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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 acesso a um alojamento adequado, seguro e ao alcance de todos são 
as premissas para alcançar a justiça e a coesão sociais e combater a exclusão social e a 
pobreza;

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

C. Considerando que as diferenças remuneratórias entre homens e mulheres e, 
consequentemente, as diferenças das pensões de reforma, é ainda um dos motivos pelos 
quais as mulheres se encontram abaixo do limiar da pobreza numa fase mais avançada das 
suas vidas; 

D. Considerando que a crise económica e financeira agravou a taxa de desemprego entre as 
mulheres e impediu o avanço do realojamento de mulheres desfavorecias; 

E. considerando que mães solteiras, famílias jovens, jovens em início de carreira, mulheres 
migrantes, pessoas com deficiências, mulheres pertencentes a grupos minoritários e idosos 
são especialmente afetados pela carência de habitação social;

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;

2. Relembra que, em 2009, havia sete vezes mais mães solteiras do que pais solteiros; 
sublinha, por conseguinte, que deveria ser dada prioridade às mães solteiras no que diz 
respeito à atribuição de habitações sociais; 

3. Apela aos Estados-Membros para que invistam em bairros de habitação social, 
proporcionando, desta forma, um ambiente estável e seguro, nomeadamente para grupos 
vulneráveis, tais como famílias jovens, jovens em início de carreira, mulheres migrantes, 
pessoas com deficiências, mulheres pertencentes a grupos minoritários e idosos;

4. Lamenta que as vítimas de violência doméstica tenham, muitas vezes, mais probabilidades 
de permanecer num ambiente nocivo caso não tenham capacidade financeira para 
encontrar alojamento adequado; exorta, por conseguinte, a UE a promover políticas e 
programas que fomentem o aumento do acesso a um alojamento seguro e a preços 
razoáveis às vítimas de violência doméstica;

5. Exorta os Estados-Membros a integrarem avaliações com base no género em todas as suas 
políticas e programas de habitação;  sublinha que todos os dados devem ser desagregados 
por género e que é necessário prosseguir as investigações para determinar, concretamente, 
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de que forma as políticas de habitação podem apoiar as mulheres.


