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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:

A. Considerando que é necessário avaliar o impacto do envelhecimento da população na 
sustentabilidade das finanças públicas; considerando que as gerações futuras devem poder 
beneficiar de um regime de pensões adequado;

B. Considerando que os fundos de pensões são investidores importantes para o crescimento 
económico da UE e que contribuem substancialmente para o objetivo estratégico da 
Europa 2020 de alcançar uma taxa de emprego de 75%, tanto para os homens como para 
as mulheres com idades entre 20 e  64 anos, bem como uma sociedade inclusiva do ponto 
de vista social;

C. Considerando que, no debate em curso na Europa, os regimes de pensões  são vistos, 
demasiadas vezes, como um mero fardo para as finanças públicas e não como uma 
ferramenta essencial para combater a pobreza entre os idosos e permitir uma 
redistribuição ao longo da vida de uma pessoa e em toda a sociedade;

D. Considerando que as pensões constituem a principal fonte de rendimento dos idosos 
europeus e têm por objetivo garantir a estes cidadãos um nível de vida digno e permitir-
lhes uma independência financeira; considerando no entanto que cerca de 22% das 
mulheres de mais de 75 anos vivem abaixo do limiar de pobreza na União, correndo assim 
o risco de exclusão social, e que  as mulheres representam a  maioria da população com 
mais de 75 anos;

E. Considerando que as mulheres, mais frequentemente do que os homens, interrompem as 
suas carreiras para cuidar de crianças, de idosos, de pessoas dependentes ou doentes na 
família, o que pode conduzi-las a optar, com mais frequência do que os homens, por 
empregos a tempo reduzido ou menos bem remunerados, e que estes períodos de 
interrupção não são, ou são apenas parcialmente tidos em conta no cálculo das pensões de 
reforma, pelo que as suas pensões são muitas vezes mais baixas que as dos homens, 
ficando as mulheres mais expostas ao risco de pobreza;

F. Considerando que as mulheres estão desproporcionadamente representadas no mercado de 
trabalho flexível e a tempo parcial;

G. Considerando que as mulheres representam uma grande percentagem dos trabalhadores 
que exercem a sua atividade no mercado de trabalho não declarado, nomeadamente no 
domínio do trabalho doméstico e da prestação de cuidados a pessoas dependentes;

H. Considerando que, amiúde, as mulheres ocupam níveis de emprego inferiores em termos 
de qualificações, remuneração e prestígio e que, por conseguinte, a precariedade laboral 
das mulheres é muito superior, auferindo as mesmas menos que os homens;

I. Considerando que as mulheres se deparam com maiores dificuldades para conciliar a vida 
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familiar e o trabalho, na medida em que as responsabilidades associadas à vida familiar 
nem sempre são repartidas de forma equitativa e que os cuidados prestados a filhos e 
outros familiares dependentes recaem essencialmente sobre as mulheres;

J. Considerando que as disparidades entre homens e mulheres em matéria de emprego, de 
vencimentos, de cotizações, de interrupções da carreira, de emprego não declarado, de 
trabalho precário e de trabalho a tempo parcial por razões familiares têm graves 
consequências para o montante das pensões a que as mulheres têm direito;

K. Considerando que o impacto negativo da crise económica e financeira que grassa na 
Europa nos salários e no emprego aumentará o futuro risco de pobreza na velhice;

L. Considerando que o Estudo 'Women living alone - an update ('Mulheres que vivem 
sozinhas - ponto da situação) encomendado pela Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu revela os riscos implícitos de alguns 
regimes de pensões existentes na medida em que agravam os desequilíbrios entre os 
géneros, em especial para as mulheres que vivem sozinhas;

M. Considerando que o Documento de Trabalho n.º 116 da OCDE no âmbito social, do 
emprego e da migração intitulado "Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work 
Around the World" (Cozinhar, Cuidar e exercer voluntariado - O trabalho não remunerado 
no mundo") (Veerle Miranda) revela a importância do trabalho não remunerado, que ainda 
não é reconhecido pelos regimes de pensões nacionais;

N. Considerando que, na UE, a taxa de emprego das pessoas com idades entre os 55 e os 64 
anos corresponde a apenas 47,4% e, no que toca às mulheres, a apenas 40,2%; 
considerando que, em alguns países da UE, apenas 2% de todas as vagas de emprego são 
preenchidas por pessoas com idade igual ou superior a 55 anos; considerando essas baixas 
taxas de emprego provocam um fosso intra-geracional quanto às pensões, entre homens e 
mulheres, bem como um fosso intergeracional que acarreta disparidades consideráveis em 
termos de recursos financeiros entre as gerações;

O. Considerando que o impacto previsível das pensões de reforma assenta habitualmente no 
perfil de carreira de um trabalhador do sexo masculino, a tempo inteiro, e que aufere um 
salário médio; que as tabelas de esperança de vida atuariais em função do género têm um 
impacto negativo no cálculo das pensões das mulheres e preveem uma taxa de substituição 
inferior no caso das mulheres,

