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1. INTRODUÇÃO 

A igualdade entre homens e mulheres constitui um direito fundamental consagrado no artigo 
23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Também o artigo 8.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece que: «Na realização de todas as suas 
acções, a União terá por objectivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre 
homens e mulheres.» A Comissão reafirmou o seu compromisso para com a igualdade entre 
homens e mulheres por via da adopção da Carta das Mulheres1 e da Estratégia para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres (2010-2015)2.  

A concretização da igualdade entre homens e mulheres é também vital para as metas da UE 
em matéria de crescimento, emprego e coesão social. A estratégia Europa 2020 - o documento 
fundamental da UE que consubstancia uma abordagem conducente a um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo – estabelece a meta de, até 2020, aumentar para 75% a taxa 
de emprego de homens e mulheres na faixa etária dos 20-64 anos. Com a taxa de emprego 
feminina actualmente nos 62,5%3, a participação das mulheres na vida activa deverá 
aumentar, tanto em termos quantitativos como qualitativos.  

O presente relatório anual é o primeiro apresentado após a adopção da estratégia Europa 2020 
e da nova Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres, lançada pela Comissão. Dele 
constam os desenvolvimentos recentes em matéria de igualdade entre homens e mulheres na 
UE e nos Estados-Membros, sendo apresentadas estatísticas em todas as áreas relevantes. 
Descreve ainda a situação nas cinco áreas prioritárias da Carta das Mulheres e da Estratégia 
Europa 2020, designadamente: igualdade na independência económica; igualdade na 
remuneração por trabalho igual e por trabalho de igual valor; igualdade na tomada de 
decisões; dignidade e integridade, fim à violência de género; e igualdade entre homens e 
mulheres fora da União Europeia. O relatório será apresentado ao Conselho EPSCO, em 
Março de 2011, e servirá de base aos debates no quadro do Diálogo sobre Igualdade entre 
Homens e Mulheres. 

2. IGUALDADE NA INDEPENDÊNCIA ECONÓMICA 

A participação sustentada no emprego reforçará a independência económica das mulheres ao 
longo das suas vidas, permitindo-lhes vir a receber pensões adequadas. Entre 2009 e 20104, a 
diferença entre as taxas de emprego de homens e mulheres estreitou-se 0,4 pontos 
percentuais (p.p.), passando de 13,3 para 12,9. A nível nacional, existem diferenças 
acentuadas no território da UE. Malta, Itália e Grécia apresentam as taxas mais baixas no caso 
das mulheres, enquanto a Lituânia, a Estónia e a Letónia registam os níveis mais baixos no 
caso dos homens. As taxas de desemprego de homens e mulheres aumentaram desde 2009 em 
virtude da crise e são agora5 iguais (9,6% para ambos).  

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Faixa etária dos 20-64 anos, 2009. Salvo se outra fonte for mencionada, os dados constantes do relatório 

são fornecidos pelo Eurostat. 
4 Dados referentes ao segundo trimestre de 2009 e 2010. 
5 Outubro de 2010. 
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Ainda assim, uma eventual apreciação positiva das tendências em termos de emprego das 
mulheres é contrariada pelo facto de muitas trabalharem a tempo parcial. Em 2009, 31,4 % 
das mulheres e 8,1 % dos homens na Europa trabalhavam a tempo parcial. Ainda mais 
significativo é o facto de os países onde quase 75% das mulheres trabalham (Dinamarca, 
Países Baixos e Suécia) estarem no grupo dos que apresentam as taxas mais elevadas de 
trabalho a tempo parcial. 

Taxas de emprego e de desemprego (homens e mulheres 20 - 64 anos) nos Estados-Membros da UE 
- 2000-2009
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Fonte:  Eurostat, Labour Force Survey (LFS), médias anuais. 

Metas Europa 2020 para as taxas de emprego

 

A estratégia Europa 2020 proposta pela Comissão em Março de 2010 apresenta uma visão do 
que a UE deverá ser no prazo de dez anos: uma economia inteligente, sustentável e inclusiva, 
capaz de conjugar elevados níveis de emprego com produtividade e coesão social. As actuais 
disparidades entre as taxas de emprego de homens e mulheres mostram claramente a 
necessidade de fomentar um maior envolvimento destas últimas, para que a UE consiga 
cumprir a meta de 75% fixada na estratégia Europa 2020 para a taxa de emprego. De facto, a 
taxa global de emprego das mulheres na Europa é de 62,5% e alguns grupos específicos de 
mulheres estão particularmente longe das metas da estratégia Europa 2020. As taxas de 
emprego das mulheres de países terceiros, por exemplo, são inferiores a 50%, enquanto as 
mulheres ciganas encontram-se desempregadas quatro vezes mais do que a população 
feminina em geral6. 

