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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia
(2010/2162(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.º e o segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 8.º, 151.º, 153.º e 157.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, nomeadamente as suas 
disposições sobre os direitos sociais e a igualdade entre homens e mulheres, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,

– Tendo em conta o Pacto Internacional da ONU sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, de 1966, 

– Tendo em conta a Convenção da ONU de 1979 sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW),

– Tendo em conta a Declaração de Pequim e a Plataforma de Acção da 4.ª Conferência 
Mundial sobre as Mulheres, de 15 de Setembro de 1995, 

– Tendo em conta os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio definidos pela ONU em 
2000, em especial o Objectivo 1 (erradicar a pobreza extrema e a fome) e o Objectivo 3 
(promover a igualdade entre os géneros), 

– Tendo em conta a Resolução 1558 (2007) da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa sobre a feminização da pobreza,

– Tendo em conta a Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
Julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade 
profissional (reformulação)1,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1098/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Outubro de 2008, relativa ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social (2010)2, 

– Tendo em conta a Decisão n.º 283/2010/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 
de Março de 2010 que estabelece um Instrumento de Microfinanciamento Europeu 

                                               
1 JO L 204 de 26.7.2006, p.23.
2 JO L 298 de 7.11.2008, p.20.
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"Progress" para o Emprego e a Inclusão Social1

– Tendo em conta o projecto de conclusões do Conselho de 30 de Outubro de 2007 sobre a 
revisão da aplicação pelos Estados-Membros e as instituições da UE da Plataforma de
Acção de Pequim – indicadores relativos às mulheres e à pobreza (13947/07),

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 3 de Outubro de 2008, sobre o cumprimento 
das metas de Barcelona relativas às estruturas de acolhimento de crianças em idade 
pré-escolar (COM(2008)0638),

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a "Igualdade entre Homens e Mulheres" de 
2010 (COM(2009)0694),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão que acompanha o relatório da 
Comissão sobre a igualdade entre homens e mulheres 2010 (SEC(2009)1706),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a Estratégia para a igualdade entre 
homens e mulheres 2010-2015 (COM(2010)0491),

– Tendo em conta os documentos de trabalho da Comissão que acompanham a 
Comunicação da Comissão sobre a Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 
2010-2015 (SEC(2010)1079) e (SEC(2010)1080),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Europa 2020: Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020), 

– Tendo em conta o relatório Eurofound de 24 de Março de 2010 “Segunda análise europeia 
da qualidade de vida: vida familiar e trabalho”, 

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Outubro de 2005 sobre as mulheres e a pobreza 
na União Europeia,2

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Novembro de 2008, contendo recomendações à 
Comissão sobre a aplicação do princípio da igualdade salarial para homens e mulheres3,

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de Maio de 2009, sobre a inclusão activa de pessoas 
excluídas do mercado de trabalho4,

– Tendo em conta a sua resolução de 10 de Fevereiro de 2010 sobre a igualdade entre 
homens e mulheres na União Europeia - 20095,

– Tendo em conta a sua resolução de 17 de Junho de 2010 sobre os aspectos de género da 
crise económica e financeira6,

                                               
1 JO L 87 de 7.4.2010, p.1.
2 JO C 233 E de 28.9.2006, p.130.
3 JO C 16 E de 22.1.2010, p.21.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0371.
5 Textos Aprovados, P7_TA (2010)0021.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2010) 0231.
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– Tendo em conta a sua resolução de 17 de Junho de 2010, sobre a avaliação dos resultados 
do Guia 2006-2010 para a igualdade entre homens e mulheres, e recomendações com vista 
ao futuro1,

– Tendo em conta a sua resolução de 7 de Setembro de 2010 sobre o papel das mulheres 
numa sociedade em envelhecimento2,

– Tendo em conta a sua resolução de 19 Outubro de 2010 sobre as mulheres trabalhadoras 
precárias3,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2010),

