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74SSEMBLE1A DA EPÚBLICA

COMISSÃO DE SEGURANÇA SOCIAL E TRABALHO

A SUA EXCELÊNCIA
A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

N.2 único: 2/05 ? ‘4’

N/Referência: 6t-,’ /io. CSST/2013 Data: 21-03-2013

Assunto: Redação final da Resolução “Sobre a Promoção da Igualdade Laboral entre Homens e
Mulheres” (Projeto de Resolução n. 635/Xll/2 (PSD-CDS-PP).

Para os devidos efeitos, junto se remete a Vossa Excelência a Redação Final da Resolução “Sobre a

Promoção da Igualdade Labora! entre Homens e Mulheres”, após ter sido cumprido o disposto no

artigo 156. do Regimento da Assembleia da República.

Mais se informa que foram aceites as alterações de redação sugeridas na Informação n.9

55/DAPLEN/2013, de 14 de março de 2013, no sentido de aperfeiçoar o estilo do texto em causa,

por unanimidade, na reunião desta Comissão Parlamentar, de 20 de março de 2013.

Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

rj
c.PI.-d

(José Manuel Canavarro)

Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa
Tel. (+351) 213 919 030 - Fax (+351) 213 936 951 - Email: comissao.1OA-CSSTXII@ar.parlamento.pt



RESOLUÇÃO N.° /2013

Sobre a promoção da igualdade laboral entre homens e mulheres

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.° 5 do artigo 1 66.° da

Constituição, recomendar ao Governo que, em matéria de combate às práticas

discriminatórias entre homens e mulheres no mundo do trabalho, promova a adoção,

pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), das seguintes medidas:

a) Efetiva publicitação das decisões condenatórias, em registo público

disponibilizado na página eletrónica da ACT, de um extrato com a

caracterização da contraordenação, a norma violada, a identificação do

infrator, o sector de atividade, o lugar da prática da infração e a sanção

aplicada;

b) Disponibilização, na página eletrónica da ACT, de informação estatística

atualizada e de qualidade, com desagregação dos dados em função do género.

Aprovada em 8 de março de 2013

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA,

(Maria da Assunção A. Esteves)



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO

DIVJSO DE APOIO AO PLE’R1O

Informação n.° 55IDAPLEN12OI3 14 de março

Assunto: Sobre a promoção da igualdade laboral entre homens e mulheres

Em conformidade com o disposto no artigo 156.° do Regimento da Assembleia da

República, e nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 8.° da Resolução da Assembleia da

República n.° 20/2004, de 16 de Fevereiro, junto se anexa o texto da Resolução sobre o

assunto em epigrafe, aprovado em 8 de março de 2013, para subsequente envio a S. Ex.a o

Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho.

No texto da resolução foram incluidos a fórmula inicial e demais elementos formais,

sugerindo-se o seguinte:

No corpo da Resolução,

Onde se lê: “... que em matéria de combate às práticas discriminatórias entre

homens e mulheres no mundo do trabalho, que promova a adoção, pela Autoridade para as

Condições de Trabalho, das seguintes medidas:”



_______

Õ

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO

Deve ler-se: que, em matéria de combate às práticas discriminatórias entre

homens e mulheres no mundo do trabalho, promova a adoção, pela Autoridade para as

Condições do Trabalho (ACT), das seguintes medidas:”

Nas alíneas a) e b)

Onde se lê: na página eletrónica do ACT,.”

Deve ler-se: na página eletrónica da ACT,...”

À consideração superior

O técnico jurista

(António Santos)