                                                 
6 Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? Synthesis report by the expert 

group on gender equality, social inclusion, health and long-term care, 2010. 
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Taxas de emprego por nacionalidade (homens e mulheres 20 - 64 anos) nos Estados-Membros da 
UE - 2005-2009
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Fonte  Eurostat, Labour Force Survey (LFS), médias anuais. 

Meta Europa 2020  taxas de emprego

Um motivo de peso para as baixas taxas de emprego feminino é o desafio de conciliar o 
trabalho com a família e a vida privada. A participação económica das mulheres com filhos 
é 11,5 p.p. inferior à das mulheres sem filhos, enquanto a dos homens com filhos é 8,5 p.p. 
mais elevada do que a dos que não têm filhos. Além disso, sistemas fiscais e de prestações 
mal concebidos, em especial no que respeita à tributação conjunta – em combinação com a 
falta de estruturas de acolhimento de crianças a preços acessíveis e de qualidade – podem 
criar fortes desincentivos a que a pessoa que aufere o segundo rendimento familiar exerça 
uma actividade.  

O impacto da parentalidade na taxa de emprego das mulheres é limitado em Portugal e na 
Eslovénia, mas é elevado na Estónia, na Hungria, na Eslováquia e na República Checa. No 
caso dos homens, a consequência de ter filhos é positiva para o emprego, oscilando entre os 
1,9 p.p. na Dinamarca e os 13,3 p.p. na Lituânia. Alguns Estados-Membros estão a adoptar 
medidas legislativas para facilitar a conciliação entre vida profissional e familiar. Na 
Alemanha, nova legislação proporciona aos pais uma certa flexibilidade, para que possam 
escolher entre dedicar-se aos filhos, seguir acções de formação ou trabalhar. Na Suécia, são 
concedidos bónus de igualdade para encorajar mães e pais a partilharem mais equitativamente 
as possibilidades de licença parental. 

A existência de suficientes estruturas de acolhimento de crianças acessíveis, a preços 
módicos e de qualidade é vital para dar aos pais, em especial às mulheres, uma opção genuína 
de exercerem ou não uma actividade. Na Polónia, por exemplo, encontra-se actualmente no 
Parlamento para aprovação um projecto de lei sobre cuidados de dia. Contudo, as metas de 
Barcelona, que foram fixadas em 2002 e visavam uma maior provisão de estruturas de 
acolhimento de crianças até 2010, não foram ainda cumpridas na maioria dos Estados-
Membros7. 

                                                 
7 O Conselho Europeu de Barcelona de 2002 acordou a meta de, até 2010, providenciar estruturas de 

acolhimento para, pelo menos, 90% das crianças entre três anos e a idade de escolaridade obrigatória e 
para, pelo menos, 33% das crianças com menos de três anos. 
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Taxas de emprego de homens e mulheres (25-49 anos) 
com e sem filhos menores de 12 anos

UE 27 - 2009
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Fonte  : Eurostat, Labour Force Survey (LFS), médias 
anuais

Meta  Europa 2020  taxas de emprego

Acresce que, com o envelhecimento da população, a provisão de cuidados aos idosos e às 
pessoas com deficiência está a tornar-se um desafio significativo, tanto para a sociedade em 
geral como para as mulheres em particular. É frequente as mães tomarem conta dos filhos e de 
parentes idosos, por vezes ao mesmo tempo. Na UE, cerca de 30% das mulheres com 
responsabilidades de cuidados afirmam não trabalharem ou fazerem-no só a tempo parcial 
devido à falta de estruturas de acolhimento e cuidados para os filhos e outras pessoas 
dependentes. Os níveis são inferiores a 10% nos Países Baixos, na Finlândia e na Suécia, mas 
acima de 80% na Letónia e na Roménia.  

