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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o acesso dos grupos vulneráveis aos cuidados de saúde

(2013/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 3.º, n.º 3, e o
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os artigos 9.º, 151.º, 
153.º e 168.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, nomeadamente, 
os seus artigos 1.º, 21.º, 23.º, 24.º, 25.º, 34.º e 35.º,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia revista, nomeadamente o artigo 30.º (direito à 
proteção contra a pobreza e a exclusão social) e o artigo 16.º (direito da família a proteção 
social, jurídica e económica),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Solidariedade na saúde: reduzir 
as desigualdades no domínio da saúde na UE» (COM(2009)0567),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020: compromisso renovado a favor de uma Europa sem barreiras» 
(COM(2010)0636),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Um quadro europeu para as 
estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020» (COM(2011)0173),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Europa 2020: estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Plataforma Europeia contra a 
Pobreza e a Exclusão Social: um quadro europeu para a coesão social e territorial» 
(COM(2010)0758),

– Tendo em conta o terceiro relatório do Comité de Proteção Social, de março de 2012, 
intitulado «O impacto social da crise económica e da consolidação orçamental em curso»,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de outubro de 2008 sobre a promoção da inclusão 
social e o combate à pobreza, nomeadamente a pobreza infantil, na UE1,

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de maio de 2009 sobre a inclusão ativa das pessoas 
excluídas do mercado de trabalho2,

– Tendo em conta a sua resolução de 19 de fevereiro de 2009 sobre a economia social3,

                                               
1 JO C 9 E de 15.1.2010, p. 11.
2 JO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.
3 JO C 76 E de 25.3.13, p. 16.
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– Tendo em conta a sua resolução de 16 de junho de 2010 sobre a estratégia Europa 20201,

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de julho de 2010 sobre a promoção do acesso dos 
jovens ao mercado de trabalho e o reforço do estatuto de formando, estagiário e aprendiz2,

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de outubro de 2010 sobre a crise financeira, 
económica e social: recomendações referentes às medidas e iniciativas a tomar (relatório 
intercalar)3,

– Tendo em conta a sua resolução de 7 de julho de 2011 sobre o regime de distribuição de 
géneros alimentícios às pessoas mais necessitadas da União4, 

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de março de 2011 sobre uma estratégia da UE a 
favor da inclusão dos ciganos5 (2010/2276(INI)),

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de março de 2011 intitulada «Reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde na UE»6,

– Tendo em conta as suas declarações escritas de 22 de abril de 2008 sobre uma resolução 
do fenómeno dos sem-abrigo na rua e de 16 de dezembro de 2010 sobre uma estratégia da 
UE para os sem-abrigo,

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de setembro de 2011 sobre uma estratégia da União 
Europeia para os sem-abrigo7,

– Tendo em conta a resolução de 25 de outubro de 2011 sobre a mobilidade e a integração 
de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-20208,

– Tendo em conta a sua resolução de 17 de junho de 2010 sobre os aspetos relativos ao 
género no abrandamento económico e na crise financeira9,

– Tendo em conta a sua resolução sobre o emprego e aspetos sociais na Análise Anual do 
Crescimento para 201310,

– Tendo em conta o relatório dos Médicos do Mundo intitulado «Acesso aos cuidados de 
saúde para os grupos vulneráveis na União Europeia em 2012»,

– Tendo em conta o relatório da OCDE intitulado «Panorama da Saúde - Europa 2012», 

– Tendo em conta a publicação da OIT intitulada «Segurança social para todos - Enfrentar 
as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde para os grupos vulneráveis, em países 

                                               
1 JO C 236 E de 12.8.2011, p. 57.
2 JO C 351 E de 2.12.2011, p. 29. 
3 JO C 70 E de 8.3.2012, p. 19. 
4 JO C 33 E de 5.2.2013, p. 188.
5 JO C 199 E de 7.7.2012, p. 112.
6 JO C 199 E de 7.7.2012, p. 25. 
7 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0383.
8 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0453.
9 JO C 236 E de 12.8.2011, p. 79.
10 Aguarda aprovação.
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da Europa e da Ásia Central»,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres … (A7-0000/2013),

A. Considerando que os valores fundamentais da UE devem ser respeitados, mesmo em 
situação de crise e que o acesso aos cuidados de saúde deve ser visto como direito básico 
para todos na UE;

