
AD\1209523PT.docx PE646.871v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2019/2169(INI)

23.7.2020

PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

sobre a Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Relatora de parecer: Eugenia Rodríguez Palop



PE646.871v02-00 2/20 AD\1209523PT.docx

PT

PA_NonLeg



AD\1209523PT.docx 3/20 PE646.871v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente os seus 
princípios n.ºs 2, 3, 6, 9 e 15,

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente os 
objetivos 1, 5, 8 e 10 e as respetivas metas e indicadores,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Igualdade de Remuneração, de 1951, e a 
Convenção sobre a Violência e o Assédio, de 2019, ambas da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 7 de março de 2014, relativa ao 
reforço, pela transparência, do princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres1,

– Tendo em conta o compromisso estratégico da Comissão Europeia para a igualdade de 
género 2016-2019,

– Tendo em conta o Plano de Ação da UE para 2017-2019 – Colmatar as disparidades 
salariais entre homens e mulheres (COM(2017)0678),

– Tendo em conta o relatório de 2019 da Comissão sobre a igualdade entre homens e 
mulheres na UE,

– Tendo em conta a Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à 
atividade profissional2, e a Diretiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa à conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do 
Conselho3,

– Tendo em conta o índice de igualdade de género do Instituto Europeu para a Igualdade 
de Género (EIGE) e, em particular, o relatório de 2019,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 13 de junho de 2019, intituladas 
«Eliminar a disparidade salarial entre homens e mulheres: políticas e medidas 
fundamentais», 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 10 de dezembro de 2019, intituladas 

1 JO L 69 de 8.3.2014, p. 112.
2 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
3 JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.



PE646.871v02-00 4/20 AD\1209523PT.docx

PT

«Economias baseadas na igualdade de género na UE: o caminho a seguir»,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a pobreza: uma 
perspetiva de género4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de janeiro de 2017, sobre um Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de junho de 2017, sobre a necessidade de uma 
estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de reforma em função 
do género6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de outubro de 2017, sobre a emancipação 
económica das mulheres no setor privado e no setor público da UE7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de novembro de 2017, sobre combater as 
desigualdades para fomentar a criação de postos de trabalho e o crescimento8,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 30 de janeiro de 2020, sobre a disparidade salarial 
entre homens e mulheres9,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de março de 2020, intitulada «Uma 
União da Igualdade: Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da 
UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências10

A. Considerando que a igualdade de género é um valor basilar da União Europeia e um dos 
seus princípios comuns e fundamentais, consagrado nos artigos 2.º e 3.º, n.º 3, do TUE, 
nos artigos 8.º e 19.º do TFUE e no artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais, 
refletindo o empenho da UE em integrar a perspetiva de género em todas as suas 
políticas e atividades; que o artigo 157.º do TFUE prevê expressamente a aplicação por 
parte dos Estados-Membros do princípio da igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres por trabalho igual ou de igual valor;

B. Considerando que os rendimentos das mulheres na UE são desproporcionalmente 
inferiores aos dos homens; que, segundo os dados mais recentes da Comissão, a 
disparidade entre homens e mulheres em matéria de remuneração por hora na UE é de 
15,7 %11, embora esta diferença varie significativamente entre Estados-Membros; que a 
disparidade salarial entre homens e mulheres aumenta para 40 %12 se forem 

4 JO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
5 JO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
6 JO C 331 de 18.9.2018, p. 60.
7 JO C 346 de 27.9.2018, p. 6.
8 JO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
9 Textos aprovados,  P9_TA(2020)0025.
10 Textos aprovados,  P9_TA(2020)0054.
11 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. Uma União da Igualdade: Estratégia para a igualdade de género 2020-2025.
12 Resolução do Parlamento Europeu, de 30 de janeiro de 2020, sobre a disparidade salarial entre homens e 
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consideradas as taxas de emprego e a participação global no mercado de trabalho; que, 
na UE, apenas 8 %13 dos homens trabalham a tempo parcial, contra quase um terço das 
mulheres (31 %)14, por várias razões, que incluem estereótipos, fatores estruturais e 
expectativas sociais; que a transparência salarial pode desempenhar um papel crucial na 
garantia de progressos significativos no combate à disparidade salarial entre homens e 
mulheres, podendo também ajudar a pôr a nu uma subavaliação sistemática e uma 
valorização e remuneração insuficientes do trabalho das mulheres, que estão no cerne 
das persistentes desigualdades salariais entre homens e mulheres; que a negociação 
coletiva pode reduzir diferenças salariais injustas e promover a transparência salarial, 
bem como contribuir para pôr termo aos salários baixos em geral;

C. Considerando que uma abordagem intersetorial é fundamental para compreender as 
múltiplas formas de discriminação que agravam a disparidade salarial entre homens e 
mulheres no caso das mulheres com uma combinação de identidades, bem como a 
intersecção entre o género e outros fatores sociais, como a deficiência; que mais de 
metade das mulheres portadoras de deficiência em idade ativa estão economicamente 
inativas; que, em todos os Estados-Membros, a taxa de privação material grave das 
mulheres portadoras de deficiência é superior à das mulheres sem deficiência;

D. Considerando que, embora a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha 
aumentado, persistem disparidades de género que podem colocar as mulheres em 
situações vulneráveis ou precárias; que a disparidade de género a nível do emprego na 
UE é de 11,6 %15; que as mulheres estão sub-representadas em setores bem 
remunerados, que é mais frequente as mulheres terem empregos para os quais são 
sobrequalificadas e que 1 em cada 5 mulheres trabalhadoras na UE pertence ao grupo 
salarial mais baixo, em comparação com 1 em cada 10 homens; que as ramificações da 
disparidade salarial entre homens e mulheres incluem uma disparidade com base no 
género de 37 %16 nas receitas das pensões – uma situação que irá persistir durante 
décadas – e um desnível de independência económica entre homens e mulheres; que são 
necessários esforços ambiciosos para colmatar estas disparidades em função do género;

E. Considerando que se regista um retrocesso evidente em alguns Estados-Membros, 
incluindo no domínio da emancipação económica das mulheres, e que existe o risco de a 
igualdade de género poder perder ainda mais importância nas agendas dos 
Estados-Membros;