Aplicando um acordo dos parceiros sociais europeus, a directiva relativa à licença 
parental8, agora revista, aumenta de três para quatro meses o período de licença de cada 
progenitor que trabalha, sendo que pelo menos um mês não pode ser transferido de um para o 
outro. Significa isto que um mês não aproveitado é um mês perdido, o que dá um forte 
incentivo aos pais para usufruírem do seu direito à licença. Em 2010 foi adoptada a Directiva 
relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que 
exerçam uma actividade independente 9. Nela se prevê, pela primeira vez à escala da UE, 
uma subsídio de maternidade para as trabalhadoras independentes e para as cônjuges ou 
parceiras de facto de trabalhadores independentes. 

O tema das mulheres e a pobreza é uma das principais preocupações da Plataforma de Acção 
de Pequim e a estratégia Europa 2020 define uma meta geral de tirar pelo menos 20 milhões 
de pessoas de situações de pobreza ou exclusão. A concretização deste objectivo mudaria a 
vida de muitos homens e mulheres. De um modo geral, os homens são os mais gravemente 
afectados por situações de privação habitacional, mas em pessoas com mais de 65 anos, a taxa 
de risco de pobreza é significativamente mais elevada no caso das mulheres do que nos 
homens (21% contra 16% em 2008). As disparidades são superiores a 10 p.p. na Bulgária, 
Chipre, Finlândia e Suécia e 15 p.p. na Estónia, Lituânia e Eslovénia. Em matéria de 

                                                 
8 Directiva 2010/18/UE. 
9 Directiva 2010/41/UE. 
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envelhecimento, a Comissão está a desenvolver a Parceria Europeia de Inovação para um 
Envelhecimento Activo e Saudável. A melhoria da saúde e da qualidade de vida dos idosos e 
o desenvolvimento de produtos, dispositivos e serviços inovadores facilitam o regresso das 
mulheres ao mercado de trabalho e geram oportunidades de expansão para as empresas, 
reforçando assim a competitividade e o crescimento. 

2010 foi o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social e várias actividades 
incidiram sobre este tema, designadamente o Livro Verde sobre as Pensões10, evidenciando 
a importância de reduzir as disparidades entre homens e mulheres. 

Taxa de risco de pobreza após transferências sociais das pessoas mais velhas 
(homens e mulheres a partir dos 65 anos) 1998-2008
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Source:  Eurostat, Survey of Income and Living Conditions (SILC), annual averages.
1998-2004: EU 25, 2005-2008: EU 27
No data available for 2002

As mulheres pertencentes a minorias étnicas e as mulheres ciganas, em particular, estão 
mais expostas ao risco de pobreza do que as outras mulheres. A Comunicação intitulada «A 
integração social e económica dos ciganos na Europa»11 sublinha a responsabilidade conjunta 
da UE e dos Estados-Membros nesta matéria e evidencia a importância de integrar a dimensão 
de género nesta área. 

3. IGUALDADE NA REMUNERAÇÃO POR TRABALHO IGUAL E POR TRABALHO DE IGUAL 
VALOR 

Mais de 50 anos após a assinatura do Tratado de Roma, que afirmava o princípio da 
remuneração igual para homens e mulheres por trabalho igual ou de igual valor, as 
mulheres na UE ganham, em média, 17,5% menos do que os homens, não se tendo registado 
qualquer redução no fosso salarial entre homens e mulheres nos últimos anos, que oscila entre 
os quase 31% na Estónia e os menos de 5% na Itália. No campo da investigação científica, as 
disparidades são, em média12, de 25% na UE. Um fosso salarial reduzido entre homens e 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
12 Comissão Europeia, Direcção-Geral da Investigação, She Figures, 2009 Statistics and Indicators on 

Gender Equality in Science».  
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mulheres pode explicar-se pelo facto de a taxa de emprego feminina ser baixa e de as 
mulheres que trabalham auferirem salários mais elevados (nível de habilitações, profissão)13. 
Os Estados-Membros transpuseram plenamente a legislação da UE em matéria de igualdade 
de remuneração, mas não parece provável que o fosso salarial possa ser colmatado apenas por 
via legislativa. As causas subjacentes continuam a ser muitas e complexas, não reflectindo 
apenas atitudes discriminatórias em razão do sexo, mas também desigualdades associadas a 
aspectos como a educação, a segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho, a 
dificuldade de conciliar trabalho, família e vida privada, a distribuição desigual das 
responsabilidades familiares e domésticas, a falta de transparência na remuneração e o 
impacto dos papéis associados aos dois sexos que condicionam as escolhas em matéria de 
educação e formação. As conclusões do Conselho, adoptadas no âmbito da Presidência Belga, 
sobre as disparidades salariais entre homens e mulheres constituem, pois, um passo 
importante14. 

