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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a necessidade de uma estratégia da União Europeia para eliminar e prevenir as 

disparidades de género nas pensões 

(2016/2061(INI)) 

O Parlamento Europeu,  

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, 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 Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 

2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» COM(2010) 

2020, 

– Tendo em conta a Diretiva 79/7/CEE do Conselho, de 19 de dezembro de 1978, relativa 

à realização progressiva do princípio da igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres em matéria de segurança social, 

– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 

estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 

profissional,  

– Tendo em conta a Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que 

aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens 

e serviços e seu fornecimento, 

– Tendo em conta a Diretiva 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 

atividade profissional (reformulação), 

– Tendo em conta o Roteiro da Comissão, de agosto de 2015, sobre um novo começo para 

fazer face aos problemas da conciliação da vida profissional e privada com que se 

deparam as famílias que trabalham, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos Serviços da Comissão, de 3 de dezembro 

de 2015, intitulado «Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019» 

(SWD(2015)0278), 

– Tendo em conta a sua Resolução de 13 de setembro de 2011 sobre a situação das 

mulheres que se aproximam da idade da reforma1, 

                                                 
1 JO C 51 E de 22.2.2013, p. 9. 
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– Tendo em conta a sua Resolução de 25 de outubro de 2011 sobre a situação das mães 

sós1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 24 de maio de 2012 que contém recomendações à 

Comissão relativas à aplicação do princípio de igualdade de remuneração entre homens 

e mulheres por trabalho igual ou de valor igual2, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 12 de março de 2013 sobre o impacto da crise 

económica na igualdade de género e nos direitos da mulher3, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 10 de março de 2015 sobre progressos registados na 

União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género4, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 8 de outubro de 2015 sobre a aplicação da Diretiva 

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 atividade profissional5, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 13 de setembro de 2016 sobre a criação de 

condições no mercado de trabalho favoráveis à conciliação entre a vida familiar e a vida 

profissional6, 

 Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 19 de junho de 2015 sobre a igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres: eliminar a disparidade de género nas pensões, 

 Tendo em conta a Declaração do trio de presidências da UE composto pelos Países Baixos, 

a Eslováquia e Malta, sobre a igualdade dos géneros, de 7 de dezembro de 2015, 

– Tendo em conta o artigo 52.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 (A8-0000/2016), 

A. Considerando que, na UE a 28 em 2012, a diferença nas remunerações ou disparidade 

de género nas pensões (em inglês «gender gap in pensions»), que podemos definir como 

a diferença entre a remuneração média recebida (antes de impostos e taxas) pelas 

mulheres a título da sua pensão de reforma e a dos homens, era de 38 % para a classe 

etária de 65 anos ou mais; 

B. Considerando que a cobertura das pensões de reforma das mulheres é menor do que a 

dos homens e que as mulheres estão subrepresentadas seja nas categorias de reformados 

mais ricos seja nas de reformados mais pobres, 

                                                 
1 JO C 131 E de 8.5.2013, p. 60. 
2 JO C 264 E de 13.9.2013, p. 75. 
3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0073. 
4 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0050. 
5 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0351. 
6 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0338. 
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C. Considerando que, na UE a 28, uma em cada quatro pessoas depende da sua pensão de 

reforma como fonte principal de rendimentos e que o aumento considerável do número 

de pessoas que atingiram a idade da reforma devido ao aumento da esperança de vida e 

ao envelhecimento geral da população levará a que esta categoria duplique até 2060, 

D. Considerando que o objetivo das políticas de reforma consiste em garantir a cada 

cidadão europeu, através do sistema de reforma, um nível de remuneração digno que lhe 

permita proteger-se contra o risco de exclusão, 

E. Considerando que as disparidades nas pensões acarretam um risco suplementar de 

vulnerabilidade e dependência económica para as mulheres, 

F. Considerando que, como a sua esperança de vida é mais longa, as mulheres são 

suscetíveis de, em média, ter necessidades de capital mais elevadas do que os homens 

para a totalidade da sua reforma, 

G. Considerando que a inexistência de dados comparáveis, completos, fiáveis e 

regularmente atualizados, que permitam avaliar a extensão das disparidades nas pensões 

e ponderar os fatores que contribuem para esta situação, faz pairar a incerteza quanto 

aos meios mais eficazes para a combater, 

H. Considerando que esta disparidade é mais elevada na classe etária dos 65-74 anos 

(superior a 40 %) em relação à média das pessoas com mais de 65 anos, devido, 

nomeadamente à transferência de direitos (como os ligados à viuvez) existente em 

alguns Estados-Membros, 

I. Considerando que, em 2012, a disparidade média nas pensões na União Europeia 

escondia grandes disparidades entre os Estados-Membros, 

J. Considerando que esta disparidade, baseada numa realidade composta por múltiplos 

fatores, é o reflexo de desequilíbrios entre os homens e as mulheres em termos seja de 

