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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de Directiva, que deveria substituir a Directiva 86/613/CEE actualmente existente, 
foi solicitada pelo Parlamento Europeu, "tendo em vista a eliminação da discriminação 
indirecta, o desenvolvimento de uma obrigação positiva de igualdade de tratamento e a 
melhoria da situação jurídica dos cônjuges colaboradores". A situação das mulheres 
colaboradoras dos cônjuges em certos domínios, como o artesanato, o comércio, a agricultura, 
a pesca e as pequenas empresas familiares, foi objecto de apreciação na perspectiva da 
igualdade entre homens e mulheres e tendo em conta o facto de que a situação das mulheres é 
mais vulnerável do que a dos homens1.

O objectivo do presente parecer é o de apoiar esta solicitação. Para além disso, visa corroborar 
a proposta da Comissão no sentido de incluir o grupo "parceiros de facto" no âmbito de 
aplicação da Directiva. Uma vez que a situação nos Estados-Membros é bastante complexa no 
que respeita à legislação aplicável aos parceiros de facto, afigura-se necessário clarificar que, 
de um ponto de vista europeu, todas as pessoas que participem nas actividades de 
trabalhadores independentes, não sendo elas trabalhadores por conta de outrem ou parceiros 
comerciais, deverão beneficiar de direitos e níveis de protecção equivalentes.

No que diz respeito à igualdade entre mulheres e homens, o princípio da igualdade de 
tratamento deve ser aplicável não só à criação, instalação ou ampliação de uma empresa, mas 
também à gestão da mesma, o que engloba a participação nos processos de tomada de 
decisões.

Ainda no tocante à igualdade de tratamento, saúda-se o esforço da Comissão no sentido de 
garantir uma melhor protecção social para os cônjuges e parceiros de facto. Contudo, as 
prestações no âmbito dos regimes de protecção social deveriam assentar numa base de 
voluntariado, apenas se o mesmo princípio for aplicável aos trabalhadores independentes. Se, 
num Estado-Membro, a inscrição num regime de segurança social for obrigatória para um 
trabalhador independente, o mesmo deve aplicar-se ao cônjuge ou ao parceiro de facto que 
com ele colaborem.

Finalmente, sugere-se que os Estados-Membros deveriam lograr cumprir os objectivos 
estipulados na Directiva antes do prazo previsto pela Comissão, dado que existe já uma 
Directiva em vigor, cujo âmbito só de certa forma será alargado.

ALTERAÇÕES

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 
alterações no seu relatório:

                                               
1 Resolução do PE de 3 de Setembro de 2008 sobre a igualdade entre mulheres e homens – 2008
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A directiva deve aplicar-se aos 
trabalhadores independentes e aos cônjuges 
colaboradores, já que ambos participam 
nas actividades da empresa.

(7) A directiva deve aplicar-se aos 
trabalhadores independentes, aos cônjuges 
e parceiros de facto colaboradores, já que 
ambos participam nas actividades da
empresa.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No domínio do emprego 
independente, a aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento significa que não 
pode haver discriminação na criação, 
instalação ou ampliação de uma empresa, 
ou qualquer outra forma de actividade 
independente.

(11) No domínio do emprego 
independente, a aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento significa que não 
pode haver discriminação na criação, 
gestão, instalação ou ampliação de uma 
empresa, ou qualquer outra forma de 
actividade independente.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que não há 
discriminação em razão do estado civil ou 
da situação familiar no que se refere às 
condições para a criação de uma empresa 
entre cônjuges ou parceiros de facto 
quando reconhecidos pela legislação 
nacional.

(12) É necessário garantir que não há 
discriminação em razão do estado civil ou 
da situação familiar no que se refere às 
condições para a criação de uma empresa 
entre cônjuges ou entre parceiros de facto 
quando reconhecidos pela legislação 
nacional. Para os fins da presente 
Directiva, os conceitos "estado civil" e 
"empresa familiar" deverão ser 
interpretados à luz do reconhecimento 
acordado às uniões de facto nos acórdãos
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relevantes do Tribunal de Justiça 
Europeu

Justificação
A presente alteração aplica o acórdão proferido pelo TJCE em 1 de Abril de 2008 no âmbito 
do processo C-267/06 (Tadao Maruko).

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Dada a sua contribuição para a 
empresa familiar, os cônjuges 
colaboradores devem ter o direito de, a seu 
pedido, beneficiar de um nível de 
protecção pelo menos equivalente aos dos 
trabalhadores independentes, nas mesmas 
condições a estes aplicáveis, 
designadamente em matéria de 
contribuições. Os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para tornar 
possível tal escolha. De qualquer forma, o 
nível de protecção dos trabalhadores 
independentes e dos cônjuges 
colaboradores pode ser proporcional à 
respectiva participação nas actividades da 
empresa familiar.

