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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as mulheres e a pobreza na União Europeia
(2004/2217(INI))

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta as Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 e A/RES/49/179, sobre direitos do Homem e pobreza extrema, 
A/RES/47/196, sobre a instituição de um Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, 
e A/RES/50/107, sobre a celebração do Ano Internacional para a Erradicação da Pobreza e 
proclamação da primeira Década das Nações Unidas para a Erradicação da Pobreza1,

 Tendo em conta os documentos do Conselho Económico e Social das Nações Unidas 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15, sobre 
direitos do Homem e pobreza extrema, E/CN.4/1996/25, sobre o direito ao 
desenvolvimento, e E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sobre a realização dos direitos 
económicos, sociais e culturais2,

 Tendo em conta o relatório da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres de 1995 e o 
programa da plataforma de acção de Beijing3,

 Tendo em conta os trabalhos do Prémio Nobel Gary Becker sobre a economia da vida4,

 Tendo em conta os trabalhos do Conselho da Europa neste domínio,

 Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de Outubro de 2001, sobre o Dia Mundial de 
Recusa da Miséria das Nações Unidas5,

 Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de Fevereiro de 1994, sobre a pobreza das 
mulheres na Europa6,

 Tendo em conta o acervo comunitário no domínio dos direitos das mulheres e da 
igualdade dos géneros,

 Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2005),

A. Recordando o lema do Dia Mundial de Recusa da Miséria (17 de Outubro): – 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,

  
1 http://www.un.org/french/documents/index.html
2 http://www.unhchr.ch/html/menu2/i2ecopov.htm
3 http://www.aidh.org/Femme/Images/decla-pekin.pdf
4 “The Economics of Life: From Baseball to Affermative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect 
Our Everyday Life”, com Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996.
5 JO C 87 E de 11.4.2002, p. 253.
6 JO C 77 de 14.3.1994, p. 43.
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B. Salientando o objectivo imperioso de promover a emergência da nova Europa marcada 
pela coexistência criativa das culturas e das mentalidades e o pleno respeito da 
diversidade, onde a liberdade responsável não pára na livre circulação dos capitais, onde 
os cidadãos partilham as suas capacidades independentemente do seu estatuto social, por 
forma a desenvolver a dignidade e a criatividade de cada cidadão para o bem comum 
universal, no Leste como no Ocidente,

C. Recordando a presença de novas formas de pobreza e de marginalização, que tem de 
suscitar a criatividade para ajudar os necessitados,

D. Recordando que a erradicação da pobreza representa um objectivo essencial da Estratégia 
de Lisboa, ao mesmo título que as políticas económicas e financeiras, o que exige, por 
conseguinte, uma igual determinação política para a sua concretização,

E. Recordando que, embora a miséria afecte mais as mulheres, estas são também as 
primeiras a defenderem os seus próximos contra a pobreza e a exclusão social, muitas 
vezes de forma silenciosa e oculta, pois as mulheres são construtoras dos laços 
fundamentais, educadoras da paz e pioneiras em fazer respeitar os direitos do Homem e a 
dignidade de todos, visando, além disso, melhorar o reconhecimento de todas as mulheres 
em geral,

F. Salientando que as mulheres mais pobres têm de ser as primeiras parceiras para conceber, 
pôr em prática e avaliar as políticas de igualdade de oportunidades, pois as mulheres em 
situação de grande pobreza têm de assumir o seu papel e as suas responsabilidades, 
incluindo a sua vida de mães, como qualquer outra mulher, sentem as mesmas alegrias, 
possuem as mesmas aspirações, sofrem os mesmos medos e as mesmas dúvidas, mas 
fazem-no em circunstâncias materiais muito mais difíceis do que a maioria das mulheres,

G. Constatando que a situação dos "trabalhadores pobres" representa uma realidade tangível 
nos Estados-Membros e que nem sempre basta a uma mulher trabalhar para não ser pobre, 
pois o emprego e a assistência social nem sempre oferecem às mulheres uma protecção 
suficiente,

H. Considerando que é um facto que o trabalho integra o indivíduo num colectivo, mas isso 
não é suficiente para o tornar cidadão, e que o trabalho representa muito mais do que uma 
fonte de rendimento para as famílias e as pessoas que vivem na pobreza,

I. Considerando que o Pacto de Estabilidade Económica não pode substituir um Pacto de 
estabilidade cívica, promotor de um compromisso de que os cidadãos mais 
desfavorecidos seriam os verdadeiros motores e parceiros, pacto esse susceptível de 
conduzir a mais autonomia e a mais respeito pela dignidade das mulheres e dos homens 
excluídos, por vezes de forma duradoura, do mercado de trabalho e da sociedade,

