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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação das mulheres que se aproximam da idade da reforma
(20011/2091(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente os seus artigos 2.º e 3.º, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
seu artigo 19.º, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais, nomeadamente os seus artigos 21.°, 
23.º e 25.°,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de Setembro de 2010, intitulada 
"Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres – 2010-2015" (COM(2010)0491),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de Abril de 2009, intitulada "Gerir o 
impacto do envelhecimento da população na UE (Relatório sobre o Envelhecimento 
Demográfico 2009)" (COM(2009)0180),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 3 de Outubro de 2008, sobre a inclusão 
activa das pessoas excluídas do mercado de trabalho (2008/867/CE)1,

– Tendo em conta o relatório encomendado pela Comissão, de 22 de Julho de 2010, 
intitulado "Acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados continuados – Igualdade entre 
homens e mulheres?",

– Tendo em conta o relatório encomendado pela Comissão, de 24 de Novembro de 2009, 
intitulado "Gender mainstreaming active inclusion policies" (Políticas activas de inclusão 
da perspectiva de género), 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 7 de Março de 2011, sobre o Pacto 
Europeu para a Igualdade de Género no período de 2011-2020,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 6 de Dezembro de 2010, sobre o impacto 
do envelhecimento da mão-de-obra e da população nas políticas de emprego,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 7 de Junho de 2010, sobre o 
envelhecimento activo,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, sobre uma vida 
saudável e digna,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 8 de Junho de 2009, sobre a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres: um envelhecimento activo e digno,

                                               
1 JO L 307 de 18.11.2008, p. 11.
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– Tendo em conta o relatório da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida 
e de Trabalho, de 1 de Maio de 2008, intitulado"Working conditions of an ageing 
workforce" (Condições de Trabalho de uma Mão-de-Obra em Envelhecimento),

– Tendo em conta o Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento, 
adoptado na Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento (A/CONF.197/9 8), 
de 12 de Abril de 2002, 

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

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de Setembro de 2010, sobre o papel das mulheres 
numa sociedade em envelhecimento1,

– 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),

A. Considerando que a Estratégia Europa 2020 fixa o grande objectivo de uma taxa de 
emprego de 75%, tanto para os homens como para as mulheres, e define o objectivo de 
reduzir em 20 milhões o número de pessoas que vivem em risco de pobreza;  
considerando que o grupo de mulheres com mais de 50 anos, com todas as suas 
especificidades, constitui, por conseguinte, uma classe etária decisiva para o cumprimento 
destes dois objectivos, 

B. Considerando que a persistência de estereótipos de género, agravados pela discriminação 
de que os idosos são alvo no mercado de trabalho, reduz de forma particularmente 
acentuada as oportunidades de emprego das mulheres idosas,

C. Considerando que a competitividade e a prosperidade económicas da Europa no futuro 
dependem da sua capacidade para utilizar plenamente os seus recursos de mão-de-obra 
não apenas através do prolongamento da vida activa, mas também através da adopção de 
políticas adequadas que permitam conciliar o trabalho, a família e a vida privada, 

D. Considerando que, entre 1990 e 2010, a população em idade activa (20-64 anos) na UE-27 
aumentou 1,8%, que a população idosa (com mais de 65 anos) aumentou 3,7% e que a 
percentagem de jovens (0-19 anos) diminuiu 5,4%;  considerando que se prevê que a 
percentagem da população com mais de 65 anos passe de 0,4%, em 2010, para 30%, em 
2060, 2

E. Considerando que, em 2008, o risco de pobreza entre as mulheres idosas atingiu 22%, 
enquanto, no caso dos homens idosos, foi de 16%, 3

F. Considerando que a taxa de emprego das mulheres com idades entre 55 e 64 anos foi de 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0306. 
2 Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Demography report 2010, Comissão Europeia, página 62.
3 Lista de 100 desigualdades, Instituto Europeu entre Homens e Mulheres 
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37,8%, em 2009, enquanto, nos homens na mesma faixa etária, atingiu 54,4%, 1