A. Considerando que, de acordo com a supracitada Decisão 1098/2008/CE, as actividades no 
quadro do Ano Europeu de combate à pobreza e à exclusão social deverão ter em conta os 
diferentes riscos e dimensões da pobreza e da exclusão social de que são vítimas as 
mulheres e os homens; considerando que 79 milhões de europeus vivem abaixo da linha 
de pobreza e 17% de todas as mulheres nos 27 países da UE estão classificadas como 
vivendo na pobreza,

B. Considerando que a União Europeia está confrontada com uma importante crise 
económica, financeira e social, que afecta as mulheres no mercado de trabalho e nas suas 
vidas pessoais, especialmente as mulheres em risco de pobreza,

C. Considerando que o combate à pobreza é um dos cinco objectivos mensuráveis da 
Comissão propostos para a UE 2020; considerando que a directriz integrada 10 da 
Estratégia Europa 2020 (promoção da inclusão social e combate à pobreza) encoraja a 
adopção de políticas nacionais para proteger as mulheres do risco de exclusão, garantindo 
a segurança dos rendimentos para as famílias monoparentais e as mulheres idosas, 

D. Considerando que a taxa de emprego feminino é de 59,1% em media; considerando que 
desde 2020 o desnível médio salarial entre os géneros permaneceu significativo (entre 
14% e 17,4%) e que o mercado de trabalho segregado em termos de género tem 
consequências directas para as mulheres,

F. Considerando que existem consideráveis disparidades de idade e de género no total de 
tempo gasto em trabalho não pago e na participação diária em cuidados e actividades 
domésticas; considerando que as mulheres, em especial, têm a maior carga de trabalho não 
pago,

G. Considerando que o acesso a actividades de apoio, como facilidades para a guarda de 
crianças, para os idosos e outros dependentes, é importante para a participação igual das 
mulheres e dos homens no mercado de trabalho, e como meio de prevenir e reduzir a 
pobreza,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010) 0232.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010) 0306.
3 Textos Aprovados, P7_TA (2010) 0365.



PE452.590v01-00 6/13 PR\837399PT.doc

PT

H. Considerando que as mulheres, em especial nas zonas rurais, são parte da economia 
informal, não estando registadas no mercado de trabalho oficial, ou tendo contratos de 
trabalho a curto prazo, o que gera problemas específicos no que respeita aos direitos 
sociais das mulheres, incluindo os direitos durante a gravidez, a licença de parto e de 
aleitamento, a aquisição de direitos para a reforma e o acesso à segurança social,

I. Considerando que a violência baseada no género é também uma importante barreira à 
igualdade entre os géneros, estando estreitamente ligada ao risco de pobreza; 
considerando que o tráfico de seres humanos é uma forma moderna de escravatura que 
afecta as mulheres e as jovens em larga escala e que constitui um factor significativo que 
contribui para a pobreza, 

J. Considerando que as condições de alguns grupos de mulheres que frequentemente 
enfrentam uma dupla discriminação, tais como as deficientes, mulheres com dependentes, 
idosas, mulheres imigrantes, e mulheres de minorias étnicas, especialmente as roma, 
contribuem para aumentar o risco de se encontrarem em situação de pobreza e de exclusão 
social,

Feminização da pobreza 

1. Considera que evitar e reduzir a pobreza das mulheres é uma componente importante do 
princípio fundamental da solidariedade social com o qual a União Europeia está 
comprometida;

2. Toma nota da Comunicação da Comissão sobre a estratégia para a igualdade entre homens 
e mulheres 2010-2015; solicita à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que adoptem 
uma perspectiva específica de género, enquanto componente fundamental de todas as 
políticas comuns e programas nacionais para erradicar a pobreza e combater a exclusão 
social; 

3. Acolhe com agrado a iniciativa da Comissão sobre uma “Plataforma europeia contra a 
pobreza”; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam a dimensão do 
género nessa plataforma;

