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1. As mulheres, a pobreza, a nova Europa: teremos compreendido os verdadeiros 
desafios?

O Conselho Europeu reconhece, hoje, que "É inaceitável o número de pessoas que vivem 
abaixo do limiar de pobreza e em situação de exclusão social na União". A nova Europa 
interroga-se sobre as suas estratégias para "se tornar na economia baseada no conhecimento 
mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico 
sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social"1. Após cinco anos de 
concertação, "Falhar-se-ão gravemente demasiados alvos. A Europa perdeu terreno."2 A 
erradicação da pobreza constitui, porém, um imperativo de natureza ética, social, política e 
económica que se impõe à consciência da humanidade, a fim de promover eficazmente a 
dignidade e a responsabilidade dos cidadãos. O bem-estar de uma sociedade mede-se pela 
atenção que ela dispensa aos seus membros mais vulneráveis.

Será necessário recordar que não basta aumentar a riqueza em geral para que ela seja 
distribuída de forma equitativa? Sob pretexto da necessidade de proteger a livre concorrência 
e o mercado de uma suposta distorção, as desigualdades e a pobreza vão-se agravando, 
tornando-se um factor de desestabilização da democracia, tanto no interior dos 
Estados-Membros, como numa perspectiva mais global. É necessário recordar que a liberdade 
não termina onde começa a livre circulação de capitais? Não deveria o desenvolvimento 
ultrapassar a sua lógica economicista em prol de uma orientação intrinsecamente humana? 
Como apoiar, através de um compromisso solidário, o advento de uma nova Europa, 
caracterizada pela coexistência criativa das suas diversas culturas e mentalidades, onde cada 
ser humano possa viver plenamente a sua vida, livre de toda a servidão imposta por outrem, 
onde a liberdade não seja uma palavra destituída de sentido e onde os cidadãos partilhem a 
sua própria riqueza independentemente do seu estatuto social, de modo a fazer realmente 
crescer a dignidade e a criatividade de cada cidadão, a Oriente como a Ocidente? A 
concentração e a intensidade da grande pobreza em determinadas regiões da Europa são um 
dos sinais mais marcantes das inadmissíveis desigualdades que persistem na sociedade 
contemporânea. São a prova de que a globalização, na sua forma actual, com todos os 
benefícios e oportunidades que proporciona, não conduziu a um amplo sistema de integração, 
capaz de reduzir a pobreza, assente no princípio da indivisibilidade e universalidade dos 
direitos do Homem e tendo por objectivo central a plena dignidade de cada ser humano e a 
unidade da família humana.

Será que continua a ser suficiente uma mulher trabalhar para não ser pobre? Será que o 
emprego ou a assistência social continuam a oferecer às mulheres uma protecção suficiente 
contra a solidão e a fragilidade, e contra a ignorância a que tais problemas conduzem? 
Gostaria de referir uma simples realidade que se observa no meu país. Na República 
Eslovaca, o salário mínimo é de 130 euros mensais. O custo de vida, em Bratislava, é 
semelhante ao das capitais ocidentais. A perda do emprego afecta qualquer cidadão. Ora, nos 
Estados da ex-União Soviética que acabam de aderir à União Europeia, as empresas estatais, 
para além do salário mensal, forneciam gratuitamente, ou quase, os cuidados de saúde, os 
cuidados à infância, a educação, o alojamento, o aquecimento, a electricidade e a água, para 

