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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta tem por base o n.º 2 do artigo 137.º e o n.º 3 do artigo 141.º do Tratado CE. Ainda 
que a Directiva 92/85/CEE tenha por base o artigo 118.ºA do Tratado CE (agora artigo 137.º) 
e seja uma directiva especial no quadro da Directiva sobre Saúde e Segurança (Directiva 
89/391/CEE), aditou-se o artigo 141.º do Tratado CE à base jurídica da presente proposta. A 
licença de maternidade é essencial para proteger a saúde e a segurança das trabalhadoras 
grávidas ou puérperas. A protecção contra o despedimento ou a discriminação em razão da 
gravidez ou da maternidade é um aspecto essencial da protecção da saúde e da segurança das 
mulheres, bem como a remuneração durante a licença de maternidade. Mas, as regras relativas 
à licença de maternidade, à sua duração e remuneração e aos direitos e obrigações das 
mulheres que tiram uma licença de maternidade ou regressam da mesma também estão 
intrinsecamente ligadas à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres, tal como estabelecido no n.º 3 do artigo 141.º. Em consequência, as bases 
jurídicas da presente proposta são combinadas.

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, dentro das áreas da sua competência, deu 
especial atenção aos seguintes pontos:

Partilha de responsabilidades
É da maior importância que a mulher e o homem partilhem a responsabilidade da criança 
desde o nascimento, sendo também importante que seja dada ao homem a oportunidade de 
assumir esta responsabilidade. Como a actual Directiva não permite que a licença de 
paternidade seja aqui incluída, o Parlamento Europeu gostaria de sublinhar a necessidade de 
uma Directiva nesta matéria capaz de salvaguardar a igualdade de oportunidades e a partilha 
de responsabilidades;
Além disso, no sentido de assegurar a partilha de responsabilidades esta proposta de Directiva 
deverá ser vista como parte da discussão futura da Directiva da Licença Parental e da 
Directiva sobre a Igualdade de Tratamento entre Homens e Mulheres na condição de 
trabalhadores independentes;

Direitos das trabalhadoras grávidas em matéria de Emprego
A Comissão de Emprego está convicta de que a proposta de alteração da Directiva 92/85/CEE 
apoiará os direitos das mulheres grávidas em matéria de emprego. 
No entanto, sem as emendas agora propostas pela Comissão de Emprego e dos Assuntos 
Sociais e as medidas complementares acordadas pelos Parceiros Sociais a nível Europeu, 
estamos convictos de que o texto emendado não contribuirá cabalmente para uma melhor 
conciliação das vertentes profissional, privada e familiar nem para ajudar a mulher a 
reintegrar o mercado de trabalho

Extensão da licença mínima de maternidade, incluindo um período obrigatório
A Comissão propõe estender o período mínimo da licença de maternidade de 14 para 18 
semanas, incluindo um período obrigatório de seis semanas de licença após o parto. O 
objectivo é permitir à trabalhadora recuperar do parto.
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O estudo de impacto mostra que estender a licença de maternidade e incluir este período 
obrigatório após o nascimento não conduzirá, por si, a um efeito ideal em relação à posição no 
mercado de trabalho das trabalhadoras grávidas. A conjugação com outras medidas, como a 
efectiva licença parental ou outras acções (por exemplo facilidades em matéria de cuidados 
infantis de acordo com o compromisso assumido nos objectivos de Barcelona) é necessária. 
Assim, emendar a proposta de Directiva 92/85/CEE apenas pode ser vista como uma primeira 
etapa na direcção adequada.

