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DOCUMENTOS
INTERNACIONAIS RELEVANTES

CONSULTAS PÚBLICAS
Igualdade de género na UE
Objetivo: Recolher opiniões de terceiros sobre a atual situação da igualdade de género na
UE, bem como as prioridades para os próximos 5 anos, face ao enquadramento
estratégico da Comissão Europeia para o período 2016-19, que termina este ano.
Período: 08-03-2019 a 31-05-2019
Link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/genderequalitybrp/publicconsultation_en

INFORMAÇÃO DIVERSA

Dia Internacional da Mulher de 2019: embora tenhamos hoje mais igualdade, as
mudanças têm sido demasiado lentas
Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, a Comissão publicou o seu relatório de 2019
sobre a igualdade entre homens e mulheres na UE. A boa notícia é que a Europa tem
estado a realizar progressos; importa, contudo, acelerar o ritmo a que estes estão a ser
realizados.
A Comissão Juncker tem intervindo nas diferentes áreas para melhorar a vida das
mulheres na Europa, combatendo a violência contra as mulheres, colmatando as
disparidades salariais e criando melhores condições para as famílias poderem conciliar a
sua vida profissional com a vida familiar. O relatório agora publicado revela que, embora
tenham sido realizados progressos em matéria de igualdade de género, as mulheres
continuam a enfrentar desigualdades em muitas áreas.
Mais informações:


Relatório de 2019 sobre a igualdade entre homens e mulheres



Declaração da Comissão Europeia por ocasião do Dia Internacional da Mulher de
2019

Página | 2

Um salto enorme para a igualdade de género: Por um futuro laboral melhor para todos
A OIT publicou um relatório que representa, por um lado, o culminar de um trabalho
exaustivo e, em grande medida, inovador, ao abrigo da Iniciativa Centenária das Mulheres
no Trabalho, e por outro, está intimamente ligado à Agenda de 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.
O relatório identifica as principais diferenças de género e obstáculos ao trabalho digno
para as mulheres e explora as barreiras estruturais, incluindo a assistência não
remunerada, que alteram a natureza e a dimensão do envolvimento das mulheres no
emprego remunerado. Examina ainda como as leis, políticas e práticas em determinados
países abordaram estas questões e define medidas que podem e devem ser tomadas por
forma a agarrar as oportunidades apresentadas pelas mudanças no mundo laboral.


Ver também: ‘O contributo do diálogo social para a igualdade de género’

Comissão Europeia congratula-se com acordo sobre a mobilidade transfronteiriça das
sociedades
O Parlamento Europeu e os Estados-Membros chegaram a um acordo provisório sobre
novas regras que facilitarão a transferência, fusão ou cisão de empresas dentro do
mercado único, proporcionando simultaneamente salvaguardas robustas.
Estas regras reforçarão a competitividade das sociedades e permitir-lhes-ão expandir-se
facilmente em toda a UE. As regras incluem salvaguardas robustas para os trabalhadores,
os acionistas minoritários e os credores, e impedem o recurso a estas operações
transfronteiras para fins fraudulentos ou abusivos. Ao mesmo tempo, permitirão às
autoridades nacionais bloquear operações transfronteiras com fins abusivos ou
fraudulentos que resultem ou pretendam resultar na violação ou no contorno da
legislação nacional ou da UE, ou fins criminosos.
As informações sobre o pacote relativo ao direito das sociedades estão disponíveis aqui.
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Agenda Europeia da Migração: UE procura consolidar progressos dos últimos
quatro anos
Na perspetiva do Conselho Europeu, realizado em Março, a Comissão decidiu fazer um
balanço dos progressos realizados nos últimos quatro anos, tendo definido as medidas
que ainda importa adotar para dar resposta aos desafios atuais e futuros em matéria de
migração.
Confrontada com a maior crise de refugiados ocorrida no mundo após a Segunda Guerra
Mundial, a UE conseguiu encontrar soluções para gerir as migrações e proteger as suas
fronteiras, nomeadamente disponibilizando proteção e apoio a milhões de pessoas,
salvando vidas humanas, desmantelando as redes de passadores de migrantes e
reduzindo o número de entradas irregulares na Europa para o nível mais baixo dos últimos
cinco anos. Há, contudo, que envidar novos esforços para preparar devidamente a política
de migração da UE para enfrentar o futuro, dado o contexto geopolítico em mutação
permanente e o aumento constante da pressão migratória à escala mundial.
O primeiro vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans declarou: «Nos últimos
quatro anos, a UE realizou progressos consideráveis e obteve resultados muito concretos
em matéria de migração. Tivemos de trabalhar em conjunto e em circunstâncias
extremamente difíceis mas, apesar de a crise migratória que atingiu a Europa em 2015 já
ter sido ultrapassada, subsistem alguns problemas estruturais. Os Estados-Membros têm o
dever de proteger e de cuidar das pessoas que acolhem. Continuar a trabalhar em
conjunto, segundo uma abordagem abrangente e solidária, e partilhando equitativamente
as responsabilidades, é a única forma de a UE estar à altura dos desafios que a migração
suscita.»
Mais informações:


Relatório intercalar sobre a aplicação da Agenda Europeia da Migração
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Fechar o ciclo: Comissão apresenta resultados do Plano de Ação para a Economia
Circular
A Comissão Europeia publicou, no passado dia 4 de Março, um relatório exaustivo sobre a
aplicação do Plano de ação para a economia circular, adotado em dezembro de 2015. O
relatório apresenta os principais resultados obtidos com a execução do plano de ação e
enuncia os desafios que se colocam no caminho para uma economia circular competitiva e
neutra em termos climáticos, reduzindo ao mínimo a pressão sobre os recursos naturais e
de água doce e os ecossistemas. As 54 ações levadas a cabo no âmbito do plano lançado
em 2015 ou foram já concluídas ou se encontram em fase de execução. Tal contribuirá
para reforçar a competitividade da Europa e modernizar a economia e a indústria, de
modo a criar emprego, proteger o ambiente e gerar crescimento sustentável.
As conclusões do relatório foram posteriormente discutidas durante a Conferência anual
das partes interessadas para a economia circular, realizada em Bruxelas em 6 e 7 de
março.
Mais informações:


NOTA INFORMATIVA: Perguntas e respostas



Relatório sobre a aplicação do Plano de Ação para a Economia Circular



Documento

de

trabalho

dos

serviços

da

Comissão

com

informações

pormenorizadas e referências das 54 ações enumeradas no plano de ação


Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre produtos sustentáveis
numa economia circular



Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a avaliação dos
compromissos voluntários ao abrigo da Estratégia para os Plásticos - anexo III.



Comunicado de imprensa do Eurostat sobre os progressos registados a nível de
quadro de acompanhamento
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Mobilidade laboral justa: Comissão saúda acordo provisório para modernizar as regras
em matéria de coordenação da segurança social
O acordo provisório alcançado pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão revê as
regras europeias em matéria de coordenação da segurança social, a fim de garantir que
continuam a ser justas, claras e fáceis de aplicar. Atualiza e salvaguarda os direitos dos
cidadãos que se deslocam para outro país da UE e facilita a cooperação entre as
autoridades nacionais. Entre os seus elementos inovadores contam-se o facto de os
candidatos a emprego passarem a ter mais tempo para encontrar trabalho no estrangeiro
e de serem dadas respostas às necessidades de cuidados de longa duração dos idosos que
vivem no estrangeiro. Além disso, as autoridades nacionais passarão a dispor de
instrumentos mais eficazes para combaterem abusos ou fraudes e verificarem a situação
dos trabalhadores destacados no que respeita à segurança social.
Mais informações:


Tratamento mais justo motiva proposta da Comissão para atualizar regras da UE
em matéria de coordenação da segurança social



