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Alteração 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Parlamento Europeu apelou repetidas 
vezes à Comissão para que procedesse à 
revisão da Directiva 86/613/CEE, 
designadamente para melhorar a situação 
dos cônjuges colaboradores na agricultura.

(4) O Parlamento Europeu apelou repetidas 
vezes à Comissão para que procedesse à 
revisão da Directiva 86/613/CEE, 
designadamente para melhorar a situação 
dos cônjuges colaboradores e dos parceiros 
registados na agricultura.

Or. es

Alteração 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Na sua Resolução, de 21 de 
Fevereiro de 1997, sobre a situação dos 
cônjuges auxiliares dos trabalhadores 
independentes, o Parlamento Europeu 
propôs a inscrição obrigatória dos 
cônjuges colaboradores e dos parceiros 
registados, de forma a que deixem de ser 
trabalhadores invisíveis e, para os 
Estados-Membros, a obrigação de 
permitir a inscrição dos cônjuges 
colaboradores nos regimes previdenciais 
dos trabalhadores independentes que 
asseguram as prestações em caso de 
doença, invalidez e velhice.

Or. es
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Alteração 23
Lissy Gröner

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, bem como 
aos cônjuges colaboradores e,
nomeadamente, às parceiras ou parceiros 
de facto, que participam nas actividades da 
empresa.

Or. de

Justificação

Os parceiros e parceiras de facto devem gozar dos mesmos direitos que os cônjuges, a fim de 
precaver a não discriminação, ilegal, na União Europeia.

Alteração 24
Anna Záborská

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (artigo 21.º) é omissa quanto a esta 
razão de discriminação, sendo que a questão do estado civil ou do estatuto familiar se 
mantêm no âmbito de competências exclusivas dos Estados-Membros da UE.
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Alteração 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 registados 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 colaboradores 
e os parceiros registados colaboradores 
nos respectivos regimes de segurança 
social obrigatórios em condições idênticas 
às aplicáveis aos trabalhadores 
independentes. De qualquer forma, o nível 
de protecção dos trabalhadores 
independentes, dos cônjuges colaboradores 
e dos parceiros registados colaboradores
pode ser proporcional à respectiva 
participação nas actividades da empresa 
familiar.

Or. es

Alteração 26
Esther De Lange

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A principal medida de apoio à 
conciliação entre vida familiar e 
profissional, tanto para os trabalhadores 
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independentes como para os cônjuges 
colaboradores, consiste na previsão do 
direito à licença de maternidade. Os 
Estados-Membros deveriam continuar a 
ser competentes para estabelecer o nível 
de contribuições e todas as disposições 
relativas e benefícios e pagamentos, tendo 
em conta que as trabalhadoras 
independentes e os cônjuges 
colaboradores necessitam de um 
considerável grau de flexibilidade na sua 
vida profissional.

Or. en

Alteração 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A protecção contra a discriminação 
em razão do sexo deve ser reforçada pela 
existência de um ou mais órgãos 
independentes em cada Estado-Membro, 
com competências para analisar os 
problemas em causa, estudar possíveis 
soluções e prestar assistência concreta às 
vítimas. O ou os órgãos em questão podem 
ser os que têm responsabilidades no plano 
nacional pela defesa dos direitos humanos, 
a protecção dos direitos dos indivíduos ou 
a aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento. Ao exercerem as suas 
competências e ao assumirem as suas 
responsabilidades no âmbito da presente 
directiva, esses órgãos devem funcionar de 
forma coerente com os princípios de Paris 
das Nações Unidas relativos ao estatuto e 
funcionamento das instituições nacionais 
para a protecção e promoção dos direitos 
humanos.

(18) A protecção dos trabalhadores 
independentes, dos cônjuges 
colaboradores e dos parceiros registados 
colaboradores contra a discriminação em 
razão do sexo deve ser reforçada pela 
existência de um ou mais órgãos 
independentes em cada Estado-Membro, 
com competências para analisar os 
problemas em causa, estudar possíveis 
soluções e prestar assistência concreta às 
vítimas. O ou os órgãos em questão podem 
ser os que têm responsabilidades no plano 
nacional pela defesa dos direitos humanos, 
a protecção dos direitos dos indivíduos ou 
a aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento. Ao exercerem as suas 
competências e ao assumirem as suas 
responsabilidades no âmbito da presente 
directiva, esses órgãos devem funcionar de 
forma coerente com os princípios de Paris 
das Nações Unidas relativos ao estatuto e 
funcionamento das instituições nacionais 
para a protecção e promoção dos direitos 
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humanos.

Or. es

Alteração 28
Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

b) Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por: (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 modo habitual e nas 
condições previstas pelo direito nacional, 
na actividade do trabalhador independente, 
executando tarefas idênticas ou 
complementares;

b) Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por: (b) «cônjuges 
colaboradores»: os cônjuges que não sejam 
trabalhadores por conta de outrem ou 
parceiros comerciais, que participem, de 
modo habitual e nas condições previstas 
pelo direito nacional, na actividade do 
trabalhador independente, executando 
tarefas idênticas ou complementares.

