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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Procedimento consultivo
Maioria dos votos expressos

**I **I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II **II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I ***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Procedimento de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III ***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aplicação 
do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma 
actividade independente e que revoga a Directiva 86/613/CEE
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0636),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 3 do artigo 141.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0341/2008),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão 
dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto proposto pela 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 reforçar a protecção 
da maternidade das trabalhadoras 
independentes e melhorar a situação dos 
cônjuges colaboradores na agricultura, nas 
actividades artesanais, no comércio, nas 
pequenas e médias empresas e nas 
profissões liberais.
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Or. fr

Justificação

As avaliações de impacto efectuadas pela Comissão demonstraram a ineficácia da Directiva 
86/613/CEE; O Parlamento Europeu solicitou, em diversas ocasiões e, designadamente, na 
sua Resolução de 21 de Fevereiro de 1997, inteiramente consagrada aos cônjuges 
colaboradores, que se reexaminasse a directiva para melhorar a situação social dos 
trabalhadores independentes e dos cônjuges colaboradores em todos os domínios de 
actividade, tanto na agricultura como no sector do artesanato, no comércio, nas pequenas e 
médias empresas e nas profissões liberais.  

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-A) Na sua Resolução, de 21 de 
Fevereiro de 1997, sobre a situação dos 
cônjuges auxiliares dos trabalhadores 
independentes1, o Parlamento Europeu 
propôs a inscrição obrigatória dos 
cônjuges colaboradores 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 ou de velhice.
JO C 85 de 17.3.1997, p. 0186.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros podem, ao 
abrigo do n.º 4 do artigo 141.º do Tratado, 
manter ou adoptar medidas que 
estabeleçam regalias específicas destinadas 

(10) Os Estados-Membros podem, ao 
abrigo do n.º 4 do artigo 141.º do Tratado, 
manter ou adoptar medidas que 
estabeleçam regalias específicas destinadas 
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a facilitar o exercício de uma actividade 
profissional independente pelas pessoas do 
sexo sub-representado, ou a prevenir ou 
compensar desvantagens na sua carreira 
profissional. Em princípio, as medidas 
destinadas a concretizar na prática a 
igualdade não devem ser consideradas 
como uma violação do princípio jurídico 
da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres.

a facilitar o exercício de uma actividade 
profissional independente pelas pessoas do 
sexo sub-representado, ou a prevenir ou 
compensar desvantagens na sua carreira 
profissional. Em princípio, estas medidas 
sob a forma de acções positivas destinadas 
a concretizar na prática a igualdade não 
devem ser consideradas como uma 
violação do princípio jurídico da igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres.

Or. fr

Justificação

Cumpre lembrar que podem ser levadas a cabo acções positivas neste domínio.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto proposto pela 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 
colaboradores devem ter o direito de 
beneficiar de um nível de protecção pelo 
menos equivalente ao dos trabalhadores 
independentes, nas mesmas condições a 
estes aplicáveis. Os Estados-Membros 
devem tomar as medidas necessárias para 
tornar possível tal escolha. De qualquer 
forma, o nível de protecção dos cônjuges 
colaboradores deveria ser proporcional à 
sua participação nas actividades do 
trabalhador independente no âmbito da 
empresa familiar.

Or. fr

Justificação

A experiência de alguns Estados-Membros mostra que, quando é deixada ao critério dos 
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cônjuges colaboradores a opção de se inscrever (ou não) no regime de segurança social, 
estes frequentemente não se inscrevem. É certo que a inscrição tem custos, mas os cônjuges 
colaboradores não estão conscientes das graves consequências de não beneficiarem da 
cobertura de um regime de segurança social, nomeadamente em caso de divórcio ou de óbito 
do cônjuge.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto proposto pela Comissão Alteração

(16) Reforçar a eficácia e a eficiência dos 
sistemas previdenciais, designadamente 
através da melhoria dos incentivos, de uma 
melhor administração e avaliação e da 
definição de prioridades nos programas de 
despesas, tornou-se crucial para garantir a 
viabilidade financeira a longo prazo dos 
modelos sociais europeus. Ao definir as 
medidas necessárias para a aplicação da 
presente directiva, os Estados-Membros 
devem ter em atenção a necessidade de 
melhorar e garantir a qualidade e a 
sustentabilidade a longo prazo dos 
respectivos sistemas de protecção social.