J. Considerando que não é possível erradicar a pobreza das mulheres sem considerar o papel 
dos homens que não beneficiam de nenhuma atenção especial em função do género no 
método aberto de coordenação e nos Planos nacionais para o emprego e a inclusão social,

Indicadores e metodologia
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1. Salienta que a pobreza e a exclusão social constituem fenómenos que não podem 
continuar a ser apreendidos exclusivamente através de números, em termos económicos, 
tendo também de ser encarados em termos de direitos humanos;

2. Congratula-se com as iniciativas da Presidência luxemburguesa no que respeita ao 
desenvolvimento dos indicadores de género e convida a Presidência do Reino Unido a 
continuar esse trabalho;

3. Salienta que as condições de miséria incitam ao tráfico de mulheres, à prostituição, à 
violência, e solicita que essas dimensões tenham também lugar no método aberto de 
coordenação e na Agenda de Política Social; 

4. Reconhece que o princípio da livre circulação de capitais e de bens não permite, enquanto 
tal, erradicar a pobreza e que a grande pobreza, sobretudo quando persiste, constitui uma 
privação de oportunidades e proíbe àqueles que afecta tomarem parte na vida da 
comunidade, tornando-os particularmente indiferentes ao seu ambiente;

5. Solicita à Comissão e ao Conselho que tomem rapidamente iniciativas destinadas a 
reconhecer o sector da economia informal e que quantifiquem o valor da "economia da 
vida" segundo as abordagens de género;

6. Solicita, por conseguinte, ao Eurostat que desenvolva, em estreita colaboração com os 
representantes das populações que podem contribuir com a experiência vivida da miséria, 
uma metodologia e indicadores separados por género, a fim de medir o impacto da 
pobreza e da exclusão social especificamente nas mulheres e nos homens;

Parceria com as mulheres mais pobres
7. Lamenta que, apesar da vontade política de combater a pobreza e a exclusão social 

através das estratégias comunitárias, nomeadamente da Estratégia de Lisboa e da Agenda 
de Política Social, a União não tenha abordado suficientemente a feminização da 
pobreza;

8. Solicita que, a todos os níveis do processo de decisão, seja promovida a parceria estreita 
com as mulheres e as famílias mais pobres, verdadeiras especialistas na luta contra a 
miséria, de forma a combater eficazmente a grande pobreza e vencer a exclusão social;

9. Solicita que todas as medidas legislativas sejam objecto de um estudo prévio quanto ao 
seu impacto na vida das populações mais desfavorecidas e, especificamente, das 
mulheres;

10. Solicita a todas as instituições envolvidas - a fim de permitir essa parceria - que adaptem 
o método aberto de coordenação e o quadro operacional da Agenda de Política Social às 
necessidades das mulheres em situação de pobreza;

11. Solicita ao Conselho e à Comissão que colaborem estreitamente com o Conselho da 
Europa, de forma a inspirarem-se nos seus importantes trabalhos na matéria, e que 
transmitam regularmente ao Parlamento um relatório detalhado relativo a essa 
colaboração;
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12. Solicita às suas comissões parlamentares que incluam o problema da pobreza no seu 
quadro temático respectivo e se apoiem para isso na experiência do seu Intergrupo Comité 
Quarto Mundo;

Conciliação da vida familiar com a vida profissional em meio desfavorecido
13. Reconhece a relação directa entre a desigualdade económica, a dependência das mulheres 

e as desigualdades persistentes entre homens e mulheres no que respeita ao acesso à 
educação, às responsabilidades familiares e à manutenção global de uma família, e 
constata com indignação que a diferença de remunerações entre os géneros se elevava, em 
2001 e 2003, respectivamente a 16% e a 15%; solicita, por conseguinte, ao Conselho e à 
Comissão que preparem um Livro Verde relativo a este assunto e que tomem medidas 
apropriadas para reparar essa injustiça;

14. Convida os Estados-Membros a tomarem medidas específicas, destinadas a garantir às 
mulheres em meio desfavorecido o acesso igual aos sistemas de saúde pública1, à 
educação e à formação, assim como à cultura;

15. Convida os Estados-Membros a tomarem medidas no sentido de garantir a igualdade de 
acesso, para as mulheres e os homens, aos sistemas de segurança social e aos sistemas de 
reforma, respeitando as pausas na carreira, o trabalho a tempo parcial e no sector 
informal, de forma a prevenir a pauperização dos idosos, concretamente das mulheres;