  
1 Conselho Europeu de Lisboa, 23 e 24 de Março de 2000, Conclusões da Presidência, pontos 32 e 5.
2 KOK, W. (dir.), Enfrentando o desafio. A Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego. Luxemburgo, 
Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 2004.
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além do telefone. Dir-se-ia, por conseguinte, que a pobreza não deve continuar a ser abordada 
unicamente em termos económicos e monetários. Não há dúvida de que o trabalho integra o 
indivíduo numa colectividade. Mas isso não é suficiente para o tornar um cidadão, e a 
experiência é prova disso! As famílias e as pessoas que vivem em situação de pobreza 
testemunham que "o trabalho é muito mais do que uma fonte de receita"1. Como promover, 
então, uma estreita parceria com as mulheres e as famílias mais pobres, verdadeiras 
especialistas na luta contra a miséria, a fim de combater eficazmente a grande pobreza e 
vencer a exclusão social? A solidariedade não é, com efeito, um sentimento de vaga 
compaixão ou de angústia superficial perante a infelicidade do outro. A solidariedade consiste 
na determinação pessoal de assumir um compromisso firme e perseverante com o bem 
comum, com o bem-estar individual de cada pessoa, pois, na verdade, cada cidadão é 
responsável por todos. A luta contra a pobreza e a exclusão social incarna, pois, esta 
necessidade, que não pode ser satisfeita unicamente pela idolatria do mercado. As instituições 
públicas e a sociedade no seu conjunto têm por missão a sua defesa.

Na busca de soluções, a consideração da dimensão do género como paradigma elucidativo 
não deixa de ter a sua utilidade. Se é verdade que a miséria afecta sobretudo as mulheres, é 
também verdade que estas são as primeiras a defender os seus mais próximos contra a pobreza 
e a exclusão social. As mulheres, construtoras de laços fundamentais e obreiras da paz, são
igualmente pioneiras quando se trata de fazer respeitar os direitos humanos e a dignidade de 
todos. Isto permite às mulheres, e às mulheres jovens em particular, agir livremente e de 
forma autónoma, o que constitui uma oportunidade de descoberta, não apenas nas capitais ou 
nas regiões prósperas da UE, mas também nas regiões menos desenvolvidas dos Estados-
Membros. Esta a razão por que, em minha opinião, não deixaria de ser útil alargar o conceito 
de Pacto de Estabilidade. É-nos familiar este termo, importado do domínio económico. 
Gostaria de apelar a um outro Pacto de Estabilidade, conducente a uma maior confiança e a 
um maior respeito pela dignidade das mulheres e dos homens que são excluídos, por vezes de 
forma duradoura, do mercado de trabalho e da sociedade: um Pacto de Estabilidade cívico, 
promotor de um compromisso que faça dos cidadãos mais desfavorecidos os seus verdadeiros 
motores e parceiros.

Todavia, não podemos enfrentar o problema da pobreza das mulheres abstraindo-nos do papel 
dos homens. Os estudos sociológicos mostram que os homens também são afectados pela 
miséria e pela exclusão social2, sem que lhes seja atribuída qualquer atenção particular e 
específica em função do género nos planos nacionais para o emprego e a inclusão social. Para 
combater a pobreza em toda a sua globalidade, convém ter em conta todos os factores. Por 
conseguinte, uma concepção equitativa de luta eficaz contra a pobreza na Europa não pode 
visar unicamente as mulheres. Não é um facto reclamamos que as políticas públicas estejam 
próximas dos cidadãos e sejam eficazes?

  
1 "Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous", Actas da 7ª 
Sessão das Universidades Populares Europeias Quarto Mundo, Comité Económico e Social da União Europeia, 
Bruxelas, 18 de Junho de 2001.
2 Bourdieu, P. (dir.), La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. ALLARD, F. et al., «Devenir père en situation de 
pauvreté. Étude exploratoire qualitative» em LACHARITÉ, C. e PRONOVOST, G., Comprendre la 
famille..Actas do 6º Simpósio quebequense de investigação sobre a família, Serviço de imprensa da Universidade 
do Quebeque, 2002, p. 77-101. Fayard, D., "Projets familiaux", em: Revue Quart Monde, 2001/3, Nº 179, Paris, 
Editions Quart Monde, p.4-5.
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O presente relatório visa contribuir para o debate sobre a erradicação da pobreza das mulheres 
na Europa. Propõe-se apresentar os princípios que devem nortear a parceria com os cidadãos 
mais desfavorecidos na luta contra a pobreza, método por enquanto pouco experimentado (3). 
De igual modo, propõe-se apresentar alguns princípios para uma valorização socioeconómica 
do contributo das mulheres para a animação das redes intergeracionais, que constituem a 
protecção de primeira linha contra a exclusão social (4), e sugere algumas reflexões 
relacionadas com os Objectivos do Milénio (5). Um dado assente, à partida, é o de que a 
pobreza não deve continuar a ser definida unicamente em termos económicos, devendo 
igualmente ser encarada como uma violação dos direitos do Homem (2).