G. Considerando que a taxa de desemprego é mais elevada nas mulheres do que nos homens 
em 21 Estados-Membros e que, embora a taxa de desemprego de longa duração seja mais 
elevada nos homens do que nas mulheres em 12 países, o desemprego feminino é mais 
facilmente dissimulado como "inactividade" no caso das mulheres casadas ou com filhos,

H. Considerando que o salário médio por hora das mulheres com menos de 30 anos 
representa 92% do dos homens e 67,5% na faixa etária dos 50-59 anos,2

I. Considerando que as diferenças de género no contexto socioeconómico se devem em parte 
à repartição tradicional do trabalho entre homens e mulheres, na qual os homens assumem 
a principal responsabilidade de garantir o sustento da família, enquanto as mulheres se 
encarregam das tarefas domésticas e dos cuidados à família, que são actividades não 
remuneradas, o que tem uma incidência considerável na capacidade dos homens e das 
mulheres para acumularem direitos da segurança social tendo em vista a reforma, 

J. Considerando que é mais provável que as mulheres tenham carreiras mais lentas, mais 
curtas e/ou interrompidas e recebam um salário médio inferior ao dos homens, o que se 
traduz numa maior desigualdade salarial em razão do género, cria uma diferenciação de 
género nas contribuições para as contas de pensões pessoais e aumenta o risco de pobreza 
das mulheres idosas, 

K. Considerando que as mulheres idosas decidem muitas vezes trabalhar a tempo parcial e 
abandonam o mercado de trabalho optando pela reforma antecipada mais frequentemente 
do que os homens,

L. Considerando que a quase totalidade dos países europeus reconhece que é importante 
adoptar uma abordagem que integre a perspectiva de género nas políticas activas a favor 
do mercado de trabalho, mas que as avaliações destas políticas indicam que a integração 
das questões de género continua a ser desigual e centrada em âmbitos de actuação muito 
limitados,

M. Considerando que as mulheres com mais de 50 anos se vêm confrontadas com 
discriminações duplas ou múltiplas baseadas em estereótipos relacionados com o género e 
com a idade, frequentemente exacerbados por padrões de vida e trabalho específicos do 
seu sexo (por exemplo, interrupções de carreira, emprego a tempo parcial e diferenças 
salariais em razão do género);  considerando que, por conseguinte, as mulheres tendem a 
fazer face a uma maior acumulação de desvantagens que os homens dos mesmos grupos, 

N. Considerando que, no mercado de trabalho, as mulheres são muitas vezes consideradas 
"velhas" a uma idade muito menos avançada do que a dos homens;  considerando que 
58% dos europeus consideram que a discriminação em razão da idade está muito 

                                               
1 Relatório sobre os progressos realizados em matéria de igualdade entre homens e mulheres, 2011, Comissão 
Europeia, página 31. 
2 A vida das mulheres e dos homens na Europa - um retrato estatístico, Eurostat, 2008, página 196 
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generalizada1

Disposições gerais

1. Congratula-se com a decisão de proclamar 2012 "Ano Europeu do Envelhecimento 
Activo" e solicita que se adoptem medidas adequadas para lutar contra a discriminação, 
mais particularmente, fazendo evoluir os estereótipos associados à discriminação com 
base na idade e promovendo a solidariedade entre gerações; 

2. Convida a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que a discriminação múltipla de 
que são objecto as mulheres com mais de 50 anos seja mais tida em consideração no 
método aberto de coordenação no que respeita às pensões, à integração social, à evolução 
dos estereótipos em razão do género e à integração das mulheres nos processos de tomada 
de decisões;

3. Solicita à Comissão que adopte uma abordagem baseada na igualdade dos géneros na 
preparação e aplicação da reforma das pensões, promova o recurso ao mesmo cálculo 
actuarial das pensões para homens e mulheres, incentive a redução do risco de pobreza e 
ponha termo à prática da aposentação obrigatória;

4. Solicita aos Estados-Membros que tomem medidas para garantir um envelhecimento sem 
humilhação, discriminação nem qualquer outra forma de violência contra as mulheres 
idosas; 

