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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros convida a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que um ambiente familiar constitui um contexto propício à protecção dos 
direitos da criança, na medida em que assegura o são desenvolvimento da sua 
personalidade, ao desenvolvimento das suas capacidades, à aquisição dos conhecimentos 
necessários ao exercício dos seus direitos e à aprendizagem dos seus deveres, pelo que 
tudo deve ser feito para apoiar as famílias, através de políticas públicas adequadas, mas 
que, na ausência deste contexto, todas as crianças, incluindo crianças órfãs, sem abrigo e 
refugiadas, devem, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (UNCRC), de 20 de Novembro de 1989, ter a possibilidade de usufruir de uma 
protecção alternativa que assegure o seu desenvolvimento sem sofrerem qualquer tipo de 
discriminação,

B. Considerando que a estratégia da UE para os direitos da criança se deveria fundar nos 
valores e princípios estabelecidos na UNCRC,

C. Considerando que as situações de conflito prolongadas entre os pais na sequência de uma 
separação têm efeitos negativos para as crianças,

D. Considerando a necessidade de reconhecer os direitos da criança como personalidade 
jurídica autónoma e que, a despeito das legislações nacionais e internacionais, as jovens e 
as mulheres são frequentemente vítimas de desigualdades jurídicas, sociais e económicas 
que afectam o exercício dos seus direitos positivos e fundamentais, incluindo o acesso à 
educação e aos serviços de saúde, a uma boa alimentação e água potável, bem como os 
direitos reprodutivos das adolescentes,

E. Considerando que os valores e os direitos fundamentais, incluindo a igualdade entre 
homens e mulheres, devem constituir uma componente indispensável da educação durante 
a infância e o fundamento de todas as outras fases da vida,

F. Considerando que é fundamental introduzir a perspectiva do género em todas as políticas 
que afectam a infância, dado que a igualdade entre homens e mulheres começa com o 
reconhecimento da igualdade entre os rapazes e as raparigas desde os primeiros anos da 
sua vida,

G. Considerando que as violações dos direitos humanos das mulheres e das jovens 
imigrantes, sob a forma dos chamados crimes de honra, dos casamentos forçados, das 
mutilações genitais ou de outras violações, não se podem justificar por qualquer 
fundamento cultural ou religioso e não deveriam ser toleradas em nenhuma circunstância,

H. Considerando que, desde cedo, as crianças na Europa são expostas a representações de 
horror, pornografia e violência nos meios de comunicação, o que pode produzir efeitos 
psicológicos e sociais devastadores nas crianças, como ansiedade, depressão, uma maior 
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agressividade e problemas na escola,

1. Salienta que a responsabilidade primária pela salvaguarda dos direitos da criança cabe aos 
governos nacionais; sublinha que os direitos da criança fazem parte dos direitos humanos 
que a UE e os seus Estados-Membros se comprometeram a respeitar nos termos do direito 
nacional, europeu e internacional;

2. Assinala que uma estratégia em prol das crianças se deveria fundamentar nos valores e 
nos quatro princípios básicos consagrados na UNCRC: a) protecção contra todas as 
formas de discriminação, b) ter em consideração o interesse superior da criança, c) o 
direito à vida e ao desenvolvimento, d) o direito de expressar uma opinião e de que essa 
opinião seja tida em conta, em qualquer questão ou processo que afecte a criança;

3. Salienta que a futura estratégia deveria reconhecer o direito à educação com base na 
igualdade de oportunidades e na não discriminação; 

4. Assinala que a exclusão das jovens das actividades escolares e desportivas, como a 
natação, por razões culturais não se justifica por nenhuma cultura ou religião e não deve 
ser tolerada;

5. Manifesta a sua preocupação face às múltiplas violações dos direitos, perpetradas, 
especialmente, contra raparigas de origem migrante; solicita aos Estados-Membros que 
proíbam o lenço e o hijab pelo menos na escola primária, de modo a consagrar de forma 
mais vigorosa o direito a ser criança e a assegurar, posteriormente, uma liberdade de 
escolha genuína e não imposta;

6. Recorda o direito dos rapazes e das raparigas à saúde e, especificamente, o direito dos 
adolescentes à saúde sexual e reprodutiva, e acentua que a protecção da saúde das mães 
deverá integrar a futura Estratégia sobre os Direitos da Criança, que deverá promover a 
adequação das condições de vida e de trabalho às mulheres grávidas ou lactantes, e insistir 
no cumprimento da legislação existente que garante os direitos das mulheres 
trabalhadoras, bem como o acesso igual e universal para todas as mulheres a serviços de 
saúde pré e pós-natais de qualidade, no intuito de reduzir a mortalidade maternal e 
infantil, bem como a transmissão de doenças da mãe à criança; salienta a importância vital 
da licença de maternidade para o desenvolvimento da criança, especialmente devido à 
forte ligação da criança com a mãe, não só durante os primeiros meses de vida, mas
também durante os primeiros anos de vida;