F. Considerando que a crise da COVID-19 afeta de forma desproporcional as mulheres em 
termos socioeconómicos e conduzirá a uma discriminação e a desigualdades ainda mais 
pronunciadas entre homens e mulheres no mercado de trabalho, tendo em conta que as 
mulheres auferem salários mais baixos, têm menos poupanças e recebem pensões mais 
baixas, registam taxas mais elevadas de trabalho atípico e precário e de pobreza, não 

mulheres.
13 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. Uma União da Igualdade: Estratégia para a igualdade de género 2020-2025.
14 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. Uma União da Igualdade: Estratégia para a igualdade de género 2020-2025.
15 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. Uma União da Igualdade: Estratégia para a igualdade de género 2020-2025.
16 Resolução do Parlamento Europeu, de 30 de janeiro de 2020, sobre a disparidade salarial entre homens e 
mulheres.
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têm igualdade de acesso à proteção social, enfrentam um maior risco de serem 
despedidas ou de verem o seu horário reduzido em resultado da crise e enfrentam um 
ónus acrescido e específico em situação de confinamento, como o trabalho à distância 
em condições de stresse, casos de trabalho excessivo e partilha desigual das tarefas 
domésticas e da prestação de cuidados não remunerados; que a maioria dos 
trabalhadores da linha da frente são mulheres, que, em determinados setores, são 
frequentemente mal remuneradas e subvalorizadas;

G. Considerando que as mulheres lideram a prestação de cuidados e de apoio para proteger 
a sociedade ao longo da atual crise da COVID-19, e que, simultaneamente, estão mais 
expostas ao risco de contaminação, devido à sua sobrerrepresentação em profissões 
fundamentais e de maior exposição17, o que inclui os enfermeiros e outros profissionais 
de saúde, farmacêuticos, caixas de supermercado, prestadores de cuidados a pessoas 
idosas e pessoal de limpeza, em resultado de uma segregação com base no género no 
mercado de trabalho;

H. Considerando que a emancipação económica das mulheres e a igualdade de acesso aos 
recursos financeiros são essenciais para alcançar a igualdade de género e combater a 
pobreza e a exclusão social; que a inexistência de igualdade de pagamento para as 
mulheres limita a sua capacidade de alcançar a independência económica e, portanto, a 
sua independência económica; que a taxa de pobreza entre as mulheres trabalhadoras 
poderia diminuir de 8% para 3,8 %, caso as mulheres auferissem o mesmo do que os 
homens18; que, dos 5,6 milhões de crianças que vivem em situação de pobreza, 
2,5 milhões poderiam ser retiradas da pobreza se a disparidade salarial entre homens e 
mulheres fosse colmatada; que a disparidade salarial entre homens e mulheres a nível de 
remuneração mensal bruta dos trabalhadores com idades compreendidas entre 15-24 
anos (7 %) era mais de cinco vezes inferior à dos trabalhadores com idade igual ou 
superior a 65 anos (disparidade salarial de 38 %), revelando, atualmente, a existência de 
uma clara penalização remuneratória associada à maternidade, de uma disparidade 
salarial entre mulheres com filhos a cargos e sem filhos a cargo, bem como entre pais e 
mães; que o risco de pobreza aumenta acentuadamente ao longo da vida, revelando o 
impacto acumulado das desigualdades salariais e da pobreza entre as pessoas com 75 ou 
mais anos e que esse risco afeta sobretudo de forma sistemática as mulheres, devido, 
nomeadamente, ao impacto das obrigações de prestação de cuidados não remuneradas e 
com base no género, bem como ao tempo de trabalho mais curto das mulheres e/ou aos 
seus rendimentos inferiores ao longo das suas carreiras, de que resultam pensões de 
reforma mais baixas; que a pobreza se concentra sobretudo nas famílias em que as 
mulheres recebem o único salário do agregado, com 35% das mães solteiras na UE em 
risco de pobreza em 2017, em comparação com 28% dos pais solteiros em 201719;

I. Considerando que a Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 e o reforço, a 
nível da UE, de políticas sensíveis às questões de género são essenciais para garantir 
que o impacto de crise da COVID-19 não acentue a desigualdade entre os géneros e que 

17 Segundo o Eurostat, as mulheres representam 78 % de todos os profissionais de saúde, incluindo 4,1 milhões 
de prestadoras de cuidados, que auferem salários baixos e estão fortemente expostas: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2 
18 Dados do Institute for Women’s Policy Research.
19 Cálculo do EIGE, EU-SILC (Estatísticas sobre o Rendimento e as Condições de Vida na União Europeia).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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as respostas contribuam para reduzir a discriminação das mulheres;

J. Considerando que, de acordo com a ONU, quase 35 % das mulheres em todo o mundo 
já foram vítimas de assédio moral ou sexual no local de trabalho ou de assédio com 
consequências graves em termos de aspirações pessoais e profissionais, o que é 
prejudicial para a autoestima das mulheres e para a sua posição de negociação com vista 
a uma remuneração mais justa; que uma remuneração mais justa e a independência 
económica são um requisito fundamental para a capacidade de as mulheres saírem de 
uma relação abusiva e violenta;

K. Considerando que uma em cada três mulheres na UE foi vítima de violência física e/ou 
sexual desde os 15 anos de idade;

1. Toma nota da base para a intervenção da UE, conforme descrita no roteiro da Comissão 
sobre a Estratégia para a Igualdade de Género; sublinha a importância de uma Estratégia 
para a Igualdade de Género que apoie, coordene e complemente as medidas dos 
Estados-Membros no domínio da igualdade;

2. Recorda que o mundo do trabalho continua pautado por desigualdade no que se refere 
aos rendimentos, às perspetivas de carreira, a setores feminizados, ao acesso a proteção 
social, à educação e à formação; recorda que é essencial dar resposta a todas essas 
dimensões para se alcançar a igualdade género;

3. Saúda a avaliação da Comissão do atual quadro em matéria de igualdade de 
remuneração por trabalho de igual valor, o lançamento de um processo de consulta 
sobre como melhorar a igualdade de género no mundo do trabalho, o próximo Relatório 
sobre a Adequação das Pensões, e a análise da possibilidade de, no âmbito de regimes 
profissionais de pensões, atribuir créditos de reforma por interrupções na carreira para 
prestar cuidados;