As mulheres no mercado de trabalho

5. Convida a Comissão e os Estados-Membros a criarem as condições necessárias para 
encorajarem as mulheres idosas a permanecer e/ou reintegrar o mercado de trabalho no 
quadro do Ano Europeu do Envelhecimento Activo, a fim de não desperdiçar o seu 
potencial;  

6. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a adoptarem uma abordagem abrangente, 
multidimensional e que tenha em conta as questão de género em matéria de emprego e de 
políticas sociais, a fim de garantir o emprego e a inclusão social das mulheres idosas;

7. Solicita que a Comissão desenvolva e melhore a recolha e análise de dados europeus 
relativos à idade e ao género que sejam exactos, pertinentes e comparáveis, mais 
particularmente no que respeita às taxas de emprego e desemprego das mulheres idosas e 
à taxa de pessoas idosas dependentes;

8. Congratula-se com o facto de os Estados-Membros terem já reconhecido que os traços 
característicos e as causas da desigualdade de géneros no mercado de trabalho estão 
estritamente relacionados com a etapa do ciclo de vida, e salienta que deve, por 
conseguinte, promover-se uma abordagem do trabalho que se baseie no ciclo de vida; 
solicita, no entanto, insistentemente aos Estados-Membros que, para responderem de uma 
forma correcta aos desafios colocados pelo ciclo de vida, comparem a situação 
desfavorável das mulheres jovens e das mulheres idosas com a do homens da mesma 

                                               
1 Eurobarómetro Especial n.º 317, Discriminação na UE em 2009, Novembro de 2009, página 71 
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idade nas suas políticas activas a favor do mercado de trabalho e não as apliquem apenas 
às mulheres e aos homens na idade adulta;

9. Incentiva os Estados-Membros a integrarem as mulheres idosas em acções de formação ao 
longo da vida e a desenvolverem e apoiarem mais programas de reconversão flexíveis e 
adequados a estas mulheres, tendo em conta as suas necessidades e capacidades 
específicas, a fim de melhorar a sua empregabilidade;

10. Salienta que é essencial que as desvantagens com que se defrontam as mulheres no 
mercado de trabalho, particularmente as decorrentes das suas responsabilidades familiares, 
não as penalizem na aquisição de direitos a pensão;

11. Convida a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas eficazes para 
promoverem o princípio da igualdade de remuneração pelo mesmo trabalho, o que pode 
igualmente contribuir para colmatar o fosso entre as pensões e reduzir o risco de pobreza a 
que estão mais expostas as mulheres, principalmente as idosas; 

12. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a adoptarem políticas adequadas que permitam 
conciliar o trabalho, a família e a vida privada e a integrarem a dimensão do 
envelhecimento em todas as políticas pertinentes;

13. Convida a Comissão e os Estados-Membros a tirarem o máximo proveito dos 
instrumentos e os programas comunitários existentes, nomeadamente o Fundo Social 
Europeu, a fim de aumentar a participação das mulheres idosas nos mercados de trabalho;

14. Solicita aos Estados-Membros que encorajem a participação activa das mulheres idosas no 
sector empresarial encorajando e apoiando as mulheres que criam novas empresas; 

15. Insta os Estados-Membros a incentivarem as empresas a integrar a "planificação para as 
pessoas idosas" nas suas estratégias e a preverem a adopção de uma política "favorável às 
pessoas idosas" nos locais de trabalho;

As mulheres como prestadoras de cuidados

16. Convida os Estados-Membros a facilitarem a prestação de serviços de assistência de 
qualidade, incluindo a prestação de cuidados a domicílio destinados às pessoas idosas, a
melhorarem o reconhecimento do valor do trabalho dos prestadores profissionais de 
cuidados e a apoiarem as famílias que se ocupam de idosos dependentes;  

17. Exorta os Estados-Membros a assegurarem a formação e o reforço das capacidades a fim 
de garantir serviços de assistência de elevada qualidade e colmatar as carências de pessoal 
no sector dos profissionais dos cuidados e da saúde provocadas pelas tendências 
demográficas;

18. Incentiva os Estados-Membros a alargar o acesso à licença parental aos avós, a 
reconhecerem a prestação de cuidados às pessoas dependentes e a fornecerem serviços, 
formação e aconselhamento aos prestadores de cuidados; 