(16) Reforçar a eficácia e a eficiência dos 
sistemas previdenciais, designadamente 
através da melhoria dos incentivos, de uma 
melhor administração e avaliação e da 
definição de prioridades nos programas de 
despesas, tornou-se crucial para garantir a 
viabilidade financeira a longo prazo dos 
modelos sociais europeus.

Or. fr

Justificação

As medidas destinadas a melhorar a situação dos trabalhadores independentes e dos 
cônjuges colaboradores não podem, em caso algum, prejudicar a viabilidade dos regimes de 
protecção social na medida em que aumentará o número de pessoas que pagará 
contribuições para a segurança social.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto proposto pela Comissão Alteração

(18) A protecção contra a discriminação 
em razão do sexo deve ser reforçada pela 

(18) A protecção dos trabalhadores 
independentes e dos cônjuges 



PR\761748PT.doc 9/23 PE418.192v01-00

PT

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.

colaboradores contra a discriminação em 
razão do sexo deve ser reforçada pela 
existência de um órgão independente em 
cada Estado-Membro, com competências 
para analisar os problemas em causa, 
estudar possíveis soluções e prestar 
assistência concreta às vítimas.

Or. fr

Justificação

É conveniente não misturar as questões ligadas aos direitos humanos com a igualdade de 
tratamento entre os homens e as mulheres.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) «trabalhadores independentes»: todas as 
pessoas que exerçam, nas condições 
previstas pelo direito nacional, uma 
actividade lucrativa por conta própria, 
incluindo os agricultores e os membros das 
profissões liberais;

a) «trabalhadores independentes»: todas as 
pessoas que exerçam, nas condições 
previstas pelo direito nacional, uma 
actividade lucrativa por conta própria, 
incluindo os agricultores, os membros das 
profissões liberais, os artesãos e os 
comerciantes, assim como no quadro das 
pequenas e médias empresas;

Or. fr
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Justificação

As pequenas e médias empresas, os artesãos e os comerciantes também constituem grupos de 
trabalhadores independentes relevantes.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

A fim de garantir, na prática, a plena 
igualdade entre homens e mulheres, o 
princípio da igualdade de tratamento não 
obsta a que os Estados-Membros 
mantenham ou aprovem medidas 
específicas destinadas a prevenir ou 
compensar desvantagens relacionadas com 
o sexo.

A fim de garantir, na prática, a plena 
igualdade entre homens e mulheres, o 
princípio da igualdade de tratamento não 
obsta a que os Estados-Membros 
mantenham ou aprovem medidas 
específicas destinadas a prevenir ou 
compensar desvantagens relacionadas com 
o sexo com o objectivo, por exemplo, de 
promover o empreendedorismo das 
mulheres.

Or. fr

Justificação

Cumpre mencionar a criação de empresas pelas mulheres.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto proposto pela 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 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 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 
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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 
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 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, com a dupla condição de os 
serviços terem sido correctamente 
prestados e de a remuneração ser a 
normalmente praticada para esses 
serviços.

Or. fr

Justificação

A inscrição dos cônjuges colaboradores nos sistemas de protecção social deveria ser 
obrigatória. A experiência de alguns Estados-Membros mostra que, quando é deixada ao 
critério dos cônjuges colaboradores a opção de se inscrever (ou não) num regime de 
segurança social, estes frequentemente não se inscrevem. São raros os cônjuges 
colaboradores que se apercebem de que, designadamente em caso de divórcio, estão 
desprovidos de qualquer protecção social, sobretudo em matéria de direitos a pensão.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.° 1

Texto proposto pela 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 e cônjuges 
colaboradoras possam ter direito a uma 
licença de maternidade adaptada à 
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92/85/CEE. especificidade das trabalhadoras 
independentes e à situação das cônjuges 
colaboradoras. A pedido destas, essa 
licença deveria ter uma duração de, pelo 
menos, quatro semanas antes do parto e 
quatro semanas após o parto.

Or. fr

Justificação

Dada a especificidade da situação das trabalhadoras independentes e das cônjuges 
colaboradoras, as medidas de protecção que lhes dizem respeito não devem ser decalcadas 
do regime de licença de maternidade das trabalhadoras assalariadas. Na maioria dos casos, 
as trabalhadoras independentes e as cônjuges colaboradoras não querem, ou não podem, 
interromper a sua actividade durante muitas semanas. Seria, por conseguinte, conveniente 
prever quer um subsídio de maternidade quer sistemas de substituição eficazes.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto proposto pela 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 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.

