
1

Direcção-Geral da Comunicação
Direcção C – Relações com os Cidadãos
UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA OPINIÃO PÚBLICA

Bruxelas, 5 de Março de 2010

Colóquio de 2 de Março de 2010

"Horizonte 2014: Que ligações existem entre as mulheres e a União Europeia? "

As mulheres e a União Europeia
Apresentação TNS Opinion

Foi durante um colóquio assente nesta interrogação que o Parlamento Europeu 
inaugurou, nas suas instalações, a série de eventos ligados ao Dia Internacional da 
Mulher de 2010. A Vice-Presidente do Parlamento Europeu Rodi 
Kratsa-Tsagaropoulou presidiu ao colóquio em 2 de Março de 2010. 

No rescaldo das eleições europeias de Junho de 2009, o balanço levado a cabo deixou 
patente a necessidade de colocar uma série de questões de fundo: que relação têm as 
mulheres com a União Europeia e quais são as suas expectativas em relação à mesma? 
Que função atribuem ao Parlamento Europeu e que papel gostariam de o ver 
desempenhar? Qual a sua relação com a política? Que comportamento eleitoral 
revelaram por ocasião das eleições europeias?

As respostas a estas perguntas encontram-se na análise do conjunto dos inquéritos 
quantitativos do Eurobarómetro realizados antes e depois das eleições (PE e 
Comissão) e nos estudos quantitativos levados a cabo pelo Parlamento após o 
escrutínio. O presente trabalho é o resultado de uma síntese realizada em cooperação 
com a TNS Opinion e a DG COM do Parlamento Europeu.

A presente nota tem por objectivo sintetizar a apresentação em Powerpoint que o 
leitor encontrará em anexo. 

 Um elemento é determinante para as próximas eleições europeias de 2014: As 
mulheres não têm uma relação com a União Europeia tão forte como a 
dos homens. 

 Os estudos revelaram a existência de um ciclo vicioso que é necessário 
quebrar antes do próximo escrutínio europeu. 

Actualmente, as mulheres não compreendem o papel da UE e a sua pertinência na 
resolução das suas preocupações concretas. Por este motivo, interessam-se pouco 
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pelas suas actividades e estão mais mal informadas do que os homens. Assim se 
explica o facto de as mulheres percepcionarem a UE como algo distante.

Se conseguirmos quebrar este ciclo vicioso até 2014, as mulheres compreenderão 
melhor a pertinência da UE, interessar-se-ão mais pelas suas actividades e, ao terem 
um melhor conhecimento da mesma, sentir-se-ão mais próximas dela.

 O desafio é enorme mas não é impossível.

 Em primeiro lugar, é necessário demonstrar às mulheres que a UE tem um 
contributo importante a dar no combate à crise.

As estatísticas apresentadas mais adiante evidenciam a fragilidade das mulheres face à 
crise. Esta fragilidade resulta, antes de mais, das desigualdades que continuam a 
existir no domínio económico, nomeadamente: as desigualdades ao nível da 
remuneração e do emprego e a dificuldade de conciliar a vida profissional com a vida 
familiar.

 Em segundo lugar, as mulheres devem ser ouvidas quando exigem uma 
Europa mais solidária, tanto no interior das suas fronteiras como nas suas 
relações com o exterior.

A maioria dos inquéritos é clara neste ponto: as mulheres europeias querem uma 
União Europeia com uma vertente mais social. 

Se, a seus olhos, a UE surge como uma realidade distante, é porque esta não veicula
suficientemente as políticas que mais interessam às mulheres europeias:

o protecção do consumidor;
o saúde pública;
o luta contra o desemprego;
o futuro das pensões;
o educação;
o defesa dos direitos humanos no mundo.

Para isso, será necessário acabar com o estereótipo frequente de que “as mulheres têm 
uma atitude menos europeia do que os homens”. Não. O que acontece é que elas não 
têm a mesma percepção da União Europeia que os homens. 