Fosso salarial entre homens e mulheres não ajustado nos Estados-Membros da UE - 2008 
(Diferença entre salários horários médios (valores brutos) de homens e de mulheres em percentagem do salários horário médio (valores brutos) dos homens)
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Fonte: Eurostat. O fosso salarial entre homens e mulheres representa a diferença entre os salários horários médios dos trabalhadores por conta 
de outrem masculinos e femininos em percentagem do salário horário médio dos trabalhadores masculinos. EE e IE: dados referentes a 2007

 

A Comissão pretende continuar a sensibilizar para as causas das persistentes disparidades 
salariais entre homens e mulheres e encontrar formas de as corrigir. Em 2010, a campanha de 
sensibilização para as disparidades salariais entre os géneros foi lançada nos transportes 
públicos das 27 capitais da UE e em jornais locais e nacionais. Quase 300 pontos de 
contacto15 nos 27 Estados-Membros intervêm como multiplicadores da campanha. Foi 
também desenvolvida uma calculadora que quantifica o fosso salarial entre homens e 
mulheres. Com base na campanha, e inspirada por vários Estados-Membros que organizaram, 
com êxito, jornadas de sensibilização para o facto de as mulheres terem de trabalhar muito 

                                                 
13 The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative 

indicators, relatório da Presidência Belga 2010. 
14 Nas suas conclusões, o Conselho convida os Estados-Membros a adoptar ou empreender um conjunto 

global de medidas destinadas a abordar todas as causas das disparidades salariais associadas às 
desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. 

15 Entre estes incluem-se os parceiros sociais, os ministérios do emprego, assuntos sociais e igualdade, 
ONG na área da igualdade entre homens e mulheres e agências de recrutamento públicas e privadas. 
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mais tempo para ganhar o mesmo, a Comissão lançará o primeiro Dia Europeu da Igualdade 
Salarial, na Primavera de 2011. 

Abandono precoce no ensino geral, na formação e no ensino superior 
UE 27 - 2000-2009
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Source:  Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual 
averages. 

Uma das principais razões para as desigualdades de remuneração prende-se com as escolhas 
educativas e profissionais de homens e mulheres16. A estratégia Europa 2020 define como 
metas um aumento para pelo menos 40% do número de jovens que obtêm um diploma de 
ensino superior e uma redução do abando escolar precoce para níveis inferiores a 10%. 
Actualmente, em quase todos os Estados-Membros, mais rapazes abandonam o ensino 
precocemente enquanto as raparigas atingem níveis de habilitações mais elevados Em 2009, 
35,7 % das mulheres e 28,9 % dos homens na faixa etária dos 30-34 anos haviam concluído 
um curso de ensino superior. 60% dos novos licenciados são mulheres. Não obstante, as 
mulheres estão muitas vezes concentradas em sectores onde as remunerações são mais baixas 
(serviços de saúde e cuidados, educação, etc.), enquanto mais de 64% dos licenciados em 
ciências informáticas e engenharia são homens. Em consequência, a segregação profissional é 
ainda elevada. Alguns Estados-Membros instituíram políticas de combate à segregação entre 
homens e mulheres, mas são poucos os que colocam a tónica as opções de estudos de rapazes 
e homens. Na Alemanha, por exemplo, existe um programa que visa aumentar a presença de 
pessoal masculino qualificado nas estruturas de acolhimento de crianças17. 

4. IGUALDADE NA TOMADA DE DECISÕES  

Quanto mais alto se sobe na hierarquia, menos mulheres se encontram. A percentagem de 
mulheres em posições estratégicas na esfera política ou económica manteve-se praticamente 
inalterada no último ano. Em 2010, os governos de três Estados-Membros da UE (Alemanha, 
Finlândia e Eslováquia) eram liderados por mulheres, enquanto a média de deputadas em 
parlamentos nacionais (câmara única/baixa) era de 24%, o que corresponde a 1 p.p. mais do 