Or. fr

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Reconhecimento do trabalho dos 
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cônjuges colaboradores
Os Estados-Membros comprometem-se 
a analisar em que condições pode ser 
favorecido o reconhecimento do 
trabalho prestado pelos cônjuges 
colaboradores e, com base nessa 
análise, a analisar todas as iniciativas 
adequadas com vista a favorecer esse 
reconhecimento.

Or. fr

Justificação

Trata-se do antigo artigo 7.º da Directiva 86/613/CEE relativo ao reconhecimento do 
trabalho dos cônjuges colaboradores para poder eventualmente prever compensações em 
caso de divórcio ou de separação, circunstância que colocaria o cônjuge colaborador numa 
situação muito precária ao cabo de anos de trabalho em benefício da exploração ou da 
empresa.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 13 – nº 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam um ou 
mais órgãos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação em razão do sexo.
Tais órgãos podem ser parte de instâncias 
responsáveis, à escala nacional, pela 
defesa dos direitos humanos, a 
salvaguarda dos direitos individuais ou a 
aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento.

1. Os Estados-Membros designam um 
órgão para a aplicação da presente 
directiva. Este órgão pode ser escolhido 
entre os órgãos existentes para a 
promoção, a análise, o acompanhamento e 
o apoio da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres.

Or. fr

Justificação

É preferível não misturar as competências em matéria de direitos humanos ou de luta contra 
outras discriminações e as de minorias com a igualdade de tratamento entre homens e 
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mulheres visto serem questões que deveriam ser tratadas de forma diferenciada.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
funções dos órgãos referidos no n.º 1 
incluem:

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
funções do órgão referido no n.º 1 
incluem:

Or. fr

Justificação

(Ver a justificação da alteração 13 ao n.º 1 do artigo 10.º.).

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) intercambiar, ao nível apropriado, as 
informações disponíveis com órgãos 
europeus homólogos, tais como o Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género.

Or. fr

Justificação

É conveniente que estes órgãos permutem informações, em especial, com o Instituto Europeu 
para a Igualdade de Género.
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Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Integração do princípio da igualdade dos 

géneros
Os Estados-Membros têm activamente em 
conta o objectivo da igualdade entre 
homens e mulheres ao formularem e 
implementarem disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas, 
políticas e actividades nos domínios 
previstos na presente directiva.

Or. fr

Justificação

Estas disposições provêem da Directiva 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 
actividade profissional (reformulação) e justifica-se introduzi-las também na presente 
directiva.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 13 – nº 1

Texto proposto pela 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.
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Or. fr

Justificação
Sete anos é um período demasiado longo para aguardar pelo relatório da Comissão.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Revisão

O mais tardar quatro anos após a data 
referida no n.º 1 do artigo 14.º, a 
Comissão procederá à análise do 
funcionamento da presente directiva e 
proporá as alterações eventualmente 
necessárias.

Or. fr

Justificação

Estas disposições provêem da Directiva 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 
actividade profissional (reformulação) e justifica-se introduzi-las também na presente 
directiva.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 2

Texto proposto pela 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. Quando dificuldades específicas o 
justifiquem, os Estados-Membros podem 
dispor de um período adicional de [um 
ano] para dar cumprimento à presente 
directiva.

Or. fr
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Justificação

A derrogação não pode exceder um ano.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 14-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Requisitos mínimos

Para defender o princípio da igualdade de 
tratamento, os Estados-Membros podem 
introduzir ou manter disposições mais 
favoráveis do que as estabelecidas na 
presente directiva.

Or. fr

Justificação

Estas disposições provêem da Directiva 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 
actividade profissional (reformulação) e justifica-se introduzi-las também na presente 
directiva.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Directiva de 11 de Dezembro de 19861 possui uma longa história e um passado pouco 
glorioso. A proposta inicial da Comissão, datada de 19842, era muito mais ambiciosa do que o 
documento que acabou por ser adoptado pelo Conselho em 1986.

Em resoluções e relatórios aprovados nos anos noventa, o Parlamento Europeu reivindicou 
reiteradamente uma melhoria desta directiva.