4. Apela aos Estados-Membros para que tenham em conta a dimensão do género nos seus 
planos de recuperação da recessão;

5. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a implementar os indicadores relativos às 
mulheres e à pobreza desenvolvidos a propósito da Plataforma de Acção de Pequim1

enquanto ferramenta para supervisionar o impacto das políticas sociais, económicas e de 
emprego mais vastas na redução da pobreza;

6. Sublinha a necessidade de acordar e adoptar uma Carta Europeia dos Direitos das
Mulheres, com ampla consulta do Parlamento Europeu, para aumentar os direitos das 
mulheres e as suas oportunidades, e promover mecanismos para alcançar a igualdade de 
géneros em todos os aspectos da vida social, económica e política;

                                               
1 Conclusões do Conselho de 30 de Outubro de 2007 supracitadas.
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Combater a pobreza das mulheres através de políticas de trabalho e da protecção social 

7. Apela aos Estados-Membros para que adoptem programas específicos para promover a 
inclusão activa ou a reintegração das mulheres no mercado de trabalho, e  prever formação 
específica tendo em vista dar-lhes as aptidões e qualificações necessárias à luz da 
Estratégia UE 2020, que coloca ênfase nos empregos verdes para uma nova economia 
sustentável;

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem as medidas necessárias para 
eliminar as desigualdades de género no emprego, como parte da estratégia UE 2020;
encoraja fortemente que se estabeleça como objectivo a redução do desnível salarial entre 
os géneros de 1% anualmente, a fim de atingir um objectivo de 10% de redução em 2020;

9. Requer à Comissão que proponha uma directiva-quadro instituindo o princípio de um 
rendimento mínimo adequado na União Europeia, como forma de combater e reduzir a 
pobreza, tendo em conta as leis e práticas nacionais, e considerando devidamente a 
dimensão do género; 

10. Solicita aos Estados-Membros que considerem a concessão de direitos individualizados 
nas pensões de reforma e regimes de segurança social, como instrumento para combater o 
risco de pobreza;

Conciliação da vida familiar e de trabalho pelas mulheres que vivem na pobreza ou estão 
expostas ao risco de pobreza

11. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que tomem as medidas necessárias para 
promover a conciliação do trabalho e da vida privada, a fim de permitir às mulheres 
expostas ao risco de pobreza prosseguirem as suas carreiras, dando-lhes acesso a 
disposições laborais flexíveis ou a trabalho a tempo inteiro; 

12. Lamenta que os compromissos assumidos em Barcelona em 2002, com foco na guarda de 
crianças, e fixando objectivos até 2010, estejam longe de se encontrarem cumpridos; 
solicita ao Conselho e aos Estados-Membros que reconsiderem os supracitados objectivos 
respeitantes às facilidades de guarda de crianças;

Combater a pobreza entre as mulheres idosas 

13. Considera que o risco de cair na pobreza é maior para as mulheres do que para os 
homens, nomeadamente na velhice, quando os sistemas de segurança social se baseiam 
no princípio do emprego remunerado continuo; realça que, em alguns casos, as mulheres 
não preenchem este requisito, devido a interrupções no seu trabalho, e que são 
penalizadas devido a discriminação no mercado de trabalho, em especial por causa do 
desnível salarial, das licenças de parto e do trabalho a tempo parcial;

14. Solicita aos Estados-Membros que tomem medidas para assegurar um acesso justo das 
mulheres aos sistemas de segurança social e de pensões de reforma, e que assegurem que 
o princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres seja aplicado 



PE452.590v01-00 8/13 PR\837399PT.doc

PT

consistentemente nos regimes de seguro de reforma;

Impacto da violência com base no género no risco de pobreza 

15. Assinala que a violência contra as mulheres é ainda um grave problema a nível da União 
Europeia, tendo um impacto crescente no risco de pobreza, uma vez que tem influência 
directa sobre a saúde das mulheres e a sua capacidade para aceder ao mercado de trabalho; 
apela mais uma vez à Comissão para que institua um Ano Europeu de combate à violência 
contra as mulheres;

