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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 -  Regimes europeus de pensões adequados, sustentáveis e 
seguros,

A. Considerando que os cálculos actuariais do sistema de pensões se baseiam no período de 
trabalho e salarial, e que há uma desvantagem significativa no montante recebido a título 
de reforma, devido às interrupções de trabalho e ao trabalho a tempo parcial, por um lado, 
e às disparidades salariais entre os géneros, por outro, 

B. Considerando que, durante a sua carreira, as mulheres interrompem com mais frequência a 
sua carreira para se ocuparem dos filhos menores, de familiares doentes ou idosos, e que, 
devido às suas obrigações familiares, tendem a optar com mais frequência que os homens 
por empregos a tempo parcial e precários, 

C. Considerando que a pauperização diz mais amiúde respeito aos reformados que às pessoas 
no activo, e com mais frequência às mulheres que aos homens, e considerando que as 
mulheres idosas são o grupo mais vulnerável em risco de pobreza, 

D. Considerando que a igualdade das pensões entre ambos os géneros, incluindo no que diz 
respeito à idade de reforma, foi estabelecida como um objectivo, e que há uma disparidade 
nas pensões entre mulheres e homens na sequência e em consequência da persistência das 
disparidades salariais entre os géneros, que ainda se elevam a cerca de 17%, 

E. Considerando que a idade legal de reforma está a ser prolongada na maioria dos sistemas 
europeus, e que as mulheres têm uma esperança de vida mais elevada que os homens, 

F. 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, 

1. Entende que os sistemas de pensões se devem basear em critérios adequados e 
sustentáveis e tomar em consideração os períodos em que as mulheres não trabalham ou 
trabalham com contratos a tempo parcial; 

2. Considera que o período que as mulheres passam a cuidar de filhos menores ou de outros 
membros da família dependentes deve ser tido em conta nos sistemas de cálculo bem 
como para efeitos do período de trabalho, assim como todo o tipo de contratos; 
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3. Solicita aos Estados-Membros, e em particular aos novos Estados-Membros, que 
examinem os seus sistemas de pensões, tendo em conta a maior esperança de vida das 
mulheres e as grandes diferenças salariais entre homens e mulheres, que se reflectem no 
montante das pensões atribuídas, que obrigam muitas vezes os respectivos beneficiários a 
viver abaixo do limiar de pobreza;

4. Saúda o Livro Verde da Comissão intitulado “Regimes europeus de pensões adequados, 
sustentáveis e seguros”. 