Com efeito, as mulheres querem uma Europa diferente. Só assim conseguirão estreitar 
os laços com a UE e interessar-se mais pelos assuntos europeus. Até lá, os assuntos 
que mais interessam as mulheres continuarão a ser, de longe, os assuntos de nível 
local e nacional. 
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I. DO CICLO VICIOSO AO CICLO VIRTUOSO

As conclusões destas análises pressupõem que a ligação das mulheres à União 
Europeia está assente num ciclo vicioso: 

Esta situação deve-se ao seguinte: 

1. As mulheres têm, em média, um nível de segurança económica inferior ao dos 
homens; 

2. As mulheres interessam-se mais pela política à escala local e nacional do que à 
escala europeia; 

3. Ainda que as mulheres percepcionem a UE como algo distante, reconhecem a 
sua importância e, nas eleições europeias de 2009, tiveram uma participação 
quase tão elevada quanto a dos homens; 

4. Têm uma visão diferente da União Europeia. Apesar de apoiarem 
maioritariamente as políticas comunitárias, a sua adesão é menos significativa 
do que a dos homens. Em contrapartida, apoiam uma Europa com uma agenda 
social mais forte.

Esta situação é não só constatada nas sondagens efectuadas, como é também 
confirmada pelas estatísticas do Eurostat.

II. A SITUAÇÃO ACTUAL

A. As mulheres têm, em média, um nível de segurança económica inferior ao 
dos homens

1) As mulheres têm remunerações inferiores.

Diferença remuneratória por género 
(%); Total 2007

Estónia - 30,3
Áustria - 25,5

UE 27 -17,6
Itália - 5,1
Malta - 2,4

 Eurostat

As mulheres não consideram a 
actuação da UE pertinente nas 

matérias que as preocupam

As mulheres percepcionam 
a UE como algo distante

As mulheres têm poucos 
conhecimentos sobre a UE

As mulheres interessam-se 
pouco pela UE
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2) Ainda que se estejam a registar algumas melhorias (objectivo da estratégia de 
Lisboa para 2008/2010), a taxa de emprego das mulheres e a sua estabilidade 
no mercado de trabalho continuam a ser inferiores às dos homens

Taxa de emprego (%) por género; total 2008
Total Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens

Finlândia 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Suécia 74,3 71,8 76,7 - 4,9
UE 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Grécia 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Percentagem de emprego temporário entre a população activa (%), 2008

Total Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens

Chipre 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finlândia 15,0 18,7 11,2 + 7,5

UE27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Hungria 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Letónia 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Cada vez mais mulheres vivem em agregados familiares em que nenhum dos 
membros está empregado. 

Membros desempregados do agregado familiar por género (%); Total 2008

Total Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens

Grécia 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Reino Unido 10,7 12,5 8,9 + 3,6

UE 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finlândia 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estónia 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 As desigualdades de género na UE são evidentes: um terço das mulheres 
europeias já se sentiu vítima de injustiça pelo simples facto de ser mulher.

Já se sentiu tratada injustamente por ser mulher?
Sim Não NS/NR

Suécia 43% 55% 2%
Grécia 40% 59% 1%

UE27 32% 67% 1%
Portugal 22% 78% 0%
Malta 22% 76% 2%

Flash EB 266, Fevereiro de 2009
Pergunta exclusivamente dirigida a mulheres.
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B. As mulheres interessam-se mais pela política à escala local e nacional do 
que à escala europeia.

1) As mulheres participam mais na gestão da vida quotidiana. No que diz respeito à 
política, em comparação com os homens, têm mais tendência a pensar que quanto 
mais próximo está o nível de governação (em primeiro lugar, nacional e, depois,
regional ou local), maior impacto terá no seu dia-a-dia.

Segundo o EB 72 (Outono 2009): 

Qual dos seguintes níveis tem maior impacto nas suas condições de vida?
Mulheres Homens

Nível nacional 44% 48%
Nível regional ou local 37% 31%
Nível europeu 11% 15%
NS/NR 8% 6%

2) As mulheres atribuem mais importância às questões que têm um impacto 
directo sobre elas mesmas ou sobre a sua família. Tal como indicado no ponto 
4 (Agenda Social), são mais receptivas às políticas sociais, enquanto que os 
homens se interessam mais pela “macropolítica” (economia, segurança e defesa, 
energia, etc.).