percurso profissional e familiar, seja de capacidades contributivas, posição respetiva no 

seio da estrutura familiar e modalidades de cálculo das remunerações fixadas no âmbito 

dos regimes de reforma, 

K. Considerando que a disparidade nas pensões, enquanto súmula dos desequilíbrios e 

desigualdades entre homens e mulheres encontrados ao longo do percurso, pode ser 

alterada através da existência de mecanismos corretivos, 

L. Considerando que esta disparidade num dado momento reflete as condições da 

sociedade e do mercado de trabalho durante um período de várias décadas; que estas 

condições estão sujeitas a evoluções, por vezes significativas, que se repercutirão nas 

necessidades de diferentes gerações de mulheres aposentadas; 

M. Considerando que as disparidades nas pensões têm características diferentes consoante 

o estatuto social, civil e/ou familiar das mulheres aposentadas; que, neste contexto, uma 

abordagem unidimensional não produz, forçosamente, os melhores resultados; 
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N. Considerando que as disparidades nas pensões parecem ter uma correlação positiva com 

o número de filhos criados ao longo da vida; que, deste ponto de vista, as desigualdades 

que atingem as mães sós são suscetíveis de ser amplificadas quando estas se reformam; 

O. Considerando que as chamadas modalidades «clássicas» de organização do trabalho não 

permitem, a um casal de trabalhadores que deseje exercer a sua atividades profissional a 

tempo inteiro, conciliar de forma harmoniosa a vida familiar e a vida profissional; 

P. Considerando que, não obstante os esforços desenvolvidos para remediar esta situação, 

a taxa de inserção das mulheres no mercado de trabalho continua a ser inferior aos 

objetivos da estratégia Europa 2020 e à taxa de inserção masculina; 

Q. Considerando que, mais do que os homens, as mulheres são suscetíveis de sofrer 

interrupções de carreira repetidas e de ter de optar pelo trabalho a tempo parcial, porque 

sobre elas recai, de forma desproporcionada, a responsabilidade de prestar cuidados à 

família; 

R. Considerando que a duração das carreiras tem um impacto direto na disparidade nas 

pensões de reforma; que as mulheres têm, em média, uma carreira que é mais de 10 

anos mais curta do que a dos homens, e que, para as mulheres cuja carreira é 14 anos 

mais curta, a disparidade nas pensões chega a ser duas vezes mais importante (64 %) do 

que a das mulheres com uma carreira mais longa (32 %); 

S. Considerando que continua a haver disparidades salariais entre homens e mulheres na 

União e que elas se elevavam a 16,3 %  em 2014, por força, designadamente, de 

fenómenos de discriminação e segregação e de interrupções nos percursos profissionais, 

que levam a uma sobrerrepresentação das mulheres em setores em que o nível de 

remuneração é mais fraco do que noutros, essencialmente dominados por homens; 

T. Considerando que o reforço da relação entre contribuição e pensão, paralelamente ao 

aumento da parte correspondente aos segundo e terceiros pilares na organização dos 

sistemas de pensões, tende a transferir para os intervenientes privados os riscos de 

aparecimento de fatores sexo-específicos na disparidade nas pensões; 

U. Considerando que a organização dos sistemas de pensões é da competência exclusiva 

dos Estados-Membros, considerando, todavia, que a União dispõe de uma competência 

de apoio à ação destes últimos; 

Considerações gerais 

1. Solicita à Comissão que, em estreita cooperação com os Estados-Membros, desenvolva 

uma estratégia tendo em vista erradicar as disparidades de género nas pensões de 

reforma na União Europeia («a estratégia»); 

2. Considera que a estratégia deve não só corrigir as disparidades nas pensões, 

nomeadamente no que se refere às pessoas mais vulneráveis, mas também combater as 

suas causas profundas; 

3. Insiste no caráter multiforme da abordagem necessária para realizar essa estratégia, a 

qual deverá combater não só as desigualdades de género a nível das capacidades 
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contributivas e dos percursos profissionais, mas também as que resultam da organização 

dos sistemas de pensões; 

4. Salienta que a estratégia deve respeitar a partilha de competências entre a União e os 

Estados-Membros, no âmbito da aplicação do princípio de subsidiariedade; 

