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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta os instrumentos estatísticos existentes relativos a determinadas dimensões 
do progresso social, do bem-estar e do desenvolvimento sustentável na Europa, tais como 
EU-SILC, Inquérito Europeu às Forças de Trabalho (IFT), Eurobarómetros, European 
Values Survey e Inquérito Social Europeu (ESE),

– Tendo em conta o Inquérito Europeu sobre Qualidade de Vida, coordenado pela Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound), que fornece 
uma panorâmica global da qualidade e das condições de vida nos países europeus 
(abrangendo todos os Estados-Membros e os países candidatos), com mais de 120 
indicadores que fornecem dados comparativos sobre todos os países1,

– Tendo em conta o Relatório Stiglitz (relatório da Comissão para a Medição do 
Desempenho Económico e do Progresso Social2), que fornece uma panorâmica das sete 
dimensões que devem ser tidas em conta aquando da elaboração de novos indicadores,

A. Considerando que o PIB, sendo um indicador fundamental do crescimento económico, é 
inadequado como instrumento único para orientar políticas destinadas a enfrentar os 
desafios do século XXI, exige índices adicionais, incluindo os que medem a coesão 
económica e social, bem como indicadores ambientais,

B. Considerando que a crise financeira, económica e social demonstra que uma estratégia 
económica meramente baseada no PIB não possibilita o desenvolvimento de um modelo 
sustentável, tornando assim muito necessário disport de acesso a informação relevante e 
abrangente relativamente à evolução do rendimento dos agregados familiars,

C. Considerando que, sendo a pobreza e a exclusão social afrontas à dignidade humana, na 
actual fase de desenvolvimento social observada na União Europeia, progresso significa 
primordialmente possibilitar a todas as pessoas a participação política, social e 
democrática, individual e colectiva, mediante a eliminação de clivagens sociais e da 
pobreza,

D. Considerando que a riqueza económica nem sempre está liaga ao desenvolvimento social, 
pelo que a formulação de políticas coerentes necessita de um quadro de dados que inclua 
indicadores mais inclusivos que incorporem os ganhos e perdas sociais e ambientais a par 
de indices para medir o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida,

                                               
1 O Inquérito Europeu sobre Qualidade de Vida cobre os seguintes domínios principais do conceito de qualidade 
de vida: recursos económicos e carências; saúde e acesso a cuidados de saúde; emprego e qualidade do trabalho;
conciliação entre vida privada e vida profissional; relações com a família e apoio familiar; inclusão/exclusão 
social (participação na vida social e comunitária); educação e formação; qualidade do alojamento e do ambiente 
local; capital social e qualidade da sociedade; qualidade dos serviços públicos; bem-estar subjectivo (incluindo 
felicidade, satisfação pessoal, optimismo quanto ao futuro).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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1. Nota que, uma vez que não é frequentemente realizada uma distribuição vertical da 
riqueza, existe um fosso crescente entre o que as estatísticas oficiais dizem sobre o 
desempenho económico e o modo como as pessoas vêem as suas próprias condições de 
vida e a qualidade de vida, e que isto também pode conduzir a uma falta de confiança no 
governo e no processo democrático; nota que o bem estar subjectivo na Europa não é 
influenciado apenas pelo rendimento, mas também pela percepção da qualidade da 
sociedade1, pelo que pede índices destinados a reflectir com precisão a qualidade de vida 
dos cidadãos;

2. Salienta a necessidade de fazer participar a sociedade, incluindo os parceiros sociais e as 
organizações representativas, na selecção de indicadores e de, através de uma utilização 
combinada de indicadores alternativos relativos às condições e à sustentabilidade do 
desenvolvimento ambiental, aos níveis de inclusão social e ao bem-estar social, contribuir 
para elaborar o consenso necessário para o desenvolvimento de uma visão partilhada dos 
objectivos societais;

3. Manifesta a sua preocupação com o atraso considerável registado na recolha e 
fornecimento de dados relativos às repercussões sociais da recente crise financeira, 
económica e do emprego; solicita, assim, que tanto as medições qualitativas como 
quantitativas sejam publicadas de forma atempada e, se adequado, com base em diferentes 
tipos de agregados familiares, a fim de reforçar a formulação de políticas e de permitir 
respostas mais bem orientadas, bem como de monitorizar as tendências ao longo do 
tempo, para conseguir o melhor equilíbrio possível entre a consolidação financeira, o 
desenvolvimento e a coesão social;

4. Salienta a necessidade de basear os indicadores em dados estatísticos que sejam 
relevantes, oportunos, precisos, acessíveis, comparáveis e coerentes em todos os 
Estados-Membros;

5. Exorta a Comissão a introduzir, a título prioritário e urgente, indicadores para as questões 
sociais e ambientais, em complemento do PIB, na medida em que este último apenas diz 
respeito aos aspectos económicos do desenvolvimento, tendo em vista a elaboração de um 
quadro mais abrangente do bem-estar e da coesão;

