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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a estratégia do Conselho Europeu de Estocolmo de 2001, que consiste na 
reforma dos sistemas de pensões na Europa,

– Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu de Laeken de 2001 sobre objectivos 
comuns para as pensões, que sublinha a necessidade de as tornar adequadas, sustentáveis e 
adaptáveis, 

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado “Regimes europeus de pensões 
adequados, sustentáveis e seguros”,

A. Considerando que os cálculos actuariais do sistema de pensões se baseiam nos salários 
auferidos e nos períodos de trabalho e que há uma significativa desvantagem das mulheres 
no montante recebido a título de reforma, por um lado, devido às interrupções de trabalho 
e ao trabalho a tempo parcial, muitas vezes involuntário, e, por outro, às disparidades 
salariais entre homens e mulheres, que impedem a formação dos direitos e das poupanças 
indispensáveis ao usufruto da segurança na velhice; considerando que este facto tem 
repercussões sobre os rendimentos auferidos ao longo da vida e sobre os direitos à 
protecção social e à reforma, o que origina índices mais elevados de risco de pobreza, 
sobretudo após a reforma,

B. Considerando que os Estados-Membros são responsáveis pelas reformas e que convém 
respeitar a sua competência neste domínio,

C. Considerando que alguém que consagra o seu tempo e as suas faculdades à educação dos 
filhos ou à prestação de cuidados a uma pessoa de idade deveria ser devidamente 
reconhecido pela sociedade e que esse reconhecimento poderia ser feito mediante a 
atribuição de direitos individualizados, nomeadamente em matéria de pensão de reforma,

D. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um valor, um objectivo e um 
direito fundamental na União, e que as instituições comunitárias têm a obrigação de 
incluir a igualdade de género em todas as suas acções,

E. Considerando que as mulheres enfrentam fenómenos de discriminação directa e indirecta 
no que toca aos diferentes aspectos relacionados com as pensões de reforma na União 
Europeia,

F. Considerando que o impacto previsível das pensões de reforma assenta habitualmente no 
perfil da carreira contributiva completa de um trabalhador do sexo masculino, a tempo 
inteiro, auferindo um salário médio, e que as tabelas actuariais de esperança de vida em 
função do género têm um impacto negativo no cálculo das pensões das trabalhadoras, 
prevendo uma taxa de substituição inferior no caso das mulheres,



PE448.857v02-00 4/8 AD\851949PT.doc

PT

G. Considerando que, durante a vida profissional, as mulheres interrompem mais vezes a sua 
carreira para se ocuparem de filhos menores e de familiares doentes ou idosos e que 
tendem, com mais frequência do que os homens, a interromper a sua actividade 
profissional, ou a trabalhar a tempo parcial, para se dedicarem às obrigações familiares,

H. Considerando que os reformados correm riscos de empobrecimento, que as mulheres 
idosas são um dos mais vulneráveis grupos em risco de pobreza e que, em 2007, o índice 
de risco de pobreza era maior no caso das mulheres (17%) do que nos homens (15% ), 
sendo essa diferença particularmente alta, quer entre as pessoas idosas (22% no caso das 
mulheres, em comparação com 17% no dos homens), quer entre as famílias 
monoparentais (34%),

I.    Considerando que as pessoas que prestam cuidados domiciliários continuam a ser vítimas 
de discriminação devido à não contabilização do seu tempo de trabalho para efeitos de 
reforma e outros direitos,

J. Considerando que as mulheres idosas se encontram numa situação particularmente 
precária quando os seus direitos de pensão decorrem do respectivo estado civil (auferindo 
uma prestação como cônjuge ou cônjuge sobrevivo) e quando não têm direito a uma 
pensão de reforma adequada, devido às interrupções na sua carreira profissional,

K. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres em matéria de pensões, inclusive 
no que diz respeito à idade de reforma, foi definida como um objectivo e que há uma 
disparidade nas pensões de reforma das mulheres e dos homens no seguimento e em 
consequência da tenacidade das disparidades salariais entre ambos os sexos, que 
presentemente equivalem, em média, a 18% na União Europeia, chegando a atingir 30,3% 
em alguns Estados-Membros,

L. Considerando que a maioria dos sistemas europeus aumentou a idade legal da reforma, ou 
preparam-se para fazê-lo, baseando-se, entre outras vertentes, na esperança de vida,

M. Considerando que as pessoas idosas têm dificuldade em encontrar o seu lugar no mercado 
de trabalho e são muitas vezes as primeiras a serem despedidas, caso em que não lhes é 
possível descontar para uma pensão condigna,