A nível pessoal, quais são os dois maiores problemas que enfrenta de momento? (no máximo, 
2 respostas possíveis)

Total Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens
O aumento dos preços / a 
inflação 38% 39% 36% +3

A situação económica 26% 24% 29% -5

O desemprego 20% 20% 20% =
O sistema de saúde 18% 21% 16% +5

As reformas / as pensões 15% 17% 14% +3
EB72 (Outono 72)

3) As mulheres afirmam ter maior interesse na política local pelo facto de a sua 
vida familiar ser directamente afectada pela mesma e por considerarem que, 
nesse campo, a sua opinião é levada em conta. 

Citações do estudo qualitativo do EB relativamente às mulheres, de 2009:

“Prefiro agir ao nível local. É um estímulo maior à minha imaginação. Conheço as 
pessoas pelas quais me empenho”. (Países Baixos)

“Observo passivamente. Quando um artigo me chama a atenção, leio-o. Concentro-me 
nas matérias que me afectam directamente, a mim ou à minha família”. (Eslováquia)

“Tudo isso me parece muito distante e não me desperta interesse. Prefiro intervir em 
áreas que estão mais próximas do meu dia-a-dia, onde sei que a minha voz é ouvida e 
que tem algum peso.” (Dinamarca)
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“O Parlamento Europeu existe. Ouve-se falar dele de vez em quando. Mas, para mim, 
não tem a dimensão de um verdadeiro governo”. (Itália)

C. Apesar de perspectivarem a UE como algo distante, as mulheres reconhecem 
a sua importância e, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, 
votaram na mesma proporção que os homens.

1) As mulheres perspectivam a UE como algo distante:

a) As mulheres têm uma imagem menos positiva da UE do que os homens, 
independentemente de se tratar da sua visão da UE, do seu nível de apoio ao 
sentimento de pertença ou do seu grau de confiança em relação à UE. 

b) Quase metade das mulheres europeias sente que não compreende o 
funcionamento da UE.

Segundo o Eurobarómetro Standard 72: Tem mais tendência para concordar ou 
mais tendência para discordar das seguintes frases:

Compreendo o funcionamento da União Europeia

Total Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens

Tendência para concordar 44% 38% 51% +13

Tendência para discordar 48% 54% 42% -12
NS/NR 8% 8% 7% -1

c) Mais de 3 mulheres em cada 4 sentem-se mal informadas sobre as 
actividades do PE.

Com base nos resultados cumulativos dos inquéritos EB 68, 69 e 70:

Nível de informação sobre as actividades do PE
Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens

Bem informado 19% 28% -9
Mal informado 77% 69% +8
NS/NR 4% 3% +1

 Deste resultado, depreende-se que a UE é percepcionada como algo distante e 
demasiado complexo. 

Excertos do estudo qualitativo relativo às mulheres, de 2009:

“Muitas pessoas não conhecem o funcionamento [da UE]. É dirigida por demasiadas 
pessoas e não se sabe quem faz o quê.” (França) 

“Não sinto qualquer ligação à UE.” (Reino Unido)

“A UE funciona a um nível superior. Nós, as pessoas normais, sentimos que não tem 
muita influência nas nossas vidas.” (Eslovénia) 
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“A UE toma "decisões por baixo da mesa. Deveriam visitar os países e basear as suas 
decisões nas suas observações.” (Eslováquia)

2) Mas as mulheres europeias sabem que a UE tem um papel a desempenhar, 
ainda que não saibam defini-lo.

O estudo qualitativo do EB relativo às mulheres, de 2009, revela que estas se 
interessam pelo projecto europeu (paz e solidariedade). 

Elas sabem que:

- a UE desempenha um papel fundamental em termos de harmonização e 
regulação;
- a maioria das leis nacionais provém, de uma forma ou de outra, de decisões 

tomadas ao nível europeu;
- a UE traz estabilidade económica.

No entanto, reconhecem que não conseguem definir com precisão o papel da UE.
As mulheres têm menos conhecimentos objectivos sobre a UE. De acordo com 
o EB72, ao terem de responder a cinco perguntas sobre a UE, apenas 38% das 
mulheres em média o fazem correctamente (contra 47% dos homens).

