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A igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental que goza de uma protecção 
ímpar no âmbito da legislação da UE. Tal acontece, por exemplo, no caso do Tratado de 
Amesterdão, que proclama expressamente como missão da Comunidade e um dos objectivos 
de todas as suas acções eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e 
mulheres (artigos 2.º e 3.º do Tratado CE), e, consequentemente, exige que os 
Estados-Membros e todas as instituições europeias tomem iniciativas nesse domínio.

Não obstante, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho subsiste como
um problema estrutural que tem de ser equacionado, e a diferença de 28,4 pontos percentuais 
entre a taxa de emprego dos homens e a das mulheres em 2007 na UE-271 aí está para o 
demonstrar. Trata-se de uma questão de importância capital, não só porque, obviamente, a 
igualdade é um direito fundamental, mas também porque o Conselho Europeu de Lisboa, de 
Março de 2000, assumiu como objectivo da União Europeia a elevação da taxa de emprego 
das mulheres acima de 60% até 2010.

Além disso, os números relativos às disparidades salariais – diferença média de 15% entre a 
remuneração dos homens e a das mulheres na UE – demonstram que as desigualdades em 
razão do género, que têm de ser suprimidas, respeitam tanto à taxa de emprego como à 
qualidade do emprego. O relatório de 2008 da Confederação Sindical Internacional sobre 
disparidades salariais globais entre homens e mulheres revela que não só a elevação do nível 
de educação das mulheres não conduz necessariamente à diminuição das disparidades nas 
remunerações, como, pelo contrário, em alguns casos implica, de facto, o aumento 
concomitante dessas disparidades.

Por outro lado, tanto a observação empírica como os estudos realizados evidenciam a 
desconformidade entre, por um lado, as desigualdades efectivamente existentes entre homens 
e mulheres e, por outro, os números relativos à litigância e a denúncias relacionadas com essa 
matéria. Devido à insuficiência da informação e do apoio de que dispõem, e a um contexto 
socioeconómico em que ainda se tenta passar a ideia de que o seu trabalho é supérfluo, as 
mulheres mostram-se relutantes em fazer valer os seus direitos.

Revisão da directiva de 1976 relativa à igualdade de tratamento no emprego

A entrada em vigor do Tratado de Amesterdão deu ensejo a que se procedesse à revisão da 
directiva de 1976 relativa à igualdade de tratamento no emprego à luz das novas realidades 
sociais e da jurisprudência entretanto estabelecida pelo Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias. 

A Directiva 2002/73/CE, que dá corpo a essa revisão e que beneficiou da prévia adopção de 
legislação semelhante no domínio da luta contra a discriminação (Directivas 2000/78/CE e
2000/48/CE), decorre de uma decisão conjunta do Parlamento e do Conselho. A Comissão
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros desempenhou um papel de relevo nesse
processo, tendo resultado de iniciativas suas muitas das inovações que tornaram essa directiva 
um marco importante na luta pela igualdade entre homens e mulheres.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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A directiva revista alterou substancialmente a legislação anterior, designadamente em 
consequência da integração dos seguintes elementos:

- introdução das definições de discriminação directa e discriminação indirecta e de assédio 
e assédio sexual num instrumento juridicamente vinculativo;

- adopção obrigatória pelos Estados-Membros de medidas que induzam as empresas a agir
no sentido de evitarem as práticas de discriminação em razão do género, combatendo, em 
especial, o assédio e o assédio sexual;

- fomento da incorporação, pelos Estados-Membros, da perspectiva do género quer na 
elaboração, quer na aplicação da leis;

- criação obrigatória pelos Estados-Membros de organismos governamentais 
especializados, de âmbito nacional, que promovam a igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres ("organismos em prol da igualdade");

- salvaguarda dos direitos das mulheres e dos homens no regresso ao trabalho após licença 
de maternidade ou, nos Estados-Membros que reconhecem tais direitos, licença de 
paternidade ou por adopção;

- apelo aos Estados-Membros para que decretem medidas de incentivo ao diálogo social;
- intensificação da participação das ONG na promoção da igualdade;
- obrigação dos Estados-Membros de promoverem a adopção, por parte das empresas, de 

planos que assegurem a igualdade de tratamento entre homens e mulheres;
- adopção obrigatória pelos Estados-Membros de regimes sancionatórios aplicáveis às 

infracções nesta matéria e de medidas que garantam a sua efectividade. As sanções, que 
podem incluir o pagamento de indemnizações às vítimas, devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Cumprimento da directiva de 2002 relativa à igualdade de tratamento no emprego

