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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 o direito à habitação deve concretizar-se através da garantia aos 
cidadãos e famílias de um alojamento adequado que satisfaça as suas necessidades e 
assegure o seu bem-estar, privacidade e qualidade de vida, contribuindo assim para 
alcançar a justiça e a coesão sociais e combater a exclusão social e a pobreza;

B. Considerando que o artigo 11.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais das Nações Unidas1 reconhece "o direito de todas as pessoas a um 
nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e 
alojamento suficientes, bem como a um melhoramento constante das suas condições de 
existência. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução 
desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 
internacional fundada no livre consentimento";

C. Considerando que a política de habitação social é parte integrante dos serviços de 
interesse económico geral destinados a dar resposta às necessidades de habitação, facilitar 
o acesso à propriedade, promover a qualidade da habitação, melhorar as condições de 
habitabilidade existentes e adaptar as despesas de habitação à situação das famílias e aos 
recursos dos moradores, deixando margem para que haja um esforço da sua parte;

D. Considerando que a habitação social deve apresentar uma relação adequada entre a 
qualidade e o preço de compra ou de arrendamento, permitir a poupança de energia, 
localizar-se perto de espaços verdes e adaptar-se a diferentes gerações, tendo em conta as 
necessidades específicas das crianças e dos idosos;

E. Considerando que o direito oponível à habitação é um direito fundamental de todas as 
pessoas e uma condição indispensável para ter acesso à existência social, à vida privada e 
familiar, e a capacidade para cuidar da própria saúde, descansar, encontrar emprego, ser 
titular de uma conta bancária ou votar nas eleições; considerando, por conseguinte, que a 
habitação é determinante para o exercício efetivo de todos os outros direitos 
fundamentais;

F. Considerando que, em 2010, 24,5 % das mulheres estavam em risco de pobreza ou 
exclusão social;

G. Considerando que as mulheres com baixos rendimentos se deparam frequentemente com
graves dificuldades em matéria de alojamento e, por conseguinte, estão expostas a um 
maior risco de permanecerem em ambientes inseguros e nocivos;

H. Considerando que as diferenças remuneratórias entre homens e mulheres e, 
consequentemente, as diferenças das pensões de reforma têm um impacto significativo no 

                                               
1 Resolução n.º 2200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966.
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poder de compra e na estabilidade económica das mulheres e que são ainda um dos 
principais motivos pelos quais as mulheres se encontram abaixo do limiar da pobreza 
numa fase mais avançada das suas vidas;

I. Considerando que a crise económica e financeira e as políticas de austeridade 
exacerbaram ainda mais o desemprego e agravaram a já precária situação de emprego de 
determinadas mulheres e a taxa de desemprego entre estas (nomeadamente entre as jovens 
e a geração com mais de 50 anos), afetando especialmente as mulheres mais velhas devido 
a uma discriminação persistente no mercado de trabalho1, aumentaram o número de 
mulheres que necessitam de alojamento a preços mais razoáveis e impediram o avanço do 
realojamento de mulheres desfavorecidas; considerando que os baixos rendimentos e o 
desemprego dificultam o acesso das mulheres aos empréstimos bancários e ao 
financiamento;

J. Considerando que as dificuldades económicas deram origem a medidas de austeridade, em 
especial no setor público, o qual, em vários Estados-Membros da UE, constitui um dos 
setores maioritariamente compostos por mulheres, tendo os salários das mulheres sofrido 
uma redução considerável, pelo que as mulheres figuram cada vez mais entre as camadas 
populacionais mais pobres da União Europeia;

K. Considerando que os efeitos da crise se sobrepõem a uma situação já existente na qual as 
mulheres são frequentemente vítimas de estereótipos e de discriminação na compra e 
aluguer de habitação devido aos seus recursos financeiros limitados e ao facto de as 
mulheres solteiras e as famílias monoparentais que têm como chefe de família uma mulher 
serem frequentemente consideradas arrendatárias de risco ou pouco cumpridoras em 
termos de reembolso e contratos de arrendamento, em razão das reinstalações familiares;