(13) Dada a sua contribuição para a 
empresa familiar, os cônjuges e os 
parceiros de facto colaboradores devem 
ter o direito de, a seu pedido, beneficiar de 
um nível de protecção pelo menos 
equivalente aos dos trabalhadores 
independentes, nas mesmas condições a 
estes aplicáveis, designadamente em 
matéria de contribuições. Os Estados-
-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para tornar possível tal 
escolha, ou para incluir os cônjuges e os 
parceiros de facto nos respectivos regimes 
de segurança social obrigatórios em 
condições idênticas às das disposições 
aplicáveis aos trabalhadores 
independentes. De qualquer forma, o nível 
de protecção dos trabalhadores 
independentes e dos cônjuges e parceiros 
de facto colaboradores pode ser 
proporcional à respectiva participação nas 
actividades da empresa familiar.
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Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A vulnerabilidade económica e física 
das trabalhadoras independentes e cônjuges 
colaboradoras grávidas exige que lhes seja 
garantido o direito à licença de 
maternidade, parte da qual deve ser 
considerada obrigatória. A competência em 
matéria de fixação do nível das 
contribuições e outras disposições relativas 
a prestações e pagamentos continua a caber 
aos Estados-Membros, desde que sejam 
cumpridas as prescrições mínimas da 
presente directiva. A fim de ter em 
consideração a situação específica das 
trabalhadoras independentes e das cônjuges 
colaboradoras, estas devem poder ter a 
última palavra a dizer quanto ao 
beneficiarem ou não da licença de 
maternidade.

(14) A vulnerabilidade económica e física 
das trabalhadoras independentes, cônjuges 
e parceiras de facto colaboradoras 
grávidas exige que lhes seja garantido o 
direito à licença de maternidade, parte da 
qual deve ser considerada obrigatória. A 
competência em matéria de fixação do 
nível das contribuições e outras disposições 
relativas a prestações e pagamentos 
continua a caber aos Estados-Membros, 
desde que sejam cumpridas as prescrições 
mínimas da presente directiva. A fim de ter 
em consideração a situação específica das 
trabalhadoras independentes, das cônjuges 
e parceiras de facto colaboradoras, estas 
devem poder ter a última palavra a dizer 
quanto ao beneficiarem ou não da licença 
de maternidade.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de atender à especificidade das 
actividades independentes, as trabalhadoras 
independentes e as cônjuges colaboradoras 
devem poder escolher, na medida do 
possível, entre uma prestação pecuniária e 
uma substituição temporária durante a 
licença de maternidade.

(15) A fim de atender à especificidade das 
actividades independentes, as trabalhadoras 
independentes, as cônjuges e as parceiras 
de facto colaboradoras devem poder 
escolher, na medida do possível, entre uma 
prestação pecuniária e uma substituição 
temporária durante a licença de 
maternidade.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange os 
trabalhadores independentes e os cônjuges 
colaboradores.

2. A presente directiva abrange os 
trabalhadores independentes, os cônjuges e 
parceiros de facto colaboradores.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 2-A novo

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros certificam-se 
de que não há qualquer discriminação 
com base no estatuto conjugal ou familiar 
no que toca à criação de uma empresa 
entre cônjuges ou parceiros de facto, 
quando reconhecida pelo Direito 
nacional. Todas as empresas estabelecidas 
em conjunto entre cônjuges ou parceiros 
de facto, quando reconhecidas pelo 
Direito nacional, são reconhecidas como 
"empresas familiares". O reconhecimento 
das uniões de facto baseia-se nos
acórdãos correspondente do Tribunal de 
Justiça Europeu.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «cônjuges colaboradores»: os cônjuges 
ou parceiros de facto dos trabalhadores 
independentes, quando reconhecidos pela 
legislação nacional, que não sejam 
trabalhadores por conta de outrem ou 
parceiros comerciais, que participem, de 

b) «cônjuges e parceiros de facto 
colaboradores»:  os cônjuges ou parceiros 
de facto dos trabalhadores independentes, 
quando reconhecidos pela legislação 
nacional, que não sejam trabalhadores por 
conta de outrem ou parceiros comerciais, 
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modo habitual e nas condições previstas 
pelo direito nacional, na actividade do 
trabalhador independente, executando 
tarefas idênticas ou complementares;

que participem, de modo habitual e nas 
condições previstas pelo direito nacional, 
na actividade do trabalhador independente, 
executando tarefas idênticas ou 
complementares;

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O princípio da igualdade de tratamento 
implica a ausência de qualquer 
discriminação em razão do sexo, quer 
directa, quer indirectamente por referência, 
nomeadamente, ao estado civil ou à 
situação familiar, relacionada com a 
criação, instalação ou ampliação de uma 
empresa, ou ao início ou alargamento de 
qualquer outra forma de actividade como 
trabalhador independente.

1. O princípio da igualdade de tratamento 
implica a ausência de qualquer 
discriminação em razão do sexo, quer 
directa, quer indirectamente por referência, 
nomeadamente, ao estado civil ou à 
situação familiar, relacionada com a 
criação, gestão, instalação ou ampliação de 
uma empresa, ou ao início ou alargamento 
de qualquer outra forma de actividade 
como trabalhador independente.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das condições específicas de 
acesso a certas actividades que se apliquem 
de igual modo aos dois sexos, os Estados-
-Membros tomam as medidas necessárias 
para que as condições de constituição de 
uma sociedade entre cônjuges ou parceiros 
de facto, quando reconhecidos pela 
legislação nacional, não sejam mais 
restritivas do que as condições de 
constituição de uma sociedade entre outras 
pessoas.