4. Manifesta a sua preocupação em relação à limitada mobilidade social, que prejudica a 
mobilidade laboral das mulheres; salienta a necessidade de melhorar, na UE, as 
oportunidades em matéria de mobilidade laboral;

5. Exorta a Comissão a apresentar, no próximo ano, uma revisão da Diretiva 2006/54/CE, 
em conformidade com a recente avaliação do funcionamento e da aplicação da 
legislação da UE em matéria de igualdade de remuneração e com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça; considera que essa revisão deve incluir uma definição de «trabalho 
de igual valor» em todos os setores profissionais, que inclua a perspetiva de género, 
bem como uma referência a múltiplas formas de discriminação e medidas adicionais 
para garantir a aplicabilidade da diretiva; 

6. Recorda o artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais, do qual decorre o princípio 
da não discriminação, incluindo a discriminação em razão do género;

7. Recorda a sua Resolução, de 30 de janeiro de 2020, sobre a disparidade salarial entre 
homens e mulheres; solicita a revisão imediata do plano de ação e a adoção de um novo 
plano de ação ambicioso sobre a disparidade salarial entre homens e mulheres até ao 
final de 2020, que deverá fixar metas claras para os Estados-Membros reduzirem a 
disparidade salarial entre homens e mulheres nos próximos cinco anos e assegurar que 
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essas metas sejam tidas em conta nas recomendações específicas por país; salienta, em 
particular, a necessidade de incluir uma perspetiva intersetorial no novo plano de ação; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a envolverem os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil no desenvolvimento das novas políticas, a fim de 
colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres e de melhorar e desenvolver 
os dados estatísticos, a investigação e a análise, para uma melhor medição e 
acompanhamento dos progressos a nível da diminuição da disparidade salarial entre 
homens e mulheres, prestando especial atenção aos grupos que são alvo de formas de 
discriminação múltiplas e intersetoriais; exorta a Comissão a ter em conta os fatores que 
contribuem para a disparidade das pensões e a apoiar os Estados-Membros no contexto 
dos esforços que envidam para reduzir essa disparidade, estabelecendo um indicador 
das disparidades de género nas pensões para avaliar as desigualdades acumuladas pelas 
mulheres ao longo da sua vida;

8. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a darem resposta à segregação horizontal e 
vertical no emprego e às práticas discriminatórias nas decisões de recrutamento e 
promoção, incluindo políticas que promovam a integração de mulheres dos grupos 
marginalizados no mercado de trabalho; sublinha a necessidade de investimento na 
educação e na formação e de processos de recrutamento e seleção sensíveis ao género 
nos setores privado e público, e, em especial, em setores orientados para o futuro, como 
o domínio da CTEM e o setor digital, no qual as mulheres estão sub-representadas; 
salienta, a este respeito, que a discriminação em razão do género é lesiva não só do 
indivíduo mas também da sociedade no seu conjunto;

9. Reitera o seu apelo à Comissão para que apresente o mais rapidamente possível 
legislação em matéria de transparência salarial entre homens e mulheres20, o mais 
tardar, até ao final de 2020; reitera, além disso, a urgência da questão no quadro da atual 
crise, que irá exacerbar as atuais desigualdades e a discriminação com base no género 
no mercado de trabalho; solicita à Comissão que pondere a possibilidade de introdução 
de medidas concretas aplicáveis aos setores público e privado, tendo devidamente em 
conta as especificidades das pequenas e médias empresas, com base na sua 
recomendação de 2014, tais como: a) a definição clara dos critérios de avaliação do 
valor do trabalho, b) sistemas de avaliação e de classificação profissional neutros do 
ponto de vista do género, c) auditorias e relatórios destinados a garantir a igualdade de 
remuneração, d) o direito dos trabalhadores a solicitar informações completas relativas à 
remuneração e o direito de recurso, e e) objetivos claros relativos ao desempenho das 
empresas em matéria de igualdade; apela também a um melhor acesso à justiça e à 
introdução de direitos processuais mais rigorosos para combater a discriminação 
salarial; insta a Comissão a promover o papel dos parceiros sociais e das negociações 
coletivas a todos os níveis (nacional, setorial, local e empresarial) na futura legislação 
relativa à transparência salarial; solicita à Comissão que preveja medidas coercivas 
rigorosas para aqueles que não respeitem as regras;

10. Salienta que as mulheres que exercem profissões liberais continuam a estar 
sub-representadas em cargos de gestão; recorda que, segundo dados publicados pelo 
Eurostat em 2019, apenas 28 % dos membros dos conselhos de administração das 

20 Resolução do Parlamento Europeu, de 30 de janeiro de 2020, sobre a disparidade salarial entre homens e 
mulheres.
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empresas cotadas em bolsa na UE, bem como 18 % dos quadros superiores, eram 
mulheres, e que nas maiores empresas da UE,  apenas 8% dos diretores executivos são 
mulheres; convida os Estados-Membros a desbloquearem a Diretiva Mulheres nos 
Conselhos de Administração e a adotarem rapidamente uma política ambiciosa no 
Conselho, a fim de fazer face ao significativo desequilíbrio entre mulheres e homens a 
nível da tomada de decisões ao mais alto nível; insta a Comissão a velar por que as 
instituições da UE deem o exemplo e garantam um mínimo de 50 % de mulheres em 
cargos dos quadros superiores; insta ainda os Estados-Membros a exigirem que as 
empresas prestem contas de forma transparente sobre a percentagem de mulheres que 
ocupam cargos nos quadros superiores e a facultarem informações sobre os níveis 
salariais; lamenta que a diretiva horizontal relativa à luta contra a discriminação 
continue bloqueada no Conselho e insta a Comissão a propor nova legislação 
antidiscriminação;

11. Recorda que a sub-representação das mulheres na vida pública e política prejudica o 
bom funcionamento das instituições e dos processos democráticos; insta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a incentivarem e apoiarem as medidas destinadas a 
promover a participação equilibrada de homens e mulheres no processo de decisão a 
nível nacional, regional e local;

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas para combater o fenómeno 
do teto de vidro, nomeadamente através de licenças parentais alargadas, do acesso a 
serviços de acolhimento de crianças de elevada qualidade e económicos e da eliminação 
de todas as formas de discriminação direta e indireta associadas às promoções no 
mercado de trabalho;

13. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem a igualdade entre homens e 
mulheres em termos de participação e oportunidades no mercado de trabalho, bem como 
a abordarem a feminização da pobreza em todas as suas formas, incluindo a pobreza na 
velhice, nomeadamente através da integração da dimensão do género nos direitos de 
pensão, a fim de eliminar a disparidade nas pensões entre homens e mulheres, e 
melhorando as condições de trabalho nas profissões e nos setores feminizados, como os 
setores da hotelaria e da restauração, do turismo e dos serviços de limpeza e da 
prestação de cuidado; salienta a importância de abordar a subvalorização cultural de 
empregos dominados pelas mulheres e a necessidade de combater esses estereótipos e a 
sobrerrepresentação das mulheres em formas de trabalho atípicas; insta os 
Estados-Membros a garantirem a igualdade de tratamento das mulheres migrantes 
(nomeadamente através de uma revisão do sistema de reconhecimento das qualificações 
profissionais), bem como de outros grupos de mulheres particularmente vulneráveis; 
solicita à Comissão e aos Estados-Membros para que reforcem o âmbito da cobertura da 
negociação coletiva a nível setorial e o envolvimento dos parceiros sociais na 
elaboração de políticas, a fim de fomentar um emprego estável e de qualidade; salienta a 
necessidade de estratégias para incentivar e apoiar as iniciativas empresariais das 
mulheres;

14. Observa que a crescente economia dos serviços pontuais acarreta implicações para os 
trabalhadores, que registam uma menor sindicalização e correm o risco de precariedade 
laboral devido a fatores como a instabilidade dos horários de trabalho e dos 
rendimentos, a falta de abrangência dos direitos laborais, a incerteza no que respeita à 
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segurança social e a pensões ou a falta de acesso a oportunidades de progressão na 
carreira e reconversão profissional; manifesta-se preocupado com o facto de a 
insegurança e a precariedade associadas a uma tal economia, agravadas pelo 
confinamento imposto pela atual crise, terem um impacto particularmente negativo nas 
mulheres a quem ainda incumbe a prestação de cuidados num mercado de trabalho 
fortemente definido em função do género, e sobretudo para as mulheres que são objeto 
de formas transversais de discriminação; insta os Estados-Membros a adotarem medidas 
de proteção social direcionadas para as trabalhadoras independentes e as mulheres 
ativas na economia dos serviços pontuais, e exorta a Comissão a acompanhar de perto a 
aplicação da Diretiva 2010/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho 
de 2010, relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres que exerçam uma atividade independente21;

15. Salienta a necessidade de os Estados-Membros apresentarem políticas e reformas de 
mercado baseadas em dados, bem concebidas e que contribuam para melhorar 
efetivamente as condições de trabalho das mulheres e aumentar o emprego de 
qualidade;

16. Sublinha que a igualdade de oportunidades e uma maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho podem levar ao aumento do emprego, da prosperidade económica e 
da competitividade na Europa; insta a Comissão e os Estados-Membros a definirem 
metas em termos de redução do emprego precário e do trabalho a tempo parcial 
involuntário, a fim de melhorar a situação das mulheres no mercado de trabalho; 
salienta que o trabalho a tempo inteiro deveria representar a regra;

17. Insta os Estados-Membros a reduzirem a carga regulamentar para as empresas e a 
reduzirem os elevados níveis de impostos sobre o trabalho, a fim de estimular a criação 
de emprego e a participação das mulheres no mercado de trabalho;

18. Insta a Comissão a apresentar um acordo em matéria de cuidados para a Europa (Care 
Deal for Europe), adotando uma abordagem abrangente em relação a todas as 
necessidades e serviços de prestação de cuidados e estabelecendo normas mínimas e 
orientações em matéria de qualidade dos cuidados ao longo de todo o ciclo de vida, 
nomeadamente para as crianças, os idosos e as pessoas com necessidades de longo 
prazo; convida a Comissão e os Estados-Membros a recolherem dados desagregados 
sobre a prestação de serviços de cuidados; solicita aos Estados-Membros que ratifiquem 
a Convenção n.º 189 da OIT sobre as trabalhadores e os trabalhadores do serviço 
doméstico, que apliquem e vão além das metas de Barcelona em matéria de prestação de 
cuidados, assegurando a cobertura dessas necessidades através de investimento em 
serviços públicos universais de elevada qualidade, acessíveis e comportáveis do ponto 
de vista do preço, e que modernizem os serviços de prestação de cuidados, para que as 
mulheres não tenham de optar entre a família e a participação no mercado de trabalho; 
insta os Estados-Membros a transporem e aplicarem rápida e integralmente a Diretiva 
relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar22 e convida-os a irem 
além das normas mínimas da diretiva, introduzindo medidas como licenças 
integralmente remuneradas, a promoção da igualdade dos homens enquanto prestadores 
de cuidados, combatendo assim os estereótipos de género na utilização de licenças de 

21 JO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
22 JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
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paternidade/maternidade, o reconhecimento do papel dos cuidadores informais, 
assegurando o seu acesso à segurança social e a direitos de pensão, o apoio a serviços 
adaptados às dificuldades e às necessidades dos pais e/ou das pessoas que cuidam de 
familiares com deficiência ou doenças de longa duração ou de idosos, bem como 
regimes de trabalho flexíveis que não penalizem os salários dos trabalhadores e o acesso 
a direitos sociais e laborais e a subsídios, e que respeitem o direito a desligar que assiste 
aos trabalhadores; insta a Comissão a acompanhar anualmente, de forma estreita e 
sistemática, a aplicação pelos Estados-Membros da Diretiva relativa à conciliação entre 
a vida profissional e a vida familiar;

19. Reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros no que se refere à sua 
Resolução, de 28 de abril de 2016, sobre trabalhadoras domésticas e prestadoras de 
cuidados na UE23; exorta a Comissão a introduzir um quadro para a profissionalização 
do trabalho doméstico e da prestação de cuidados, conducente ao reconhecimento e à 
normalização das profissões e competências pertinentes, a par da progressão na carreira, 
solicitando ainda que a Comissão encoraje os Estados-Membros a criar sistemas 
destinados à profissionalização, formação, desenvolvimento contínuo de competências e 
reconhecimento das qualificações das trabalhadoras domésticas e dos cuidadores, e crie 
serviços públicos de emprego de modo a reforçar a profissionalização;