3) As mulheres tiveram uma participação nas eleições de 2009 para o 
Parlamento Europeu quase igual à dos homens (em certos países, superior à 
dos homens). 

Eleições europeias: nível de participação

Total Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens

Letónia 54% 58% 49% +9
Lituânia 21% 25% 16% +9

UE27 43% 42% 44% -2
Chipre 59% 55% 64% -9
Grécia 52% 48% 58% -10

Inquérito pós-eleitoral (Junho de 2009)

D. As mulheres esperam uma UE diferente, uma União com uma agenda 
social.

1) A maioria das mulheres apoia as políticas europeias, ainda que em menor 
proporção do que os homens nas seguintes áreas:

Nível de apoio às políticas europeias seguintes
A favor Contra NS/NR

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens
Uma União Monetária Europeia 
com uma moeda única, o Euro 57% 65% 35% 30% 9% 6%

Uma política externa comum aos 
Estados-Membros da UE em 
relação aos outros países

65% 73% 19% 19% 15% 9%

Uma política de defesa e 73% 78% 15% 15% 12% 7%
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segurança comum dos 
Estados-Membros da UE
O alargamento da UE a outros 
países nos próximos anos 44% 48% 40% 41% 16% 11%

Resultados cumulativos dos inquéritos EB68, EB69, EB70

2) Em contrapartida, as mulheres são mais numerosas do que os homens no apoio às 
políticas sociais, de saúde pública e de protecção do consumidor.

Na sua opinião, qual das seguintes políticas deverá receber prioridade? (no máximo, 4 respostas)

Mulheres Homens Dif. Mulheres-
Homens

Melhorar a protecção do consumidor e da saúde 
pública 39% 33% +6

Combater o terrorismo respeitando no entanto as 
liberdades individuais 38% 35% +3

Combater eficazmente as alterações climáticas 36% 35% +1
Uma política de segurança e defesa que permita à 
UE fazer face às crises internacionais 31% 33% -2

Uma política energética comum com vista à 
garantia da independência energética da UE 28% 33% -5

Resultados cumulativos dos inquéritos EB68, EB69, EB70

 Consequentemente, as mulheres aguardam a concretização de uma agenda 
social europeia.

Seja a propósito dos valores a defender pelo Parlamento Europeu ou a propósito das políticas que 
consideram dever ser prioritárias, as mulheres são mais numerosas do que os homens no apoio ao 
desenvolvimento das políticas sociais na UE.

Na sua opinião, quais dos seguintes valores deverá o Parlamento Europeu defender como uma 
questão prioritária?

Mulheres Homens Dif. Mulheres-
Homens

A defesa dos direitos humanos no mundo 55% 52% +3
A igualdade entre homens e mulheres 37% 29% +8
A solidariedade entre os Estados-Membros da UE 33% 40% -7
A solidariedade entre a UE e os países pobres no 
mundo 27% 29% -2

Eurobarómetro Standard 70 (Outono 2008)

III. AS EXPECTATIVAS DAS MULHERES EUROPEIAS SÃO 
RECONHECIDAS?

A. Expectativas das mulheres

1) Antes das eleições, as mulheres desejavam que a campanha de 2009 se 
debruçasse sobre os seguintes temas:

Temas das eleições europeias de 2009

Mulheres Homens Dif. Mulheres-Homens

Desemprego 49% 47% +2
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Crescimento económico 45% 50% -5
Inflação e poder de compra 44% 45% -1
Insegurança 36% 33% +3
Futuro das pensões 34% 31% +3

Resultados cumulativos dos inquéritos EB68, EB69, EB70

2) As mulheres desejam receber mais informações sobre os temas seguintes:

Sobre que tópicos ou políticas da União Europeia gostaria de ter mais informações?