7. Recorda que a Directiva do Conselho 92/85/CEE, de 19 de Outubro de 1992, relativa à 
implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das 
trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho1, estabelece direitos para as 
grávidas ou lactantes, exigindo aos empregadores que tomem todas as medidas 
apropriadas para garantir que nem as mulheres nem os seus filhos ainda não nascidos 
sejam expostos a riscos para a saúde no local de trabalho;  

8. Convida a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem o acesso das jovens à 

                                               
1 JO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
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informação e educação sobre saúde reprodutiva e aos serviços de saúde reprodutiva;

9. Assinala que a futura estratégia da UE deverá reconhecer o importante papel da família 
como instituição básica da sociedade para a sobrevivência, protecção e desenvolvimento 
da criança; considera que os direitos da criança deveriam ser tidos plenamente em conta 
nas questões relacionadas com a conciliação da vida profissional e da vida familiar e do
tempo de trabalho, dando particular atenção às situações em que as mães têm uma 
deficiência ou têm filhos com deficiência, bem como na formulação de políticas para o 
apoio público e/ou privado das crianças e dos pais, de forma a que ambos os pais tenham 
condições de assumir e partilhar as responsabilidades envolvidas na educação e cuidado 
dos filhos; considera que deve reconhecer-se o facto de um número cada vez maior de
pessoas viver em estruturas familiares alternativas que não correspondem à família 
nuclear tradicional, constituída por uma mãe, um pai e os respectivos filhos biológicos;

10. Recomenda a criação e alargamento das redes locais e regionais com a participação das 
autoridades do poder central e local, bem como das ONG e das organizações de defesa 
dos direitos da criança, com vista à prestação de serviços de prevenção, protecção e apoio 
à criança e à sua família;

11. Salienta que importa instituir, nos Estados-Membros, estruturas adequadas para ajudar as 
crianças e os pais a adaptarem-se à nova situação familiar;

12. Condena todas as formas de violência contra as crianças, incluindo a violência física, 
psicológica e sexual, como a tortura, o abuso e a exploração de crianças, o rapto, o tráfico 
ou a venda de crianças e dos seus órgãos, a violência doméstica, a pornografia infantil, a 
prostituição infantil, a pedofilia ou práticas tradicionais condenáveis, como as mutilações 
dos órgãos genitais femininos, os casamentos forçados e os crimes de honra;

13. Convida os Estados-Membros a tomar medidas legislativas e outras medidas efectivas, 
incluindo a recolha de dados discriminados por idade e sexo, com o objectivo de prevenir 
e eliminar todos os tipos de violência perpetrada nos seus territórios, em público ou em 
privado;

14. Insta os Estados-Membros a sensibilizar os médicos relativamente às práticas tradicionais 
nocivas e a assegurar que os crimes sejam punidos de forma consequente, no âmbito da 
legislação em vigor, prestando particular atenção a grupos vulneráveis que incluam jovens 
e mulheres imigradas, pertencentes a minorias étnicas e com deficiência;

15. Exorta os Estados-Membros a aplicar disposições legais específicas sobre mutilação 
genital feminina ou a adoptar leis ao abrigo das quais qualquer pessoa que efectue 
mutilações genitais possa ser processada;

16. Insta os Estados-Membros a introduzir o registo obrigatório pelos profissionais de saúde 
de todos os casos de mutilação genital feminina e a registar os casos em que se suspeite 
que possa vir a ocorrer;

17. Exorta os Estados-Membros a manifestarem a sua oposição à violência tradicional contra 
as mulheres, a condenar as violações dos direitos humanos das jovens imigrantes pela 



PE 388.542v02-00 6/10 AD\672574PT.doc

PT

família e a verificar que leis podem ser aplicadas para responsabilizar os membros da 
família, especialmente no caso dos chamados crimes de honra;

18. Defende que, para diagnosticar e combater, numa fase inicial, os fenómenos de violência 
e maus tratos contra as crianças, é necessário criar um protocolo especializado de registo e 
hospitalização desses casos, bem como acções de formação do pessoal médico e de saúde 
competente para as questões relacionadas com a saúde física e mental da criança;