                                                 
16 Ver nota 13. 
17 Ver outras medidas em «Gender Differences in Education Outcomes» (www.eurydice.org) 
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que em 2005. A percentagem é superior a 40% nos Países Baixos e na Suécia e inferior a 10% 
em Malta e na Hungria. Nos cargos ministeriais dos governos nacionais18, a proporção de 
mulheres passou de 22% em 2005 para 27% em 2010. Ainda que seja ainda uma percentagem 
modesta, os países estão a começar a agir nesta área. A título de exemplo, a Comissão 
Constitucional Conjunta do parlamento irlandês (Oireachtas) recomendou recentemente aos 
partidos políticos que adoptassem medidas positivas para promover a igualdade entre homens 
e mulheres nas suas fileiras, incluindo a selecção de candidatos para eleição. A Grécia 
organizou uma campanha de informação e sensibilização sobre mulheres na política antes das 
recentes eleições regionais e autárquicas. Na Polónia e na Espanha, é obrigatória a 
representação equilibrada de homens e mulheres. 

Percentagem de homens e de mulheres em lugares de decisão - 2010
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Fonte: Base de dados do Eurostat e da Comissão - homens e mulheres na tomada de decisão.
  

 

Também na esfera económica, a igualdade entre homens e mulheres está ainda longe de ser 
uma realidade. Em virtude da maior participação das mulheres no mercado de trabalho e no 
ensino, seria de esperar uma melhoria correspondente em termos de uma utilização mais 
eficaz dos seus talentos. Mas apenas 3% das maiores empresas cotadas na Bolsa19 têm uma 
mulher a presidir o órgão de decisão supremo. Verificam-se igualmente variações 
consideráveis na Europa, com a Suécia e a Finlândia a afixarem uma percentagem superior a 
25% de mulheres nos órgãos administrativos, enquanto o Luxemburgo, Chipre, Itália e Malta 
a não chegarem aos 5%. Em termos de empresas não cotadas em mercados bolsistas, as 
mulheres continuam a representar apenas um terço dos directores de empresas da UE20, sendo 
esta percentagem muito inferior em vários países. 

                                                 
18 Ministros com pasta. 
19 Dados reunidos no Verão de 2010 relativamente às empresas nacionais mais importantes (segundo o 

código ISIN) cotadas numa praça bolsista. 
20 Directores e directores executivos e gestores de empresas de menor dimensão. 
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Repartição por sexo dos dirigentes empresariais e, 2009
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Fonte: Eurostat, EU LFS. NB: Os dirigentes mepresariais incluem as categorias 121 (Directores e directores executivos) e 13 (gestores de empresas de 
menor dimensão) da Classificação Internacional Tipo das Profissões. 
MT e CY: dados pouco fiáveis devido à dimensão da amostra.
FR: os dados não incluem directores e directores executivos.  

Não obstante, as mulheres constituem a maioria da população e a sua participação no processo 
de tomada de decisão pode contribuir para políticas mais direccionadas e democracias mais 
fortes e prósperas. O argumento económico a favor da presença das mulheres nos lugares de 
topo foi evidenciado por estudos21 que sugerem uma correlação entre a presença de mulheres 
nos órgãos decisórios e os bons resultados. Parece também que a diversidade entre homens e 
mulheres traz um conjunto de vantagens vitais para os conselhos de administração, tais como 
lucros mais elevados, melhores desempenhos globais, gestão de risco mais eficaz e melhor 
emprego das competências femininas. 

                                                 
21 «Does Female Leadership Boost Firm Profitability?» Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007, «The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards», Catalyst 2007, «Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution», Wittenberg-
Cox and Maitland 2007, «The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model», Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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Percentagem de mulheres ao mais alto nível de decisão
nas maiores empresas de cada país, 2004-2010
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Fonte: Comissão Europeia, DG EMPL, Base de dados homens/mulheres. Consideram-se como sendo as maiores empresas cotadas em cada país, as 
(máximo 50) que integram o grupo das principais empresas cotadas (blue-chip index) na bolsa de cada país. O blue-chip index abrange as maiores 
empresas em termos de capital ou de quotas de mercado.  LT, CZ, PL, MT: Não há dados disponíveis para 2003

 