19. Encoraja os Estados-Membros a promoverem a participação da sociedade civil e os 
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projectos intergeracionais a favor das pessoas idosas financiando iniciativas e programas;

20. Convida os Estados-Membros a tomarem medidas a todos os níveis, nomeadamente 
apoiando as ONG pertinentes, para responder às necessidades específicas das pessoas 
idosas, em particular das mulheres idosas que vivem sós, a fim de reduzir o seu 
isolamento e a sua dependência e promover a sua igualdade, a sua segurança e o seu bem-
estar; 

21. Solicita aos Estados-Membros que prevejam a criação de novas formas de vida em 
comum e de coabitação intergeracional como meio de lutar contra o isolamento das 
mulheres idosas e criar um ambiente favorável à solidariedade entre gerações;

Questões de saúde

22. Convida a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem a dimensão do género na 
saúde, enquanto parte essencial das políticas de saúde da UE; solicita, portanto, à 
Comissão e aos Estados-Membros que intensifiquem os seus esforços para adoptar uma 
estratégia de integração das questões de género nas políticas de saúde levadas a cabo a 
nível da UE e dos vários países; 

23. Reconhece o papel crucial da despistagem e do tratamento preventivo no domínio dos 
cuidados de saúde e encoraja a Comissão a utilizar o método aberto de coordenação a fim 
de assegurar o intercâmbio de pontos de vista, promover a harmonização da despistagem 
na União, bem como identificar as boas práticas e estabelecer linhas de orientação;

24. Congratula-se com os esforços envidados por alguns Estados-Membros que garantem um 
acesso livre à prevenção das doenças relacionadas com o género e encoraja os 
Estados-Membros que ainda o não tenham feito a reforçar os cuidados de saúde 
preventivos a favor das mulheres idosas permitindo-lhes, por exemplo, realizar 
mamografias de forma acessível e regular, e a promover a sensibilização para a 
importância das despistagens; 

25. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem medidas destinadas a 
garantir uma maior saúde e segurança no trabalho, mantendo, assim, a empregabilidade e 
as capacidades dos trabalhadores e permitindo-lhe gozar de melhor saúde na velhice;

26. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem todas as formas de violência 
contra as mulheres idosas, concedendo uma atenção especial à sua situação vulnerável, a 
fim de garantir o pleno respeito dos direitos humanos e a igualdade dos géneros, 
aproveitando ao máximo o programa DAPHNE;

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

As mulheres representam nada menos do que 50% da população dos países da UE, 
constituindo, portanto, um sector significativo da mão-de-obra. Por outro lado, a Europa 
regista a percentagem mais elevada de mulheres idosas no mundo.

Um dos objectivos da Estratégia Europa 2020 é combater a pobreza e promover o emprego, 
aumentando a taxa de emprego para 75% e reduzindo a pobreza em 20 milhões de cidadãos. 

Os idosos constituem uma categoria importante e crescente da população da União. À medida 
que o envelhecimento da população europeia se acentua, a sustentabilidade das pensões 
constitui um enorme desafio face às reduzidas taxas de natalidade, à diminuição da população 
activa e ao número crescente de pensionistas que gozam de boa saúde e atingem uma idade 
avançada.  Os idosos constituem um enorme recurso cultural, social e profissional.  A sua 
permanente contribuição para a sociedade, em muitos casos a título não remunerado, é muitas 
vezes ignorada e o seu potencial para uma maior participação e um melhor contributo 
continua a não ser devidamente explorado. Além disso, as pessoas da geração do "baby 
boom", nascidas depois da Segunda Guerra Mundial, abandonarão o mercado de trabalho nos 
próximos anos. Se quisermos realizar os objectivos da Estratégia Europa 2020, teremos de 
aproveitar esta última oportunidade para as manter no mercado de trabalho. Trata-se de uma 
geração com uma taxa de emprego de 37% e que regista a maior taxa de pobreza; representa, 
portanto, um imenso potencial para atingir a taxa de emprego de 75% e para lutar contra a 
pobreza, beneficiando de pensões mais elevadas.