2 – Definição do conceito de grande pobreza: "Um desafio aos direitos humanos do 
nosso tempo"1

A grande pobreza é aqui analisada na óptica da indivisibilidade dos direitos humanos. 
Subjacente à "Declaração Universal dos Direitos do Homem" estava o objectivo de permitir à 
humanidade libertar-se do medo e da miséria. Franklin Roosevelt lançou as bases desse 
projecto em 6 de Janeiro de 1941, no seu "Discurso sobre as quatro liberdades", todas elas 
intrinsecamente orientadas para uma concepção mais elevada, de ordem moral, e entre as 
quais figurava a liberdade de viver tendo asseguradas as necessidades essenciais.

Na análise da luta contra a pobreza das mulheres do ponto de vista dos direitos humanos, 
importa, antes de mais, considerar os cidadãos, independentemente do seu estatuto social, 
como sujeitos criadores da sua vida, pois "cada ser humano é um ser humano. Qualquer que 
seja a sua vida, o seu pensamento, a cor da sua pele ou a sua nacionalidade, quer ele seja 
rico ou pobre, quer a sua vida corra bem ou mal, e ainda que ele faça as piores coisas, 
continua a ser um ser humano. Todo o ser humano encerra em si uma riqueza indestrutível: 
aquela que constitui a sua dignidade de Homem. Todo o ser humano tem o direito de agir 
livremente, pelo seu próprio bem e pelo bem dos outros."2

A definição de pobreza no âmbito do presente relatório faz eco do conjunto de resoluções do 

  
1 E/CN4/1987/SR 29 §§ 62-72 ; WRESINSKI, J., "Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de 
l'homme" em: Livro Branco da Comissão Nacional Consultiva dos Direitos do Homem (França), Paris, La 
Documentation française, 1989, pp. 221-238.
2 Tonglet, J., em "Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme", Actas da 6ª Sessão das Universidades 
Populares Europeias Quarto Mundo, Comité Económico e Social da União Europeia, Bruxelas, 28 de Maio de 
1999.
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Parlamento Europeu sobre o respeito dos direitos fundamentais na UE1. Com efeito, já em 
1992 o Parlamento Europeu fez questão de recordar que "o padre Joseph Wresinski, fundador 
de ATD-Quart Monde, sublinhava com veemência que a pobreza constitui uma das principais 
violações dos direitos do Homem: "Nos lugares onde os homens são condenados a viver na 
miséria, os direitos do Homem são violados. Unirmo-nos para os fazer respeitar é um dever 
sagrado.""2

Estimulado pela experiência vivida num ambiente de pobreza, Wresinski apresentou, em 12 
de Fevereiro de 1987, o primeiro "Relatório sobre a grande pobreza e a precariedade 
económica e social" elaborado por um Estado-Membro da Comunidade Europeia. A sua 
definição de pobreza e exclusão social mantém-se totalmente actual: "A precariedade é a 
ausência de um ou mais dos factores de estabilidade, nomeadamente o emprego, que 
permitem aos indivíduos e às famílias assegurarem as suas obrigações profissionais, 
familiares e sociais, bem como gozar os seus direitos fundamentais. A insegurança daí 
resultante pode ter uma amplitude variável e as suas consequências poderão ser mais ou 
menos graves e perenes. Essa insegurança poderá conduzir a uma situação de grande 
pobreza, nomeadamente quando afecta vários domínios da existência e se torna persistente e 
quando, num futuro previsível, compromete as oportunidades de poderem ser assumidas 
responsabilidades e de serem reconquistados os seus direitos."3