Protecção de perspectivas da carreira
As alterações apresentadas à Directiva 92/85/CEE mencionam que é um direito das 
trabalhadoras, no âmbito do artigo 2º, retornar aos seus trabalhos ou a postos equivalentes nos 
termos e nas circunstâncias que não lhes sejam menos favoráveis e a beneficiar de quaisquer 
melhorias nas condições de trabalho a que teria tido direito durante sua ausência (artigo 2, 
parágrafo 3, b).
Isto é sustentado pela Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais, mas também se deve 
assegurar a protecção das trabalhadoras certificando-se de que obterão a instrução e a 
formação adequadas de forma a salvaguardar as suas perspectivas de carreira. 
As trabalhadoras ficam fora do mercado de trabalho durante 18 semanas, o que poderá 
conduzir a uma séria ruptura nas perspectivas de carreira. Deverá ser feito um esforço 
suplementar em matéria de formação e educação de forma a impedir que as trabalhadoras 
percam muita das legítimas perspectivas profissionais.

Os direitos das trabalhadoras independentes 
Embora a proposta de Directiva em debate só proteja os direitos das trabalhadoras por conta 
de outrem, de forma a combater a discriminação e assegurar igualdade de oportunidades, os 
Estados membros deverão certificar-se de que as mulheres que são trabalhadoras 
independentes têm a possibilidade de gozar dos mesmos direitos constantes nesta directiva;

O papel dos Parceiros Sociais
Os Parceiros Sociais a nível europeu (BusinessEurope (UNICE), CEEP e CES) alcançaram 
um acordo em matéria de licença parental a 14 Dezembro de 1995, que foi posto em prática 
pela Directiva do Conselho 96/34/CE (de 3 Junho 1996). Esta Directiva refere as prescrições 
mínimas sobre a licença parental, enquanto meio importante de conciliar a vida profissional e 
a vida familiar e de promover a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e 
mulheres.
Como as propostas de alteração à Directiva 92/85/CEE mencionam o regresso das 
trabalhadoras ao emprego (artigo 2, parágrafos 2, 3, 4 e 5) é igualmente importante prestar 
atenção às circunstâncias que tornam efectivamente possível a estas trabalhadoras regressar ao 
mercado de trabalho. Esta questão relaciona-se por exemplo com o facto de ser necessário 
assegurar de forma efectiva os cuidados infantis, de modo a que as trabalhadoras possam de 
facto regressar ao trabalho.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
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da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Considerando a Directiva 96/34/CE 
do Conselho de 3 de Junho de 1996 
relativa ao Acordo-quadro sobre a licença 
parental celebrado pela UNICE, pelo 
CEEP e pela CES1.

__________________________________
1 OJ L 145, 19. 6. 1996, p. 4.

Or. pt

Justificação

A Directiva do Conselho 96/34/CE é um Acordo-quadro entre a BusinessEurope (UNICE), 
CEEP e CES sobre a licença parental e é um aditamento importante à proposta de alteração 
à Directiva 92/85/CEE ao prescrever exigências mínimas facilitar a reconciliação das 
responsabilidades profissionais e parentais dos pais trabalhadores.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Considerando os objectivos 
enunciados nas conclusões do Conselho 
Europeu de Barcelona, de 15 e 16 de 
Março de 2002, em matéria de serviços de 
guarda de crianças.

Or. pt
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Justificação

O Conselho Europeu de Barcelona, de Março de 2002, concluiu que os Estados-Membros 
deveriam eliminar os obstáculos à participação das mulheres no mercado de trabalho e 
disponibilizar, até 2010, estruturas de acolhimento para, pelo menos, 90% das crianças com 
idades compreendidas os três anos e a idade da escolaridade obrigatória e pelo menos 33% 
das crianças com menos de três anos, os quais devem beneficiar em igual medida tanto as 
cidades como as zonas rurais 

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) Considerando a Comunicação da 
Comissão de 4 de Julho de 2006 "Rumo a 
uma estratégia da UE sobre os direitos da 
criança"1.
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Justificação

A Comunicação considera os direitos das crianças como uma prioridade para a UE e refere 
que os Estados Membros deverão respeitar a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos 
das crianças e os Protocolos Adicionais, assim como os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio. Considerando a presente Directiva, isto significa assegurar a todas as crianças a 
possibilidade de serem alimentadas através de aleitamento materno e obter cuidados 
apropriados de acordo com as suas necessidades de desenvolvimento e acesso a cuidados 
adequados e de alta qualidade.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) Considerando a Recomendação da 
Organização Mundial de Saúde de 16 de 
Abril de 2002 relativa a uma estratégia 
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global para a alimentação do bebé e da 
criança (A55/15).

