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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os objectivos da estratégia de Lisboa em matéria de emprego das 
mulheres e dos idosos, bem como os objectivo de Barcelona no domínio dos serviços de 
apoio às crianças, são fundamentais para a viabilidade dos regimes de pensão,

B. Considerando que, de um modo geral, o percurso profissional das mulheres tende a ser 
menos homogéneo e a caracterizar-se por uma evolução salarial lenta, enquanto o dos 
homens se caracteriza por uma maior continuidade e por uma evolução salarial mais 
rápida, o que implica o surgimento de disparidades em termos de contribuições para o 
regime de reforma e um risco acrescido de pobreza para as mulheres,

1. Considera que a igualdade entre os homens e as mulheres deve figurar entre os objectivos 
das reformas dos regimes de segurança social, na medida em que se inscreve num 
contexto de desigualdades persistentes no mercado de trabalho em termos salariais e de 
perspectivas de carreira, bem como no atinente à partilha desigual das responsabilidades 
familiares e domésticas;

2. Insiste, neste sentido, na necessidade de políticas de emprego activas para as mulheres e 
os idosos com o objectivo de assegurar direitos a uma reforma decente, com base nas 
contribuições para os regimes de pensão;

3. Recorda que, em conformidade com o artigo 141.º do Tratado CE, podem ser adoptadas 
medidas destinadas a favorecer a igualdade salarial, e que a jurisprudência comunitária
considera as contribuições sociais um elemento do salário;

4. Solicita à Comissão que aprofunde a investigação e os trabalhos relativos ao impacto da 
individualização dos direitos sociais na igualdade tratamento entre as mulheres e os 
homens;

5. Convida os governos, os parceiros sociais e os representantes das organizações de 
mulheres a prestar uma particular atenção aos eventuais ou reais efeitos das reformas dos 
regimes de pensão na igualdade entre os homens e as mulheres e a zelar por prever 
medidas de correcção a fim de assegurar essa igualdade;

6. Considera que as medidas de correcção seguidamente apresentados podem ser elementos 
de salvaguarda ou de promoção da igualdade entre os homens e as mulheres no âmbito das 
reformas dos regimes de pensão, tendo em devida conta as diferenças existentes entre os 
regimes existentes nos diferentes Estados-Membros:

– reconhecimento dos períodos consagrados à conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar, como as licenças de maternidade, as licenças parentais, os períodos 
dedicados a um familiar dependente, as responsabilidades ligadas à educação, por 
exemplo sob a forma de acréscimo dos períodos de seguro obrigatório, a fim de 
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completar os períodos de inscrição exigidos para ter direito a uma pensão;

– partilha ("pension splitting") dos direitos de pensão em caso de divórcio1;

– manutenção ou criação de direitos derivados para o cônjuge sobrevivo sob a forma de 
uma pensão de viuvez, em especial para os cônjuges que tenham reduzido ou cessado a 
sua actividade profissional a fim de assumir responsabilidades familiares e domésticas;

– possibilidade de concessão de uma pensão mínima, mesmo em caso de inscrição
descontínua ou baseada em baixos salários;

– indexação das reformas sobre os índices dos preços e dos salários, a fim de assegurar a 
manutenção do poder de compra;

– instituição de sistemas susceptíveis de permitir uma partida gradual para a reforma, a 
título facultativo, mantendo um trabalho a tempo parcial, antes e depois do limite de 
idade para a reforma;

7. recorda a sua resolução de 21 de Fevereiro de 1997 sobre a situação dos cônjuges 
auxiliares dos trabalhadores independentes2 que, entre outros aspectos, requeria que fosse 
garantida a inscrição obrigatória do cônjuge auxiliar no seguro de pensão.

                                               
1 Resolução de 21 de Janeiro de 1994 sobre a partilha dos direitos à pensão para as mulheres divorciadas ou 
separadas do respectivo cônjuge nos Estados-membros da Comunidade (JO C 44 de 14.2.1994, p. 218).
2 JO C 85 de 17.3.1997, p. 186.
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