Medir e sensibilizar para melhor combater as disparidades nas pensões 

5. Solicita à Comissão que, em parceria com o Instituto Europeu para a Igualdade de 

Género (EIGE), desenvolva indicadores fiáveis que permitam distinguir os vários 

fatores que contribuem para aumentar a disparidade nas pensões e zele por um 

acompanhamento permanente deste fenómeno e da sua evolução; 

6. Encoraja os Estados-Membros a, no âmbito das suas políticas sociais, promoverem a 

luta contra as disparidades nas pensões, sensibilizando os agentes com poder de decisão 

nesta matéria e desenvolvendo programas destinados a intensificar a informação das 

mulheres sobre as consequências deste fenómeno e a dotá-las dos instrumentos que lhes 

permitam desenvolver estratégias perenes, sustentáveis e adaptadas às suas necessidades 

para o financiamento da sua pensão de reforma; 

Reduzir as desigualdades das capacidades contributivas 

7. Solicita à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que zelem pela aplicação da 

legislação europeia de luta contra as discriminações de género, de molde a garantir a 

igualdade das capacidades contributivas de homens e mulheres para o regime de 

pensões; 

8. Condena com firmeza as diferenças salariais entre homens e mulheres ligadas a 

fenómenos de discriminação e reitera o seu apelo a que a Diretiva 2006/54/CE seja 

revista, a fim de garantir uma maior igualdade de tratamento entre homens e mulheres 

em matéria de emprego e de remuneração; 

9. Apoia a luta contra a segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho, 

encorajando as mulheres a optar por profissões e carreiras em setores fortes nos 

domínios da inovação e do crescimento, que hoje são essencialmente dominados pelos 

homens por força de estereótipos persistentes; 

10. Recorda a importância de, no contexto da transferência crescente da responsabilidade 

dos sistemas de pensões para regimes de financiamento pessoal, garantir a não 

discriminação no acesso aos serviços financeiros cobertos pela Diretiva 2004/113/CE; 

Reduzir as desigualdades de género nos percursos profissionais 

11. Convida a Comissão a concretizar rapidamente os compromissos que formulou, tanto 

no roteiro como no compromisso estratégico, de modo que os cidadãos que o desejem 

possam conciliar melhor a vida familiar e profissional; 

12. Convida os Estados-Membros a reforçarem a possibilidade de os assalariados 

negociarem acordos voluntários de trabalho flexível que lhes permitam conciliar melhor 
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a vida familiar com a vida profissional sem terem de privilegiar uma das duas por causa 

de um acréscimo do trabalho e das responsabilidades familiares no lar; 

13. Convida os Estados-Membros a estabelecerem «créditos por prestação de cuidados» 

com base no intercâmbio de boas práticas para compensar as interrupções de carreira 

motivadas pela prestação de cuidados informais a um familiar, valorizando-as no 

cálculo dos direitos à pensão; 

14. Relembra que o equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional só será alcançado 

se estiverem disponíveis estruturas de acolhimento adequadas para as crianças; convida 

os Estado-Membros a cumprirem quanto antes os objetivos de Barcelona, o mais tardar 

até 2020; 

Influência dos sistemas de pensões na disparidade nas pensões 

15. Solicita aos Estados-Membros que, com base em dados fiáveis e comparáveis, avaliem 

o peso dos seus regimes de pensões na disparidade nas pensões e os fatores que a 

explicam; 

16. Apela os Estados-Membros para que apliquem mecanismos destinados a corrigir, 

nomeadamente a favor das pessoas mais vulneráveis, as desigualdades de percurso 

encontradas ao longo da vida profissional e que poderiam traduzir-se na disparidade nas 

pensões; 

17. Convida a Comissão a encorajar os intercâmbios de boas práticas, a fim de identificar, 

por um lado, os mecanismos corretivos mais eficazes e, por outro, os mecanismos 

suscetíveis de lutar contra os fatores que fomentam a disparidade nas pensões; 

18. Convida a Comissão a examinar de forma mais aprofundada o impacto que uma 

evolução dos sistemas de pensões para mecanismos mais flexíveis de contribuição e de 

estabelecimento de direitos e pensões de reforma poderia ter na disparidade nas 

pensões, tanto no que se refere ao cálculo do período de contribuição para o regime de 

pensões como à progressividade da saída do mercado de trabalho; 

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

Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

As disparidades de género nas pensões (em inglês «gender gap in pensions», GGP) são uma 

das muitas expressões das desigualdades entre as mulheres e os homens. A disparidade, 

definida como a diferença entre a remuneração média auferida (antes de impostos e taxas) 

pelas mulheres a título da sua pensão de reforma em relação à dos homens, era, em 2012, de 

38 % para a classe etária de 65 anos ou mais, o que é inaceitável.  