Dado que muitas empresas não têm agido com suficiente rapidez para corrigir os 
desequilíbrios entre os géneros, alguns governos na Europa adoptaram legislação para forçar a 
mudança. A primeira quota para uma representação equilibrada de homens e mulheres em 
conselhos de administração foi introduzida na Noruega, em 2006. Em consequência directa 
dessa legislação, a representação das mulheres nos conselhos de administração das grandes 
empresas norueguesas subiu de 22% em 2004 para 42% em 2009. Mais recentemente, a 
Espanha seguiu o exemplo e legislou no sentido de uma presença equilibrada de homens e 
mulheres em órgãos de direcção de empresas, estando uma lei idêntica em discussão também 
em França. Estes dois países registaram já melhorias nos seus rácios de representação de 
homens e mulheres desde 2004, demonstrando assim que o debate sobre uma participação 
equilibrada dos géneros em órgãos de direcção produz já um efeito em si mesmo. Alguns 
países introduziram também códigos de governo das sociedades que sublinham a importância 
da diversidade e da igualdade entre homens e mulheres. Os códigos das sociedades contêm, 
por vezes, regras especiais de transparência sobre a composição dos conselhos de 
administração. De um modo geral, os países que introduziram este tipo de códigos têm 
também uma elevada proporção de mulheres em cargos de direcção, como por exemplo o 
Suécia e a Finlândia.  

Entre outras medidas concebidas para melhorar o equilíbrio entre homens e mulheres contam-
se os compromissos voluntários. A Dinamarca e os Países Baixos dispõem de cartas para 
promover as mulheres em cargos de gestão. O Reino Unido está a analisar formas de suprimir 
os obstáculos, de modo a permitir às mulheres a ascensão a conselhos de administração. A 
Comissão estabelecerá um diálogo directo com o sector industrial e insta as empresas privadas 
a envidar esforços específicos para corrigir os persistentes desequilíbrios verificados em 
cargos de tomada de decisão. 
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5. PROMOVER A DIGNIDADE E A INTEGRIDADE, PÔR FIM À VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

A esperança de vida aumentou nos últimos 20 anos e as crianças europeias nascidas em 2007 
podem esperar viver até quase aos 80 anos. Não obstante, as desigualdades entre homens e 
mulheres em matéria de saúde são generalizadas na UE. 40 % dos homens inactivos entre 25 
e 49 anos apontam uma doença ou deficiência própria como a principal razão para não 
procurar emprego. A percentagem chega aos 63 % na Estónia e na Eslováquia e é inferior a 
20 % na República Checa, Itália e Roménia. Apenas 13% das mulheres inactivas na UE dão a 
mesma razão para não procurar emprego. Contudo, na grande maioria dos Estados-Membros, 
são mais as mulheres do que os homens a considerar que têm problemas de saúde. As 
mulheres recorrem também mais aos serviços de saúde. No entanto, a esperança de vida dos 
homens é seis vezes inferior à das mulheres. As mulheres podem esperar viver mais 10 anos 
do que os homens na Lituânia, Estónia e Letónia, e mais quatro anos na Suécia, Reino Unido, 
Chipre, Dinamarca e Países Baixos.  

Não existem na UE suficientes dados sobre a saúde discriminados por sexo. Um relatório 
publicado pela Comissão22 recomenda uma harmonização da recolha de dados repartidos por 
sexo e a melhoria da qualidade dos dados em áreas onde não existem actualmente ou não são 
diferenciados em função do sexo, designadamente o acesso aos cuidados de saúde, as 
despesas e os custos relacionados com os cuidados de saúde, perturbações alimentares 
específicas, dores e enxaquecas, alcoolismo, tabagismo e consumo excessivo e errado de 
medicamentos legais. 

O combate a todas as formas de violência contra as mulheres é uma das prioridades do 
actual trio de Presidências (Espanha, Bélgica e Hungria) e da Comissão Europeia, mas faltam 
ainda dados comparáveis, exactos, fiáveis e em tempo útil, tanto a nível nacional como da 
UE. A escassez de dados pode ser imputada a várias razões. Em primeiro lugar, os fenómenos 
são, por definição, ocultos; em segundo lugar, apenas alguns Estados-Membros recolhem 
dados deste tipo; e, por último, as metodologias da recolha de dados são diferentes em toda a 
UE.  