No seu relatório de 19973, relativo à situação dos cônjuges colaboradores dos trabalhadores 
independentes, o Parlamento lamentou a extrema timidez da redacção da Directiva 
86/613/CEE, que não permitiu melhorar minimamente a situação dos cônjuges colaboradores 
dos trabalhadores independentes no que respeita ao reconhecimento do seu trabalho e de uma 
segurança social adequada.
"
O Parlamento pediu uma directiva modificada mais vinculativa para os Estados-Membros, 
que previsse:

- o registo obrigatório dos cônjuges colaboradores, de forma a deixarem de ser trabalhadores 
invisíveis,

- a obrigação de os Estados-Membros adoptarem medidas destinadas a permitir aos cônjuges 
colaboradores contratarem uma previdência que cubra, nomeadamente, os cuidados de saúde 
e as pensões de reforma.

Apesar dos repetidos apelos do Parlamento e das suas propostas muito concretas com vista a 
garantir a igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade 
independente, incluindo os seus cônjuges colaboradores, a Comissão esperou por Outubro de 
2008 para propor a derrogação da Directiva 86/613/CEE e para submeter à apreciação do 
Parlamento Europeu e do Conselho uma proposta de directiva4 com a base jurídica específica 
do artigo 141.º do Tratado CE. Esta apenas cobre os aspectos ainda não abrangidos por outras 
directivas entretanto adoptadas e que aplicam o princípio da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres5. Recorde-se que a directiva de 1986 tinha por base os artigos 100.º e 
235.º e não o artigo 119.º do Tratado de Roma, que não se aplicava aos trabalhadores 
independentes, enquanto o n.º 3 do artigo 141.º passou a ser aplicável em matéria de emprego 
e trabalho, abrangendo, portanto, os trabalhadores independentes.

                                               
1 Directiva 86/613/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1986, relativa à aplicação do princípio de igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente, incluindo a actividade 
agrícola, bem como à protecção da maternidade (JO L 359 de 19.12.1986, p. 56).
2 Proposta de Directiva do Conselho relativa à aplicação do princípio de igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres que exerçam uma actividade independente, incluindo a actividade agrícola, bem como à protecção da 
maternidade, COM/84/57final, JO C 113 de 27.4.1984, p. 4.
3 Relatório sobre a situação dos cônjuges auxiliares dos trabalhadores independentes, de 8 de Janeiro de 1997, 
JO C 055 de 24.02.1997, p. 3.
4 COM(2008)636 final.
5 79/7/CEE, 2004/113/CE, 2006/54/CE.
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A opção da Comissão de derrogar a directiva de 1986 e de propor um novo instrumento 
legislativo para a aplicação do princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres 
que exerçam uma actividade independente ou que contribuam para o exercício dessa 
actividade tem por base os relatórios relativos à aplicação da directiva de 1986, relatórios de 
peritos e avaliações de impacto1. Todos estes relatórios e estudos demonstraram a ineficácia 
da directiva de 1986, cujos resultados práticos são insatisfatórios relativamente ao objectivo 
da directiva, no que respeita tanto aos próprios trabalhadores independentes, como, 
nomeadamente, aos seus cônjuges colaboradores, mesmo considerando o facto de a situação 
legal destas duas categorias de pessoas ser claramente diferente.

É certo que, desde 1986, a situação quer dos trabalhadores independentes, quer dos seus 
cônjuges colaboradores ou das pessoas que com eles vivem em união de facto reconhecida 
enquanto tal no direito nacional, nos sectores da agricultura, do artesanato e do comércio e nas 
profissões liberais, evoluiu na maioria dos Estados-Membros. Tal evolução sente-se tanto na 
inscrição na segurança social, como na protecção da maternidade.

O relatório de avaliação de impacto2 que acompanha a nova proposta de directiva permite 
avaliar o seu alcance, no que respeita tanto aos trabalhadores independentes, como aos seus 
cônjuges colaboradores, ou seja, os parceiros de facto reconhecidos.

Os trabalhadores independentes

Na Europa, a actividade independente, que ocupa 16% da população activa, continua a ser 
uma actividade minoritária. Só um terço dos 32,5 milhões de trabalhadores independentes são 
mulheres3, embora as mulheres pareçam mais dispostas a lançarem-se numa actividade 
independente para evitar o desemprego ou conciliar melhor a vida profissional com a vida 
familiar.