16. Solicita aos Estados-Membros que forneçam financiamento adequado ao apoio e 
protecção às vítimas de violência, como forma de prevenir e reduzir a pobreza; 

O diálogo social e a sociedade civil na luta contra a pobreza das mulheres 

17. Sublinha a importância do diálogo social estruturado no combate contra a pobreza 
feminina;

18. Solicita à Comissão que aumente os recursos financeiros que podem ser utilizados entre as 
organizações da sociedade civil na luta contra, e redução dos efeitos, da pobreza feminina;

Assegurar o financiamento como meio de combater a pobreza 

19. Sublinha a importância dos fundos estruturais, em especial o Fundo Social Europeu, como 
instrumento fundamental para ajudar os Estados-Membros a combater a pobreza e a 
exclusão social; solicita aos Estados-Membros que haja mais acções co-financiadas para 
apoiar serviços como facilidades de guarda de crianças e serviços para os idosos e pessoas 
dependentes;

20. Acolhe favoravelmente os esforços feitos pela Comissão através do programa Progress e 
apela a que sejam financiadas acções específicas através desse programa para promover a 
consciencialização e o debate acerca das dimensões da pobreza que afectam as mulheres 
na UE;

21. Acolhe favoravelmente a instituição de uma facilidade de microfinanciamento europeia 
para o emprego e a inclusão social; neste quadro apela a acções especificamente 
concebidas orientadas para assegurar um maior acesso e disponibilidade da microfinança 
para as mulheres que enfrentam dificuldades na entrada no mercado de trabalho ou que 
pretendem estabelecer-se como trabalhadoras independentes ou lançar as suas próprias 
microempresas;

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Embora a pobreza das mulheres seja uma realidade há muito existente, só num tempo 
relativamente recente é que a questão começou a ser enfrentada de maneira sistemática. A 
actual crise económica, financeira e social que afecta a União Europeia, bem como o resto do 
mundo, está a gerar uma série de efeitos negativos específicos, influenciando directamente as 
condições de vida e de trabalho das mulheres, e o seu lugar na sociedade em geral. Este 
contexto projectou para o topo da agenda do Parlamento Europeu a necessidade de uma 
abordagem de género da pobreza, através do relatório sobre “o rosto da pobreza feminina”.

A nível global as mulheres são pobres em comparação com os homens. É esta também a 
realidade em cada um dos Estados-Membros da UE, embora se possam identificar diferenças 
específicas dependentes do país. Quase 17% das mulheres europeias estão classificadas como 
vivendo na pobreza; considerando os indicadores relacionados com o mercado de trabalho e a 
protecção social, as causas estruturais de pobreza têm um efeito desproporcionado sobre as 
mulheres. Ao mesmo tempo podemos dizer que a contribuição das mulheres para o 
desenvolvimento da família, da sociedade e da economia é regularmente subestimada e sub-
remunerada.

O combate à pobreza é um dos cinco objectivos mensuráveis da Comissão propostos para a 
UE 2020 e, para este efeito, o número de europeus que vivem abaixo das linhas de pobreza 
nacionais deverá ser reduzido em 25%, tirando mais de 20 milhões de pessoas da pobreza. 
Neste contexto, é muito importante que as actividades no quadro do Ano Europeu de luta 
contra a pobreza e a exclusão social tenham em conta os diferentes riscos e dimensões da 
pobreza e da exclusão social que os homens e as mulheres enfrentam.

A fim de dispor de dados fiáveis é da maior importância desenvolver as capacidades 
estatísticas na UE neste domínio. A este propósito, e recordando o projecto de conclusões do 
Conselho de 30 de Outubro de 2007, a identificação, adopção e fiscalização por parte da 
Comissão e dos Estados-Membros de indicadores específicos ao género no domínio da 
erradicação da pobreza e da promoção da inclusão social deve ser fortemente encorajada.

alguns aspectos fundamentais que definem o presente “rosto da pobreza feminina” na Europa, 
bem como a nível global, serão mencionados em seguida. Em primeiro lugar, a pobreza tem 
três dimensões “G”: a dimensão de género, a dimensão geográfica e a geracional. Tem 
igualmente um diferente impacto sobre as mulheres e os homens, de acordo com os seus 
papéis e responsabilidades na sociedade, considerando as atitudes e reacções das autoridades 
públicas. 