Esta definição põe em destaque a semelhança e a diferença que existem entre precariedade e 
grande pobreza. Embora as causas de ambas se assemelhem (nomeadamente a falta da 
confiança que um trabalho estável, honestamente remunerado e socialmente reconhecido 
propicia), a grande pobreza põe mais em evidência as limitações sociais e intergeracionais que 
acabam por se traduzir na incapacidade de fazer valer os direitos do Homem, para si próprio e 
para os outros. Isto é válido quer para os países pobres quer para os países ricos, pois o 
respeito dos direitos humanos é um princípio incondicional que não depende do estado de 
desenvolvimento económico. O Parlamento Europeu sublinhou ainda que "a codificação dos 
direitos económicos, sociais e culturais não é suficiente em si mesma, devendo – uma vez que 
o processo de empobrecimento radica em causas estruturais – ser acompanhada da 
realização de acções sustentadas, que sejam facilmente acessíveis às pessoas mais 
desfavorecidas e permitam actuar ao nível da raiz do problema."4

Propõe-se, assim, uma parceria concreta com as mulheres que vivem em situação de pobreza, 
enquanto caminho a seguir para levar a cabo acções de luta contra a exclusão social a partir da 
experiência vivida pelos mais pobres.

3 – A parceria com as mulheres mais pobres começa pela partilha dos seus saberes 
específicos

  
1 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revue Droit en Quart Monde, Paris/Bruxelles, 39-40, Julho de 
2000, p. 49-72.
2 A4-0034/98, Doc. PE 224.436/final 28.01. 1998, § 23 e 30.
3 Comité Económico e Social da República Francesa, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 11 de 

Fevereiro de 1987.
4 Resolução 1993, § 27.
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"Que respondem os pobres quando os interrogamos sobre o que mais transformaria a sua 
vida? Falam de organizações que lhes sejam próprias, a fim de poderem negociar com as 
administrações, com os comerciantes e com as organizações não governamentais; de uma 
ajuda directa no âmbito de programas criados por iniciativa da sua comunidade, a fim de 
poderem influir sobre o seu próprio destino; de um controlo dos fundos a nível local, para 
poderem pôr cobro à corrupção. Desejam que as organizações não governamentais e os 
governos lhes prestem contas dos seus actos... São palavras fortes, cheias de dignidade." Foi 
nestes termos que James D. Wolfensohn, Presidente do Grupo do Banco Mundial, se dirigiu à 
Assembleia Anual do Conselho de Governadores.1

A parceria deve permitir que aqueles que têm a sorte de dispor de recursos económicos e de 
poder utilizá-los possam contribuir, através da solidariedade, para aliviar a situação dos seres 
humanos mais desfavorecidos. O diálogo respeitoso com as mulheres mais pobres afigura-se 
realmente fundamental, muito embora seja um método que ainda não é suficientemente 
reconhecido, praticado, avaliado e apreciado. De assinalar que é no seio de grupos de 
discussões temáticas que congregam diversos parceiros, e da interacção assim gerada, que 
nasce a construção de um novo conhecimento, portador da mudança. É um processo que exige 
tempo, factor frequentemente ignorado no âmbito do processo decisório. A nível europeu, o 
exemplo de práticas de excelência neste domínio é dado pelo Comité Económico e Social da 
União Europeia, que desde 1988 acolhe, de dois em dois anos, as Universidades Populares 
Europeias Quarto Mundo para um diálogo dos cidadãos mais pobres com os administradores 
das Instituições europeias, os representantes eleitos a todos os níveis e os representantes da 
sociedade civil organizada, tendo especialmente por objectivo permitir aos cidadãos mais 
desfavorecidos partilhar a sua palavra e contribuir com os seus saberes específicos para a 
erradicação da miséria.

Haverá que explorar várias pistas essenciais para conseguir uma parceria eficaz entre as 
instituições públicas e os cidadãos mais pobres. Em primeiro lugar, o reconhecimento do 
contributo das mulheres mais pobres para a luta contra a pobreza visa, efectivamente, 
melhorar o estatuto social das mulheres em geral. Assim, as mulheres desfavorecidas poderão 
usar todas as suas potencialidades no incremento da produção, na concretização do 
desenvolvimento económico e na evolução cultural e política dos seus bairros, cidades, 
regiões e países, conciliando vida profissional e vida familiar e preservando os papéis que 
incumbem ao homem e à mulher, sem por isso cavar um fosso entre eles nem causar a 
feminização dos homens e a virilização as mulheres. De igual modo, a evolução da condição 
feminina nos meios desfavorecidos deveria incentivar a sociedade a combater o trabalho 
infantil por motivos socioeconómicos e a ajudar as mulheres e os homens a exercerem 
plenamente a sua responsabilidade parental, mesmo em situação de grande pobreza.