Or. pt

Justificação

De acordo com a OMS, para uma criança ter um crescimento e um desenvolvimento óptimos 
deverá ser exclusivamente alimentada através de aleitamento materno durante os primeiros 6 
meses de vida.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Atendendo ao fenómeno do 
envelhecimento na UE e à Comunicação 
da Comissão "O Futuro Demográfico da 
Europa: transformar um desafio em 
oportunidade"1, deverão ser asseguradas 
todas as condições para uma efectiva 
protecção da maternidade. 
1 COM(2006)0571.

Or. pt

Justificação

Dadas as mudanças demográficas e a importância de ter mais crianças, devem ser 
asseguradas as condições para uma efectiva Licença de Maternidade.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 — ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 — ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se a trabalhadora alimentar a 
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criança por aleitamento materno, o 
período máximo de 18 semanas de licença 
de maternidade poderá ser acrescido de 6 
semanas suplementares.

Or. pt

Justificação

De acordo com a recomendação da OMS A55/15, a criança deve ser exclusivamente 
alimentada por aleitamento materno durante os seus primeiros 6 meses de vida. Para tornar 
isto possível, seis semanas suplementares foram adicionadas ao presente artigo.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 — ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 — ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente directiva é também 
aplicável às trabalhadoras independentes,
devendo os Estados-Membros proceder às 
adaptações necessárias das respectivas 
legislações, de forma a salvaguardar a 
igualdade de direitos no trabalho, no que 
à licença de maternidade diz respeito.

Or. pt

Justificação

As trabalhadoras independentes não devem ser tratadas de maneira distinta nem gozar de 
menos direitos que as trabalhadoras por conta de outrem.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 — ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 — ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros deverão tomar 
as medidas adequadas para assegurar a 
protecção da segurança e da saúde das 
trabalhadoras grávidas, incluindo espaços 
ergonómicos, tempo de trabalho 
(incluindo trabalho nocturno e mudança 
de trabalho) e intensidade de trabalho, 
assim como aumento da protecção contra 
agentes infecciosos específicos e a 
radiação ionizada.

Or. pt

Justificação

A protecção da segurança e saúde das trabalhadoras grávidas deve ser uma das principais 
preocupações desta Directiva.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 — ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 — ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, for despedida durante o 
período referido no n.° 1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
despedimento ocorrer nos seis meses
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o empregador deve fundamentar 
por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento, a pedido da 
trabalhadora em questão.

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, for despedida durante o 
período referido no n.° 1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
despedimento ocorrer nos doze meses
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o empregador deve fundamentar 
por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento, a pedido da 
trabalhadora em questão.

Or. pt
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Justificação

Visa assegurar que a trabalhadora não é despedida devido ao facto de ter usado o seu direito 
de licença de maternidade no período subsequente ao seu regresso de 12 e não apenas de 6 
meses. Dado o facto de nos primeiros 6 meses ser tempo de a trabalhadora e o empregador 
reajustarem o tempo de trabalho à nova situação e possivelmente introduzirem novas 
alterações ao nível do trabalho, a prevenção contra o despedimento deve ser estendida até 12 
meses.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 — ponto 3 — alínea b)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11  ponto 2  alínea c)

Texto da Comissão Alteração

«c) Deve ser garantido o direito das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, de 
retomar o seu posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente em condições 
que não lhes sejam menos favoráveis, e de 
beneficiar de quaisquer melhorias nas 
condições de trabalho a que teriam tido 
direito durante a sua ausência;»