Existe o receio generalizado de que a geração idosa esteja a tornar-se uma carga pesada para 
os jovens em idade activa e que tal possa dar azo a tensões entre as gerações. Uma das chaves 
para superar o desafio do envelhecimento demográfico e preservar a solidariedade entre 
gerações reside nomeadamente em garantir que as pessoas se mantenham durante mais tempo 
no mercado de trabalho e permaneçam saudáveis, activas e autónomas durante mais tempo 
depois de se reformarem. A solidariedade entre gerações figura há muito entre as principais 
preocupações da União Europeia, tanto a nível da elaboração das políticas como da 
sensibilização da opinião pública.

As mulheres no mercado de trabalho
As mulheres idosas enfrentam, pelo menos, uma dupla discriminação no mercado de trabalho
com base no género e na idade, à qual se acrescenta a sua maior vulnerabilidade no mercado 
de trabalho causada por trajectórias profissionais específicas das mulheres. 

A taxa de emprego das mulheres com idade entre os 55 e os 64 anos era de 37,8%, em 2009, 
face aos 54,8% registados nos homens da mesma faixa etária A taxa de desemprego é mais 
elevada nas mulheres do que nos homens em 21 Estados-Membros, e, embora a taxa de 
desemprego de longa duração seja maior nos homens do que nas mulheres de 12 países, o 
desemprego feminino é mais facilmente dissimulado como "inactividade" no caso das 
mulheres casadas ou com filhos, A incidência do trabalho a tempo parcial nas mulheres é 
quatro vezes superior à dos homens, enquanto as trabalhadoras idosas registam a mais elevada 
percentagem de emprego a tempo parcial (37%) contra 12% no caso dos homens. Além disso, 
as diferenças salariais em razão do género são muito maiores na velhice do que no início da 
carreira. Esta situação reflecte as interrupções de carreira que as mulheres são obrigadas a 
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efectuar, em particular para dar à luz. Além disso, as mulheres têm menos oportunidades de 
formação, de uma forma geral, nomeadamente no que respeita às mulheres maduras, o que 
torna extremamente difícil a sua adaptação à procura do mercado de trabalho. A formação e a 
aquisição de novas competências podem assim permitir às mulheres idosas participarem mais 
activamente no mercado de trabalho.
Na velhice, as diferenças de género são principalmente consequência das desvantagens que as
mulheres acumularam no mercado de trabalho durante as primeiras etapas do seu ciclo de 
vida, o que perpetua a pobreza no trabalho e conduz à reforma antecipada e à inactividade, 
bem como à permanência em empregos pouco qualificados e pouco remunerados. 
Existe uma maior probabilidade de as mulheres terem carreiras mais lentas, mais curtas e/ou 
interrompidas e de receberem um salário médio inferior ao dos homens. As diferenças entre 
homens e mulheres num contexto socioeconómico devem-se em parte à repartição tradicional 
do trabalho entre os homens e as mulheres, na qual os homens assumem a principal 
responsabilidade de garantir a subsistência da família, enquanto as mulheres se encarregam 
das tarefas domésticas e dos cuidados à família, o que tem uma incidência considerável na 
capacidade dos homens e das mulheres para adquirirem direitos da segurança social tendo em 
vista a reforma.  Em muitos casos, as mulheres sofrem discriminações no mercado de 
trabalho, particularmente devido às suas responsabilidades em matéria de cuidados, pelas 
quais não são remuneradas, o que as penaliza na aquisição dos seus direitos a pensão. As 
remunerações mais baixas das mulheres ao longo da carreira repercutem-se nas suas pensões 
no quadro de regimes baseados nas remunerações individuais e nas trajectórias profissionais, 
aumentando assim os riscos de pobreza na velhice.  Por outro lado, as mulheres têm uma 
esperança de vida mais longa, o que explica a sua predominância entre as pessoas idosas. Por 
conseguinte, muitas vezes e cada vez mais observa-se uma sobre-representação das mulheres 
entre os idosos isolados.  As viúvas e as idosas só em geral estão mais expostas ao risco de 
pobreza, de isolamento e de exclusão social.

