
 
Cronologia: marcos da luta pelos direitos das
mulheres na UE (vídeo)
 
O longo caminho percorrido pela UE em prol da igualdade de direitos para as mulheres
pode ver-se ameaçado pela pandemia. Reveja alguns marcos já alcançados.
 

A pandemia de COVID-19 teve um impacto desproporcional sobre as mulheres, que
representam a maioria dos trabalhadores em serviços essenciais, incluindo os cuidados de
saúde, cuidados a terceiros e o setor das vendas ao público.
 
Leia alguns dados sobre o impacto da COVID-19 nas mulheres.
 
 
A igualdade entre homens e mulheres é um valor fundamental da União Europeia (UE), mas
ainda há muitos desafios pela frente. Numa altura em que a pandemia contribui para exacerbar
essas desigualdades, o Parlamento Europeu apelou a que sejam tomadas medidas para as
resolver.
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Saiba como o Parlamento Europeu luta pela igualdade de género.
 
Num momento em que o Parlamento Europeu assinala o Dia Internacional da Mulher, descubra
o que fez recentesente para lutar contra as desigualdades de género:
 

Garantir  a  justiça  climática  -  adoção  de  medidas  para  mitigar  o  impacto  das
alterações  climáticas  nas  mulheres  (2017) 
Combater  o  assédio  sexual  no  local  de  trabalho,  no  espaço público,  na  vida
política,  na  internet  e  fora  dela  (2018) 
Adotar novas regras relativas à conciliação entre a vida profissional e a vida
familiar com normas mínimas acrescidas para as licenças concedidas aos pais e
aos prestadores de cuidados (2019) 
Apelar a objetivos de redução específicos, investimento, organização do trabalho e
formação para colmatar  as disparidades salariais entre mulheres e homens
(2020)Apelar  à erradicação da prática de mutilação genital  feminina  (2020) 
Promover  umamaior  participação  feminina  na  economia  digitalmaior
participação feminina na economia digital e propor medidas para colmatar o   e
incentivar as raparigas a estudarem as STEM (ciência, tecnologia, engenharia e
matemática) e as TIC (tecnologias da informação e da comunicação), entre outros
(2021) 
Reiterar o apelo aos países da UE para ratificarem a   contra a violência baseada
no género (2021)
 

"  Deve ser  garantida a igualdade entre  homens e
mulheres  em  todos  os  domínios,  incluindo  em
matéria  de  emprego,  trabalho  e  remuneração.  "
Artigo 23.° - Igualdade entre homens e mulheres
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://fra.europa.eu/pt/eu-charter/title/title-iii-equality
https://fra.europa.eu/pt/eu-charter/title/title-iii-equality
https://fra.europa.eu/pt/eu-charter/title/title-iii-equality
https://fra.europa.eu/pt/eu-charter/title/title-iii-equality
https://fra.europa.eu/pt/eu-charter/title/title-iii-equality
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190712STO56961/como-o-parlamento-europeu-luta-pela-igualdade-de-genero-na-ue


Perspetiva de género e recuperação 
O Parlamento quer que a Comissão Europeia e os países da UE disponibilizem recursos para
ajudar as mulheres a recuperarem da crise, em particular no que diz respeito ao emprego, à
violência e aos direitos a cuidados de saúde. Além disso, os eurodeputados querem que a
igualdade constitua uma das prioridades da Conferência sobre o Futuro da Europa.
 
No dia 8 de março, o Parlamento Europeu assinalou o Dia Internacional da Mulher durante a
sua sessão plenária e, a 4 de março, a comissão dos direitos das mulheres e da igualdade dos
géneros (FEMM) organizará o evento ‘Somos fortes: As mulheres a liderar a luta contra a
COVID-19’.
 
Reveja online o evento da FEMM de 4 de março a partir das 8h00.*
 
* Na hora de Lisboa.
 

" As mulheres não só conseguem resistir a qualquer
crise, mas também estão na vanguarda da política
futura.  Vamos  finalmente  fazer  do  século  XXI  o
século  das  mulheres.  "
Evelyn Regner
Presidente da comissão parlamentar FEMM

Para saber mais
Dia Internacional da Mulher celebrado na sessão plenária (08-03-2021)
Comunicado de imprensa do IWD 2021: A dimensão do género deve ser incluída nos planos
de recuperação da COVID-19 (04-03-2021, EN)

Infografia - A crise do coronavírus: Uma divisão de gênero emergente? (03-2021, EN)
Estudo ''COVID-19: A necessidade de uma resposta relativa ao género'' (02-2021, EN)
Alcançar a igualdade de género face à pandemia e aos desafios existentes (01-2021, EN)
Texto da resolução adotada pelo PE: 25 anos após a Declaração de Beijing e a Plataforma de
Ação: desafios futuros no âmbito dos direitos das mulheres (11-02-2021)
Texto da resolução adotada pelo PE: A perspetiva de género na crise COVID-19 e no período
pós-crise (21-01-2021)
O fosso entre homens e mulheres no emprego público e na liderança da UE: traçar medidas
promissoras para a igualdade de género e a igualdade de oportunidades na UE dos 27 (03-
2021, EN)
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