6. Apela ao estabelecimento de uma nova parceria entre todos os actores relevantes 
(Eurostat, institutos nacionais de estatística, organizações de investigação, governos 
nacionais e agências da UE, etc.) tendo em vista o desenvolvimento de indicadores de 
bem-estar e de desenvolvimento sustentável que forneçam aos decisores políticos um 
conjunto adicional de medidas sobre o fenómeno multidimensional do bem-estar e da 
qualidade de vida;

7. Considera que a Comissão deveria adicionar índices alternativos aos instrumentos 
convencionais para avaliar os progressos no sentido da realização dos objectivos definidos 

                                               
1 Segundo a Eurofound, entre o último quartel de 2007 e Setembro de 2009, o grau de satisfação com a vida em 
geral baixou 4%, em média, na UE. A curva do nível de satisfaçção pessoal reflecte a evolução do PIB em 
alguns países, como os Estados bálticos, mas não corresponde a reduões relativamente pequenas do PIB em 
países como Malta ou a França. (Fonte: Trends in quality of life in the EU: 2003-2009, Eurofound, 2010).
A nível dos países, as diferenças de rendimento e a percepção da corrupção têm um impacto considerável na 
confiança nas instituições políticas. (Fonte: Segundo Inquérito Europeu sobre Qualidade de Vida da Eufound)
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na estratégia UE 2020;

8. Considera que o objectivo da inovação não pode ser alcançado se não for acompanhado 
pela adopção de índices permitindo definir e avaliar um ambiente propício à inovação;

9. Sublinha a necessidade de medir a qualidade de vida na sociedade e assinala que essa 
medição requer a elaboração sistemática de estudos sociais, estudos de impacto e de 
índices relativos, pelo menos, às seguintes categorias: saúde e esperança de vida, pobreza, 
educação, emprego, transportes, família, crime, habitação, lazeres, participação política e 
cultural, níveis de confiança pública, conectividade, bem-estar, protecção social e capital 
social;

10. Recomenda que os indicadores do Inquérito Europeu sobre Qualidade de Vida, que dizem 
respeito aos principais domínios da qualidade de vida, sejam utilizados como base para 
futuros desenvolvimentos de estatísticas tanto qualitativas como quantitativas;

11. Observa que, entre as medições do desenvolvimento económico e da produtividade, há 
outros indicadores que influenciam e explicam o bem-estar de um país e que não foram 
medidos (quantificados) até agora;

12. Assinala a necessidade de medir a capacidade dos cidadãos para “fazer face” com os seus 
rendimentos e o seu grau de bem-estar, em termos de bens financeiros e materiais, 
incluindo o rendimento mínimo e o ponto até ao qual preserva os seus beneficiários da 
pobreza, assim como a adequação dos sistemas de segurança social; salienta, além disso, a 
necessidade de dispor de indicadores em diferentes categorias, como o endividamento, a 
qualidade e a acessibilidade da habitação, a capacidade de suportar os custos do 
abastecimento de energia e o acesso aos serviços públicos, a formação, a cultura, as 
tecnologias da informação e da comunicação, os cuidados com as crianças e os cuidados 
de saúde;

13. Assinala que os indicadores pertinentes existem e convida a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em conta as avaliações e as conclusões desses indicadores, em 
conjugação com os dados do PIB, na introdução, elaboração e avaliação de políticas 
económicas e sociais;

14. Salienta que a coesão social e económica é um objectivo de primeiro plano da UE, e que 
este objectivo exige indicadores que possam reflectir tanto a distribuição horizontal como 
a vertical da riqueza na sociedade, entre as diversas categorias e as diferentes regiões, e 
nota que tais indicadores facilitam a análise da equidade na distribuição e a monitorização 
da inclusão social e da participação social na UE;

15. Salienta a necessidade de indicadores para medir tanto o trabalho remunerado, como o 
trabalho doméstico ou voluntário não remunerado, assim como de utilizar também a taxa 
de desemprego como indicador;

16. Exorta à adopção e promoção do Manual de medição do trabalho voluntário e a sua 
promoção pelos Estados-Membros para o levantamento das actividades da sociedade civil 
mediante a utilização de indicadores quantitativos e a um incentivo mais enérgico dessas 
actividades.
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17. Regista a decisão do Conselho de 17 de Junho de 2010, nos termos da qual é deixado ao 
critério dos Estados-Membros o estabelecimento dos seus próprios objectivos nacionais de 
redução do número de pessoas em risco de pobreza e de exclusão com base em um ou 
mais dos três indicadores acordados pelo Conselho; considera que os Estados-Membros 
que utilizam apenas o indicador “agregado familiar sem emprego” podem incorrer no 
risco de negligenciar sistematicamente problemas como a pobreza no trabalho, a pobreza 
energética, a pobreza infantil e a exclusão social.
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