B. Considerando o aumento do fosso das desigualdades numa série de Estados-Membros, 
sendo que os mais pobres e mais desprotegidos se têm tornado mais pobres ainda;

C. Considerando que os grupos mais vulneráveis estão a ser atingidos de forma 
desproporcional pela crise atual, uma vez que sofrem um duplo impacto causado pela 
perda de rendimentos e pela redução dos serviços de saúde;

D. Considerando que os custos dos serviços estão a subir para os utentes, o que significa que 
muitas pessoas deixam de poder garantir um nível de serviço adequado às suas 
necessidades específicas, implicando uma perda de independência, bem como uma carga 
de stress adicional no ambiente doméstico ou de trabalho e efeitos potencialmente 
prejudiciais para a saúde;

E. Considerando que alguns sistemas de segurança social estão a mudar no sentido de 
remover ou limitar o acesso aos cuidados de saúde para certos grupos, o que implica 
riscos adicionais para a saúde pessoal e pública;

F. Considerando que o direito a uma série de serviços, tais como os serviços ao domicílio e 
residenciais, bem como outros serviços de apoio comunitários, incluindo a assistência 
pessoal, está consagrado no artigo 19.º da Convenção da ONU sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência;

G. Considerando a existência de relatórios que apontam para crescentes dificuldades 
enfrentadas por cidadãos da UE, bem como por outros portadores de direito legal para 
aceder a cuidados de saúde em casos de situação transfronteiriça;

H. Considerando o aumento de relatos sobre uma crescente agressão e divisão social, que 
resulta em agressões verbais e físicas contra as minorias;

I. Considerando que, em alguns Estados-Membros, a regressão política no que respeita às 
pessoas com deficiência, com dificuldades de aprendizagem ou com doença psiquiátrica 
está a levar a um afastamento de uma abordagem baseada em direitos para a abordagem 
mais institucional do passado;

J. Considerando que muitos postos de trabalho no setor dos cuidados de saúde são mal pagos 
e proporcionam um nível de formação baixo;

K. Considerando que os jovens que deixam as instituições prestadoras de cuidados em busca 
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de uma vida independente estão particularmente expostos à pobreza e à exclusão social;

1. Manifesta frustração com as dificuldades enfrentadas na obtenção de dados comparáveis e 
atuais relativos ao acesso a cuidados de saúde;

2. Recorda que os Estados-Membros concordaram em adotar uma abordagem que faça a 
transição de medidas «curativas», que visam tratar os sintomas da exclusão e da falta de 
saúde, para medidas preventivas, como estratégia para melhorar a qualidade de vida e 
reduzir a carga causada por doenças crónicas, fragilidade e incapacidade1; salienta o custo 
da inação a longo prazo; 

3. Considera que deixar os indivíduos vulneráveis sem acesso a cuidados de saúde ou outro 
tipo de cuidados é uma falsa economia, devido ao potencial impacto negativo a longo 
prazo sobre os custos de saúde e sobre a saúde individual ou pública;

4. Considera lamentável que o estigma social associado a certas condições médicas impeça 
os indivíduos de procurar os cuidados necessários, deixando doenças transmissíveis por 
tratar e acarretando um subsequente risco para a saúde pública;

5. Considera que muitas das medidas de redução de custos a curto prazo que atualmente 
estão a ser implementadas não foram totalmente avaliadas quanto às suas consequências 
sociais mais amplas ou a um efeito potencialmente discriminatório, bem como às 
implicações a longo prazo;

6. Chama a atenção para os efeitos negativos a longo prazo causados por cortes nas medidas 
em matéria de cuidados preventivos num contexto de crise; considera que as medidas 
preventivas devem, nos casos onde uma redução seja necessária, ser mantidas, mesmo que 
a um nível inferior, de modo a preservar a continuidade e de não destruir a infraestrutura;

7. Considera que as medidas de austeridade não devem impedir a inovação no âmbito da 
prestação de serviços sociais, nem inverter as tendências positivas no desenvolvimento de 
políticas;

8. Manifesta-se preocupado com o facto de pessoas com deficiência em toda a UE estarem a 
ser desproporcionalmente afetadas por cortes nas despesas públicas, que resultam na perda 
dos serviços de apoio que lhes permitem viver de forma independente na comunidade;