71% das mulheres que exercem uma actividade independente trabalham no sector dos 
serviços. Na agricultura, observa-se um número equivalente de mulheres e homens, 
respectivamente 21% e 20%. Segundo o relatório EPEC4, o maior aumento (10% entre 1998 e 
2006) de mulheres que exercem uma actividade independente foi constatado no Grão-Ducado 
                                               
1 Relatório da Comissão sobre a aplicação da Directiva do Conselho de 11 de Dezembro de 1986 relativa à 
aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade 
independente, incluindo a actividade agrícola, bem como a protecção da maternidade (COM(94) 613). Report on 
Directive 86/613/EEC by the Network of Legal Experts on the application of Community Law on equal treatment 
between men and women (Relatório da rede de peritos jurídicos independentes sobre a aplicação do direito 
comunitário em matéria de igualdade de tratamento entre homens e mulheres), SEC(2008)2592, 
SEC(2008)2593. 
2 SEC(2008)2593
3 EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self-employed capacity and assisting spouses, Direcção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Igualdade 
de Oportunidades, Junho de 2008.
4 EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self-employed capacity and assisting spouses, Direcção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Igualdade 
de Oportunidades, Junho de 2008.peritos jurídicos independentes sobre a aplicação do direito comunitário em 
matéria de igualdade de tratamento entre homens e mulheres), SEC(2008)2592, SEC(2008)2593 
4 SEC(2008)2593
4 EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self-employed capacity and assisting spouses, Direcção-Geral.
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do Luxemburgo, seguindo-se-lhe a Grécia, a Itália e Chipre (5%).

A proposta que consiste em eliminar os obstáculos ao acesso das mulheres a uma actividade 
independente, prevendo, por exemplo, medidas ou vantagens específicas destinadas a facilitar 
o exercício de uma actividade independente por parte do género sub-representado, deve, 
portanto, não só ser apoiada como também reforçada enquanto acção positiva (considerando 
10 e artigo 4.º da proposta de directiva).

A proposta relativa à constituição de uma sociedade (artigo 5.º) é extremamente importante, 
pois prevê medidas vinculativas que impedem a proibição, pelo direito nacional, da 
constituição de uma sociedade entre cônjuges ou parceiros de facto. Nos termos desta 
disposição, deixará de ser proibido a um independente contratar o seu cônjuge ou parceiro na 
sociedade enquanto trabalhador assalariado, o que resolve de forma exemplar o problema da 
segurança social independente do cônjuge colaborador, a possibilidade de incluir nas despesas 
de exploração a remuneração efectiva do cônjuge, desde que se trate de uma remuneração 
normal por serviços devidamente prestados e que sejam realizadas todas as retenções e 
cotizações legalmente obrigatórias.

No que se refere à protecção da maternidade das mulheres que exercem uma actividade 
independente, o sistema de licença de parto não deve ser igual ao dos trabalhadores 
assalariados.

Na maioria dos casos, as chefes das empresas ou das explorações não podem dar-se ao luxo 
de interromper as suas actividades durante longas semanas. Contudo, a seu pedido, a licença 
deveria ter uma duração mínima de quatro semanas antes e quatro semanas depois do parto, 
por razões de protecção da saúde da mãe e do filho. Também para as trabalhadoras 
assalariadas, este mínimo obrigatório é actualmente aplicado com o máximo rigor.

No que respeita ao subsídio de parto, o mesmo deve ser pelo menos equivalente ao subsídio 
em caso de doença, mas tem de existir no direito nacional, o que, aparentemente, não é o caso 
em todos os Estados-Membros.

É um facto que, em 19 Estados-Membros, as mulheres que exercem uma actividade 
independente já têm direito a uma licença de parto remunerada de 14 semanas. Do modo de 
financiamento do subsídio (a cargo do Estado ou com base numa quotização a cargo dos 
trabalhadores independentes) podem resultar distorções de concorrência. Se existem serviços 
nacionais de substituição, há que prever o acesso dos trabalhadores independentes a tais 
serviços a título de alternativa ao subsídio pecuniário.