20. Observa que, no contexto de acontecimentos como a atual pandemia do coronavírus, se 
assiste a um aumento do papel do teletrabalho e do trabalho à distância e das 
oportunidades conexas; insta a Comissão a incluir na estratégia o papel do teletrabalho e 
do trabalho à distância como um fator importante para a consecução da conciliação 
entre a vida profissional e a vida familiar;

21. Exorta a Comissão e os Estados-Membros, em consulta com os parceiros sociais, a 
desenvolverem orientações em matéria de saúde e segurança no local de trabalho, que 
sejam sensíveis ao género e que sejam especificamente orientadas para as profissões de 
primeira linha, a fim de proteger os trabalhadores dessas profissões em caso de novos 
surtos; realça que, embora algumas alterações nas condições de trabalho, como o 
teletrabalho, comportem oportunidades de melhoria dos regimes de trabalho flexível e 
do equilíbrio entre a vida profissional e da vida familiar, também podem repercutir-se 
na capacidade para desligar e intensificar a carga de trabalho, uma situação que afeta 
muito mais as mulheres do que os homens, devido ao seu papel predominante ou ainda 
tradicional enquanto prestadoras de cuidados familiares e responsáveis pelas tarefas 
domésticas; insta, por conseguinte, a Comissão a apresentar uma proposta legislativa 
sensível às questões de género sobre o direito a desligar, bem como uma diretiva sobre 
o bem-estar mental no local de trabalho, com vista ao reconhecimento da ansiedade, da 
depressão e do esgotamento profissional como doenças profissionais, e a estabelecer 
mecanismos de prevenção e de reintegração dos trabalhadores afetados na força de 
trabalho; 

22. Chama a atenção para a inexistência de uma perspetiva de género no domínio da saúde 
e segurança no trabalho; salienta que a integração da perspetiva do género deve ser parte 
integrante do desenvolvimento de políticas e estratégias de prevenção no domínio da 
saúde e segurança no trabalho (SST) em todos os setores, incluindo no âmbito da 

23 JO C 66 de 21.2.2018, p. 30.
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próxima revisão, pela Comissão, do quadro estratégico de saúde e segurança no trabalho 
após 2020; apela à Comissão, aos Estados-Membros e aos parceiros sociais para que 
considerem como doenças profissionais e doenças relacionadas com o trabalho as 
doenças que ainda não são reconhecidas como tais, que são particularmente 
prevalecentes em empregos feminizados, bem como as doenças que afetam 
especificamente as mulheres, a fim de integrar as questões da igualdade de género nos 
domínios da saúde e segurança nas profissões dominadas por homens, onde subsistem 
ainda muitas lacunas, nomeadamente no que diz respeito a instalações sanitárias, 
equipamentos de trabalho ou equipamentos de proteção individual, para garantir a 
proteção da maternidade e a segurança no local de trabalho e medidas de regresso ao 
trabalho após o termo da licença de maternidade, e para avaliar os riscos profissionais 
em setores feminizados, incluindo no domicílio, em caso de trabalho doméstico e de 
prestação de cuidados;

23. Insta a Comissão a rever a Diretiva 92/85/CEE, de 19 de outubro de 1992, relativa à 
implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 
das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho, para garantir que as 
mulheres de toda a Europa possam beneficiar da livre circulação dos trabalhadores em 
condições de igualdade com os homens24;

24. Está profundamente preocupado com a natureza, a amplitude e a gravidade da violência 
e do assédio no mundo do trabalho, bem como, nesse âmbito, com o impacto de todas as 
formas de violência contra as mulheres e as raparigas em situações de trabalho; saúda, 
nesse sentido, a recém-adotada Convenção n.º 190 da OIT sobre violência e o assédio 
no trabalho, e exorta os Estados-Membros a ratificarem e a aplicarem essa convenção 
sem demora; exorta a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem medidas eficazes 
e vinculativas com vista a definir e a proibir a violência e o assédio no mundo do 
trabalho, incluindo o acesso efetivo a mecanismos de reclamação e de resolução de 
litígios, a apoio, a serviços e a vias de recurso que sejam sensíveis ao género, seguros e 
eficazes, bem como campanhas de formação e sensibilização, serviços de apoio e 
medidas corretivas; insta o Conselho a concluir com urgência a ratificação pela UE da 
Convenção de Istambul, que também faz referência à adoção de medidas destinadas a 
ajudar as vítimas a encontrar emprego, e exorta os Estados-Membros que ainda não o 
fizeram a ratificá-la e a aplicá-la; solicita à Comissão que proponha uma diretiva assente 
numa abordagem holística para prevenir e combater todas as formas de violência contra 
todas as mulheres e que reforce a atual legislação da UE para prevenir o assédio sexual, 
à luz das disposições da Convenção n.º 190 da OIT e da Convenção de Istambul; 
salienta que a formação sobre questões sexuais e a igualdade de género é fundamental 
para combater a violência baseada no género;

25. Salienta que o isolamento social e o confinamento decorrentes da COVID-19 
conduziram a um aumento significativo da violência baseada no género na Europa; 
assim sendo, considera que todos os Estados-Membros devem reforçar as medidas 
destinadas a proteger as mulheres durante e após a crise; recorda que um dos aspetos 
fundamentais no contexto da luta contra a violência de género é a independência 
económica, e, nesse sentido, propõe o desenvolvimento de um programa específico de 

24 Diretiva 2014/54/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa a medidas 
destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de 
trabalhadores.
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integração social e profissional para vítimas de violência de género na Europa, que vise 
promover ativamente a sua empregabilidade;

26. Considera que as trabalhadoras vítimas de violência com base no género devem ter 
direito à redução ou reorganização do seu horário de trabalho e à mudança do local de 
trabalho; considera que a violência baseada no género deve ser incluída nas análises de 
riscos no local de trabalho;

27. Lamenta a falta de referências à dimensão de género do tráfico para fins de exploração 
laboral, especialmente no caso dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço 
doméstico, devido às limitações que as residências familiares têm, enquanto local de 
trabalho, no que se refere às possibilidades de inspeção e controlo da atividade laboral; 
recorda a sua Resolução, de 28 de abril de 2016, sobre trabalhadoras domésticas e 
prestadoras de cuidados na UE, e solicita à Comissão e aos Estados-Membros que 
promovam atividades de investigação neste domínio, a fim de melhorar os mecanismos 
de identificação e proteção das vítimas, e que associem as ONG, os sindicatos, as 
autoridades públicas e todos os cidadãos ao processo de deteção;