9. Considera que o supramencionado está a levar a um aumento do número de pessoas que 
vivem a longo prazo ao abrigo de cuidados institucionais, bem como ao agravamento da 
exclusão social sofrida por pessoas com deficiência na UE, o que é uma violação direta 
dos compromissos da UE assumidos no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e da Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-2020;

10. Considera que quaisquer cortes aos serviços de saúde e de apoio destinados aos jovens ou 
a outros grupos vulneráveis são suscetíveis de comprometer as políticas existentes em 
matéria de inclusão ativa da UE;

                                               
1 Conclusões do Conselho sobre o envelhecimento saudável e com dignidade, no âmbito da sua 2980.ª Reunião «Emprego, 
Política Social, Saúde e Consumidores», em novembro de 2009.
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11. Reconhece a importância e rentabilidade económica do investimento na primeira infância, 
em termos do pleno desenvolvimento das potencialidades das crianças; reconhece que o 
investimento em serviços sociais de alta qualidade é essencial para o desenvolvimento de 
serviços de proteção à criança adequados e eficazes, bem como para o estabelecimento de 
estratégias de prevenção abrangentes;

12. Reconhece a contribuição social feita pelos prestadores de cuidados e as responsabilidades 
crescentes que recaem sobre os mesmos, devido a reduções no âmbito da prestação de 
serviços ou ao aumento de custos;

13. Reconhece o trabalho feito por organizações do terceiro setor e de voluntariado, mas 
considera que tal não deve ser um substituto para a responsabilidade do Estado em 
garantir uma prestação de cuidados eficaz e fidedigna;

Recomendações

14. Exorta a Comissão a exigir que os Estados-Membros realizem avaliações ao impacto 
social das medidas de austeridade e a elaborar recomendações que abordem o impacto 
social de tais medidas de acordo com as recomendações específicas por país;

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a supervisionarem e abordarem, no âmbito dos 
planos nacionais de reforma, as políticas nacionais que vão contra a meta de redução da 
pobreza 2020; exorta os Estados-Membros a dedicarem especial atenção aos grupos mais 
vulneráveis e a removerem quaisquer barreiras de acesso, bem como a melhorarem as 
medidas de acompanhamento e de prevenção, de modo a voltar a uma abordagem baseada 
em direitos e a evitar os danos a longo prazo e os custos decorrentes da inação;

16. Exorta a Comissão a incluir salvaguardas sociais que protejam os serviços de cuidados de 
saúde e sociais e os sistemas de proteção social nos acordos com países beneficiários de 
ajuda financeira;

17. Exorta a Comissão a analisar as tensões que possam surgir entre os direitos à segurança 
social no âmbito do Regulamento 883/20041 e a aplicação da Diretiva 2004/38/CE2, com 
vista à recomendação de quaisquer alterações que possam ser necessárias para colmatar 
lacunas existentes;

18. Insta os Estados-Membros a tomarem medidas contra os crimes de ódio e a promoverem 
políticas de combate à discriminação, quando necessário, mediante o reforço dos 
organismos nacionais de luta contra a discriminação e a promoção de medidas de 
formação no seio das autoridades públicas;

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que quaisquer programas políticos 
ou de financiamento destinados a apoiar a inovação social e/ou os serviços relacionados 
com os cuidados de saúde incidam sobre os serviços que melhor atendam às necessidades 
sociais e melhorem a qualidade de vida das pessoas;

20. Insta a Comissão e o Conselho a colaborarem com o Parlamento no sentido de reforçar o 
                                               
1 JO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
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financiamento a programas que visam os grupos vulneráveis, e insta a Comissão a tomar 
todas as medidas ao seu dispor para garantir a plena aceitação do Fundo Social Europeu e 
de outros instrumentos relevantes que respondam às necessidades de pessoas que sejam 
vulneráveis ou que se encontrem em risco de exclusão, e para apoiar os esforços dos 
Estados-Membros para atender à redução da meta da pobreza prevista pela Estratégia 
Europa 2020;

21. Insta os Estados-Membros a preservarem as medidas de apoio destinadas aos prestadores 
de cuidados de saúde e ao setor voluntário, no interesse de proporcionar medidas mais 
pessoais, qualitativamente superiores e economicamente mais eficazes;

22. Insta os parceiros sociais a desenvolverem um diálogo social formal relativo ao setor dos 
cuidados de saúde;  

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos dos Estados-Membros.