Em seguida, convém atribuir um valor ao contributo de cada um, pois "o pobre que não tiver 
sido introduzido na inteligência dos homens não será introduzido nas suas cidades".2

Efectivamente, é essencial reconhecer este elemento revolucionário que consiste na 
capacidade dos mais pobres de estabelecerem, eles próprios, a partir da sua experiência, um 
saber susceptível de ser transposto para as mudanças sociais que lhes dizem respeito. Para que 

  
1 Banco Mundial, La parole est aux pauvres : Ecoutons-les, Washington, 2001 (The World Bank, Can Anyone 
Hear Us ? (Voices of the Poor, vol 1.), Washington, 2000.
2 Labbens, J., La condition sous-prolétarienne, l’héritage du passé, Editions Science et Service, Paris, 1965. 
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esta parceria com os mais pobres seja possível, os cidadãos mais carenciados não devem ser 
assumidos unicamente como testemunhas, antes havendo que reconhecer o seu pensamento 
original como um pensamento próprio: "Os indivíduos objectivamente mais modestos na 
ordem social conseguem dar um significado a experiências diversas de precariedade ou de 
humilhação a ponto de inverterem o sentido da sua dura situação. Os homens são criadores 
de sentidos e seria sucumbir ao etnocentrismo entendê-los unicamente à luz do sistema de 
normas genericamente aceite, segundo o qual eles são marginalizados e estigmatizados"1.

Eis um verdadeiro desafio para os cidadãos e para os representantes dos poderes públicos! 
Para conseguir uma verdadeira parceria, é necessário que as mulheres mais pobres participem 
directamente no processo de decisão política que lhes diz respeito, a si e à sua família. Ao 
avistarem-se com as famílias mais pobres para com elas dialogar, os representantes eleitos e 
os responsáveis políticos terão oportunidade de compreender esta experiência da pobreza, que 
ultrapassa os aspectos meramente jurídicos e económicos. Isto assume todo o seu sentido no 
contexto da reunificação da Europa. Para que os mais pobres sejam parceiros activos na luta 
contra a miséria, eles necessitam antes de mais de ser ouvidos e reconhecidos, de ter 
segurança e de estar integrados. O facto de uma pessoa viver na pobreza não significa que 
outros devam decidir em seu lugar sobre o que é melhor para si, e isto aplica-se às autoridades 
públicas da mesma forma que se aplica às grandes instituições, agências e ONG 
centralizadoras. Convém, assim, que o diálogo estruturado seja antecedido do encontro 
voluntário entre os representantes eleitos, os responsáveis políticos e as pessoas mais pobres, 
tendo a preocupação de conseguir uma verdadeira proximidade conducente à compreensão, 
primeira etapa no processo de parceria.

Importa, pois, sublinhar aqui que as mulheres em situação de grande pobreza têm de assumir 
o seu papel, as suas responsabilidades, incluindo a sua vida de mães, como todas as outras 
mulheres. Elas sentem as mesmas alegrias, nutrem as mesmas aspirações, sentem os mesmos 
receios e as mesmas dúvidas, mas em circunstâncias muito mais difíceis do que a maioria das 
mulheres. As mulheres mais pobres deveriam ser as parceiras privilegiadas a escutar para 
conceber, pôr de pé e avaliar as políticas em matéria de igualmente de oportunidades. O 
reconhecimento de uma especificidade própria das mulheres, na sua maneira de ser e de 
inovar, contribuiria para facilitar o desenvolvimento de modelos de referência cujas 
características frequentemente não conhecemos à partida, mas que lhes permitiriam levar uma 
vida de mais desenvolvimento e de maior realização.