N. Considerando que a maioria dos Estados-Membros propõe que se recorra cada vez mais a 
regimes privados de pensões para garantir uma taxa de substituição adequada, o que 
significa que há que fazer face a toda uma série de desvantagens no acesso das mulheres a 
esses regimes, como sejam as disparidades profissionais condicionadas pelo género, as 
interrupções profissionais não remuneradas ou a segregação profissional, de que resulta o 
acesso menos favorável das mulheres a regimes de pensões profissionais de qualidade,

O. Considerando que as mulheres têm amiúde empregos com remunerações mais baixas, o 
que dificulta sobremaneira a realização de poupanças para um regime de pensão,

1. Entende que os sistemas de pensões se devem basear em critérios adequados, sustentáveis 
e équos; insta os Estados-Membros a certificarem-se de que os sistemas de pensões 
tenham em conta a situação das mulheres e dos homens que interromperam as suas 
carreiras devido a obrigações relacionadas com a prestação de assistência familiar, a fim 
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de salvaguardar a igualdade de tratamento, de ter em consideração os períodos durante os 
quais as mulheres trabalharam com contratos a tempo parcial, ou usufruíram de licença de 
parto, e de evitar a criação de novas embustes no que toca a fenómenos de dependência;

2. Entende que qualquer proposta relativa a sistemas europeus de pensões adequados, 
sustentáveis e seguros tem de cumprir o objectivo de eliminar as desigualdades entre 
homens e mulheres na União Europeia; tem igualmente de proibir a ocorrência de 
fenómenos de discriminação directa nos sistemas de pensões públicos e privados, 
inclusive a prática de basear o nível das prestações e quotizações na esperança de vida, o 
que significa que os sistemas de pensões, quer sejam privados, públicos ou profissionais, 
desde que baseados em quotizações definidas, devem aplicar os mesmos critérios 
actuariais para ambos os sexos;

3. Considera que os períodos passados por mulheres e homens na prestação de cuidados aos 
filhos ou a outros elementos dependentes do agregado familiar devem ser tidos em linha 
de conta enquanto períodos englobados na contagem de tempo para a aquisição dos seus 
direitos à pensão e para o cálculo da reforma; 

4. Convida os Estados-Membros a atacarem os factores estruturais que contribuem para criar 
condições de desigualdade nos sistemas de reformas, incluindo a organização dos 
cuidados e a conciliação da vida profissional com a vida privada, as desigualdades no 
mercado de trabalho, as disparidades de remuneração entre homens e mulheres, bem como 
as discriminações directas nos regimes de pensão ao nível do segundo e do terceiro 
pilares;

5. Convida os Estados-Membros a integrarem no cálculo das reformas o tempo e o 
investimento feito na tomada a cargo de pessoas dependentes, qualquer que seja a sua 
idade ou o grau de dependência;

6. Apela aos Estados-Membros a que garantam direitos de pensão individuais e adequados 
para todos, incluindo para aquelas pessoas, mulheres principalmente, com interrupções 
justificadas na actividade profissional, de modo a garantir a todos condições de vida 
dignas na velhice;

7. Apela aos Estados-Membros a que garantam a igualdade em matéria de pensões, por 
exemplo, procedendo à contagem dos períodos dedicados à assistência aos filhos ou a 
outros familiares a cargo nos sistemas de pensões, tendo especialmente em conta que estas 
tarefas continuam ainda a ser sobretudo efectuadas pelas mulheres, o que origina uma 
redução no valor das suas pensões;

8. Salienta que os rendimentos próprios das mulheres e o trabalho remunerado continuam a 
ser a chave da sua autonomia económica e de uma maior igualdade entre homens e 
mulheres na sociedade em geral; insta os Estados-Membros a individualizarem os direitos 
relacionados com a segurança social, incluindo o direito à pensão;

9. Exorta os Estados-Membros a conceberem de forma adequada um sistema de rendimento 
mínimo, a reverem os seus sistemas de pensões em função dos papéis sociais de género, 
tendo em conta, quer a maior esperança de vida das mulheres, sem de modo algum utilizar 
esse aspecto como justificação para quaisquer discriminações em razão do sexo, quer as 
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enormes diferenças salariais entre homens e mulheres, que se reflectem no montante das 
pensões atribuídas, o qual muitas vezes obriga os respectivos beneficiários a viver abaixo 
do limiar de pobreza, e que eliminem as disparidades das pensões de reforma entre 
homens e mulheres;