PR\926028PT.doc 9/12 PE504.317v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Há algum tempo que a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) tem estado 
preocupada quanto ao efeito das ditas medidas de austeridade sobre a sociedade em geral e os 
grupos vulneráveis em particular. Tal preocupação tem sido expressa através de várias ações, 
tais como: os nossos relatórios sobre a Análise Anual do Crescimento1, onde manifestámos a 
opinião de que a dimensão social deve ser incluída como parte integrante da resposta da UE 
face à crise; o relatório sobre a juventude e a crise2; o nosso parecer sobre mulheres e a crise3

e o próximo relatório sobre a situação dos sem-abrigo4. Elaborámos, igualmente, uma série de 
relatórios sobre a Estratégia Europa 2020, em especial no que diz respeito ao Crescimento 
Inclusivo e à Plataforma contra a Pobreza, onde deixamos claro o nosso objetivo de combater 
a pobreza, uma vez que a mesma constitui uma ofensa à dignidade humana, mas também 
porque o foco na prevenção se comprova, por norma, economicamente mais eficaz, quando 
considerado a longo prazo. A EMPL tem defendido que 20 % do financiamento FSE devem 
ser destinados ao combate à pobreza e está a desenvolver a sua posição relativa ao Fundo para 
as Pessoas mais Carenciadas5 proposto, onde a mesma já se debruçou a fundo sobre certos 
aspetos, sendo que a relatora procurou não repetir esse trabalho já realizado.

No presente relatório de iniciativa, a relatora pretende identificar uma série de questões que se 
levantam para os grupos tidos como vulneráveis, para alguns grupos onde as necessidades se 
vão tornando cada vez mais evidentes e novas, e para grupos potencialmente vulneráveis, no 
âmbito das atuais mudanças de condições, tais como o endividamento pessoal. A comissão 
agradece às diversas organizações que lhe forneceram informações atualizadas. A necessidade 
de ter à disposição dados precisos, comparáveis, e o mais recentes possível foi claramente 
identificada como prioridade.

É nítido que o setor dos cuidados para as pessoas idosas e portadoras de deficiências físicas 
ou de aprendizagem, por um lado, e aqueles que prestam apoio a crianças ou jovens, ou a 
outros indivíduos com necessidades específicas, por outro, se encontram cada vez mais 
ameaçados à medida que as despesas vão sendo reduzidas e que as exigências vão 
aumentando. A prestação de cuidados de saúde enfrenta desafios semelhantes. Tais cortes, 
quer sejam efetuados nos serviços ou nos benefícios sociais, afetam não só aqueles que 
necessitam de cuidados, mas também quem os presta. Os orçamentos públicos estão a ser 
cortados. Os prestadores de serviços provenientes do terceiro setor denunciam a diminuição 
de rendimentos verificada nos contratos oferecidos pelo setor público, no financiamento de 
subvenções e nas doações públicas: muitos temem pelo seu futuro e até o trabalho voluntário 
requer uma infraestrutura. Antevê-se que os cortes a curto prazo possam dar origem a 
problemas duradouros. 

Há indícios crescentes de que a desigualdade social continua a desenvolver-se em certas 
partes da UE, devido à deterioração da situação de grupos já vulneráveis, onde muitos dos 
pobres se tornam mais pobres ainda.6 Tal tendência tem repercussões significativas para as 
                                               
1 Relatório Cornelissen de 2012 e Relatório Lope Fontagné de 2013 sobre a Análise Anual do Crescimento (2011/2320(INI) 
(2012/2257(INI)) 
2 Relatório Turunen sobre a promoção do acesso dos jovens ao mercado de trabalho (2009/2221(INI))
3 Relatório Zimmer sobre o impacto da crise económica na igualdade de género (2012/2301(INI))
4 Relatório Delli sobre a habitação social
5 Proposta de regulamento relativa ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas 
6 Emprego e Desenvolvimentos Sociais na Europa 2012 e o 3.º Inquérito Sobre a Qualidade de vida na Europa, Eurofound 
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metas de redução da pobreza e o crescimento inclusivo previstos pela Estratégia Europa 2020. 
Alguns sistemas de segurança social, especialmente os que assumem uma certa estrutura 
baseada na família, ou aqueles cujos direitos podem ser condicionados a certos padrões de 
trabalho, parecem igualmente menos capazes de lidar com as crescentes pressões causadas 
pela crise, sobretudo no que diz respeito à pobreza infantil.1