28. Insta a Comissão a apresentar uma Estratégia Europeia em matéria de Proteção Social 
que aborde a livre circulação de trabalhadores e, em especial, a feminização da pobreza, 
com destaque especial para os agregados familiares monoparentais encabeçados por 
mulheres;

29. Lamenta a falta de referência, na Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025, à 
proteção das mulheres e raparigas em risco de exclusão social, pobreza e privação de 
alojamento, instando a Comissão a abordar essas questões no próximo Plano de Ação 
sobre Integração e Inclusão, a fim de evitar que essas mulheres fiquem excluídas das 
políticas sociais e económicas e de, assim, prevenir o agravamento do ciclo da pobreza;

30. Congratula-se com o compromisso da Comissão de adotar um plano de ação para 
aplicar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais; sublinha a necessidade de integrar a 
perspetiva de género, recorrendo a uma abordagem intersetorial em conformidade com 
os princípios 2 e 3 do Pilar; solicita à Comissão que acompanhe os efeitos que as 
políticas macroeconómicas e as transições ecológica e digital têm a nível da igualdade 
de género; solicita a introdução de um pilar de género e de um objetivo abrangente em 
matéria de igualdade de género no programa que suceder à Estratégia Europa 2020;

31. Recorda que as políticas de financiamento e de tributação têm uma forte componente de 
género; congratula-se com o compromisso da Comissão de integrar a perspetiva de 
género no Quadro Financeiro Plurianual, em particular no que diz respeito ao Fundo 
Social Europeu Plus (FSE +), a fim de promover a participação das mulheres no 
mercado de trabalho, a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e o 
empreendedorismo das mulheres, mas lamenta a inexistência de orçamentação com base 
numa perspetiva do género no novo QFP e nos Fundos Estruturais; insta a Comissão a 
continuar a promover e a melhorar o recurso a uma orçamentação sensível ao género, 
bem como a integrar a perspetiva de género nas políticas fiscais, incluindo auditorias de 
género das políticas orçamentais, a fim de eliminar preconceitos de natureza fiscal em 
função do género;

32. Reitera o apelo que endereçou à Comissão e aos Estados-Membros para que continuem 
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a desenvolver e a melhorar a recolha de dados25 e a realização de estatísticas, 
investigações e análises repartidas por género, bem como a conceder apoio a medidas 
destinadas a melhorar as capacidades institucionais e das organizações da sociedade 
civil em matéria de recolha e análise de dados, em particular no que diz respeito à 
participação das mulheres no mercado de trabalho e em domínios como o emprego 
informal, o empreendedorismo, o acesso ao financiamento e aos serviços de saúde, o 
trabalho não remunerado, a pobreza e o impacto dos sistemas de proteção social; exorta 
ainda a EIGE e as demais instituições e agências competentes da UE a formularem e a 
incorporarem novos indicadores como a pobreza no trabalho, a penúria de tempo, as 
disparidades no que se refere à utilização do tempo, o valor do trabalho de prestação de 
cuidados (remunerado/não remunerado), e a taxa de utilização, entre as mulheres e os 
homens, das possibilidades oferecidas pela Diretiva relativa à conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar; apela à Comissão para que utilize estes dados para aplicar 
de forma eficaz as avaliações de impacto em função do género das suas políticas e 
programas, bem como de outras agências e instituições da UE;

33. Salienta a importância de abordar aspetos da igualdade de género relacionados com o 
futuro do mundo do trabalho, incluindo a ecologização e a digitalização da economia; 
exorta a uma maior ligação entre a nova Estratégia da UE para a Igualdade de Género e 
o Pacto Ecológico Europeu; insta a Comissão a reforçar, nas suas próximas propostas, a 
ligação entre as políticas em matéria de alterações climáticas e a igualdade de género; 
insta a Comissão a aplicar uma avaliação sistemática do impacto em função do género e 
uma orçamentação sensível ao género, integrando a igualdade de género no Fundo para 
a Transição Justa e nas ações e políticas pertinentes em matéria de clima do Pacto 
Ecológico Europeu;

34. Recorda a necessidade de combater a discriminação a vários níveis, especialmente 
contra os grupos vulneráveis, incluindo as mulheres com deficiência, as mulheres 
negras, as migrantes, as mulheres pertencentes a minorias étnicas e as mulheres ciganas, 
as mulheres idosas, as mães solteiras, as pessoas LGBTIQ + e as mulheres sem-abrigo, 
e salienta a importância de velar por que estas pessoas beneficiem dos objetivos e das 
ações da Estratégia da UE para a Igualdade de Género 2020-2025; insta a Comissão a 
elaborar orientações explícitas sobre a implementação do quadro intersetorial, que deve 
dar prioridade à participação dos grupos afetados pelas formas transversais de 
discriminação, de molde a analisar o impacto diferenciado das políticas e ações, com 
vista ao ajustamento de medidas em cada domínio que se baseiem no princípio da não 
discriminação;

35. Recorda a sua Resolução, de 29 de novembro de 2018, sobre a disparidade salarial entre 
homens e mulheres26; exorta a Comissão a apresentar uma proposta consolidada, no 
quadro da Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020, que inclua o 
desenvolvimento de ações positivas em benefício das mulheres portadoras de 
deficiência, a fim de garantir a sua participação plena e efetiva no mercado de trabalho e 
de pôr termo à discriminação e aos preconceitos de que são objeto, incluindo medidas 
para promover o emprego, a formação, a colocação no emprego, a igualdade nos 
percursos profissionais, a igualdade salarial, a acessibilidade e medidas de adaptação 

25 Ver Resolução do Parlamento Europeu, de 30 de janeiro de 2020, sobre a disparidade salarial entre homens e 
mulheres.
26 Textos aprovados, P8_TA(2018)0484.
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razoáveis no local de trabalho e a formação contínua, não perdendo de vista a inclusão 
digital dessas mulheres e a necessidade de salvaguardar a conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar; solicita igualmente que as medidas relativas à disparidade 
entre homens e mulheres a nível salarial, das pensões de reforma e de prestação de 
cuidados visem explicitamente as necessidades dos progenitores e dos cuidadores de 
crianças com deficiência, sobretudo das mães e das famílias monoparentais; toma nota 
da necessidade de uma garantia para os direitos das pessoas com deficiência, que inclua 
medidas específicas que atendam às necessidades das mulheres portadoras de 
deficiência, bem como do reforço da Garantia para a Juventude;