Em segundo lugar, é necessário fazer uma análise aprofundada antes de assumir medidas de 
austeridade, tendo em consideração também os aspectos de género. As mulheres não foram 
inicialmente afectadas de maneira tão significativa pela crise económica (em termos de 
emprego) uma vez que os sectores da economia em que constituem a maioria da força de 
trabalho são serviços públicos (educação, saúde, etc.). Contudo, esta segregação ocupacional 
por género significa que as mulheres são agora vítimas da “reestruturação do sector público” e 
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de “cortes orçamentais”, perdendo os seus empregos e assumindo tarefas como tomar conta 
de crianças, dos idosos e deficientes, etc..

Terceiro aspecto: o impacto da recessão é mais significativo e prejudicial no caso dos grupos 
vulneráveis, que enfrentam desvantagens múltiplas (mulheres jovens ou idosas, migrantes 
e/ou de minorias étnicas, mães solteiras, mulheres nas zonas rurais, etc.).

Quarta questão: em geral os governos promovem medidas anti-crise que têm por alvo em 
primeiro lugar sectores económicos povoados, na sua maioria, por homens (indústria de 
construção, fábricas de automóveis, etc.) enquanto que os outros sectores da economia, que 
empregam mais mulheres, são “ignorados” (retalho, serviços, etc.).

Neste contexto, a necessidade de soluções rápidas e eficazes torna-se evidente. O relatório 
sobre a pobreza feminina tentará imaginar parte destas soluções. Tendo presentes os valores 
em que se baseia o projecto europeu, dever-se-á presumir que a prevenção e redução da 
pobreza feminina, se não a sua erradicação, constituem uma parte importante do princípio 
fundamental da solidariedade social. Simultaneamente a “Carta Europeia dos Direitos das
Mulheres” pretende melhorar os direitos e oportunidades das mulheres, enquanto promove 
mecanismos para alcançar a igualdade de géneros em todos os aspectos da vida social, 
económica e política, sendo mais que desejável que a mesma seja acordada e adoptada.

A relatora optou por enfrentar a questão do “rosto da pobreza feminina” propondo diversas 
áreas de interesse:

Feminização da pobreza 

A pobreza das mulheres permanece oculta nas estatísticas e nos regimes de segurança social. 
De acordo com o relatório anual de 2010 da Comissão sobre igualdade entre homens e 
mulheres, a pobreza é um dos domínios em que persistem desníveis entre os géneros; 
considerando que as mulheres enfrentam uma maior exposição ao risco de pobreza e 
experimentam diferentemente a exclusão social, em especial as mulheres idosas, com risco de 
pobreza em 2008 de 22%, por comparação com os 16% dos homens idosos, as famílias 
monoparentais com risco de pobreza em 2008 de 35%, e outras categorias de mulheres como 
as deficientes e as pertencentes a minorias étnicas.

Segundo as estatísticas as mulheres representam dois terços da população inactiva (63 
milhões de pessoas dos 25 aos 64 anos) o que inclui trabalhadoras a tempo parcial 
involuntário que não estão registadas como desempregadas.

Há que sublinhar que se estima que a pobreza das mulheres poderá atingir os 36%, contra os 
11% dos homens, quando calculada por rendimento individual e não por rendimento da 
família. As mulheres europeias são também quatro vezes mais susceptíveis de trabalhar a 
tempo parcial, têm mais provavelmente contratos a prazo fixo, e são frequentemente parte da 
economia informal caracterizada pela ausência de contratos de trabalho.

