista das sociedades anónimas, 
caráter da relação jurídica do membro dos conselhos de administração/supervisão das 
sociedades anónimas, etc.) e se a harmonização deste domínio não se afasta 
demasiadamente das necessidades reais das sociedades resultantes da existência de 
realidades socioculturais divergentes nos Estados-Membros.

A Comissão Europeia justifica a necessidade de introdução de quotas vinculativas ao nível 
da União afirmando que apenas uma regulamentação ao nível da mesma pode impedir a 
concorrência indesejável dos Estados-Membros no domínio da igualdade de tratamento (o 
chamado «nivelamento por baixo») e encorajar os Estados-Membros hesitantes que 

                                               
1 Artigo 19.º, n.º 1, do TFUE: «Sem prejuízo das demais disposições dos Tratados e dentro dos limites das 
competências que estes conferem à União, o Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um 
processo legislativo especial, e após aprovação do Parlamento Europeu, pode tomar as medidas necessárias 
para combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade 
ou orientação sexual».
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receiam adotar medidas de ação positiva nacionais por razão de um possível 
desfavorecimento das suas empresas.

Conformidade da proposta de diretiva com o princípio da proporcionalidade
O artigo 5.º, n.º 4, do TUE estabelece que, ao abrigo do princípio da proporcionalidade, o 
conteúdo e a forma da ação da União não devem exceder o necessário para atingir os 
objetivos dos Tratados. Até à data, houve três Estados-Membros da UE que introduziram 
quotas juridicamente vinculativas, todos eles, ao longo do ano de 2011. No fundo, não 
existem quaisquer experiências com a sua aplicação prática – também tendo em 
consideração um período de vacatio legis prolongado. Nesta situação, afigura-se adequado 
aguardar para verificar qual será o impacto da introdução das quotas juridicamente 
vinculativas nos três Estados-Membros e só depois, com base na sua experiência, começar 
a preparar medidas juridicamente vinculativas para todos os Estados-Membros da UE. A 
introdução de quotas juridicamente vinculativas pode considerar-se uma medida de último 
recurso, utilizada em casos em que todas as outras medidas, menos radicais, fracassaram. 
Tendo em conta que a iniciativa «Compromisso europeu pelas mulheres na administração 
das empresas», que apela às empresas europeias cotadas em bolsa no sentido de se 
comprometerem voluntariamente a aumentar a presença das mulheres nos seus conselhos 
de administração para 30 %, até 2015, e para 40 %, até 2020, só foi lançada pela 
Comissão em 2011, a solução baseada em quotas juridicamente vinculativas parece 
prematura, uma vez que não foram esgotados todos os meios que se baseiam, por 
exemplo, noutras medidas menos invasivas, como os mecanismos de coordenação 
(método aberto de coordenação) ou outros instrumentos estabelecidos no artigo 153.º, 
n.º 2, alínea a), do TFUE, tais como a melhoria dos conhecimentos, o intercâmbio de 
informações e de boas práticas e a promoção das abordagens inovadoras.

 Calendário previsto para a apreciação nas instituições da UE:
Não se conhece, até à data.

 Conclusão:

A Comissão dos Assuntos Europeus

1. t o m a  n o t a  da Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Equilíbrio entre homens 
e mulheres nos cargos de direção das empresas: um contributo para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

2. t o m a  n o t a da proposta de diretiva 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;

3. é  d e  o p i n i ã o  d e  que uma eventual consagração de quotas juridicamente 
vinculativas representa uma medida extraordinária e de último recurso que só pode ser 
adotada após um debate exaustivo nos parlamentos nacionais e que só pode ser tomada em 
caso de fracasso de todas as outras medidas baseadas no princípio da voluntariedade;
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4. e x o r t a ,  p o r  c o n s e g u i n t e ,  o  g o v e r n o a manifestar o seu desacordo 
com a proposta de diretiva, na reunião do Conselho da UE;

5. em conformidade com o Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, a d o t a  u m  p a r e c e r  
f u n d a m e n t a d o  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. Tal como o 
governo da República Checa, a Comissão dos Assuntos Europeus c o n s i d e r a  que a 
proposta de diretiva viola o princípio da subsidiariedade, uma vez que, de acordo com o 
artigo 157.º, n.º 4, do TFUE, a adoção de medidas de ação positiva deveria processar-se o 
mais próximo possível dos cidadãos, neste caso, ao nível dos Estados-Membros;

6. c o n s i d e r a  i n f e l i z  a data de publicação de uma proposta tão importante, tendo 
em conta que parte do prazo de oito dias após a adoção do parecer fundamentado coincide 
com as férias de Natal, pelo que o período para o debate em parlamentos nacionais ficou 
reduzido;

7. e n c a r r e g a  o  s e u  P r e s i d e n t e , nos termos do Regimento da Câmara dos 
Deputados, de transmitir a sua resolução ao governo, ao Presidente do Senado, ao 
Presidente do Parlamento Europeu, ao Presidente do Conselho e ao Presidente da 
Comissão Europeia, através da Câmara dos Deputados;

8. s o l i c i t a  a o  g o v e r n o informações sobre as medidas adotadas e sobre o 
andamento do processo de negociação.

Ass.: Soňa Marková
Ass.: Josef Šenfeld Ass.: Viktor Paggio Ass.: Jan Bauer
Escrutinador da comissão Relatores da comissão Presidente da comissão