Sem prejuízo das condições específicas de 
acesso a certas actividades que se apliquem 
de igual modo aos dois sexos, os Estados-
-Membros tomam as medidas necessárias 
para que as condições de constituição de 
uma sociedade entre cônjuges ou entre
parceiros de facto, quando reconhecidos 
pela legislação nacional, não sejam mais 
restritivas do que as condições de 
constituição de uma sociedade entre outras 
pessoas.
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Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Protecção social para os cônjuges 
colaboradores

Protecção social para os cônjuges e os 
parceiros de facto colaboradores

6. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os cônjuges 
colaboradores possam, a seu pedido,
beneficiar de um nível de protecção pelo 
menos idêntico ao garantidos aos 
trabalhadores independentes, em condições 
idênticas às aplicáveis aos trabalhadores 
independentes.

6. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os cônjuges e 
os parceiros de facto colaboradores 
possam beneficiar de um nível de 
protecção pelo menos idêntico ao 
garantido aos trabalhadores independentes, 
em condições idênticas às aplicáveis aos 
trabalhadores independentes. Nos casos em 
que esse alargamento dos benefícios não 
seja obrigatório ao abrigo da legislação de 
um determinado Estado-Membro, ele 
deverá ser acordado a pedido de um dos 
cônjuges ou parceiros de facto 
colaboradores.

Justificação

Nos sistemas sociais que não deixam ao critério dos trabalhadores independentes a 
contribuição para um regime de segurança social, os cônjuges e parceiros de facto 
colaboradores devem ser obrigados a contribuir para o mesmo regime; nos casos em que os 
trabalhadores independentes podem optar por contribuir ou não, também os cônjuges e os 
parceiros de facto colaboradores deverão ter a mesma opção. 

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras independentes e cônjuges 
colaboradoras possam, a seu pedido, ter 
direito ao mesmo período de licença de 
maternidade que o previsto na Directiva 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras independentes, as cônjuges e 
as parceiras de facto colaboradoras 
possam, a seu pedido, ter direito ao mesmo 
período de licença de maternidade que o 
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92/85/CEE. previsto na Directiva 92/85/CEE.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A prestação referida no n.º 2 é 
considerada adequada se garantir um 
rendimento pelo menos equivalente ao que 
a trabalhadora em causa receberia no caso 
de uma suspensão da sua actividade por 
razões relacionadas com o seu estado de 
saúde ou, se tal não se aplicar, a qualquer 
prestação equivalente estabelecida pela 
legislação nacional, sujeita a eventuais 
limites determinados pela legislação 
nacional.

3. A prestação referida no n.º 2 é 
considerada adequada, se garantir um 
rendimento, pelo menos, equivalente ao 
salário mínimo, na medida em que ele se 
encontre definido ao abrigo da legislação 
nacional, ou ao que a trabalhadora em 
causa receberia no caso de uma suspensão 
da sua actividade por razões relacionadas 
com o seu estado de saúde, ou, se tal não se 
aplicar, a qualquer prestação equivalente 
estabelecida pela legislação nacional, 
sujeita a eventuais limites determinados 
pela legislação nacional, na medida em 
que tais limites não conduzam a qualquer 
forma de discriminação.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as trabalhadoras 
independentes e as cônjuges colaboradoras 
possam, em alternativa à prestação referida 
no n.º 2, ter acesso, na medida do possível,
a serviços que forneçam substituições 
temporárias ou a quaisquer serviços sociais 
nacionais existentes.

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as trabalhadoras 
independentes, bem como as cônjuges e as 
parceiras de facto colaboradoras, possam,
em alternativa à prestação referida no n.º 2, 
ter acesso a serviços que forneçam 
substituições temporárias ou a quaisquer 
serviços sociais nacionais existentes.
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Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão todas as informações disponíveis 
relativas à aplicação da presente directiva, 
até [6 anos após a adopção].

1. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão todas as informações disponíveis 
relativas à aplicação da presente directiva, 
até [4 anos após a adopção].

A Comissão elabora um relatório de síntese 
a apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até [7 anos após a adopção]. Se 
necessário, o relatório será acompanhado 
de propostas de alteração da presente 
directiva.

A Comissão elabora um relatório de síntese 
a apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até [5 anos após a adopção]. Se 
necessário, o relatório será acompanhado 
de propostas de alteração da presente 
directiva.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de ter em conta condições 
específicas, os Estados-Membros podem, 
se necessário, dispor de um período 
adicional de [2 anos] para dar 
cumprimento ao disposto no artigo 6.º.

2. A fim de ter em conta condições 
específicas, os Estados-Membros podem, 
se necessário, dispor de um período 
adicional de [1 ano] para dar cumprimento 
ao disposto no artigo 6.º.
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