Uma questão de nítida responsabilidade social no âmbito da presente crise é o papel do acesso 
aos cuidados de saúde. Apesar de a saúde pública ser da competência de uma outra comissão, 
são criadas barreiras em alguns Estados-Membros através das regras da segurança social. 
Tome-se como exemplo os casos em que um seguro de saúde cessa após um período de 
desemprego ou em que os sistemas recusam o acesso de certos grupos, tais como os migrantes 
sem documentos, a cuidados primários ou urgentes, ou ainda sistemas que apenas consideram 
trabalhadores a tempo inteiro, em detrimento dos trabalhadores a tempo parcial ou com 
atividade ocasional. As mulheres em geral, mas especialmente as que pertencem a minorias 
étnicas, tais como as ciganas e as trabalhadoras migrantes, encontram-se particularmente 
desfavorecidas2. Alguns Estados-Membros estão a modificar ou a reformar os seus sistemas 
de segurança social: tais alterações devem ser avaliadas, de modo a garantir que não haja 
pessoas que fiquem excluídas do próprio sistema. O número de pessoas que se encontram sem
abrigo ou em alojamentos a curto prazo está a crescer em alguns Estados-Membros, o que 
compromete, em muitos casos, a continuidade dos cuidados de saúde: algumas crianças não 
recebem as vacinações básicas e é evidente que certas doenças transmissíveis estão a 
reaparecer entre aqueles que se encontram precariamente alojados e sem acesso a serviços de 
saúde. Ao que parece, alguns cidadãos da UE não têm acesso a cuidados de saúde em outros 
Estados-Membros, não obstante a disposição do Regulamento 883/20043, devido ao modo 
como a Diretiva 2004/38/CE4 tem sido transposta. Tal circunstância deve ser analisada, de 
modo a colmatar as lacunas na cobertura.

 O aumento dos custos de cofinanciamento e das receitas, em comparação com os 
rendimentos auferidos pelas pessoas carenciadas, está a impedir as mesmas de procurarem os 
cuidados numa fase inicial, levando, consequentemente, à incidência posterior de cuidados de 
saúde mais caros e urgentes. Tal pode ter como consequência a incapacidade, por parte dos 
utentes, de dar continuidade a programas de tratamento, o que, por sua vez, pode causar a 
ausência ao trabalho ou implicar, de forma trágica, resultados clínicos negativos. A vergonha 
e o estigma associados à procura de cuidados de saúde no âmbito de certas condições clínicas, 
tais como VIH/Sida, outras DST ou mesmo cancro, em certas sociedades, são igualmente 
tidos como barreira. Em determinados Estados-Membros as taxas de incidência estão a 
aumentar. Alguns países tentam, por iniciativa própria, reduzir o custo dos produtos 
farmacêuticos através de uma maior cooperação com as centrais de compra, no que diz 
respeito à adjudicação de contratos. A alocação de pessoal nos cuidados de saúde diminuiu 
consideravelmente numa série de países, o que afetou igualmente a prestação de serviços, 
incluindo as áreas rurais onde a cobertura era já mais fraca. Os trabalhadores do setor em 

                                                                                                                                                  
2012.
1 Parecer do Comité da Proteção Social dirigido à Comissão Europeia sobre o combate à pobreza infantil e a promoção do 
bem-estar das crianças, de 27 de junho de 2012.
2 Publicação n.º 8 «Segurança social para todos», Scheil-Adlung e Kuhl, OIT 2011.  
3 Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança social.
4 Diretiva 2004/38/CE relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas 
famílias no território dos Estados-Membros.



PR\926028PT.doc 11/12 PE504.317v01-00

PT

questão sofreram, em alguns Estados-Membros, cortes salariais que resultaram no abandono 
do setor para outro emprego ou país. Ambos os casos têm implicações para a sustentabilidade 
da prestação de serviços de saúde a longo prazo. 

A comissão tomou ainda conhecimento de uma crescente preocupação relativa àqueles que 
têm apenas contratos ocasionais ou a curto prazo que, para além dos problemas causados pelo 
rendimento irregular, estão sujeitos a perder os benefícios de saúde assegurados pelo local de 
trabalho.