Há que prestar especial atenção à necessidade de continuar com as investigações e análises 
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relativas ao fenómeno da “feminização da pobreza”, avaliando inter alia os efeitos da crise 
global no caso das mulheres europeias, incluindo os efeitos sobre o mercado de trabalho, a 
educação e formação, taxa de natalidade, saúde, protecção social, regimes de pensão, serviços 
sociais de apoio, acesso das mulheres a posições decisórias, etc..

Combater a pobreza das mulheres através de políticas laborais e da protecção social 

Considera-se que a integração das mulheres no mercado de trabalho é fundamental para 
combater a pobreza e a exclusão social. Presume-se também que as desigualdades que ainda 
existem entre homens e mulheres em termos de acesso à educação, de responsabilidades 
familiares e da manutenção geral de uma família são causas fundamentais que levam à 
pobreza das mulheres.

O risco de pobreza “com trabalho” é mais elevado para as mulheres que para os homens por 
exemplo em Chipre, na Estónia, na Alemanha ou na Letónia. O risco de pobreza no trabalho 
para as mulheres varia de 2% em Malta e 3% na República Checa e na Dinamarca até 10% na 
Letónia e Polónia e 12% na Grécia. Em consequência, as mulheres são mais susceptíveis que 
os homens de se encontrarem em empregos com baixa remuneração, de trabalharem a tempo 
parcial ou em empregos temporários, e são também mais susceptíveis que os homens de
constituírem famílias monoparentais, encontrando-se assim em risco especial de pobreza1.

É importante, a nível da UE, encorajar fortemente a Comissão a propor uma directiva-quadro 
que institua o princípio de um rendimento mínimo adequado na União Europeia, como forma 
de combater e reduzir a pobreza, tendo em conta as leis e práticas nacionais, e com a devida 
atenção à dimensão de género. Os Estados-Membros devem prever regimes de rendimento 
mínimo adequados para tirar da pobreza as categorias mais vulneráveis, tendo presente que as 
mulheres são um dos grupos mais afectados. 

A concessão de direitos individualizados nos regimes de pensões de reforma e de segurança 
social, como instrumento para combater o risco de pobreza, constituiria um grande passo em 
frente.

Deve-se dar especial atenção ao facto de o desnível salarial entre os dois sexos continuar a 
estar presente e a produzir efeitos extremamente graves. O desnível salarial entre géneros tem 
diversas causas, incluindo os estereótipos que começam numa idade precoce.

Outro problema que as mulheres enfrentam é o chamado “tecto de vidro”, que as impede de 
aceder a posições de gestão e de topo. A incidência de interrupções não pagas de trabalho, 
para criar crianças ou tomar conta de parentes idosos, é mais frequente entre as mulheres, o 
que pode levar à pobreza na velhice. É evidente que independentemente da faixa etária, as 
mulheres enfrentam um risco muito mais elevado que os homens de pobreza após a separação 
do parceiro. Além disso, as mulheres em todos os grupos mais vulneráveis, como deficientes, 
imigrantes, minorias étnicas ou as que vivem em zonas rurais, são mais susceptíveis de 
experimentar a pobreza.

É provável que a crise económica veja os números de desemprego a aumentar fortemente, 
especialmente entre os trabalhadores do sector público, em que as mulheres se encontram 

                                               
1 Informações baseadas no relatório Eurofound "Working poor in Europe", 15 de Abril de 2010.
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fortemente representadas. Os planos de recuperação da recessão devem ter em conta a 
dimensão de género e basear-se em dados discriminados por género.

O financiamento das organizações não governamentais e dos organismos que se ocupam da 
igualdade está já a ser objecto de cortes nalguns países da UE, como a Irlanda. As mulheres 
terão menos lugares a que se dirigirem para assistência.

A Estratégia Europa 2020 deverá incluir a dimensão de género a fim de melhorar a igualdade 
de representação e participação no mercado de trabalho, de quebrar os padrões de segregação 
no mercado de trabalho, assegurando simultaneamente a presença das mulheres em posições 
de topo através de quotas específicas na composição dos conselhos de administração e na 
política.