L. Considerando que mães solteiras, famílias jovens, mulheres com um emprego mal 
remunerado, jovens em início de carreira, mulheres migrantes, pessoas com deficiências, 
viúvas com menores a cargo, mulheres pertencentes a grupos minoritários, mulheres 
vítimas de violência doméstica e idosos, sobretudo mulheres idosas com pensões de 
reforma baixas, são especialmente afetados pela carência de habitação social adaptada e a 
preços razoáveis; considerando que este grupo é particularmente vulnerável à condição de 
sem-abrigo e efetua frequentemente mudanças para unidades habitacionais de baixa 
qualidade do mercado imobiliário privado, aumentando substancialmente o risco de 
problemas de saúde; considerando que este grupo procura frequentemente soluções 
alternativas ao mudar-se para junto de familiares, amigos ou conhecidos, impedindo assim 
uma análise adequada e uma documentação transparente das pessoas sem-abrigo;

M. Considerando que se entende frequentemente que a condição de sem-abrigo afeta 
maioritariamente os homens; considerando, porém, que estudos demonstraram que a 
forma típica da situação de sem-abrigo entre as mulheres parece ser "uma condição 
escondida"; considerando que as estratégias das mulheres, ao mudarem-se para junto de 
familiares ou de amigos a fim de evitarem ficar nas ruas, não são de todo soluções 
adequadas;

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2011, sobre a situação das mulheres que se 
aproximam da idade da reforma (P7_TA(2011)0360).
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N. Considerando que a crise económica e os preços do mercado da habitação reduzem a 
capacidade das mulheres para se divorciarem ou cessarem a coabitação, limitando a sua 
liberdade e tornando-as mais vulneráveis à violência doméstica com base no género;

1. Sublinha que os Estados-Membros deveriam aumentar o número de opções de alojamento 
a preços razoáveis e ajudar as mulheres a alcançarem a independência financeira, 
proporcionando-lhes condições mais propícias à conciliação entre o emprego e a vida 
familiar, tendo em conta o seu calendário diário bastante exigente e os desafios que 
enfrentam; manifesta a sua preocupação relativamente às recomendações específicas para 
cada país com vista a limitar o setor da habitação social dos Estados-Membros, bem como 
à abordagem restritiva da Comissão em matéria de política de concorrência que limita a 
definição dos serviços sociais de interesse geral à habitação social apenas para as pessoas 
socialmente desfavorecidas;

2. Realça a urgente falta de opções adequadas em matéria de habitação, adaptadas para 
satisfazer as necessidades das pessoas mais idosas e das pessoas com deficiência, mais 
especificamente habitações que lhes possibilitem viver de forma independente durante o 
tempo que for possível;

3. Realça a importância de um sistema de avaliação das condições sanitárias e de segurança 
das habitações que forneça uma avaliação baseada nas condições sanitárias dos riscos 
relacionados com a habitação;

4. Salienta a necessidade de políticas relativas à habitação que sejam transparentes, de modo 
a prestar uma contribuição fundamental à questão da igualdade de géneros;

5. Relembra que, em 2009, havia sete vezes mais mães solteiras do que pais solteiros; 
considera, portanto, que deveria ser dada prioridade, no que diz respeito à atribuição de 
habitações sociais, às mães solteiras, a par com outros grupos ou indivíduos vulneráveis, 
como os pais solteiros, as famílias jovens, as famílias numerosas, os jovens em início de 
carreira, as mulheres migrantes, as pessoas com deficiências e os idosos; considerando 
que, quando a crise económica teve início, teve maior impacto nos homens do que nas 
mulheres, mas que, com o avanço da crise, a taxa de desemprego das mulheres aumentou 
mais que a dos homens;

6. Acentua que, embora a existência de habitação social adequada para várias pessoas que 
carecem de apoio seja essencial, e tendo em conta o seu importante papel para combater a 
pobreza infantil através da erradicação da pobreza das famílias e da prevenção da 
transmissão intergeracional do desfavorecimento, é igualmente importante que este tipo de 
habitação esteja disponível com rendas acessíveis, motivo pelo qual "renda razoável" 
deverá designar uma renda abaixo do valor de mercado;