36. Insta a Comissão e os Estados-Membros a salvaguardarem, em todos os domínios da 
vida, a igualdade inclusiva para mulheres e raparigas portadoras de deficiência, a 
garantirem os seus direitos sexuais e reprodutivos, a proporcionarem-lhes proteção 
contra a violência doméstica e a violência perpetrada por prestadores de cuidados e de 
serviços de apoio, bem como a lançarem programas de sensibilização e criação de 
capacidades para este efeito para os profissionais das áreas dos cuidados de saúde, dos 
serviços sociais e de acolhimento, da educação, dos serviços de formação e emprego, da 
aplicação da lei e do sistema judiciário;

37. Salienta o papel ativo e crucial das mulheres na economia das zonas rurais e lamenta a 
persistência de diferenças significativas entre homens e mulheres no emprego agrícola e 
no acesso à segurança social, à formação, à licença de maternidade e a pensões de 
reforma; exorta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a 
apoiarem projetos dirigidos especificamente às mulheres sobre o desenvolvimento de 
atividades agrícolas inovadoras nas zonas rurais e despovoadas, a fim de reforçar a sua 
situação no mercado agrícola, o que pode criar novos empregos; apela, demais, à 
Comissão para que identifique oportunidades de financiamento ao abrigo do segundo 
pilar da PAC para aumentar o acesso das mulheres a terras e melhorar as suas condições 
de trabalho nas áreas rurais, especialmente as dos trabalhadores sazonais;

38. Relembra a sua Resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre a necessidade de reforçar 
o quadro estratégico da UE para as estratégias nacionais de integração dos roma para o 
período pós-2020 27, na qual se refere que não se observou, na maioria dos Estados-
Membros, qualquer melhoria em termos de acesso ao emprego, que a questão da 
habitação concita a concitar vivas preocupações, que foram escassos os progressos no 
que toca à pobreza e que o quadro da UE necessita uma dimensão de género mais 
sólida; manifesta-se preocupado com o discurso de ódio contra os ciganos no contexto 
da pandemia da COVID-19, bem como com as restrições adicionais aplicadas por 
alguns Estados-Membros para colocar as comunidades ciganas sob quarentena, temendo 
consequências negativas para os grupos mais vulneráveis no seio dessas comunidades, 
como as raparigas, as jovens mulheres, as idosas e as pessoas portadoras de deficiência 
ou LGBTIQ+; exorta a Comissão a adotar o mais rapidamente possível o quadro 
estratégico da UE para a igualdade e inclusão dos ciganos, a analisar o impacto do 
coronavírus na comunidade cigana e a adotar medidas para evitar retrocessos;

39. Manifesta-se preocupado com a falta de uma proibição explícita, no direito da UE, da 
discriminação em razão da identidade de género ou da expressão de género de um 

27 Textos aprovados, P8_TA(2019)0075.
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indivíduo; observa a persistência da discriminação, do assédio e da exclusão do 
mercado de trabalho de que são alvo as pessoas LGBTIQ+; recorda a sua Resolução, de 
14 de fevereiro de 201928, sobre o futuro da lista de medidas em favor das pessoas 
LGBTI, bem como a sua Resolução, de 18 de dezembro de 2019, sobre a discriminação 
pública e o discurso de ódio contra as pessoas LGBTI29; insta a Comissão a adotar o 
mais rapidamente possível o quadro estratégico para a igualdade das pessoas LGBTIQ+, 
para dar seguimento à sua lista de medidas em favor dessas pessoas para 2016-2019, 
bem como a incluir medidas específicas para fazer face à discriminação no trabalho em 
razão da orientação sexual, da identidade de género, da expressão de género e das 
características sexuais;

40. Saúda a proposta da Comissão de utilizar o Fundo para o Asilo e a Migração para 
encorajar medidas dos Estados-Membros em apoio da integração das mulheres, mas 
lamenta que não sejam contempladas outras medidas concretas para fazer face às baixas 
taxas de emprego das mulheres nacionais de países terceiros na UE e à vulnerabilidade 
específica das mulheres e raparigas refugiadas, requerentes de asilo ou sem 
documentos; insta a Comissão a abordar a situação de todas as mulheres e raparigas 
migrantes, dando prioridade ao objetivo de integração do fundo no âmbito do próximo 
Quadro Financeiro Plurianual, através da orçamentação sensível ao género, da afetação 
de recursos acrescidos para a melhoria de competências, da requalificação para a 
transição para empregos de qualidade e boas condições de trabalho, bem como 
aumentando a participação dessas mulheres e raparigas no mercado de trabalho e 
adotando medidas mais concretas para superar os obstáculos com que se deparam as 
mulheres migrantes;

41. Insta a Comissão e os Estados-Membros a darem uma resposta que tenha em conta as 
questões de género ao impacto social e económico da COVID-19, a fim de atenuar o 
impacto desproporcional e provavelmente duradouro nos direitos, nos rendimentos e na 
proteção social das mulheres durante e após a crise, assim como de evitar o 
agravamento das desigualdades e discriminações no mundo no trabalho; considera que 
uma recuperação sensível às questões de género deve incluir medidas específicas para 
resolver a questão da igualdade de acesso das mulheres ao mercado de trabalho, bem 
como para prevenir as desigualdades e a discriminação no equilíbrio das obrigações 
familiares e profissionais, incluindo eventuais desafios que possam surgir quando o 
teletrabalho se torna obrigatório; apela à adoção de medidas específicas que deem 
resposta às necessidades das jovens, porquanto os níveis de desemprego e de 
insegurança no trabalho entre os jovens são exponencialmente mais elevados do que nas 
demais faixas etárias; considera que a estratégia para a igualdade de género pode 
contribuir para uma aplicação justa e mais eficiente do plano de recuperação da UE;

42. Saúda o instrumento de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa 
situação de emergência (SURE); insta a Comissão e os Estados-Membros a velarem por 
que o instrumento SURE dê resposta às perdas de rendimento para as mulheres;