Nos termos do artigo 2.º da directiva, os Estados-Membros estavam obrigados, o mais tardar
até 5 de Outubro de 2005, a adoptar as medidas legislativas, regulamentares e administrativas 
indispensáveis ao cumprimento da Directiva 2002/73/CE, ou a velar por que empregadores e 
trabalhadores chegassem a acordo quanto às disposições requeridas. Os Estados-Membros 
deveriam tomar as medidas que permitissem a estes últimos assegurar, em permanência, os 
resultados exigidos pela directiva, e dar imediato conhecimento do facto à Comissão. Além 
disso, obrigavam-se a fornecer a informação necessária para que a Comissão pudesse, por sua 
vez, informar o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a aplicação da directiva no decurso 
de um período de três anos.

Após a apresentação do referido relatório, importará avaliar o modo como os 
Estados-Membros elaboraram os instrumentos específicos de aplicação da directiva, em 
especial quanto ao seguinte:

- transposição dos conceitos de “discriminação directa”, “discriminação indirecta”, 
“assédio” e “assédio sexual” em toda a sua amplitude;

- inclusão dos funcionários públicos e dos trabalhadores independentes no âmbito de 
aplicação da directiva;

- criação de organismos governamentais de âmbito nacional com as competências e os 
recursos necessários para, com independência, promover a igualdade de tratamento sem 
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discriminação em função do sexo e para avaliar a evolução da situação;
- disponibilidade do recurso às vias judiciais;
- previsão de sanções suficientemente dissuasivas que permitam compensar adequadamente 

as vítimas, o que pressupõe a inexistência de limites máximos previamente fixados;
- reconhecimento do direito de determinadas organizações a intervirem em processos 

judiciais em nome ou em apoio das vítimas;
- empenhamento governamental na elaboração de estratégias integradas de combate à 

discriminação que incluam medidas preventivas;
- medidas adoptadas ao abrigo do n.º 8 do artigo 2.º (ou seja, acções positivas) com vista a 

“assegurar, na prática, a plena igualdade entre homens e mulheres”;
- definição de procedimentos de controlo da observação das práticas em uso nos locais de 

trabalho numa perspectiva de redução da discriminação em função do sexo verificada no 
emprego;

- meios utilizados para incentivar os empregadores a fornecerem informação periódica 
sobre a igualdade de tratamento entre homens e mulheres;

- especificações relativas à admissibilidade da exclusão “baseada numa característica 
relacionada com o sexo”;

- procedimentos de consulta e diálogo com os parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil que “possuam legítimo interesse em contribuir para a luta contra a 
discriminação em razão do sexo”.

Ao adoptar a Directiva 2002/73/CE, a União Europeia muniu-se de uma ferramenta adequada 
ao seu propósito de ver melhoradas as legislações nacionais no respeitante à igualdade de 
tratamento no emprego, mas os atrasos ou as deficiências na aplicação da mesma poderão 
comprometer os objectivos da estratégia de Lisboa e a possibilidade da plena realização do
potencial económico e social da UE.

Aplicação e transposição da Directiva 2002/73/CE e os processos instaurados pela 
Comissão

Até agora, apenas a Espanha procedeu a uma correcta transposição da Directiva 2002/73/CE.

1) Processos por não comunicação:

No termo do prazo de transposição da Directiva 2002/73/CE, nove Estados-Membros não 
tinham ainda notificado as medidas adoptadas para assegurar essa mesma transposição, 
circunstância que levou a Comissão a instaurar processos de infracção contra todos eles.

Actualmente (Maio de 2008), estão ainda em curso os processos contra o Luxemburgo e a 
Bélgica. Um recente acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, de 6 de 
Março de 2008, veio confirmar que o Luxemburgo não cumpriu as suas obrigações nesta 
matéria.

No caso da Bélgica, verifica-se um incumprimento parcial da directiva, dada a falta de alguma 
regulamentação a nível regional.

2) Processos por não conformidade:
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A Comissão apurou inúmeras deficiências na transposição da Directiva 2002/73/CE devidas 
ao grau de complexidade e ao carácter inovador das disposições em causa, motivo por que 
enviou cartas de notificação de incumprimento a 22 Estados-Membros; no entanto, é de 
esperar que muitas das falhas detectadas sejam sanadas através do diálogo entre a Comissão e 
os Estados-Membros.
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