P. Considerando que as mulheres exercem muitas vezes trabalhos menos bem remunerados e 
beneficiam de menos flexibilidade no mercado de trabalho, nomeadamente as mulheres de 
mais de 50 anos, o que torna mais difícil a poupança para um regime de pensão;

1. Salienta que é necessário proceder, em vários Estados-Membros, a uma reforma dos 
sistemas de pensão, a fim de fazer face á evolução da população e aos mercados de 
trabalho em mudança; sublinha que as reformas devem ser justas do ponto de vista social 
e  reforçar os mecanismos de solidariedade e a igualdade de género; salienta que as 
reformas devem implicar os parceiros sociais e as partes interessadas relevantes, e ser 
devidamente comunicadas aos cidadãos;
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2. Assinala que os Estados-Membros devem apoiar  investigações sobre o impacto das 
diferentes fórmulas de indexação das pensões no risco de pobreza na velhice, tendo em 
conta a dimensão de género; solicita aos Estados-Membros que tenham em conta, em 
particular, a evolução das necessidades das pessoas quando envelhecem, por exemplo em 
termos de cuidados prolongados, de modo a garantir que as pessoas idosas, e 
principalmente as mulheres, disponham de uma pensão adequada e de condições de vida 
dignas;

3. Salienta que a política em matéria de pensões constitui um elemento fundamental da 
política social e que as pensões são um mecanismo de solidariedade financeira direta entre 
as gerações e um investimento no futuro;

4. Realça que os Estados-Membros são responsáveis pela elaboração de sistemas de pensões 
e insiste nos benefícios de uma abordagem global e coordenada a nível europeu;

5. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a zelarem por que o princípio da igualdade de 
tratamento entre mulheres e homens seja aplicado de forma coerente nos regimes de 
pensões, e, sobretudo, que os regimes de pensões profissionais não sejam discriminatórios 
contra as mulheres e não reforcem padrões existentes que colocam as mulheres em 
desvantagem em termos de benefícios e contribuições;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros da UE a fazerem avaliações de impacto 
exaustivas sobre todas as reformas dos sistemas de segurança social, em particular, dos 
regimes de pensões que possam ter um impacto negativo no emprego e nos direitos de 
pensão das mulheres, como sejam os cortes efetuados em centros de dia e nas estruturas 
de acolhimento de idosos, nas políticas no domínio das pensões, etc.;

7. Reitera a necessidade de os Estados-Membros tomarem medidas para suprimir as 
disparidades salariais entre homens e mulheres por trabalho igual e as discrepâncias na 
ascensão a posições de responsabilidade, bem como as desigualdades de género no 
mercado de trabalho, que afetam também as pensões, resultando em diferenças 
consideráveis entre as pensões auferidas pelas mulheres e as auferidas pelos homens, que 
são muito superiores; insta a Comissão a avançar com a revisão da legislação em vigor; 
assinala que, não obstante os inúmeros objetivos, campanhas e medidas dos últimos anos, 
o fosso salarial entre os géneros continua a ser significativo;

8. Salienta a necessidade de adotar medidas urgentes contra o fosso salarial entre os géneros 
no setor privado, que é particularmente significativo na maioria dos Estados-Membros;

9. Apela aos Estados-Membros para que promovam a flexibilidade na idade de reforma, 
tendo em conta a dimensão de género, e garantindo uma pensão mínima;

10. Salienta que, quando os regimes de pensões dos Estados-Membros não têm em conta as 
especificidades das mulheres que vivem sozinhas ou o género de uma forma geral, são 
sobretudo as mulheres que são em geral discriminadas indiretamente e expostas a um 
maior risco de pobreza;

11. Salienta que as medidas visando horários flexíveis e empregos a tempo parcial, embora 
facilitem a conciliação da vida pessoal, familiar e do trabalho, em especial para as 
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mulheres, implicam salários mais baixos e, por conseguinte, pensões mais baixas no 
futuro; sublinha que grande parte dos salários baixos e a quase totalidade dos salários 
muito baixos correspondem a empregos a tempo parcial, sendo que cerca de 80% desses 
assalariados pobres são mulheres;

12. Salienta a necessidade de reduzir as diferenças de remuneração entre homens e mulheres 
que ampliam, para competências e trabalho iguais, os atrasos de rendimento das mulheres 
em relação aos dos homens e aumentam a taxa de mulheres pobres quando se reformam 
ou enviúvam;

13. Reconhece a necessidade de adaptar a idade da reforma das mulheres e dos homens de 
molde a ter em conta o aumento da esperança de vida, melhorando simultaneamente o 
acesso à aprendizagem ao longo da vida e a conciliação entre a vida profissional, familiar 
e privada, e promovendo o envelhecimento ativo;

14. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem uma abordagem das pensões 
assente no ciclo de vida tendo em conta toda a vida de trabalho de uma pessoa, incluindo 
interrupções na carreira e mudanças, a fim de refletir os benefícios sociais e económicos 
do trabalho em cuidados não pagos e os modernos padrões de trabalho;

15. Salienta a importância de nivelar a idade de acesso às prestações de reforma para homens 
e mulheres e de melhorar a empregabilidade das mulheres e dos homens mais idosos para 
que possam permanecer no mercado de trabalho, facto que contribuirá significativamente 
para o aumento da participação dos trabalhadores idosos na força de trabalho;

16. Salienta que a duração média prolongada de trabalho a tempo parcial das mulheres, os 
seus salários mais baixos e menos horas de trabalho têm consequências profundas no que 
toca aos rendimentos, às prestações da segurança social e, a longo prazo, às pensões das 
mulheres.

17. Salienta que a esperança de vida mais elevada das mulheres não deve constituir uma 
discriminação aquando do cálculo das pensões de reforma;

18. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de incentivar o desenvolvimento da 
poupança-reforma complementar com o objetivo de aumentar os rendimentos dos 
reformados;

19. Realça que o primeiro pilar deve continuar a ser o principal fornecedor de pensões de 
reforma e que a Comissão deve adotar medidas a fim de tornar o segundo e o terceiro 
pilares mais acessíveis e mais transparentes para as mulheres, porquanto têm atualmente 
menos oportunidades do que os homens de constituir uma poupança-reforma 
complementar;

20. Exorta os Estados-Membros a cumprirem e a fazerem cumprir a legislação sobre os 
direitos de maternidade, de forma a que as mulheres não sejam prejudicadas ao nível das 
pensões pelo facto de terem sido mães durante a sua vida laboral;

21. Destaca a necessidade de incentivar os Estados-Membros a melhor informarem os 
cidadãos, de molde a permitir-lhes tomar decisões relativas ao planeamento das reformas 
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com pleno conhecimento dos factos;

22. Encoraja os Estados-Membros a encararem os períodos passados por mulheres e homens 
na prestação de cuidados aos filhos ou a outros elementos dependentes da família como 
períodos de contribuição efetiva para a determinação e o cálculo dos direitos à pensão;

23. Considera que a individualização dos direitos de pensão é necessária numa perspetiva de 
igualdade de género e que cumpre igualmente acautelar a segurança de muitas mulheres 
idosas que dependem presentemente de uma pensão de viuvez, bem como assegurar 
outros direitos derivados;

24. Salienta que as políticas e os serviços sociais para a prestação de cuidados a crianças, 
idosos e outras pessoas dependentes são elementos fundamentais para assegurar às 
mulheres as mesmas oportunidades que as dos homens para desempenhar um trabalho 
remunerado, compatível com a vida familiar e pessoal, que lhes permita gerar direitos de 
pensão suficientes para desfrutarem de uma pensão digna na velhice;

25. Realça a necessidade de incentivar os Estados-Membros a reconhecerem, nos sistemas 
sociais e aquando da aposentação, o empenho, mais frequentemente das mulheres, na 
prestação de cuidados e de acompanhamento a pessoas dependentes;

26. Convida os Estados-Membros e a Comissão a apresentarem novas soluções para assegurar 
que o trabalho informal legalmente executado seja mais bem pago e tido em conta na 
determinação dos direitos à pensão;

27. Congratula-se com a proposta apresentada no Livro Branco relativa à instituição de 
créditos de assistência a pessoa dependente, ou seja a contabilização no cálculo da 
reforma dos períodos de prestação de cuidados a pessoas dependentes, tanto para as 
mulheres como para os homens, tal como já preveem alguns Estados-Membros;

28. Solicita que a participação das mulheres na animação de associações para crianças, 
pessoas com deficiência ou dependentes, e o seu empenho, possam ser tidos em conta 
aquando de uma validação da experiência adquirida, permitindo-lhes assim evitar 
interrupções de carreira que reduziriam a sua futura reforma;

29. Solicita aos Estados-Membros, sempre que necessário, que reexaminem os sistemas de 
segurança social para evitar diferenciais consideráveis entre homens e mulheres ao nível 
da reforma e que reflitam sobre a adoção de elementos de correção que tenham em conta a 
descontinuidade das cotizações decorrente da precariedade profissional;

30. Recorda, novamente, a importância de combater os estereótipos de género que 
tradicionalmente atribuem um papel secundário ao trabalho das mulheres e, por 
conseguinte, conduzem a uma remuneração inferior do trabalho feminino; 

31. Solicita aos Estados-Membros que disponibilizem estruturas de acolhimento de crianças e 
pessoas dependentes, a preços acessíveis e de qualidade.
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