A discriminação com base na idade das mulheres com mais de 50 anos no mercado de 
trabalho verifica-se com mais frequência do que em outros grupos etários e pode assumir 
diferentes formas. Os problemas de falta de possibilidades de formação e de obsolescência 
das qualificações afectam particularmente as mulheres idosas porque estas interrompem mais 
frequentemente a sua carreira para assumir as suas responsabilidades familiares e possuem um 
nível de estudos inferior relativamente ao aos homens da mesma faixa etária. Além disso, os 
problemas de saúde e a obsolescência das qualificações podem impedi-las de realizar as suas 
tarefas durante um horário de trabalho normal, de beneficiar de regimes de trabalho normais e 
de ter uma boa produtividade no trabalho.  Todos estes factores podem conduzir ou obrigar as 
mulheres idosas a reformar-se antecipadamente e a escolherem a inactividade.  

Embora os padrões e as causas da desigualdade entre os homens e as mulheres no mercado de 
trabalho estejam estritamente relacionados com a etapa do ciclo de vida das pessoas e a 
importância de promover uma abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida que seja 
amplamente reconhecida pela maior parte dos Estados-Membros da União Europeia, a maior 
parte das políticas activas a favor do mercado de trabalho que promovem a igualdade de 
géneros dirigem-se a mulheres e homens adultos e negligenciam muitas vezes a situação 
desfavorável das mulheres jovens e das mulheres idosas em relação à dos homens da mesma 
faixa etária.

Ainda que a maior parte dos Estados-Membros reconheça que as mulheres idosas estão numa 
situação de desvantagem em termos de integração no mundo do trabalho, as medidas tomadas 
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nos últimos anos a favor dos trabalhadores idosos, em geral, ou não têm explicitamente em 
conta a igualdade de géneros, ou ignoram em grande medida as diversas situações a que 
devem fazer face os homens e as mulheres idosos. A abordagem adoptada em matéria de 
envelhecimento activo centrou-se até agora, em grande medida, na aptidão dos trabalhadores 
idosos para ocupar um emprego, o que se traduz no papel preponderante desempenhado pelas 
reformas das pensões e da segurança social, cujo principal objectivo é adiar a idade da 
reforma na legislação. No entanto, a maior parte das medidas baseia-se na trajectória 
masculina dominante no que respeita ao trabalho e à reforma e não integra explicitamente a 
perspectiva de género.   Assim, já que as interrupções de carreira repetidas, o trabalho a tempo 
parcial, as remunerações reduzidas e a disparidade salarial em razão do género caracterizam o 
emprego das mulheres, estas podem ser objecto de múltiplas discriminações na velhice. Por 
exemplo, as mulheres são muitas vezes consideradas "velhas" no mercado de trabalho a uma 
idade muito menos avançada que os homens, apesar dos encargos em termos de cuidados que 
lhes cabem e que podem constituir obstáculos importantes ao emprego das mulheres idosas. 
Por conseguinte, é necessário elaborar uma abordagem sistemática e global das políticas 
activas a favor do mercado de trabalho, nomeadamente prevendo medidas especiais em 
matéria de saúde e de segurança no local de trabalho, acompanhadas de uma estratégia que 
integre explicitamente o princípio da igualdade de géneros.  Para melhor compreender a 
situação e os desafios que se colocam neste domínio, bem como para prever as tendências, é 
necessário recolher e analisar dados específicos do género e da idade que sejam comparáveis. 

Embora a reforma constitua, para os homens idosos, o motivo principal para já não estarem no 
mercado de trabalho, a situação é mais contrastada no que diz respeito às mulheres idosas. 
Para estas, as responsabilidades pessoais ou familiares são uma causa muito mais importante 
de inactividade profissional do que a reforma. 

Se se pusesse fim à prática da reforma obrigatória, se se fornecessem maiores serviços de 
assistência, nomeadamente às mulheres idosas, e se se fizesse face à percepção negativa que 
algumas mulheres idosas têm das suas perspectivas profissionais, poder-se-ia aumentar 
significativamente a participação activa das pessoas idosas no mercado de trabalho. Há que 
prever a criação de oportunidades de emprego adequadas e de condições de trabalho e 
emprego apropriadas para encorajar os trabalhadores idosos a trabalhar durante mais tempo. 