4 – A valorização socioeconómica do contributo das mulheres para a animação das redes 
intergeracionais, a exemplo de Gary Becker

A partilha do saber faz todo o sentido quando evocamos a concepção de indicadores para 
medir a grande pobreza e a eficácia do envolvimento dos poderes públicos neste domínio. 
Quem poderá medir o esforço das mulheres quando estas animam as redes intergeracionais de 
solidariedade? Como poderão aqueles que definem os indicadores ter em conta as 
responsabilidades e as iniciativas pessoais, familiares ou locais que, sem o testemunho das 
pessoas mais pobres, não seriam reconhecidas segundo os critérios da UE?

  
1 Schnapper, D. (dir.), Exclusions au cœur de la cité, Introdução, Paris, Economica, 2001.
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Os indicadores "clássicos" foram amplamente criticados pelo economista norte-americano 
Gary Becker nas suas obras sobre o capital humano e sobre a abordagem económica da vida1, 
obras que lhe valeram o Prémio Nobel da Economia em 1992. Becker mediu, em particular, o 
efeito do hipotético impacto do género em matéria de rendimentos e o valor económico da 
vida familiar sob todas as suas formas. Estudou igualmente todas as actividades económicas 
actualmente não reconhecidas. Investigações levadas a cabo no plano económico permitiram 
concluir que um terço da actividade económica efectuada essencialmente pelas mulheres 
escapa a qualquer tipo de avaliação e de acompanhamento. Não existem, pura e 
simplesmente, indicadores nem instrumentos para a medir! Estas conclusões foram também 
subscritas pela OCDE, onde neste momento estão a ser objecto de investigações adicionais. 
Não seria útil, para definir os indicadores no tocante às políticas actuais de promoção das 
mulheres, inspirarmo-nos nas obras de Gary Becker?

A participação das populações – e das mulheres em particular - na definição dos indicadores é 
um desafio que é fundamental assumir, para que as suas necessidades não sejam 
simplesmente definidas por especialistas. Os indicadores deveriam não apenas reflectir os 
dados económicos clássicos, mas também ter um alcance político. Não deveríamos reconhecer 
um factor importante de mudança, ou seja, a evolução pessoal das mulheres mais pobres e as 
suas capacidades específicas para se adaptarem e se formarem através destas diferentes 
situações? Ora, há uma situação que reflecte perfeitamente a particularidade da pobreza: o 
exercício da responsabilidade parental e dos direitos do Homem, que deve estar ao alcance de 
todos, independentemente do estatuto social de cada um.

Para combater a feminização da pobreza, haverá que elaborar, em colaboração com as 
mulheres, com as famílias e com todos os interessados, novos indicadores, adequados a serem 
utilizados na luta contra a pobreza e a exclusão social, e com uma incidência específica no 
papel das mulheres enquanto animadoras das redes intergeracionais. Isso permitiria velar por 
que tais indicadores tenham em linha de conta a importância dos laços familiares para as mães 
e pais que educam sós os seus filhos, em situação de grande pobreza, e a importância do 
respeito e do reconhecimento positivo dos pais, tão necessários ao desenvolvimento dos 
filhos. Conviria igualmente que os indicadores integrem instrumentos capazes de medir a 
presença, na comunidade de vida e no ambiente que rodeia as mulheres e as famílias mais 
carenciadas, de factores que lhes permitam desenvolver as suas competências e 
potencialidades. Esta a razão por que a importância de conciliar a vida profissional e a vida 
familiar faz todo o sentido também para as mulheres mais vulneráveis, pois as medidas 
tomadas em prol de outros objectivos da estratégia para o emprego não devem ter uma 
incidência negativa na vida familiar nem nos projectos de viver e crescer juntos, de que as 
mulheres são as principais promotoras. Para garantir a máxima eficácia, os poderes públicos 
devem ser incentivados a colocar os seus agentes na "escola" das famílias mais pobres, 
mediante estágios de longa duração.

5 – Os Objectivos do Milénio e a dimensão feminina da pobreza – Como a Europa 
poderia beneficiar com o desenvolvimento solidário da humanidade

Os Chefes de Estado, bem como os especialistas, optaram por uma abordagem da erradicação 
da pobreza que se baseia, antes de mais, na obtenção de resultados económicos mensuráveis. 

