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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação das mães solteiras
(2011/2049(INI))

O Parlamento Europeu,

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

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

– 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 2010 
(COM(2009)0694),

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

– 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 Plataforma da UE contra a Exclusão Social,

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Março de 2011 sobre o rosto da pobreza feminina 
na União Europeia2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de Março de 2011, sobre a igualdade entre as 
mulheres e os homens na União Europeia - 20103,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de Outubro de 2008, intitulada "Um 
melhor equilíbrio entre as várias esferas da vida: redobrar esforços para conciliar vida 
profissional, privada e familiar" (COM(2008)0635),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura de 20 de Outubro de 2010 sobre a 
proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 
92/85/CEE do Conselho relativa à implementação de medidas destinadas a promover a 
melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no 
trabalho4,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0232
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0086
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0085
4 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0373
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– 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 (A7-0000/2011),

Situação geral

A. Considerando que o modelo biparental predominante é cada menos frequente e que as 
mães sós são cada vez mais importantes enquanto grupo em todos os países avançados e 
industrializados, quer em resultado de divórcio, separação ou por nunca terem sido 
casadas, e que é, por conseguinte, necessário dar resposta a esta nova realidade, 
adaptando, para o efeito as políticas,

B. Considerando que, em alguns Estados-Membros, os progenitores sós continuam a ser 
socialmente estigmatizados e que o papel das redes sociais na sua integração deve ser 
reconhecido, 

C. Considerando que a vasta maioria dos progenitores sós na Europa é constituída por 
mulheres; que, em 2001, dos progenitores sós uma média de 85 % era constituída por 
mulheres de idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, o que significa que 5 % do 
total da população feminina eram constituídos por mães sós, e que, em alguns 
Estados-Membros, as mães sós representavam entre 6 e 7,5 % (República Checa, Polónia, 
Hungria e Eslovénia) e, noutros, mesmo 9 % (Estónia, Letónia),

D. Considerando que, em virtude de diferentes estatutos legais (divorciada, separada, solteira 
ou viúva), as mães sós experienciam diferentes situações e beneficiam de diferentes tipos 
de subsídio,

Emprego das mães sós 

E. Considerando que 69 % das mães sós estão presentes no mercado de trabalho e que, em 
2001, era de 18% a média das mães sós que trabalhava em regime de tempo parcial,

F. Considerando que, frequentemente, as soluções de trabalho em regime de tempo parcial 
não são não voluntárias, mas, sim, determinadas por constrangimentos familiares,

Risco de pobreza

G. Considerando que as famílias monoparentais são mais vulneráveis ao risco de pobreza do 
que as famílias biparentais; que, de acordo com os mais recentes dados disponíveis, em 
2006 era de 32 % a percentagem de famílias monoparentais na UE-25 em risco de pobreza 
contra 12 % dos casais com filhos,

H. Considerando que o risco de insegurança financeira e pobreza é maior para as mães sós do 
que para os pais sós, sobretudo em virtude das suas condições a nível do mercado de 
trabalho, incluindo uma taxa de desemprego mais elevada, salários mais baixos e 
empregos em regime de tempo parcial ou de baixa qualidade, 

Conciliar vida profissional e familiar
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I. Considerando que as pressões a nível da carreira são mais elevadas entre os 25 e os 40 
anos, quando os filhos ainda são pequenos e requerem mais cuidados e tempo por parte 
dos pais; que os horários escolar e laboral são frequentemente incompatíveis, o que 
constitui frequentemente o maior obstáculo e constrangimento no tocante à conciliação 
entre a vida familiar e profissional,

J. Considerando que os progenitores sós devem fazer duplamente face às dificuldades 
enfrentadas pelas famílias biparentais, dado não poderem partilhar as responsabilidades 
educativas quotidianas,

Situação geral

1. Encoraja o trabalho de todas as organizações e redes informais que trabalham em prol das 
mães sós, nomeadamente nos países em que o apoio às famílias monoparentais é reduzido 
ou inexistente;

2. Encoraja as associações que trabalham em apoio das mães sós a ministrarem acções de 
formação destinadas a facilitar o emprego das mães sós e a ajudá-las a aumentar a sua 
auto-estima;

3. Encoraja o desenvolvimento de fóruns de diálogo em linha e interpessoal, bem como de 
linhas telefónicas grátis directamente destinadas às mães sós, visando reduzir o seu 
isolamento e permitir-lhes trocarem pontos de vista e práticas de excelência sobre as suas 
necessidades;

4. Encoraja o desenvolvimento de acções de formação parental visando preparar as mães sós 
e ensinar-lhes as melhores formas de lidar com o difícil trabalho de educação de uma 
criança enquanto progenitor sozinho, proporcionando, porém, à criança um ritmo de vida 
equilibrado; 

Emprego das mães sós 

5. Salienta a necessidade de facilitar o acesso das mães sós à formação, especialmente das 
mães jovens, que, quando grávidas, frequentemente abandonam a sua vida escolar; 
entende que tal lhes permitiria obter qualificações e optimizar as suas oportunidades de 
obtenção de um trabalho de elevada qualidade e conquistar a independência financeira;

6. Assinala a necessidade de encorajar o desenvolvimento de infra-estruturas de guarda de 
crianças, como jardins-de-infância, e de facilitar significativamente às mães sós o acesso à 
formação e a procura de emprego;

Risco de pobreza

7. Encoraja os Estados-Membros a partilharem práticas de excelência no apoio às famílias 
monoparentais, especialmente no contexto da crise financeira, que agrava a situação dos 
progenitores sós; 

8. Exorta os Estados-Membros a garantirem a igualdade de tratamento e a manterem uma 
elevada qualidade de vida de todas as crianças, independentemente do estado civil dos 
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pais, prevendo subsídios universais, a fim de não transferir a pobreza para a criança; 
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9. Encoraja os Estados-Membros a adoptarem políticas visando a concessão de apoio 
financeiro às famílias monoparentais, sob a forma de subsídio a um progenitor, regalias 
fiscais para as famílias monoparentais, de forma consentânea com a sua legislação 
nacional;

10. Exorta os Estados-Membros a assegurarem que as prestações (apoio à criança) devidas 
pelo progenitor que não tem a guarda da criança sejam pagas com regularidade; 

Conciliar vida profissional e familiar

11. Salienta que cumpre conferir prioridade ao equilíbrio entre a vida familiar e profissional, 
introduzindo, para o efeito, condições de trabalho mais compatíveis com a vida familiar, 
como horários de trabalho flexíveis e teletrabalho, e desenvolvendo estruturas de guarda 
de crianças, creches, etc.;

12. Assinala que, para facilitar o equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional das mães 
sós, é necessário um maior envolvimento dos pais; observa, a este respeito, que a guarda 
conjunta é quase inexistente em alguns Estados-Membros;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