Or. en

Justificação

Na sua actual formulação, a presente disposição tem impacto no Direito nacional da 
Família. A definição do estado civil continua a ser da exclusiva competência dos 
Estados-Membros. Em conformidade com o princípio da subsidiariedade e na plena 
observância das competências dos Estados-Membros, é necessário confiar a estes últimos a 
decisão de prever ou não o estabelecimento da igualdade entre cônjuges e parceiros de facto 
no âmbito abrangido pela presente directiva. 
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Alteração 29
Anna Záborská

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 não sejam 
mais restritivas do que as condições de 
constituição de uma sociedade entre outras 
pessoas.

Or. en

Justificação

Na sua actual formulação, a presente disposição tem impacto no Direito nacional da 
Família. A definição do estado civil continua a ser da exclusiva competência dos 
Estados-Membros. Em conformidade com o princípio da subsidiariedade e na plena 
observância das competências dos Estados-Membros, é necessário confiar a estes últimos a 
decisão de prever ou não o estabelecimento da igualdade entre cônjuges e parceiros de facto 
no âmbito abrangido pela presente directiva. 

Alteração 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 

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 conceder a ambos aos 
cônjuges/parceiros de facto um igual 
estatuto legal que reconheça a sua 
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reconhecidos pela legislação nacional, não 
sejam mais restritivas do que as condições 
de constituição de uma sociedade entre 
outras pessoas.

propriedade conjunta e 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.

Or. en

Justificação

It is crucial that assisting spouses/life partners are recognised equally before the law in terms 
of ownership and responsibilities, which would guarantee that both partners have an equal 
share in the fruits of the business, responsibility in sustaining it and equal access in situations 
of separation, divorce and/or death of one of the partners. Due to the lack of legal status, 
assisting spouses/life partners can and do find themselves in situation where they have no 
legal right to assets of the business and are left without any resources in vulnerable times. 
Furthermore, given that mandatory social security protection is not a requirement this further 
exacerbates their vulnerability.

Alteração 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

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 aos garantidos aos 
trabalhadores independentes, em condições 
idênticas às aplicáveis aos trabalhadores 
independentes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os cônjuges 
colaboradores e os parceiros registados 
colaboradores beneficiem de um nível de 
protecção pelo menos idêntico ao 
garantido aos trabalhadores independentes, 
em condições idênticas às aplicáveis aos 
trabalhadores independentes. Estas 
medidas garantirão a inscrição autónoma 
dos cônjuges colaboradores e dos 
parceiros registados colaboradores nos 
regimes de segurança social que 
asseguram a cobertura das prestações em 
caso de doença, invalidez ou velhice 
previstos para os trabalhadores 
independentes, sem prejuízo da sua 
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contribuição para esses regimes ao 
mesmo título que os trabalhadores 
independentes e inclusivamente prevendo 
a possibilidade de calcular as suas 
contribuições com base num montante 
fixo.
As contribuições dos cônjuges 
colaboradores e dos parceiros registados 
colaboradores para os regimes de 
segurança social deveriam poder ser 
dedutíveis dos impostos enquanto 
despesas de exploração, ao mesmo título 
que a remuneração efectivamente paga ao 
cônjuge e ao parceiro registado, com a 
dupla condição de os serviços terem sido 
correctamente prestados e de a 
remuneração ser a normalmente 
praticada para esses serviços.

Or. es

Alteração 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

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 garantido aos 
trabalhadores independentes, em condições 
idênticas às aplicáveis aos trabalhadores 
independentes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os cônjuges 
colaboradores e os parceiros de facto 
beneficiem de uma cobertura obrigatória 
em matéria de protecção social com a 
possibilidade de, a seu pedido, de a ela 
renunciarem numa base voluntária e de 
beneficiar de um nível de protecção pelo 
menos idêntico ao garantido aos 
trabalhadores independentes, em condições 
idênticas às aplicáveis aos trabalhadores 
independentes.

Or. en
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Justificação

A cobertura obrigatória em matéria de protecção social é crucial com a possibilidade de, a 
seu pedido, de a ela renunciarem numa base voluntária. A segurança social obrigatória 
viabilizaria igualmente um mecanismo de registo dos cônjuges colaboradores/parceiros de 
facto, uma vez que a ausência de registo dificulta a verificação do número de mulheres na 
qualidade de colaboradoras matéria de protecção social. 

Alteração 33
Lissy Gröner

Proposta de directiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Licença de maternidade Licença de maternidade e licença parental

Or. de

Alteração 34
Edite Estrela

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 
colaboradores possam, a seu pedido, ter 
direito ao mesmo período de licença de 
maternidade que o previsto na Directiva 
92/85/CEE.

