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Setor financeiro na UE-28 longe de ser equitativo
A tomada de decisão no sector financeiro está ampla-
mente dominada pelos homens. Os homens tomam 
decisões importantes que influenciam o desenvolvi-
mento económico global, a estabilidade monetária, o 
emprego e o crescimento – fatores que afetam as vidas 
das mulheres e dos homens de diferentes maneiras. Será 
necessário fazer face a esta desigualdade de género para 
atingir os objetivos da estratégia «Europa 2020» para o 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

No entanto, a nível da UE, a situação é menos otimista. O 
Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu 
de Investimento (FEI) são ambos dirigidos por homens, 
sendo muito poucas as mulheres membros do conselho 
de administração (7% e 29%, respetivamente). O Banco 
Central Europeu (BCE) também carece de igualdade de 
género. Ao longo da sua história, o BCE nunca teve uma 
mulher presidente, e a participação das mulheres no 
Conselho do BCE manteve-se sempre abaixo de 10%.

Figura 1: Melhorias no equilíbrio de género no setor financeiro da UE-28, 2003-2015
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Fonte:  Comissão Europeia, Base de dados sobre mulheres e homens no processo de tomada de decisão.
N.B.:   No que se refere aos governadores adjuntos/vice-governadores e governadores dos bancos centrais foram utilizados dados de 2007 por 

motivos relacionados com a disponibilidade de informação.

São escassas as mulheres em lugares de topo nos ban-
cos centrais. Ao longo da última década, foi evidente 
a ausência de progressos na assunção por parte das 
mulheres de posições-chave na tomada de decisões. 
A nível nacional, quase todos os bancos centrais dos 
Estados-Membros da União Europeia (UE) são dirigi-
dos por homens. Apenas Chipre tem um governador 
do sexo feminino. A perspetiva é mais positiva ao ní-
vel dos vice-governadores dos bancos centrais nacio-
nais, sendo que quase um em cada cinco é mulher (10 
mulheres, 41 homens). A percentagem de mulheres 
nos conselhos de administração dos bancos centrais 
nacionais também é marginalmente mais elevada, 
sendo 21% dos membros dos conselhos mulheres.



    

A cultura empresarial marginaliza 
as mulheres

As mulheres são ainda uma minoria nos conselhos das 
empresas. A cultura empresarial, caracterizada por lon-
gos horários de trabalho, a exigência da presença física 
no escritório, estilos de liderança masculina dominan-
tes e ausência de transparência nas práticas de recru-
tamento e promoção, coloca as mulheres em situação 
de desvantagem.

Figura 2:  Percentagem de mulheres membros no órgão de decisão máximo das maiores empresas, 
2010-2015
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Zona de equilíbrio de género

Se procura mais estatísticas sobre mulheres 
e homens na tomada de decisão, assegure-se 
de que consulta a base de dados relativa 
a estatísticas de género do EIGE.

Fonte:  Comissão Europeia, Base de dados sobre mulheres e homens no processo de tomada de decisão.

Na União Europeia, em 2016, apenas 5% dos diretores- 
-executivos das maiores empresas eram mulheres.

As mulheres têm muito menos probabilidade do que os 
homens de serem recrutadas para as posições de topo 
nas maiores empresas cotadas em bolsa nos Estados-
Membros. Em média na UE, em 2016, apenas 5% dos 
diretores-executivos e 7% dos presidentes de conselhos 
de administração das maiores empresas são mulheres.

Embora ainda exista um claro desequilíbrio de género, 
tem-se registado, nos últimos anos, um notável aumento 
na percentagem de mulheres nos conselhos de adminis-
tração de empresas cotadas em bolsa. Em 2003, apenas 
9% dos membros dos conselhos de administração nos 
Estados-Membros eram mulheres, tendo-se registado 
um aumento para 23% em 2016.



    

Os homens mantêm 
o monopólio internacional

O Fundo Monetário Internacional (FMI) nomeou uma 
mulher como diretora-executiva pela primeira vez em 
2011. No entanto, o Conselho de Governadores (o mais 
alto órgão de decisão no seio do FMI) é esmagadora-
mente dominado por homens. Todos os governadores 
do FMI que representam a UE são homens e apenas cin-
co governadores suplentes são mulheres (da Bulgária, 
Chipre, Letónia, Eslovénia e Suécia).