Total Mulheres Homens Dif. Mulheres-
Homens

Os seus direitos como cidadão europeu 48% 48% 47% +1
A política de emprego 39% 39% 40% -1
A política social e de saúde 39% 42% 34% +8
Medidas para a educação, formação e 
juventude 32% 35% 29% +6

A política de cooperação e 
desenvolvimento, ajuda humanitária 20% 22% 17% +5

EB64 (Outono 2005)

B. O PE pretende intervir a vários níveis

1) Ao nível da situação económica das mulheres:

 O PE solicita, mais uma vez, que a Comissão Europeia apresente uma 
proposta legislativa relativa à igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres.

 Convida os Estados-Membros a agir com maior eficácia no combate às taxas 
de desemprego entre as mulheres.

2) Ao nível da desigualdade de género na UE:

 Os deputados europeus reclamam a criação de estruturas de acolhimento para 
crianças em idade pré-escolar. Este é um elemento importante para a 
prossecução de um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada.

 Nesta óptica, o Parlamento Europeu solicita igualmente que os 
Estados-Membros e a UE reforcem a ajuda aos idosos e a outras pessoas 
dependentes. 

 O PE considera fundamental contribuir para um maior equilíbrio da presença 
de mulheres e homens nos cargos de responsabilidade no seio das empresas, 
da administração e dos órgãos políticos.
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C. A representação das mulheres no Parlamento Europeu aumenta

Proporção de mulheres no Parlamento Europeu desde 1979: a situação 
melhorou e continua a melhorar.

Actualmente, as deputadas detêm uma representação de apenas 23,92% nos 
parlamentos nacionais. 

IV. QUE LIÇÕES PODEM SER RETIRADAS?

Para quebrar este ciclo vicioso que afasta as mulheres da UE, esta deve assumir 
uma posição inovadora que demonstre que:

1) As suas acções são pertinentes para as mulheres europeias: A UE deve ser 
mais clara a demonstrar que as principais preocupações das mulheres 
europeias são levadas em conta, quer ao nível da insegurança da sua situação 
económica e social, da desigualdade de género e da sua participação na vida 
política, quer ao nível do desenvolvimento de políticas sociais. 

2) As intervenções da UE têm por objectivo melhorar o dia-a-dia dos 
cidadãos europeus. Esta poderia ser uma boa forma de mudar a sua imagem.

V. OBJECTIVO

Deputadas no PE
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Fontes: 

1. Estudos quantitativos

 EB Especial: Atitudes e opiniões das mulheres europeias antes das eleições 
para o PE de 2009 (Outono 2007 – Outono 2008) – resultados cumulativos de 
três inquéritos EB – cada inquérito apresenta uma amostra aleatória de 1000 
cidadãos europeus com mais de 15 anos de idade inquiridos presencialmente 
nos 27 Estados-Membros (num total de, aproximadamente, 27.000 entrevistas)

 EB Flash n.º 266: As mulheres e as eleições para o Parlamento Europeu 
(Fevereiro de 2009) – amostra aleatória de 1000 mulheres com idade igual ou 
superior a 15 anos, e amostra aleatória de 500 cidadãos de ambos os sexos 
com idade igual ou superior a 15 anos, entrevistados por telefone nos 27 
Estados-Membros (num total de cerca de 35.000 entrevistas) – Gallup Europe

 EB Especial 71.3: Inquérito pós-eleitoral (Junho de 2009) – amostra aleatória 
de 1000 cidadãos europeus com idade igual ou superior a 18 anos (ou a 16 
anos, no caso da Áustria) inquiridos presencialmente nos 27 Estados-Membros 
(num total de, aproximadamente, 26.000 entrevistas)

 EB Standard (EB64, Outono 2005 – EB70, Outono 2008 – EB72, Outono 
2009) – amostra aleatória de 1000 cidadãos europeus com idade igual ou 
superior a 15 anos, inquiridos presencialmente nos 27 Estados-Membros (num 
total de, aproximadamente, 27.000 entrevistas)

2. Estudo qualitativo

 As mulheres e a União Europeia, no rescaldo das eleições para o Parlamento 
Europeu de Junho de 2009 (Junho de 2009) – Grupos-alvo: mulheres dos 30 
aos 55 anos, inquiridas nos 27 Estados-Membros.

3. Dados macroeconómicos

 Estatísticas do Eurostat