19. Recorda que as crianças e os jovens, independentemente da idade, têm o direito de 
expressar as suas opiniões; considera que este direito também pertence às raparigas e aos 
rapazes e deve ser garantido no âmbito do trabalho em prol de uma estratégia comunitária 
relativa aos direitos das crianças, devendo ser assegurada uma participação equitativa de 
raparigas e rapazes;

20. Insta os Estados-Membros a estabelecer um quadro normativo que sancione os 
promotores do turismo sexual infantil, e convida os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia a estudarem a possibilidade de adoptar uma estratégia comunitária concertada 
contra o turismo sexual infantil e a subscreverem e promoverem códigos de conduta junto 
da indústria hoteleira e turística, tais como o Código de Conduta ECPAT1 para a 
Protecção da Criança da Exploração Sexual no Turismo, de 21 de Abril de 2004;

21. Sublinha que uma larga maioria das crianças vítimas de tráfico para exploração sexual 
comercial, tal como a prostituição e a produção de pornografia infantil, bem como no caso 
dos casamentos forçados, são raparigas adolescentes, o que converte o tráfico de seres 
humanos numa importante questão de género; salienta também que, mesmo no interior de 
grupos empenhados em controlar e erradicar o tráfico de seres humanos, ainda estão 
presentes as atitudes convencionais sobre as relações entre os sexos e as percepções 
tradicionais do papel da mulher e das adolescentes;

22. Convida os Estados-Membros que ainda não o fizeram a ratificar o Protocolo destinado a
prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas e em particular de mulheres e crianças, 
aprovado pela ONU em Palermo, em 2000, e a tomar todas as medidas necessárias para 
oferecer protecção às crianças vítimas de tráfico de seres humanos, permitindo, por 
exemplo, às vítimas desse tráfico que permaneçam no seu território numa base temporária 
ou permanente;

23. Convida a Comissão a proceder imediatamente à avaliação das medidas nacionais de 
aplicação da decisão-quadro do Conselho 2004/68/JAI, de 22 de Dezembro de 2003,
sobre a luta contra a exploração sexual das crianças e a pornografia infantil2 com vista à 
proposta de alteração imediata das disposições nacionais a ela contrárias, bem como da 
ratificação por todos os Estados-Membros do Protocolo Facultativo à Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança relativo à Venda de Crianças, Prostituição 
Infantil e Pornografia Infantil, adoptado pela Assembleia Geral da ONU em 25 de Maio 

                                               
1 A sigla ECPAT designa a rede de apoio internacional "End Child Prostitution, Child Pornography and 
Trafficking of Children for Sexual Purposes" (Acabemos com a prostituição infantil, a pornografia e o tráfico de 
crianças para fins sexuais).
2 JO L 13 de 20.1.2004, p. 44.
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de 2000; considera que uma das primeiras prioridades da Comissão deve ser o reforço das 
operações transfronteiriças contra os sites Internet de pornografia infantil e a melhoria da 
cooperação entre as autoridades públicas e as entidades do sector privado com vista ao 
encerramento dos sites Internet ilegais;  

24. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que mobilizem todos os meios à sua 
disposição, incluindo campanhas de informação e prevenção, para combater o uso 
perverso das tecnologias da informação e da comunicação, tanto no tráfico de crianças de 
ambos os sexos como na pornografia infantil, tendo em conta que tudo quanto é delito o é 
também na Internet;

25. Exorta os Estados-Membros a analisar o modo como a protecção dos jovens contra a 
violência nos meios de comunicação poderá ser melhorada e a averiguar se as sanções em 
caso de infracção nesta matéria deverão ser mais firmes;

26. Sublinha que a futura estratégia e acção dos Estados-Membros deverão incluir medidas 
destinadas a prevenir e combater a violência cometida por jovens, particularmente no 
contexto escolar, através de campanhas de educação cívica, da promoção e do ensino dos 
princípios éticos e morais nas escolas e da adequada sensibilização dos pais, dos 
educadores e do pessoal médico;

27. Convida os Estados-Membros a reforçarem a responsabilização dos meios de 
comunicação social e dos fornecedores de acesso à Internet em matéria de luta contra 
todas as formas de violência contra crianças de ambos os sexos, nomeadamente através da 
luta contra a difusão de material pedopornográfico na rede, da identificação e 
incriminação dos utilizadores deste material e da promoção de conteúdos mediáticos que 
respeitem os direitos da criança e a sua dignidade;

28. Recorda aos Estados-Membros a necessidade de respeitarem, sem demora, os 
compromissos assumidos a nível europeu e internacional em matéria de protecção dos 
direitos da criança;