16. Solicita aos Estados-Membros que analisem, em estreita colaboração com as populações 
envolvidas (mulheres, famílias, empresários, colectividades locais, meio associativo), as 
verdadeiras necessidades das mulheres e dos homens em meio desfavorecido, de forma a 
que estes possam conciliar eficazmente vida profissional e vida familiar, respeitando 
simultaneamente as diversidades e as diferenças de género;

17. Solicita aos Estados-Membros que aperfeiçoem medidas eficazes, destinadas a promover 
a conciliação entre vida profissional e vida familiar também para os homens e pais de 
família, respeitando o seu contexto legislativo nacional, pois o aumento da participação 
das mulheres no mercado de trabalho não foi acompanhado de um aumento proporcional 
da intervenção masculina nas responsabilidades familiares;

18. Solicita que se proíba o trabalho infantil por motivos socioeconómicos e que se concebam 
e ponham em prática, em estreita colaboração com as populações envolvidas, medidas 
capazes de apoiar um projecto familiar em meio desfavorecido, de forma a que os futuros 
pais, as mulheres e os homens, possam exercer plenamente a sua responsabilidade 
parental, sobretudo em situação de grande pobreza;

Contribuição da sociedade civil
19. Presta homenagem ao combate quotidiano das mulheres mais pobres contra a miséria e 

saúda o envolvimento voluntário dos cidadãos que as acompanham e apoiam;

  
1 Tal como definida no artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela Carta Social Europeia 
revista do Conselho da Europa, princípio 11 da parte I.
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20. Saúda o envolvimento das ONG, como a Caritas Internacional ou o ATD Quarto Mundo, 
e as redes europeias de ONG do sector social, como a EAPN, que se comprometem 
duradouramente com as populações mais desfavorecidas;

21. Solicita à Comissão que simplifique consideravelmente os critérios de elegibilidade 
impostos às ONG e os procedimentos para obter subsídios europeus, de forma a evitar 
monopólios em matéria de subvenções, de que beneficiam as grandes redes de ONG 
sediadas em Bruxelas;

22. Salienta a importância do Comité Económico e Social Europeu para o diálogo social 
estruturado e convida-o a continuar a acolher as Universidades Populares Quarto Mundo 
europeias, local de um verdadeiro diálogo entre os cidadãos mais pobres com os 
administradores das instituições europeias, os eleitos a todos os níveis e os representantes 
da sociedade civil organizada, numa intenção muito concreta de permitir aos cidadãos 
mais desfavorecidos partilharem a palavra e contribuírem com um saber específico para a 
recusa da miséria, que representa o exemplo concreto de boa prática por excelência, a 
nível europeu, nesta área;

23. Solicita à Comissão e ao Conselho que avaliem a contribuição da UE para a primeira 
Década para a Erradicação da Pobreza das Nações Unidas (1996-2006) e o seu impacto a 
nível europeu, com uma atenção especial para a parceria com as populações mais pobres, 
especificamente as mulheres, e que apresentem, no futuro, iniciativas destinadas a tirar 
partido da dinâmica desencadeada nesta primeira Década;

24. Solicita às instituições a todos os níveis que se associem estreitamente às celebrações do 
Dia Mundial de Recusa da Miséria (17 de Outubro);

°
°          °

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, 
ao Conselho da Europa e às redes de ONG do sector social.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este relatório insere-se numa série de outros dedicados ao problema da pobreza e da exclusão 
social na União Europeia. É, no entanto, o primeiro da nova Europa que visa mais 
especificamente a pobreza das mulheres. São privilegiados cinco eixos temáticos: a pobreza 
como violação dos direitos do Homem, o desenvolvimento dos indicadores e de uma 
metodologia, a parceria com as mulheres mais pobres, a conciliação da vida familiar com a 
vida profissional em meio desfavorecido e, por fim, a contribuição da sociedade civil.

A definição de pobreza no âmbito deste relatório faz eco do conjunto das resoluções do PE 
sobre o respeito dos direitos fundamentais na UE1 : "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 dos 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 conduz a uma situação de grande pobreza, quando afecta vários domínios da 
existência e se torna persistente e quando, num futuro previsível, compromete as 
possibilidades de voltar a assumir responsabilidades e de reconquistar, por si, os seus 
direitos.”2

A miséria constitui uma violação da dignidade humana e, no entanto, é pouco detectável nos 
textos oficiais europeus e internacionais. Aprender, graças às mulheres mais pobres, os riscos
das violações dos direitos humanos, de forma a melhorar cada vez mais os textos legislativos, 
necessariamente desadequados, constitui, por conseguinte, um objectivo primordial para 
compreender que, ao reduzirmos os direitos humanos aos meios de subsistência, transferimo-
los para os juristas e os políticos, quando se trata de uma questão de civilização, de uma 
questão de todos os cidadãos.