Um inquérito Eurobarómetro23 recente parece revelar a natureza generalizada da violência 
doméstica em toda a UE: um em quatro respondentes declara conhecer, no círculo de amigos 
ou da família, uma mulher vítima de violência doméstica e um em cinco conhece alguém que 
a inflige. Em 2010, Finlândia, Irlanda, Itália, Dinamarca, Estónia, Grécia, Lituânia, Suécia, 
Portugal e Chipre lançaram novas estratégias ou planos de acção de combate à violência, 
tendo a Polónia alterado a legislação em matéria de violência doméstica.  

Durante a cimeira de ministras sobre violência contra as mulheres, organizada pela 
Presidência Belga, foi assinada uma declaração no sentido de promover e apoiar a realização 
de acções adequadas a nível da UE. A Comissão irá propor, em 2011, um pacote ambicioso 
mas realista de medidas legislativas e práticas destinadas a mudar as atitudes para com as 
vítimas e trazê-las para o centro do sistema judicial. Este pacote centrado nas vítimas incluirá 
igualmente medidas para combater mais eficazmente a violência em razão do sexo. 

                                                 
22 Comissão Europeia , «Data and information on women’s health in the EU». 
23 Eurobarómetro 344 / Wave 73.2 Domestic Violence against Women (2010). 
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6. IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS FORA DA UNIÃO EUROPEIA 

O compromisso da União Europeia para com a igualdade entre homens e mulheres ultrapassa 
as suas fronteiras graças à inclusão desta dimensão nas políticas externas da UE e às acções 
específicas dos Estados-Membros. A título de exemplo, ao assumir a presidência da 
Comunidade das Democracias, a Lituânia empreendeu, em Abril de 2010, a criação de um 
grupo de trabalho permanente na área da igualdade entre homens e mulheres, co-presidido 
pelos EUA e a Lituânia. O principal objectivo é facilitar a realização de projectos bilaterais e 
multilaterais destinados a países em desenvolvimento, bem como a países em situações de 
pós-conflito.  

Em 2011, enquanto parte do processo de alargamento, a Comissão continuará a acompanhar a 
transposição, implementação e aplicação da legislação da UE em matéria de igualdade entre 
homens e mulheres nos países candidatos e potenciais candidatos. A igualdade entre os 
géneros é também um tema abordado nas negociações de adesão no âmbito da política social 
e de emprego em curso com a Turquia e a Islândia. 

Em Março de 2010, durante a Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher, a UE e os 
Estados-Membros comemoraram o 15.º aniversário da Plataforma de Acção de Pequim. 2010 
marcou também o 10.º aniversário da Declaração do Milénio e da Resolução 1325 do 
Conselho de Segurança da ONU sobre Mulheres, Paz e Segurança. A UE e a Bélgica 
organizaram eventos em Genebra, Nova Iorque e Bruxelas para identificar propostas a 
apresentar ao Conselho de Segurança para comemorar a Resolução 1325, tendo sido 
adoptados 17 indicadores para ajudar a monitorizar a aplicação da abordagem global da UE 
para as mulheres, a paz e a segurança. Contar com a cooperação e o apoio das organizações da 
sociedade civil e das redes de mulheres que operam nesta área continua a ser um objectivo 
crucial da política da UE. Vários Estados-Membros têm também planos de acção para aplicar 
a Resolução 1325. 

Em 2010, mais de 130 delegações da UE em países terceiros estiveram activamente 
envolvidas na aplicação das orientações da UE, de 2008, em matéria de violência contra as 
mulheres e as raparigas e do combate de todas as formas de discriminação contra elas. As 
questões relacionadas com a igualdade entre homens e mulheres foram também discutidas em 
vários diálogos e consultas sobre direitos humanos. 

A nova estrutura da ONU para a igualdade entre homens e mulheres e o empoderamento das 
mulheres – ONU Mulheres – está operacional desde Janeiro de 2011, reunindo vários órgãos 
numa nova entidade mais forte, o que assinala um marco importante na reforma da ONU. A 
ONU Mulheres combina as políticas e o trabalho prático da ONU nesta área e reforçará a 
integração eficaz da dimensão de género em todo o sistema da ONU. A cooperação entre a 
UE e a ONU Mulheres dinamiza a promoção da igualdade entre homens e mulheres fora da 
União. 

