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COMBATER  
A DISCRIMINAÇÃO NO   
LOCAL DE TRABALHO
Na UE, é proibida a discriminação no local de 

origem étnica ou racial, religião ou crença   
e orientação sexual. 

A legislação europeia estabelece níveis mínimos de 
proteção para todas as pessoas que trabalham na 
UE. O direito à igualdade de tratamento abrange o 
recrutamento, as condições de trabalho, as promoções, 
a remuneração, o acesso à formação profissional, as 
pensões complementares de reforma e o despedimento. 

HÁ MUITOS TIPOS DE DISCRIMINAÇÃO     
NO LOCAL DE TRABALHO
Há discriminação quando, por exemplo, numa situação análoga, um 
empregador trata algumas pessoas pior do que outras pelas razões acima 
referidas ou em casos de assédio potencialmente intimidantes ou degradantes.

Para mais informações sobre o que constitui discriminação, consulte   
ec.europa.eu/social/euvsdiscrimination
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ADAPTAÇÕES     
RAZOÁVEIS PARA PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA

 

O QUE FAZ A UE?

A legislação europeia 
antidiscriminação é uma das  
mais completas do mundo.

O princípio da igualdade está reconhecido 
desde o Tratado de Roma de 1957, o 
Tratado fundador da UE, com o objetivo de 
assegurar um salário igual para trabalho 
igual entre homens e mulheres.

Ao longo dos anos, a UE adotou várias  
leis contra a discriminação e o Tribunal  
de Justiça Europeu proferiu vários 
acórdãos. Estas leis da UE aplicam-se  
a todas as relações entre empregadores 
e trabalhadores, incluindo as que afetam 
empresas, associações e autoridades 
públicas. 

Por adaptação razoável entende-se o  
ajustamento do ambiente de trabalho necessário 

a desempenhar as suas funções e progredir na 

Pode pedir a introdução de adaptações razoáveis se 
tiver uma deficiência e considerar que o seu local de 
trabalho necessita de ser adaptado.

As adaptações razoáveis podem incluir:
 instalação de elevadores ou rampas; 

 colocação do mobiliário de escritório    
a uma altura adequada; 

 instalação de lupas de ecrã de computador; 

 horários de trabalho flexíveis ou teletrabalho; 

 medidas de sensibilização do pessoal.

UM EM CADA OITO CIDADÃOS DA UE  
considera pertencer a um grupo   
em risco de discriminação.
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Se considerar que foi objeto de discriminação, 
pode apresentar o seu caso às autoridades e 
tribunais nacionais.

Pode também pedir ajuda e aconselhamento sobre 
como fazer cumprir a lei a organismos nacionais de 
promoção da igualdade, que devem estar presentes 
em todos os Estados-Membros da UE para prestar 
assistência independente às vítimas de discriminação. 

Se desejar obter mais informações sobre os seus 
direitos e como os fazer valer, consulte 
ec.europa.eu/social/euvsdiscrimination
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