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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: 

A. Considerando que o PIB, sendo um indicador fundamental do crescimento económico, é 
absolutamente inadequado quando se trata de definir a linha política a seguir para 
enfrentar os desafios do século XXI,

B. Considerando que é necessário acrescentar ao PIB indicadores mais inclusivos, que 
comportem ganhos e perdas económicas e sociais, assim como índices capazes de medir o 
desenvolvimento sustentável,

1. Assinala que 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 que isto conduz a uma falta de confiança no governo e no processo democrático;

2. Sublinha a necessidade de envolver a sociedade para se construir um consenso que confira
a legitimidade necessária para desenvolver uma visão partilhada dos objectivos societais;

3. Solicita que sejam elaborados em tempo oportuno índices qualitativos e quantitativos com 
vista a uma melhor definição das políticas;

4. Sublinha a necessidade de medir a qualidade de vida na sociedade e assinala que essa 
medição requer índices relativos, pelos menos, às seguintes categorias: saúde, educação, 
emprego, interligação, empenho político, bem-estar material e ambiente;

5. Observa que, assim como é necessário medir a qualidade de vida e o bem-estar, também é 
necessário medir o progresso, que é pluridimensional e dinâmico, e inclui tanto aspectos 
materiais como não materiais;

6. Assinala a necessidade de medir a capacidade de gestão dos rendimentos dos cidadãos e o 
seu grau de bem-estar, em termos de bens financeiros e materiais, incluindo o rendimento
mínimo, o endividamento, a qualidade do alojamento e a adequação dos sistemas de 
segurança social;

7. Requer que os índices reflictam as questões da distribuição na sociedade, a fim de 
monitorizar a inclusão social;

8. Releva a necessidade de medir tanto o trabalho remunerado como o não remunerado;

9. Exorta à adopção e promoção do Manual de medição do trabalho voluntário da OIT.