Os cônjuges colaboradores e os parceiros de facto

A União Europeia a 27 conta cerca de 3,75 milhões de cônjuges (ou membros da família) 
colaboradores, o que corresponde a 11,5% de todos os trabalhadores independentes da União 
Europeia1. Cerca de 11% dos trabalhadores independentes declaram ser ajudados por um 
                                               
1 EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 

self-employed capacity and assisting spouses, Direcção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da 
Igualdade de Oportunidades, Junho de 2008.
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membro da família. Na maioria dos casos, trata-se das mulheres que ajudam os seus cônjuges 
ou parceiros de facto reconhecidos.

Os cônjuges colaboradores não constituem um grupo homogéneo. Trata-se de uma ocupação 
maioritária na agricultura, no artesanato e no comércio, mas também nas profissões liberais.
Em certos Estados-Membros, os cônjuges colaboradores podem beneficiar de um estatuto. Em 
França, por exemplo, podem escolher entre três possibilidades: cônjuges assalariados, 
cônjuges associados ou cônjuges colaboradores, com uma inscrição no "Registre du 
commerce" ou no "Répertoire des métiers". Na maioria dos Estados-Membros continuam a 
não dispor de estatuto próprio. O seu trabalho não é reconhecido. Não beneficiam de uma 
segurança social independente do cônjuge. Em grande parte dos Estados-Membros possuem 
direitos derivados, isto é, são cobertos (como os filhos) pela segurança social do trabalhador 
independente e têm direito a uma pensão de viuvez após a morte deste. Mas que acontece em 
caso de divórcio, sobretudo após longos anos de casamento? O cônjuge corre um risco muito 
elevado de pobreza sem protecção social própria, pois não possui nenhum estatuto e não 
dispõe de nenhuma prova dos anos de trabalho para poder pedir qualquer pensão de velhice 
ou invalidez.

A directiva de 1986 não atingiu o seu objectivo, apesar de, em certos Estados-Membros, ser 
oferecida aos cônjuges colaboradores a possibilidade de se inscreverem, numa base 
voluntária, num sistema de segurança social, em geral o dos trabalhadores independentes, 
quando existe.

Em determinados Estados-Membros, os cônjuges colaboradores são obrigados a inscreverem-
se nos sistemas de segurança social (França desde Julho de 2007, Bélgica desde 2006).

Também em Portugal, os cônjuges colaboradores estão obrigatoriamente sujeitos ao regime 
dos trabalhadores independentes e beneficiam de prestações desse regime. No Grão-Ducado 
do Luxemburgo existe, desde 1974, um sistema obrigatório de segurança social para os 
cônjuges colaboradores e os membros da família que colaboram no sector agrícola. O mesmo 
regime existe igualmente para o artesanato, o comércio e as profissões liberais, embora 
preveja numerosas possibilidades de derrogação e dispensa.

Na Finlândia, qualquer residente participa automaticamente no sistema de segurança social, 
independentemente do seu tipo de ocupação. Na Alemanha, os cônjuges colaboradores são 
considerados co-proprietários da empresa ou da exploração agrícola e beneficiam do estatuto 
de trabalhadores independentes.

As experiências desses Estados-Membros demonstraram que só a inscrição obrigatória 
constitui um mecanismo eficaz.

A Directiva 86/613/CEE apenas prevê uma inscrição voluntária dos cônjuges colaboradores 
nos sistemas de segurança social. Esta revelou-se, portanto, ineficaz. Contudo, a nova 
proposta da Comissão prevê também o sistema numa base voluntária. O artigo 6.º da proposta 
estipula 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". A proposta da Comissão prevê, por 
conseguinte, a adesão dos cônjuges colaboradores dos trabalhadores independentes numa base 
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voluntária e tributária. A relatora está convencida de que tal abordagem é ineficaz e não 
melhorará minimamente a situação dos cônjuges colaboradores. As experiências dos Estados-
Membros onde existe inscrição voluntária demonstraram que, quando se oferece aos cônjuges 
colaboradores a opção de se inscreverem, ou não, num sistema de segurança social, na maior 
parte dos casos eles não se inscrevem. Temem que a sua inscrição acarrete despesas 
consideráveis sob a forma de quotização. Contudo, poucos cônjuges se apercebem das graves 
consequências da ausência de tal inscrição, que surgem no momento do divórcio ou da morte 
do cônjuge que tinha estado inscrito. Por todas estas razões, a relatora está convencida de que 
a inscrição dos cônjuges colaboradores nos sistemas de segurança social deveria tornar-se 
obrigatória. A União Europeia deve dispor de uma legislação mais vinculativa, que estabeleça 
um quadro de garantias mínimas para os cônjuges colaboradores, no seio do qual os Estados-
Membros poderão escolher a forma mais apropriada de adaptar os seus sistemas.