«c) Deve ser garantido o direito das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, de 
retomar o seu posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente em condições 
que não lhes sejam menos favoráveis, e de 
beneficiar de quaisquer melhorias nas 
condições de trabalho a que teriam tido 
direito durante a sua ausência; nas 
situações excepcionais de reestruturação 
ou de profunda reorganização do 
processo produtivo deverá ser sempre 
garantido à trabalhadora a possibilidade 
de debater com a entidade trabalhadora o 
impacto dessas mudanças na sua situação 
profissional;»

Or. pt

Justificação

Este ponto é pertinente pois podem surgir circunstâncias especiais (como por exemplo 
situações de crise financeira) que poderão prejudicar a situação da mulher que se encontra 
em período de licença de maternidade e levar à perda de direitos, caso não estude 
conjuntamente com a entidade empregadora as consequências da reestruturação, vendo 
assim ser prejudicada a sua situação profissional na empresa.
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Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 — ponto 3 — alínea b-A (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11— ponto 2  alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No n.º 2, é aditada a seguinte alínea 
c-A):
c-A) As trabalhadoras, na acepção do 
artigo 2º, têm direito a educação e 
formação suplementares de forma a 
consubstanciar as suas perspectivas de 
carreira.

Or. pt

Justificação

Tem como objectivo prevenir que mulheres que foram mães sejam, por esse motivo, vítimas 
de retrocessos nas suas perspectivas de carreira, devendo a entidade empregadora (em 
diálogo com a trabalhadora) empreender as acções necessárias em matéria de educação e 
formação de forma a assegurar que as trabalhadoras mantêm as suas perspectivas de 
carreira.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1  ponto 3  alínea bB) (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11  ponto 2  alínea c-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-B) No n.º 2, é aditada a seguinte alínea 
c-B):
c-B) Os Estados-Membros devem 
assegurar que o uso da licença de 
maternidade não prejudique a 
trabalhadora nos seus direitos de pensão.

Or. pt
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Justificação

É importante que os subsídios dados às trabalhadoras durante o período de Licença de 
Maternidade não lhes tragam desvantagens em matéria de direitos de pensão. Os Estados-
membros deverão prevenir esta possibilidade e compensar a possível perda de direitos de 
pensão.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 — ponto 3 — alínea d)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11  ponto 5

Texto da Comissão Alteração

"5. Os Estados Membros tomam as 
medidas necessárias para permitir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam, durante a licença de maternidade, 
na acepção do artigo 8.º, ou quando 
regressam da mesma, solicitar ao 
respectivo empregador mudanças de 
horário e regime de trabalho, e para 
obrigar os empregadores a considerar tais 
pedidos, tendo em conta as necessidades de 
empregadores e trabalhadores.»

5. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam, durante a licença de maternidade, 
na acepção do artigo 8.º, ou quando 
regressam da mesma, solicitar ao 
respectivo empregador mudanças de 
horário e regime de trabalho, e os
empregadores sejam obrigados a 
considerar tais pedidos, tendo em conta as 
necessidades de empregadores e 
trabalhadores. Tal solicitação também 
poderá ser feita pelo progenitor, cônjuge 
ou companheiro(a) da trabalhadora que 
gozou a licença de maternidade e deverá 
ser sujeita a tratamento idêntico.»

Or. pt

Justificação

Para a partilha de responsabilidades é importante que também o progenitor, cônjuge ou 
companheiro(a) após a trabalhadora terminar a Licença de Maternidade, tenha a 
possibilidade de solicitar estas medidas de adequação dos horários de trabalho e regime de 
trabalho.
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 — parágrafo 2-A (Novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os parceiros sociais a nível europeu 
são convidados a debater o Acordo-
quadro sobre a Licença Parental de forma 
a permitir que ambos os progenitores 
contribuam para melhorar o equilíbrio 
entre a vida privada e profissional quando 
têm uma criança.

Or. pt

Justificação

A proposta de alteração da Directiva 92/85/CEE não refere as provisões necessárias para 
assegurar eficazmente a licença de maternidade e ter uma transição clara entre o fim da 
licença de maternidade e o regresso ao mercado de trabalho, como os cuidados infantis, a 
Licença de Paternidade ou a Licença Parental.
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