29. Recomenda que a futura estratégia atribua especial importância à protecção médica, 
psicológica e social dos jovens de ambos os sexos, vítimas de negligência, abuso, maus 
tratos, exploração e violência directa ou indirecta, privilegiando o interesse da criança e as 
questões de género; recorda que o impacto da violência indirecta no bem-estar das 
crianças, bem como a sua prevenção, deverão estar incluídos nos trabalhos da Comissão; 
sublinha que estas questões estão frequentemente ligadas a situações de pobreza e 
exclusão social das famílias, pelo que se impõe resolver estes problemas com novas 
políticas sociais mais solidárias;

30. Solicita que a futura estratégia inclua acções de prevenção da violência com base no sexo, 
focando a atenção, entre outras coisas, em campanhas de sensibilização sobre a igualdade 
entre homens e mulheres, destinadas às raparigas e rapazes, aos pais, aos educadores e às 
comunidades vulneráveis e com o objectivo de permitir a emancipação das jovens, 
assegurando a sua igualdade de oportunidades e melhorando a defesa dos seus direitos; 
solicita a promoção da participação activa de rapazes e homens nas medidas de prevenção 
supracitadas; convida a Comissão a condicionar a sua política de ajuda ao 
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desenvolvimento e os acordos comerciais à aplicação de legislação que garanta a 
igualdade entre homens e mulheres e ponha termo a todos os tipos de violência 
perpetrados contra as mulheres e as crianças;

31. Encoraja os Estados-Membros e a Comissão a promoverem, dentro e fora da União 
Europeia, a igualdade de acesso das raparigas e dos rapazes aos cuidados de saúde, dando 
uma atenção particular às crianças desfavorecidas e, nomeadamente, às pertencentes a 
minorias étnicas ou sociais;

32. Solicita à Comissão que, nas suas relações com os países terceiros, encoraje a ratificação 
das convenções internacionais que têm como objectivo eliminar as discriminações de que 
são alvo as mulheres, e promova a participação das mulheres na vida económica, social e 
política, contribuindo assim para a melhoria do bem-estar das suas crianças;

33. Encoraja os Estados-Membros a dar prioridade à inclusão no currículo educativo de 
conteúdos relativos aos direitos humanos e aos valores comuns que constituem o substrato 
da cidadania democrática;

34. Insta a Comissão a recolher dados classificados por sexo e idade sobre todas as formas de 
discriminação e violência perpetradas contra as crianças, a integrar a perspectiva da 
igualdade entre os sexos em todas as políticas e instrumentos da sua futura estratégia,  
incluindo as actividades do Fórum sobre os Direitos da Criança, e a assegurar o 
acompanhamento e a avaliação destas políticas, nomeadamente através da orçamentação 
das questões de género;

35. Insta a Comissão a redigir um relatório anual sobre os jovens na União Europeia;

36. Recorda que o êxito da futura estratégia requer empenho e acção a longo prazo, um maior 
e mais eficaz acompanhamento da implementação dos direitos da criança através do 
desenvolvimento de indicadores e do envolvimento de ONG e associações de pais e de 
educadores, bem como da coordenação com as iniciativas e políticas nacionais e 
internacionais relativas aos direitos da criança;

37. Solicita aos Estados-Membros que tomem todas as medidas necessárias para assegurar a 
qualidade das suas estruturas de acolhimento de crianças, uma vez que essas estruturas 
proporcionam às crianças bases sólidas para o futuro, beneficiando também os pais, em 
particular no que respeita à carga de trabalho das mães, o que contribui para diminuir a 
pobreza entre as mulheres e, por conseguinte, entre as crianças;

38. Convida a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços para 
combater os danos causados às mulheres e às crianças pelo álcool: 

a) fornecendo melhor informação às mulheres sobre o espectro de desordens causadas 
pela síndrome do alcoolismo fetal,

b) oferecendo um serviço de saúde e aconselhamento adequado às mulheres com 
problemas de álcool durante e depois da gravidez, bem como às mulheres e crianças de 
famílias com problemas de abuso de álcool e outras substâncias,
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c) introduzindo regulamentação mais restritiva sobre a publicidade às bebidas alcoólicas e 
o patrocínio de eventos desportivos pela indústria do álcool, sob a forma de interdições de 
publicidade entre as 6h00 e as 21h00, e proibindo a publicidade ao álcool com conteúdos 
infantis (jogos de computador, banda desenhada) de modo a não transmitir uma imagem 
positiva do álcool às crianças, e

d) proibindo as bebidas alcoólicas cuja embalagem se assemelhe a doces ou brinquedos, 
uma vez que as crianças não fazem a distinção entre bebidas alcoólicas e não alcoólicas.
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