Mobilidade laboral justa: Comissão saúda o acordo sobre a Autoridade Europeia do
Trabalho



Declaração da Comissária Marianne Thyssen sobre a revisão da Diretiva relativa ao
destacamento de trabalhadores

O início de uma nova era para os delatores?
A CES saúda, com alguma reserva, o acordo alcançado para a legislação europeia sobre os
actos de denúncia e a introdução de uma regra que obriga os empregadores europeus a
proteger e ouvir os trabalhadores que levantam questões no trabalho. A Directiva requer
que as empresas com mais de 50 trabalhadores possuam procedimentos escritos sobre a
denúncia de irregularidades no trabalho.
Os Estados-Membros terão de transpor esta legislação e os sindicatos irão observá-la com
atenção, para que seja implementada a nível nacional de forma a garantir que a legislação
nacional contempla o trabalho desenvolvido pelos representantes sindicais quando estes
fornecem apoio aos trabalhadores denunciantes.
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A CES mostra-se particularmente satisfeita por ver que o novo compromisso inclui a
mudança de direcção exigida pelos sindicatos, segundo a qual os trabalhadores não
precisariam de recorrer aos procedimentos internos obrigatórios antes de denunciar as
suas suspeitas às autoridades.
Artigo

completo

em

https://www.etuc.org/en/pressrelease/start-culture-change-

whistleblowers.

Trabalhadores de 8 países da UE em pior estado do que há 10 anos
Os salários dos trabalhadores de 8 países da UE são, em média – em “termos reais”
(ajustados à inflação) – mais baixos do que há dez anos. É esta a principal conclusão de um
estudo publicado este mês pela ETUI, que adianta ainda que não se registaram aumentos
salariais quer na Bélgica quer na Finlândia ao longo do mesmo período analisado (2009 a
2019).
Os restantes países analisados registaram os seguintes decréscimos ao nível do salário
médio, ajustado à inflação, entre 2009 e 2019:


Grécia: 23%



Croácia: 11%



Chipre: 7%



Portugal: 4%



Espanha: 3%



Itália: 2%



Hungria: 1%



Reino Unido: 1%

Artigo completo em https://www.etuc.org/en/pressrelease/workers-8-eu-countries-worse10-years-ago.
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Emprego aumenta na UE, mas o relatório Benchmarking Working Europe vê além das
estatísticas de cabeçalho, focando-se nas vidas reais dos trabalhadores
A boa temporada de crescimento económico e criação de emprego na Europa oculta
profundos problemas estruturais e um cada vez mais dividido mercado laboral. São estas
as principais conclusões da edição de 2019 do Benchmarking Working Europe, publicado
pela ETUI no passado dia 26 de Março. Instituído em 2000, o relatório analisa os
desenvolvimentos socioeconómicos na União Europeia e este ano colocou a seguinte
questão: “o que é preciso fazer para termos uma UE a trabalhar para os trabalhadores?”.
Apresentando o relatório, a Directora do Departamento de Pesquisa da ETUI, Maria
Jepsen, delineou as incertezas económicas e políticas que a Europa enfrenta, incluindo um
abrandamento previsto do crescimento, e salientou a necessidade de procurar as nuances
por detrás dos dados estatísticos. Indicadores de cabeçalho positivos sobre o crescimento
e o emprego ocultaram disparidades consideráveis entre o noroeste, este e sul da Europa
no que diz respeito a salários e à concentração da criação de emprego em determinados
sectores. Ademais, ao passo que os níveis de emprego aumentam na UE, as estatísticas
mostram que grande parte deste aumento se deve ao trabalho a tempo parcial. Grande
parte da legislação laboral foca-se, todavia, no trabalho a tempo inteiro.