  
1 Becker, G. et Becker G.N., The economics of life, McGraw-Hill, New York, 1997.
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É o que reflecte também, em larga medida, a orientação dos Objectivos do Milénio para o 
Desenvolvimento (OMD), os quais foram formulados com base em indicadores quantitativos. 
Ora, se, por um lado, estes indicadores dão conta do empenhamento positivo da comunidade 
internacional neste domínio, por outro, correm o risco de fazer concentrar os esforços na 
consecução de resultados quantitativos a curto prazo, em detrimento dos resultados 
qualitativos. Esta questão é essencial, também, no que se refere ao desenvolvimento dos 
países da Europa Central e Oriental. Cumpre-me aqui sublinhar que este desafio não poderá 
ser vencido enquanto não estiver preenchida uma condição deontológica. Trata-se da criação, 
a nível internacional, de um sentido de justiça social que, por enquanto, parece faltar. 
Numerosos países pobres em bens materiais, mas ricos em sabedoria, poderão, a este nível, 
dar uma ajuda potencial aos outros países. Cada povo herda dos seus antepassados uma 
civilização, que é seu dever preservar. Esta caracteriza-se pelas instituições necessárias à vida 
em sociedade, como as instituições políticas, bem como pelos movimentos que são 
testemunho da vivência do espírito (artística, intelectual, espiritual). Quando esses 
movimentos estão enraizados em verdadeiros valores humanos, é um erro muito grave 
sacrificá-los. Um povo que fosse obrigado a consentir em tal perderia, dessa forma, o melhor 
de si mesmo. Por outras palavras, sacrificaria, para viver, o que justifica a sua razão de viver.

Para alcançar os ODM, inclusive na Europa, haverá, sobretudo, que abandonar a mentalidade 
que considera os pobres – individual e colectivamente – como uma espécie de fardo, como 
importunos incómodos que pretendem consumir o que outros produziram. As mulheres mais 
carenciadas reivindicam o seu direito a uma parte dos bens materiais e a pôr a render a sua 
capacidade de trabalho, a fim de criar um mundo mais justo e mais próspero para todos. O 
progresso das mulheres pobres constitui uma grande oportunidade para o crescimento moral, 
cultural e até mesmo económico de toda a humanidade. Importa, para o efeito, obter, junto das 
próprias mulheres, informações sobre a sua situação, as suas necessidades e as suas aspirações 
no que se prende com a realização dos ODM. Isto é indispensável, tanto mais que as mulheres 
têm um papel de agentes principais na execução das políticas que visam melhorar a sua 
situação.

6 – Conclusão: Viver no dia-a-dia a igualdade de oportunidades é mais eficaz do que 
garantir a igualdade de oportunidades

Toda e qualquer medida inovadora deverá, por conseguinte, procurar integrar não apenas as 
aspirações universais das mulheres à igualdade, mas também as suas diferentes abordagens na 
forma de resolver os problemas actuais, tendo sempre por objectivo o seu desenvolvimento 
pessoal e também que a complementaridade da sua abordagem beneficie todos os elementos 
do corpo social: famílias, indivíduos ou grupos sociais.

As mulheres mais pobres e mais excluídas da sociedade devem ser as parceiras privilegiadas a 
escutar para conceber, pôr de pé e avaliar as políticas em matéria de igualdade de 
oportunidades. Podemos fazer avançar esse outro Pacto de Estabilidade cívico da nova 
Europa. Este deverá traduzir-se, antes de mais, na solidariedade intergeracional, na promoção 
de uma verdadeira igualdade de oportunidades, no respeito da alteridade, no diálogo e na 
parceria com os cidadãos mais pobres, sobretudo as mulheres, a fim de vencer a miséria.

Viver no dia-a-dia a igualdade de oportunidades é mais eficaz do que garantir a igualdade de 
oportunidades! Compromete-nos mais. Faltam cinco anos para cumprir o principal objectivo 
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da Estratégia de Lisboa. Devemos ter mais presente a actividade económica das mulheres no 
sector informal não comercial e valorizar o trabalho benévolo dos cidadãos, sector onde as 
mulheres se destacam e onde o seu engenho criativo merece, com urgência, ser identificado, 
reconhecido e valorizado, inclusivamente em termos de rendimentos e de direitos adquiridos!