Uma vez que os governadores também exercem muitas 
vezes a função de ministro das Finanças, a ausência de 
mulheres em altos cargos no FMI é reflexo da situação a 
nível nacional. A Roménia e a Suécia são os dois únicos 
Estados-Membros da UE em que o cargo de ministro das 
Finanças é exercido por uma mulher.

Como conseguir maior equilíbrio 
de género no setor financeiro

Os Estados-Membros podem adotar uma vasta gama 
de medidas para assegurar que a igualdade de género 
seja alcançada.

Promover iniciativas legislativas 
e medidas específicas

A introdução de legislação vinculativa provou ser parti-
cularmente eficaz, como demonstrado em Itália, onde 
uma meta estipulada por lei de 33% de mulheres nos 

conselhos de administração, em 2011, resultou num 
aumento acentuado no número de mulheres nessas 
posições.

Reforçar o debate público 
e as iniciativas políticas

Podem também ser aplicadas outras medidas pelos Es-
tados-Membros, tais como a inclusão do equilíbrio de 
género na tomada de decisões no domínio económico 
em estratégias nacionais e regionais, bem como planos 
de ação. As campanhas e iniciativas que promovem 
o equilíbrio do género no processo de decisão eco-
nómica a nível nacional e regional também ajudam à 
sensibilização.

Mudança institucional no setor empresarial

O setor empresarial deverá também participar na cria-
ção de mais oportunidades para o progresso das mu-
lheres. A cultura empresarial e a relutância em nomear 
mulheres para cargos de alto nível no conselho de ad-
ministração requerem soluções transformadoras.

Em Itália, a meta de 33% de mulheres em conselhos 
de administração imposta pela legislação em 2011 

resultou num aumento acentuado do número de mulheres 
em cargos de topo.



Prioridades políticas da UE
O Parlamento Europeu exortou à nomeação de mais 
mulheres para posições de governação nos bancos 
centrais e instituições financeiras nos Estados-Mem-
bros, registando simultaneamente a sua preocupação 
face à ausência de mulheres no conselho executivo do 
BCE (resolução sobre as mulheres e a liderança empre-
sarial de 2011).

No seu Compromisso estratégico para a igualdade de 
género para 2016-2019, a Comissão Europeia reafirmou 
o seu compromisso no sentido de apoiar a adoção da 
proposta de 2012 de uma diretiva que determine uma 
representação de pelo menos 40% de mulheres entre 
os administradores não executivos das empresas cota-
das em bolsa.

A Comissão continuará também a apoiar os Estados-
Membros na recolha e divulgação de dados sobre a 
representação das mulheres e homens em altos cargos 
de tomada de decisão, em estreita cooperação com o 
EIGE.

O Conselho da União Europeia reconheceu a impor-
tância da igualdade de participação de mulheres e ho-
mens em todos os níveis e áreas de tomada de decisão 
e incluiu-a como uma área prioritária no pacto para a 
igualdade dos géneros de 2011-2020. Nas conclusões 
do Conselho sobre a igualdade entre as mulheres e os 
homens na área da tomada de decisões, os Estados- 
-Membros e a Comissão são instados a melhorar a re-
colha e análise de dados, bem como a adotar medidas 
específicas com vista a melhorar o equilíbrio de género 
nos órgãos de tomada de decisão. As conclusões ba-
searam-se no relatório do EIGE sobre a igualdade de 
género no poder e na tomada de decisão, preparado 
para a Presidência luxemburguesa.

http://eige.europa.eu

facebook.com/eige.europa.eu

twitter.com/eurogender

youtube.com/eurogender

eige.sec@eige.europa.eu 
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O Parlamento Europeu apelou ao aumento do número de 
mulheres em cargos de governo nos bancos centrais e nas 
instituições financeiras nos Estados-Membros e ao nível da UE: 
Banco Central Europeu.
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