Conciliação da vida familiar e do trabalho pelas mulheres que vivem na pobreza ou que 
estão expostas ao risco de pobreza

A promoção da conciliação do trabalho e da vida privada, a fim de permitir às mulheres que o 
pretendam prosseguirem as suas carreiras ou trabalharem a tempo inteiro, é considerada como 
um aspecto fundamental da redução dos efeitos da pobreza feminina ou da diminuição dos 
riscos a que as mulheres se encontram expostas.

São também solicitadas medidas de apoio adicionais, especialmente para as mães 
trabalhadoras que são membros de famílias monoparentais, quer tornando mais fácil encontrar  
formas de emprego com horários de trabalho flexíveis de maneira a puderem responder aos 
seus compromissos familiares mais extensos, quer prevendo serviços adequados de guarda de 
crianças, bem como de idosos e de pessoas dependentes. 

Combate à pobreza entre as mulheres idosas 

Sublinha-se o facto de o risco de cair na pobreza ser maior para as mulheres que para os 
homens, especialmente na velhice. A taxa de pobreza entre as mulheres idosas é mais elevado 
que para os homens idosos (a taxa de risco de pobreza média para as mulheres idosas é de 
22%, contra 16% para os idosos) especialmente nos Estados-Membros em que os regimes de 
pensão de reforma predominantes relacionam estreitamente os benefícios com os rendimentos 
ao longo da vida e com as contribuições. Estes regimes de pensões de reforma colocam 
aqueles que toma conta de crianças ou de familiares dependentes em desvantagem, devido às 
interrupções na sua carreira e ao trabalho a tempo parcial, que reduzem os seus rendimentos 
ao longo da vida. 

Assim, é necessário fornecer uma assistência de segurança social adequada às mulheres 
responsáveis pelos cuidados a doentes, idosos ou deficientes nas suas famílias, e para as 
mulheres idosas que recebem uma pensão particularmente baixa. 

Impacto da violência com base no género sobre o risco de pobreza 

De acordo com investigações e estudos, as mulheres que sofreram violência estão em maior 
risco de pobreza, uma vez que a violência tem consequências sobre a sua saúde e pode levar 
ao desemprego. Há que sublinhar que cerca de 20 a 25% das mulheres sofrem de violência 
física, e mais de 10% de violência sexual, no decurso das suas vidas adultas.
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A violência contra as mulheres é um grave problema que precisa ser eliminado através da 
utilização de todos os meios disponíveis, devendo a Comissão instituir um Ano Europeu de 
luta contra a violência contra as mulheres.

Dever-se-á prestar particular atenção a reconsiderar a relação entre a violência e a pobreza, e a 
maiores esforços destinados a erradicar o tráfico de seres humanos e a exploração sexual, 
através de uma mais estreita cooperação judicial e policial a nível da UE.

O diálogo social e a sociedade civil no combate à pobreza das mulheres 

Dever-se-á desenvolver, em conjunto com as administrações nacionais e europeia, um diálogo 
social genuíno para partilhar pontos de vista e contribuir para vencer a pobreza extrema, 
dando assim um exemplo concreto das melhores práticas a nível europeu neste domínio. 

Há que dar especial atenção ao trabalho das ONG, considerando também o apoio financeiro às 
mesmas proveniente da Comissão.

Assegurar o financiamento como meio de combater a pobreza 

Os fundos estruturais, em especial o Fundo Social Europeu, são instrumentos fundamentais 
para ajudar os Estados-Membros a combater a pobreza e a exclusão social. Deverão ser co-
financiados programas específicos para promover a inclusão activa ou a reintegração das 
mulheres no mercado de trabalho, e formação específica tendo em vista as aptidões e 
qualificações necessárias para novos empregos verdes. Dever-se-á também dar a devida 
atenção ao financiamento da criação de serviços de apoio, como facilidades para a guarda de 
crianças e cuidados a idosos.