Enquanto parte da estratégia orientada para a concretização das Metas de Desenvolvimento 
do Milénio, a Comissão adoptou um Plano de Acção da UE sobre igualdade de género e 
empoderamento das mulheres no âmbito do desenvolvimento, cuja vigência termina em 2015. 
O principal objectivo do plano de acção é concretizar mais rapidamente as Metas de 
Desenvolvimento do Milénio, em especial as metas n.º 3 (promover a igualdade entre os 
géneros e o empoderamento das mulheres) e n.º 5 (melhorar a saúde maternal). Visa também 
cumprir os objectivos definidos na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as mulheres, na Plataforma de Acção de Pequim e no Programa de 
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Acção do Cairo. Com base num quadro operacional de acções específicas, indicadores e 
calendários para cada objectivo, o plano de acção insta os Estados-Membros a envidar mais 
esforços para melhorar as respectivas iniciativas nesta área e reforçar a sua eficácia. 

7. GOVERNAÇÃO 

A nova Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres define o programa de trabalho 
da Comissão para integrar a igualdade entre os géneros em todas as suas actividades e 
empreender iniciativas específicas com vista à sua promoção. Estabelece ainda os 
fundamentos para a cooperação com as outras instituições da UE e os Estados-Membros. As 
parcerias com todas as partes interessadas a nível da UE já demonstraram ter um papel vital 
para se avançar na concretização da igualdade entre homens e mulheres. Em linha com a 
proposta do Parlamento Europeu, a estratégia procura reforçar a parceria ao estabelecer um 
Diálogo sobre a Igualdade entre Homens e Mulheres24, a realizar anualmente ao mais alto 
nível. A Presidência Belga aprovou as conclusões do Conselho sobre a nova estratégia25. 

A abertura oficial do Instituto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, em 
Vílnius, em Junho de 2010, constituiu uma etapa importante. A sua missão é apoiar as 
instituições da UE e os Estados-Membros nos esforços que empreendem para promover a 
igualdade entre os géneros. Para tal, fornecerá informações e dados objectivos, fiáveis e 
comparáveis em matéria de igualdade entre homens e mulheres. Ao recolher, analisar e 
divulgar estas informações, o Instituto estará a ajudar as instituições da UE e os Estados-
Membros a tomar decisões políticas fundamentadas. Ajudará igualmente a melhorar a 
visibilidade das questões relacionadas com a igualdade, criando um centro de documentação 
onde decisores políticos e cidadãos poderão consultar e estudar publicações e melhores 
práticas neste domínio.  

8. CONCLUSÕES 

O presente relatório dá conta da situação da igualdade entre homens e mulheres na União 
Europeia em cinco áreas importantes no primeiro ano de aplicação da Estratégia para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres (2010-2015). Salienta que, pese embora uma tendência 
geral para uma maior igualdade na sociedade e no mercado de trabalho, os progressos em 
termos da eliminação das desigualdades continuam a ser lentos. A concretização das metas de 
emprego da estratégia Europa 2020 será um desafio e o presente relatório destaca a 
importância da igualdade entre os géneros para que sejam uma realidade. 

Vários Estados-Membros têm efectivamente em curso planos ou estratégias que favorecem a 
integração da dimensão de género e dão início a acções específicas. Em anos anteriores, as 
políticas na área da igualdade entre os géneros na UE não só contribuíram para melhorar a 
situação e os direitos das mulheres, mas também, e de forma significativa, para o crescimento 

                                                 
24 O Diálogo sobre a Igualdade entre Homens e Mulheres traçará anualmente os progressos obtidos com a 

aplicação da Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres. Contará com o envolvimento do 
Parlamento Europeu, das Presidências do Conselho e de outras partes essenciais como os parceiros 
sociais e a sociedade civil. 

25 Nas suas conclusões, o Conselho congratula-se com a adopção da nova Estratégia e reafirma a 
importância de manter uma ligação estreita entre esta e a estratégia Europa 2020. Convida igualmente 
os Estados-Membros a melhorar as acções de acompanhamento do Pacto Europeu para a Igualdade 
entre Homens e Mulheres. 
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económico e o bem-estar social. Ao lançar esta nova estratégia, a Comissão Europeia reitera o 
seu compromisso para com a promoção da igualdade entre homens e mulheres em todas as 
suas políticas. Anualmente, este relatório irá descrever a situação na Europa em matéria de 
igualdade entre homens e mulheres e evidenciará boas práticas nos Estados-Membros. A 
partir do próximo ano, cada um destes relatórios centrar-se-á num tema particular. A 
igualdade será também um dos tópicos do relatório anual sobre a aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE. 