Todavia, todas as mulheres e todos os homens trazem consigo um valor fundamental 
inalienável, que constitui a sua dignidade humana. A existência, em todas as sociedades, de 
uma população incapaz de manifestar esse valor aos olhos de todos prova que nem todos os 
cidadãos dispõem das mesmas capacidades para usufruir dos direitos humanos, nem dos 
mesmos meios para se apoiarem na sua dignidade pessoal como fonte de energia, ponto de 
partida do seu desenvolvimento, justificação de todos os seus direitos humanos.

A fim de combater com eficácia a pobreza das mulheres, de forma a erradicar a miséria, há 
que conhecer bem a situação de grande pobreza vivida pelas mulheres nos 25 Estados-
Membros da nova Europa. O objectivo é o de desenvolver um método simultaneamente 
rigoroso e viável, capaz de ser utilizado por pessoas de boa vontade, não necessariamente 
peritas em investigação científica. Responsáveis políticos, cidadãos de diferentes profissões e 
funções deviam estar aptos a fazer esse tipo de investigação para se informarem sobre a 

  
1 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revista Droit en Quart Monde, Paris/Bruxelas, 39-40, Julho de 
2004, p. 49-72.
2 COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL DA REPÚBLICA FRANCESA, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 

Sessão de 1987, sessões de 10 e 11 de Fevereiro de 1987 (doravante designado Relatório Wresinski).
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situação dos seus administrados, dos seus concidadãos mais desfavorecidos, mais 
especificamente, as mulheres.

Revelam-se então lacunas importantes no que respeita aos indicadores relativos à pobreza a 
nível europeu, que deveriam reflectir melhor a vivência da miséria e simultaneamente 
respeitar mais as diferentes situações socioeconómicas, por vezes importantes. À ausência de 
indicadores separados por género no domínio da luta contra a pobreza junta-se o desafio da 
participação das pessoas mais pobres.

Por conseguinte, as instituições europeias, nomeadamente a Comissão e o Eurostat, deveriam 
desenvolver pistas - intelectuais e orçamentais - destinadas a: em primeiro lugar, pôr em 
evidência o valor económico da actividade das mulheres e dos homens que vivem em situação 
de grande precariedade; em segundo lugar, elaborar indicadores de pobreza separados por 
género, capazes de transmitir efectivamente a realidade vivida pelas mulheres e as famílias 
desfavorecidas, incluindo os grupos mais afectados pela miséria que, por conseguinte, 
representam o grupo mais dificilmente abarcável. 

Na procura de um método apropriado, a participação das pessoas muito pobres no conjunto da 
investigação, em concertação com outros actores envolvidos, deveria revelar-se útil e eficaz, 
pois a experiência vivida da pobreza deve ser tomada como ponto de partida. Não podemos 
negar que existe aqui uma dificuldade, um paradoxo. Como é que pessoas que viveram - e 
ainda vivem - em condições muito duras, tão duras que paralisam toda e qualquer participação 
na vida pública, poderão tomar parte no desenvolvimento de uma metodologia capaz de 
produzir indicadores e próxima da realidade vivida nos Estados-Membros da nova Europa? A 
participação das pessoas mais pobres não se decreta na sede do Conselho nem nos corredores 
da Comissão. As instituições têm de pôr toda a sua criatividade à prova para conduzir uma 
reflexão aprofundada sobre as condições que tornam possível esse desenvolvimento comum 
de uma metodologia, apoiando-se para isso na longa experiência das pessoas pobres que se 
juntam em associações que actuam a nível europeu e nos Estados-Membros.

Aqueles que se envolvem ao lado das mulheres mais pobres compreenderam melhor do que 
ninguém que cada cidadão pode antes de mais agir no seu próprio país, pois descer até à base 
da escala social no seu próprio país representa, para muitos, uma viagem mais longa do que ir 
até ao fim do mundo. Na nova Europa, em muitos aspectos, a comunicação não será mais fácil 
entre privilegiados de culturas diferentes ou de regimes opostos do que entre cidadãos ricos e 
cidadãos pobres de um mesmo Estado-Membro?