 

O desafio é alcançar uma igualdade real entre mulheres e homens, mas também prevenir as 

situações de pobreza e de vulnerabilidade que são mais suscetíveis de atingir as mulheres com 

pensões de reforma baixas. 

 

A relatora considera por isso que, para lutar contra o GGP, convém seguir uma estratégia 

global e generalizada, dado ele ser afetado por múltiplas variáveis. Apesar de, à data atual, o 

efeito destas diferentes variáveis no resultado final não ser diretamente quantificável por falta 

de dados precisos e fiáveis, é razoável considerar que o GGP é o reflexo de inúmeras 

desigualdades encontradas ao longo da vida e do percurso profissional das mulheres. 

 

As disparidades salariais entre homens e mulheres continuam a existir na UE. Em 2014, 

elevavam-se a 16,3 %, em resultado, designadamente, de fenómenos de discriminação e 

segregação e de interrupções nos percursos profissionais. A situação social e/ou familiar das 

mulheres aposentadas também influi no GGP, pois as viúvas encontram-se numa posição 

mais frágil a este respeito. Por outro lado, há uma correlação positiva entre o GGP e o número 

de filhos: as mulheres desempenham um papel preponderante na educação no seio da família, 

sofrem interrupções de carreira repetidas e são frequentemente obrigadas a optar pelo trabalho 

a tempo parcial. A título de exemplo, as mulheres com uma duração de carreira inferior a 

14 anos são vítimas de disparidades em termos de pensões de reforma duas vezes maiores 

(64 %) do que as que apresentam uma carreira mais longa (32 %). Todos estes elementos 

influem de forma negativa nas reformas e nas pensões das mulheres. É portanto necessário 

combatê-los. 

 

A relatora preconiza, por isso, a elaboração de recomendações, tendo o cuidado de respeitar a 

partilha de competências entre a União e os Estados-Membros no âmbito da aplicação do 

princípio de subsidiariedade. De um modo geral, encoraja a cooperação e os intercâmbios de 

boas práticas entre os Estados-Membros. 

 

Medir e sensibilizar para melhor combater as disparidades nas pensões 

 

Antes de mais, afigura-se essencial desenvolver ferramentas estatísticas que distingam os 

diferentes fatores que explicam o crescimento do GGP. É necessário despender grandes 

esforços para compreender melhor este fenómeno. Essas ferramentas permitirão que os 

diferentes intervenientes, a começar pela Comissão Europeia, compreendam melhor esta 

problemática, e que os Estados-Membros possam incluir este dado nas suas políticas sociais e 

sensibilizar os agentes com o poder de decisão nesta matéria. 

 

Reduzir as desigualdades em termos de capacidades contributivas 
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Numa primeira fase, a ação deve incidir nas capacidades contributivas. Como a maior parte 

dos sistemas de reforma se baseia na acumulação de direitos e rendimentos adquiridos ao 

longo da carreira, as desigualdades neste domínio são suscetíveis de se refletir no nível das 

pensões de reforma. 

 

Em relação a este aspeto, a relatora recorda que já existem numerosos instrumentos 

legislativos e que seria desejável assegurar a sua aplicação efetiva identificando as lacunas das 

disposições de execução em vigor e, se necessário, pensar em modificar a regulamentação 

neste domínio. 

 

 

Reduzir as desigualdades de género nos percursos profissionais 

Convém igualmente zelar por que os percursos profissionais das mulheres sejam menos 

afetados pelas dificuldades com que estas se deparam por força da quota-parte 

desproporcionada de trabalho e responsabilidades familiares que nelas recai dentro de casa. 

 

Por conseguinte, em conformidade com a resolução sobre a criação de condições no mercado 

de trabalho favoráveis ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, adotada em 13 

de setembro de 2016, a relatora convida a Comissão a cumprir os compromissos que assumiu 

no âmbito do roteiro e do compromisso estratégico. 

 

Influência dos sistemas de pensões na disparidade nas pensões 

 

A relatora gostaria igualmente de convidar os Estados-Membros a avaliar o impacto que a 

organização dos seus sistemas de reforma têm no GGP e a aplicar mecanismos para corrigir, 

nomeadamente a favor das pessoas mais vulneráveis, as desigualdades que poderiam traduzir-

se no GGP. 

 

A finalizar, a relatora insta a Comissão a estudar o efeito que uma evolução dos sistemas de 

pensões para mecanismos mais flexíveis de contribuição e de estabelecimento de direitos e 

pensões de reforma poderia ter na disparidade nas pensões, tanto no que se refere ao cálculo 

do período de contribuição para o regime de pensões como à progressividade da saída do 

mercado de trabalho. 

 