7. Apela aos Estados-Membros para que colaborem com o setor privado e invistam em 
bairros de habitação social de modo a evitar a segregação social, proporcionando desta 
forma um ambiente estável e seguro, nomeadamente para os indivíduos e grupos em 
situação de vulnerabilidade, tais como mulheres com trabalhos mal remunerados, famílias 
jovens, famílias numerosas, famílias monoparentais, jovens em início de carreira, 
mulheres migrantes, pessoas com deficiência, mulheres pertencentes a grupos minoritários 
e idosos, em especial idosas com pensões de reforma baixas; 



PE504.016v02-00 6/8 AD\932170PT.doc

PT

8. Apela aos Estados-Membros para que assumam as responsabilidades na garantia do 
direito à habitação para todos, nomeadamente através do lançamento de programas de 
habitação para os cidadãos de menores recursos, no incentivo à promoção de habitação 
com custos controlados, à construção de habitação de rendas sociais, à promoção e 
financiamento de programas de autoconstrução, ao apoio ao setor cooperativo, ao 
lançamento de políticas de crédito eficazes e não especulativas e pela regulação de um 
mercado de arrendamento não especulativo;

9. Salienta que as diferentes facetas da condição de sem-abrigo entre as mulheres devem ser 
encaradas numa perspetiva holística e devem constituir uma parte integrante de todas as 
políticas da UE; exorta a Comissão e os Estados-Membros a efetuarem controlos 
sistemáticos em matéria de avaliação do impacto em função do género e o 
acompanhamento da situação e das necessidades específicas das mulheres sem-abrigo, a 
promoverem projetos de assistência à autonomia no domicílio e a construção de 
habitações a preços razoáveis, adaptadas e eficientes em termos de energia, e a incluírem 
nos programas de habitação social as famílias de classe média, frequentemente excluídas, 
na medida em que estas podem vir a sofrer de privação material, tal como as outras 
famílias, devido à crise económica;

10. Lamenta que as vítimas de violência doméstica tenham, muitas vezes, mais probabilidades 
de permanecer num ambiente nocivo caso sejam financeiramente dependentes do autor da 
violência doméstica e, por conseguinte, não tenham capacidade para procurar alojamento 
separado adequado; exorta, por conseguinte, a UE a promover políticas, programas e 
financiamentos que tenham em conta a dimensão do género e que fomentem o aumento do 
acesso a um alojamento seguro e a preços razoáveis às vítimas de violência doméstica, e 
insta os Estados-Membros a encontrarem soluções a preços razoáveis de formas 
alternativas de alojamento temporário em situações de emergência e a aumentarem o 
número de abrigos e de centros de reabilitação para as vítimas, bem como de outros 
serviços sociais associados, como serviços integrados para as famílias (isto é, centros de 
apoio jurídico às famílias);

11. Exorta os Estados-Membros a integrarem a análise do impacto social com uma ênfase nas 
avaliações com base no género e nos agregados familiares em todas as suas políticas e 
programas de habitação social, tendo particularmente em conta a disparidade dos géneros 
em matéria de rendimentos e de recursos financeiros; sublinha que todos os dados 
estatísticos devem ser desagregados por género e por tipos de agregados familiares e que é 
necessário prosseguir as investigações para determinar, concretamente, de que forma as 
políticas de habitação podem apoiar os indivíduos e grupos em situações de 
vulnerabilidade, tais como as mulheres (tendo em conta o papel multifacetado das 
mulheres enquanto mães solteiras, prestadoras de cuidados aos familiares e às pessoas 
com deficiência), as famílias, os jovens, as pessoas com deficiência e os idosos;

12. Congratula-se com a proposta de diretiva1 da Comissão relativa aos contratos de crédito 
para imóveis de habitação e observa que muitas famílias com crédito hipotecário têm sido 
vítimas de execuções abusivas de hipotecas; solicita que sejam adotadas medidas 
excecionais para garantir os direitos de habitação em toda a Europa; exorta os Estados-
Membros a assegurarem que as consequências sociais dramáticas que resultam dos 

                                               
1 COM(2011)0142.
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despejos sejam tratadas de forma eficaz;

13. Observa que as políticas e os programas em matéria de habitação devem ser 
desenvolvidos em consulta com as mulheres com baixos rendimentos e oriundas de 
diferentes camadas sociais, de modo a decidir quais as políticas que refletem de forma 
mais exata as suas necessidades.
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