10. Solicita à Comissão que adopte medidas resolutas tendentes a colmatar tais disparidades, 
atendendo ao facto de as diferenças existentes entre as pensões de reforma das mulheres e 
dos homens resultarem das diferenças remuneratórias existentes entre ambos os sexos;

11. Solicita aos Estados-Membros que encontrem modalidades que impeçam que se 
produzam, no mercado de trabalho profissional, efeitos negativos para o emprego 
feminino na sequência de acções de apoio, avaliação ou valorização do trabalho em casa; 
solicita, portanto, que seja avaliado o impacto para a sociedade e o emprego feminino das 
medidas de reconhecimento do trabalho em casa, nomeadamente sob a forma de um 
cálculo quantitativo para as reformas;

12. Sublinha a necessidade de se desenvolver uma estratégia europeia de emprego que 
encoraje um maior número de mulheres a participar no mercado de trabalho e que 
combata as desigualdades no emprego com um impacto de género ao nível das 
quotizações e dos direitos de pensão;

13. Apela à Comissão para que dê início ao procedimento tendente a revogar o nº 2 do artigo 
5º da Directiva 2004/113, que permite discriminações contra as mulheres no que diz 
respeito aos produtos de reforma;

14. Apela à Comissão a que promova uma directiva-quadro europeia sobre pensões mínimas, 
que poderia estabelecer que cada pessoa a partir de uma certa idade, independentemente 
dos anos que tiver trabalhado, tem direito a uma pensão mínima;

15. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a obrigarem os prestadores de pensões 
profissionais ou complementares a utilizarem índices de mortalidade neutros do ponto de 
vista do género no cálculo das prestações de reforma, por forma a impedir que as 
mulheres sejam lesadas por força da sua maior esperança de vida e da sua menor taxa de 
substituição em comparação com os homens;

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros da UE a realizarem uma avaliação de impacto 
global sobre todas as reformas dos sistemas de segurança social, em particular, dos 
regimes de pensões, susceptíveis de desencadearem repercussões negativas no emprego 
das mulheres e nos seus direitos de pensão, como sejam os cortes efectuados em centros 
de dia e nas estruturas de acolhimento de idosos, nas políticas no domínio das pensões, 
etc.;

17. Apela à Comissão e aos Estados-Membros a que garantam que os regimes de pensões 
profissionais e privados não tenham efeitos discriminatórios para as mulheres nem 
reforcem os modelos existentes que já colocam as mulheres em desvantagem em termos 
de prestações e quotizações; apela à Comissão a que investigue eventuais efeitos 
discriminatórios para as mulheres decorrentes do artigo 5.° da Directiva 2004/113/CE;

18. Saúda o Livro Verde da Comissão intitulado “Regimes de pensões adequados, 
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sustentáveis e seguros”, desde que o princípio de subsidiariedade continue a ser respeitado 
e os Estados-Membros mantenham as suas responsabilidades e competências em matéria 
de políticas e sistemas de pensões;

19. Saúda o Livro Verde da Comissão intitulado “Regimes de pensões adequados, 
sustentáveis e seguros”, desde que as políticas comunitárias e os eventuais novos 
regulamentos e directivas da UE garantam a manutenção da solidariedade entre as 
gerações, da solidariedade dentro de cada geração e da solidariedade entre homens e 
mulheres;

20. Saúda o Livro Verde da Comissão intitulado “Regimes de pensões adequados, 
sustentáveis e seguros”, em particular no que diz respeito ao intento da Comissão de 
melhorar a aquisição de direitos de pensão pelos cidadãos da UE que trabalham 
(temporariamente) noutro Estado-Membro; 

21. Apela à Comissão para que tenha em conta o facto de as possibilidades já existentes de 
aquisição de direitos (complementares) de pensão serem muitas vezes demasiado 
complexas e envolverem riscos elevados; por conseguinte, exorta a Comissão a permitir 
que os Estados-Membros proporcionem uma maior transparência e segurança na escolha 
e/ou no compromisso por determinada opção, em particular, no caso das mulheres que 
beneficiem de um plano de poupança a título de uma pensão complementar; 

22. Apela à Comissão a não avançar com novas exigências da UE quanto à definição de 
“pensões adequadas”, uma vez que essa definição não terá em conta as importantes 
diferenças existentes entre os Estados-Membros no que diz respeito à disponibilidade e à 
acessibilidade de outros serviços e prestações para as pessoas idosas (como alojamento, 
assistência e transportes públicos).
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