É interessante observar que os países que registam taxas de emprego feminino elevadas 
registam igualmente taxas de fecundidade mais elevadas, o que leva a pensar que poderia ser 
essencial estabelecer um equilíbrio satisfatório entre trabalho e vida privada a favor das 
mulheres, a fim de atingir uma taxa de emprego feminino mais elevada e uma taxa de 
fecundidade relativamente alta. O trabalho a tempo parcial é considerado um meio adequado 
de assegurar uma transição gradual do trabalho para a reforma, mas apenas 11% dos homens e 
38% das mulheres com idade entre os 55 e os 64 anos trabalham a tempo parcial. Assim, a 
transição típica parece ser a passagem de um emprego a tempo inteiro para a reforma total. 

As mulheres como prestadoras de cuidados
As mulheres idosas prestam um grande contributo para a sociedade sob formas diversas:  
ajudam os filhos e os netos, mas também os pais, são as principais prestadoras de cuidados e 
trabalham em regime de voluntariado; no entanto, o papel de prestação de cuidados das 
pessoas idosas não é suficientemente apreciado.

A questão dos cuidados continuados presta-se particularmente a uma abordagem de género, 
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porque as mulheres são maioritárias na maior parte dos países europeus tanto enquanto 
beneficiárias (devido à sua esperança de vida geralmente mais longa) como enquanto 
prestadoras de cuidados (prestam habitualmente cuidados não remunerados e informais, que 
em muitos casos influenciam a sua qualidade de vida).   A maior parte das pessoas que 
prestam cuidados aos idosos e às pessoas com deficiência são mulheres e, tenho em conta o 
fenómeno de envelhecimento da população, as responsabilidades em matéria de cuidados que 
recaem sobre as mulheres aumentam de forma constante e têm também consequências na sua 
qualidade de vida. Na Europa, uma percentagem cada vez maior da população precisa de 
ajuda na sua vida quotidiana, ajuda que é frequentemente prestada por mulheres a título 
voluntário. Por vezes, a necessidade de uma ajuda contínua pode induzir a pessoa que presta 
os cuidados a renunciar ao trabalho. 
Na medida em que a prestação de cuidados à família é principalmente assumida por mulheres 
com mais de 50 anos, cujas taxas de emprego são inferiores aos objectivos fixados pela União 
Europeia, melhorar as suas possibilidades de emprego implicará políticas e recursos novos 
que lhes permitam conciliar o trabalho e a vida familiar e promover a solidariedade entre as 
gerações nas famílias.

Verifica-se, muitas vezes e cada vez mais, uma sobre-representação das mulheres no grupo 
das pessoas idosas sós devido ao aumento das taxas de divórcio e da esperança de vida mais 
curta dos homens. As viúvas e as idosas sós estão, em geral, mais expostas ao risco de 
pobreza, de isolamento e de exclusão social. 