Assim, há que alterar em consequência o considerando 13 e o artigo 6.º da proposta de 
directiva no sentido de garantir, antes de mais, a possibilidade de inscrição no regime de 
trabalhador independente sem permitir isenções - ou seja, uma inscrição obrigatória -, mesmo 
prevendo a possibilidade de calcular as quotizações numa base fixa.

É essencial prever também que as quotizações sociais sejam dedutíveis nos impostos, 
considerando-as, por exemplo, despesas de exploração.

No que respeita à licença de parto, há que adaptá-la à situação especial dos cônjuges 
colaboradores e não a copiar da licença dos trabalhadores assalariados, como já foi justificado 
acima para os trabalhadores independentes. A opção de parar de trabalhar na empresa familiar 
antes e depois do parto depende, também para os cônjuges colaboradores, do subsídio dessa 
paragem, absolutamente recomendável pelo menos quatro semanas antes e depois do 
nascimento da criança. O incentivo a fazê-lo depende essencialmente do financiamento dessa 
licença de parto. Como acontece no Grão-Ducado do Luxemburgo, esse financiamento deve 
ser integralmente a cargo do Estado, e não a cargo do patronato e dos trabalhadores ou a cargo 
dos trabalhadores independentes e dos respectivos cônjuges, de forma a evitar distorções de 
concorrência no mercado único.

O reconhecimento do trabalho do cônjuge colaborador

A Comissão, na sua proposta de directiva destinada a substituir a directiva de 1986, ignora a 
importância do reconhecimento do trabalho realizado pelos cônjuges colaboradores. O artigo 
7.º da antiga directiva estipulava que: "Os Estados-membros comprometem-se a analisar em 
que condições pode ser favorecido o reconhecimento do trabalho prestado pelos cônjuges" 
colaboradores. Na sua proposta de revisão da directiva, a Comissão suprimiu integralmente 
esse artigo.

Nesta ordem de ideias, temos de estar atentos ao facto de que é difícil reconhecer a parte dos 
cônjuges colaboradores nos resultados da empresa sem um registo obrigatório dos mesmos. O 
reconhecimento do trabalho com vista à previsão das compensações é legítimo, 
nomeadamente, em caso de divórcio ou separação. É um facto que, dada a complexidade do 
tema, qualquer regulamentação irá afectar também o direito matrimonial, o direito fiscal e o 
direito das sociedades.
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Organismos para a igualdade

As propostas da Comissão (artigo 10.º), que misturam as competências em matéria de direitos 
do Homem com as discriminações em razão do género, são dificilmente aceitáveis. A 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres diz respeito a toda a população, ao contrário 
da das minorias discriminadas por outras razões, como a raça, a religião, etc. Eis a razão por 
que o organismo que zela pela aplicação correcta desta directiva poderá ser o mesmo que o 
organismo competente para as directivas em matéria de igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres assalariados, mas não que um organismo de protecção dos direitos humanos.

Conclusões

A directiva de 1986 não atingiu os seus objectivos porque era demasiado tímida. A actual 
proposta da Comissão continua a ser demasiado pouco ambiciosa, pois apenas propõe 
soluções pouco vinculativas. A possibilidade de opt-out e de dispensa da obrigação da 
inscrição na segurança social para o trabalhador independente e, sobretudo, para o cônjuge 
colaborador, nunca poderá garantir a igualdade de tratamento entre homens e mulheres.

Embora sabendo que a posição dos Estados-Membros está longe de ser unânime quanto à 
necessidade de melhorar o quadro legal necessário a uma correcta aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente e 
seus cônjuges colaboradores ou parceiros de facto reconhecidos.

Apesar da disparidade de posições que actualmente se verifica entre, por um lado, as 
organizações profissionais, e, por outro, as ONG interessadas, não deverá ser impossível 
chegar a um consenso razoável, capaz de permitir a adopção desta directiva em primeira 
leitura, antes das eleições europeias.
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