43. Saúda a decisão do Conselho de ativar a «cláusula de derrogação de âmbito geral» e 
insta os Estados-Membros a investirem em serviços públicos, incluindo serviços de 
saúde e de acolhimento de crianças gratuitos, a fim de criar empregos de qualidade e de 

28 Textos aprovados,  P8_TA(2019)0129.
29 Textos aprovados, P8_TA(2019)0101.
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atenuar o impacto socioeconómico da crise; considera que as medidas de austeridade 
têm medidas nocivas a longo prazo, nomeadamente para as mulheres, e que tais 
medidas não devem ser aplicadas no período pós-crise da COVID-19;

44. Destaca o trabalho incansável e notável dos trabalhadores da linha da frente que 
combatem a pandemia da COVID-19, bem como o dos trabalhadores essenciais que 
trabalham para manter a vida e os serviços públicos e o acesso a bens de primeira 
necessidade; sublinha que as mulheres representam 70% da força de trabalho global nos 
domínios social e da saúde, e que as pessoas em algumas profissões destes setores 
muitas vezes recebem apenas o salário mínimo e têm condições de trabalho precárias; 
insta a Comissão, neste contexto, a elaborar uma avaliação exaustiva antes do final de 
2020 sobre a introdução de um instrumento jurídico europeu que garanta condições de 
trabalho dignas a todos os trabalhadores e reforce a cobertura da negociação coletiva;

45. Sublinha que, a nível mundial, mais de 70 % dos trabalhadores dos setores da saúde e 
social são mulheres, sendo que os funcionários de lojas e estabelecimentos retalhistas 
também são maioritariamente mulheres, que muitas vezes auferem apenas o salário 
mínimo; recorda que, tal como em crises anteriores, as mulheres serão fortemente 
afetadas em termos económicos, incluindo no período pós-crise; por este motivo, reitera 
a necessidade de uma abordagem progressiva e sensível às questões de género, tanto 
para medidas imediatas como a longo prazo, a nível nacional e da UE e assente em 
dados de qualidade repartidos por género; sugere, a esse respeito, que o plano de 
recuperação deve ter em conta a segregação profissional dos mercados, a fim de evitar 
repetir o que aconteceu em crises anteriores, no âmbito das quais a promoção do 
emprego se concentrou nos setores masculinizados, em detrimento dos setores 
feminizados e da necessidade de quebrar a dinâmica da segregação profissional;

46. Recorda que o Fórum Económico Mundial previa, em 2018, a criação de 58 milhões de 
postos de trabalho ligados à inteligência artificial (IA) a nível mundial até 2022, mas 
que apenas 24,9 % das mulheres que prosseguem estudos superiores obtêm um diploma 
em domínios relacionados com as novas tecnologias; salienta que é essencial garantir 
uma representação equitativa das mulheres nos setores científicos e tecnológicos; 
recorda que o aumento do número de mulheres que trabalham nas profissões das novas 
tecnologias poderá gerar até 16 mil milhões de euros na Europa;

47. Insta os Estados-Membros a promoverem e a facilitarem a participação das mulheres no 
setor das TIC, bem como a capacitá-las no sentido de se tornarem investidoras e 
empreendedoras;

48. Observa que existem estudos que mostram que a disparidade salarial entre homens e 
mulheres se deve, em larga medida, ao facto de uns e outros trabalharem em diferentes 
profissões, com níveis remuneratórios diferentes; salienta que um mercado de trabalho 
dividido em função do género começa pelas escolhas educativas, pelo que para 
combater as diferenças de género no mercado de trabalho são necessárias mudanças a 
nível dessas escolhas; exorta os Estados-Membros a assegurarem uma melhor 
orientação educacional e profissional, a fim de garantir que todos os estudantes têm 
conhecimento das oportunidades que o mercado de trabalho oferece e das 
consequências das várias escolhas educativas;
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49. Observa que a participação das mulheres no mercado de trabalho é inferior à dos 
homens; sublinha a importância de reduzir os impostos sobre os rendimentos para 
encorajar a participação no mercado de trabalho; 

50. Insta a Comissão a intensificar os esforços para aumentar a taxa de emprego das 
mulheres na Europa e facilitar o seu acesso ao mercado de trabalho, nomeadamente 
incentivando mais a promoção do empreendedorismo das mulheres;

51. Lamenta o facto de haver menos mulheres do que homens a criarem e a gerirem 
empresas; exorta os Estados-Membros a introduzirem reformas favoráveis às empresas 
com vista a promover a igualdade e a aumentar o empreendedorismo feminino;

52. Insta a Comissão e os Estados-Membros a aplicarem os aspetos sociais das 
recomendações específicas por país, tendo em mente o respeito pela subsidiariedade e 
pelas competências nacionais;

53. Saúda o empenho da Comissão no sentido de promover a participação das mulheres 
enquanto eleitoras e candidatas no âmbito das eleições de 2024 para o Parlamento 
Europeu; salienta, a esse respeito, a necessidade de rever o Ato Eleitoral, a fim de 
prever a possibilidade de substituição temporária de um membro do Parlamento 
Europeu que esteja a exercer o seu direito a licença de maternidade, paternidade ou 
parentalidade; solicita que a Comissão reveja o Ato Eleitoral em conformidade com o 
que precede, e que o Conselho apoie essa revisão;

54. Reconhece o papel fundamental das ONG e das organizações defensoras dos direitos 
das mulheres que lutam conta a desigualdade entre os géneros, a discriminação e a 
violência contra as mulheres; insta a Comissão a garantir e a reforçar a proteção da 
participação e do envolvimento ativo das organizações da sociedade civil, mediante o 
fomento de instrumentos destinados a financiar os defensores dos direitos humanos e as 
organizações da sociedade civil que trabalham para contrariar retrocessos a nível da 
igualdade de género e para promover a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres, tanto na UE como a nível mundial;

55. Insta os Estados-membros a criarem uma formação formal do Conselho para a 
igualdade de género, para proporcionar aos ministros e aos secretários de Estado 
competentes em matéria de igualdade de género um fórum específico de discussão e que 
facilite a integração da dimensão de género em todas as políticas da UE, incluindo as 
políticas sociais e de emprego;

56. Insta a Comissão a reforçar ainda mais o papel da UE enquanto catalisadora da 
igualdade de género a nível mundial.
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