Relatório Benchmarking Working Europe 2019

Negociação Colectiva – Fevereiro de 2019
A ETUI publicou a edição de Fevereiro da sua newsletter sobre negociação colectiva, onde
dá conta dos mais importantes desenvolvimentos a nível nacional e europeu naquele mês.
Em Portugal destaca-se a greve dos funcionários públicos (hospitais, escolas e recolha de
lixo) nos dias 14 e 15, onde foram exigidos aumentos salariais no sector público. O
governo prometeu aumentar os salários dos trabalhadores com remunerações mais baixas
em 2019, mas os sindicatos afirmam que as carreiras de cerca de 600.000 funcionários
públicos estão congeladas desde há 10 anos.
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Nova edição da revista Transfer analisa refugiados no mercado de trabalho
O número elevado de requerentes de asilo nos últimos anos despertou interesse na forma
como estes eram acolhidos e integrados nos países europeus. Um foco crescente é o dos
mercados de trabalho, que redobram esforços para integrar os requerentes e refugiados
na sociedade através do trabalho. O tema começa a adquirir contornos urgentes devido à
exploração do “problema” por parte de partidos populistas e de extrema-direita nas suas
campanhas eleitorais para as eleições europeias em Maio.
A mais recente edição da Transfer, a Revista Europeia do Trabalho e Investigação, é
dedicada a este tema. O acesso ao mercado de trabalho é visto como um elemento crucial
na integração dos migrantes. No entanto, ao passo que a legislação europeia estipula que
os refugiados devem ser tratados como nacionais em termos de acesso ao mercado de
trabalho e não podem, como tal, ser discriminados, quando se trata de encontrar um bom
emprego, têm ainda menos sucesso que os nacionais.

Salário mínimo europeu ganha balanço
O salário mínimo europeu (SME), tema que deverá ter um papel de destaque nas eleições
de 2019 para o Parlamento Europeu, começa a ganhar balanço. Trata-se de um debate
que ganha cada vez mais alento no âmbito da Europa Social, alimentado em grande parte
pelo governo alemão, que estabelece o SME como uma das suas prioridades para a
segunda metade de 2020 enquanto presidente do Conselho Europeu – medida
fortemente apoiada pelo Partido Verde Alemão, o partido de esquerda Die Linke e a
Confederação Sindical Alemã, DGB, para além da própria ETUI.
Artigo completo em https://www.etui.org/News/Momentum-builds-behind-a-Europeanminimum-wage.
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DOCUMENTOS DO PARLAMENTO EUROPEU


RELATÓRIO sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas
económicas: Análise Anual do Crescimento para 2019 - A8-0159/2019



RELATÓRIO sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas
económicas: aspetos sociais e relativos ao emprego na Análise Anual do
Crescimento para 2019 - A8-0162/2019



Texto aprovado - Quitação 2017: Instituto Europeu para a Igualdade de Género
(EIGE) - P8_TA-PROV(2019)0268 - Terça-feira, 26 de Março de 2019 - Estrasburgo
- Edição provisória



Texto aprovado - Recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa
Emprego dos Jovens ***I - P8_TA-PROV(2019)0295 - Quarta-feira, 27 de Março
de 2019 - Estrasburgo - Edição provisória



RELATÓRIO sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para
as políticas de emprego dos Estados-Membros - A8-0177/2019



Texto aprovado - Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e regras financeiras para
estes Fundos ***I - P8_TA-PROV(2019)0310 - Quarta-feira, 27 de Março de 2019 Estrasburgo - Edição provisória



Texto aprovado - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração - P8_TAPROV(2019)0311 - Quarta-feira, 27 de Março de 2019 - Estrasburgo - Edição
provisória



Texto aprovado - Proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a
agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho ***I - P8_TAPROV(2019)0307 - Quarta-feira, 27 de Março de 2019 - Estrasburgo - Edição
provisória



Texto aprovado - «Erasmus»: o programa da União para o ensino, a formação, a
juventude e o desporto ***I - P8_TA-PROV(2019)0324 - Quinta-feira, 28 de
Março de 2019 - Estrasburgo - Edição provisória
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