Segundo a OCDE, os prestadores de cuidados informais podem dividir-se em três categorias. 
A primeira categoria inclui os pais, os amigos ou os voluntários que não recebem qualquer 
forma de compensação em troca do seu empenho. A segunda categoria inclui os prestadores 
de cuidados informais que recebem subsídios ou prestações pecuniárias no quadro de 
programas que prevêem prestações pecuniárias e de programas cuja escolha é deixada ao 
consumidor.  Trata-se geralmente de próximos ou de amigos. A última categoria inclui os 
prestadores de cuidados informais não declarados/ilegais. Trata-se de prestadores de cuidados 
que recebem algum tipo de remuneração por parte dos beneficiários dos cuidados sem que 
exista um contrato de trabalho. Poderiam prever-se várias opções para evitar que as mulheres 
idosas sejam penalizadas no que se refere aos seus direitos de pensão pelo facto de prestarem 
cuidados não remunerados e terem, por isso, de deixar o mercado de trabalho. Tendo em 
conta a importância de que se revestem os cuidados informais em numerosas sociedades e a 
predominância das mulheres nas pessoas que prestam esses cuidados, a adopção de medidas 
destinadas a apoiar os prestadores de cuidados informais poderia exercer um impacto de 
género positivo em termos de inclusão das mulheres no mercado do trabalho e de conciliação 
entre a actividade profissional e as responsabilidades em matéria de cuidados.  O apoio aos 
prestadores de cuidados informais pode inclui acções de informação e formação, benefícios 
fiscais e remunerações, regulamentações para as empresas ou iniciativas de organismos 
privados a fim de facilitar a conciliação entre a actividade profissional e a prestação de 
cuidados. As iniciativas que foram tomadas para apoiar tanto o acesso equitativo aos cuidados 
continuados como o trabalho dos prestadores de cuidados informais, incluem: uma licença 
para a prestação de cuidados, direitos de pensão, prestações e subsídios em espécie e em 
dinheiro e um horário de trabalho flexível. A prestação de cuidados continuados pode ajudar 
as mulheres a manter a sua actividade profissional e pode exercer um impacto de género 
relevante em termos de qualidade de vida e de inclusão social, tanto para o prestador de 
cuidados como para o beneficiário. Além disso, em alguns Estados-Membros, a licença 
parental foi alargada aos avós. No entanto, trata-se de iniciativas com carácter excepcional. 
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Problemas de saúde das mulheres idosas
Algumas doenças afectam mais provavelmente as mulheres do que os homens. Assim, a 
adopção de uma abordagem que inclua as especificidades de género poderia contribuir para 
melhorar esta situação.  Existem vários domínios nos quais seria mais do que benéfico 
incentivar a investigação que tem em conta as especificidades de género, podendo os 
resultados obtidos melhorar a saúde das mulheres. As mulheres de idade avançada são 
particularmente vulneráveis às doenças relacionadas com a idade, em particular o cancro da 
mama, as perturbações da memória (por exemplo, demência e doença de Alzheimer), a 
osteoporose e artrite reumatóide. Segundo a OMS, 40% das mulheres com mais de 50 anos 
sofreram uma fractura osteoporótica. Para além disso, as complicações relacionadas com as 
doenças cardiovasculares em caso de diabetes ou/e hipertensão afectam mais as mulheres do 
que os homens. 
A prevenção é essencial. Em alguns Estados-Membros, existem já programas de despistagem 
que têm em conta as especificidades de género, mas isso não acontece em todos os Estados-
Membros. 

Em certos Estados-Membros, os programas de prevenção do cancro da mama são gratuitos 
para as mulheres com idade entre os 50 e os 69 anos e fazem parte integrante do sistema de 
saúde.  Além disso, em certos Estados-Membros, as mulheres desta faixa etária são 
convidadas, a título pessoal, e por correio, a efectuar uma mamografia de dois em dois anos.

A maior parte das políticas e dos programas negligenciam as especificidades de género; não 
visam explicitamente as mulheres idosas, mas antes a integração social dos grupos 
qualificados mais geralmente como "grupos vulneráveis".  
A discriminação múltipla afecta as mulheres idosas que não são apenas vítimas de 
discriminação em razão da idade, do género ou do seu estado de saúde, mas também, se 
pertencerem a grupos vulneráveis, por outros motivos.  Além disso, a crise económica actual 
tem consequências significativas nas mulheres idosas que já são objecto de discriminação por 
motivos de saúde ou de incapacidade, bem como no seu acesso aos cuidados de base, em 
particular os serviços continuados, devidos aos cortes orçamentais actuais ou futuros.

Por último, a gestão adequada do processo de envelhecimento da população e das alterações 
inevitáveis que ocorrem na sociedade pode contribuir para a elaboração de uma política 
económica e social mais sólida. Afigura-se indispensável ultrapassar os discursos políticos 
dominantes sobre o envelhecimento da população, apresentado como um encargo social e 
económico para a sociedade. É fundamental integrar as questões de género e as questões 
relacionadas com a idade em todas as estratégias sobre o envelhecimento activo e a todos os 
níveis da governação. 