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

Or. pt

Justificação

É fundamental que todas as mulheres europeias directamente envolvidas na actividade 
económica beneficiem de uma mesma licença de maternidade obrigatória e remunerada. Esta 
abordagem é fundamental para combater a discriminação que afecta as mulheres quando têm 
um filho.
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Alteração 35
Esther De Lange

Proposta de directiva
Artigo 7 – nº 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 
92/85/CEE.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras independentes e cônjuges 
colaboradoras possam ter direito a um 
período de licença de maternidade 
adaptado às suas necessidades específicas. 
A licença de maternidade deve ter uma 
duração à sua escolha, desde que o 
período total não exceda o especificado na 
Directiva 92/85/CEE.

Or. en

Alteração 36
Astrid Lulling

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 
92/85/CEE.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras independentes e cônjuges 
colaboradoras possam ter direito a um
período de licença de maternidade 
adaptado à especificidade das 
trabalhadoras independentes e à situação 
das cônjuges colaboradoras. A duração 
da licença de maternidade não pode ser 
superior a dezasseis semanas, das quais 
oito obrigatoriamente após o parto. O 
período de licença obrigatório após o 
parto pode ser prorrogado até doze 
semanas em caso de parto prematuro, de 
parto múltiplo e de amamentação.
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Or. fr

Alteração 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 
92/85/CEE.

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 
92/85/CEE e em qualquer legislação 
subsequente que altere essa Directiva. Os 
Estados-Membros asseguram que o 
período de licença obrigatória 
estabelecido nessa legislação seja 
concedido, a seu pedido, a trabalhadores 
independentes e cônjuges colaboradores 
ou parceiros de facto.

Or. en

Justificação

The mandatory provisions of Council Directive 92/85/EEC and the subsequent amended 
Directive should be accessible to all women who have recently given birth or who 
arebreastfeeding, regardless of their employment status. While recognising that not all 
women give birth, pregnancy, giving birth and breastfeeding are one of the common shared 
experiences of many women. Therefore, their right to protection and of a rest period should 
be provided to all women in these situations. The professional status of women which 
currently determines their right to protection during pregnancy, child birth and breastfeeding 
which includes a period of rest following birth and while breastfeed if this is their choice, 
creates inequality among women.
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Alteração 38
Lissy Gröner

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
92/85/CEE. 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os 
trabalhadores independentes e cônjuges 
colaboradores possam ter direito ao 
mesmo período de licença de maternidade 
e licença parental que o previsto nas 
Directivas 92/85/CEE e 96/34/CE. 

Or. de

Justificação

As medidas obrigatórias previstas na Directivas 92/85/CEE e 96/34/CE e na legislação 
actual, bem como na legislação futura que altere as actuais directivas, devem, no que 
respeita à licença de maternidade e à licença parental, aplicar-se a todos os homens e 
mulheres, independentemente do respectivo estatuto profissional.

Alteração 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 
92/85/CEE.

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

Or. es
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Alteração 40
Edite Estrela

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A licença de maternidade estipulada 
no n.º 1 inclui um período mínimo 
obrigatório remunerado de oito semanas 
após o parto.

Or. pt

Justificação

O período obrigatório de licença de maternidade após o parto deve aplicar-se a todas as 
trabalhadoras, quer sejam trabalhadoras assalariadas, trabalhadoras independentes, 
cônjuges colaboradoras ou desempregadas, independentemente do número de dias de 
trabalho anteriormente prestados. O período mínimo de oito semanas é fundamental para a 
adequada recuperação da mulher após o parto, a fim de incentivar o aleitamento materno e 
de promover o estabelecimento de laços sólidos entre a mãe e a criança.

Alteração 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 aos 
últimos rendimentos declarados, se tal não 
se aplicar, a qualquer prestação equivalente 
estabelecida pela legislação nacional, 
sujeita a eventuais limites determinados 
pela legislação nacional.

Or. en
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Justificação

Idem (alteração37). 

Alteração 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 e as cônjuges colaboradoras 
possam, em complemento da prestação 
referida no n.º 2, ter acesso a serviços que 
forneçam substituições temporárias ou a 
quaisquer serviços sociais nacionais 
existentes.

Or. en

Justificação

Idem (alteração37).

Alteração 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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, as cônjuges colaboradoras e 
as parceiras registadas 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.
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Or. es

Alteração 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta de directiva
Artigo 7 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que os 
trabalhadores independentes e os 
cônjuges colaboradores e parceiros de 
facto tenham direito a licença parental, 
incluindo a licença de paternidade.

Or. en

Justificação

Idem (alteração37).

Alteração 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Reconhecimento do trabalho dos cônjuges 
colaboradores e dos parceiros registados 

colaboradores
Os Estados-Membros comprometem-se a 
analisar em que condições pode ser 
favorecido o reconhecimento do trabalho 
prestado pelos cônjuges colaboradores e 
pelos parceiros registados colaboradores 
e, com base nessa análise, a estudar todas 
as iniciativas adequadas com vista a 
favorecer esse reconhecimento.
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