Deve igualmente ser recordado que os complexos procedimentos de acesso à segurança social 
e às prestações sociais praticados em alguns Estados-Membros podem dissuadir algumas 
pessoas de reclamar ou receber o seu devido direito, o que pode ter implicações para a sua 
capacidade de subsistir. Este aspeto aplica-se igualmente a certas pessoas em situações 
transfronteiriças. As reduções de pessoal, a sua formação inadequada ou uma grande rotação 
do mesmo podem também significar que a qualidade ou a exatidão das informações 
fornecidas fiquem comprometidas, tornando as pessoas mais vulneráveis.

Um rendimento baixo, incerto ou indisponível, associado às crescentes taxas moderadoras, 
pode, em certos Estados-Membros, implicar igualmente a vedação ao acesso a serviços 
essenciais, como aquecimento ou arrefecimento, o que pode, consequentemente, prejudicar a 
saúde, sobretudo no caso de condições atmosféricas extremas. Os cuidados de saúde em 
ambiente doméstico tornam-se praticamente impossíveis em tal situação. O acesso às 
estruturas básicas deve ser garantido. 

Considera-se que as reduções de benefícios e/ou de serviços têm um efeito negativo direto 
sobre as pessoas com deficiência e a sua qualidade de vida. A comissão foi informada de que, 
no pior dos casos, a prestação de cuidados é limitada aos serviços de «limpeza e 
alimentação», deixando de promover uma vida independente e um modelo social da 
deficiência em conformidade com os compromissos da UE assumidos no âmbito da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. Alguns 
Estados-Membros já nem se distanciam mais dos cuidados institucionalizados enquanto as 
abordagens de cuidados mais inovadoras e libertadoras são rejeitadas, mesmo quando se 
revelam economicamente mais eficazes. Verifica-se uma crescente incidência dos «discursos 
de ódio», de intimidações e de violência contra pessoas com deficiência ou problemas de 
saúde mental e contra outros grupos vulneráveis, tais como migrantes (sem documentos) e 
ciganos: pessoas que são vistas como «demasiado dispendiosas para merecer cuidados». Tal 
atitude é fomentada por certos meios de comunicação e movimentos políticos, bem como por 
alguma retórica política. Comportamentos discriminatórios devem ser controlados, tanto no 
interesse da segurança e dignidade dos indivíduos visados como no das pessoas que trabalham 
com eles.

Em muitos países, os cuidados de saúde para pessoas idosas com necessidades específicas 
encontram-se igualmente ameaçados. Os benefícios de saúde a longo prazo não existem em 
todos os Estados-Membros, e mesmo quando existem podem ainda vir acompanhados de 
custos para serviços adicionais. Os cuidados são frequentemente informais, prestados por 
membros da família que podem ter de conciliar a situação com o emprego ou ter outras 
pessoas a seu cuidado, sendo que os serviços que os auxiliam se encontram ameaçados. Tais 
pessoas prestam, por vezes, serviços médicos relativamente exigentes sem ou com pouca 
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formação e ajuda. Os custos dos serviços de apoio, tais como o apoio domiciliário, podem 
estar a aumentar e, em certos casos, a ajuda pode mesmo estar a ser retirada. As pessoas que 
cuidam de crianças podem ter de apoiar igualmente adultos com problemas de dependência ou 
comportamentos difíceis ou estar mesmo a criar os seus próprios irmãos. Tais cuidados 
informais poupam uma enorme quantidade de dinheiro aos governos nacionais, pelo que a 
remoção do apoio concedido àqueles que os prestam seria uma medida de falsa economia. 
Atendendo às alterações verificadas na composição dos agregados familiares, levanta-se ainda 
a questão da sustentabilidade dos cuidados informais a longo prazo. 

Os serviços profissionais de prestação de cuidados representam um setor com reputação de ser 
mal pago, ter más condições de trabalho e recorrer a uma frequente rotação de pessoal, pelo 
que a falta de pessoal não causa surpresa. Em certos Estados-Membros os cuidados podem ser 
prestados ao domicílio, por indivíduos que trabalham por conta própria, com pouca ou 
nenhuma regulamentação efetiva: o Parlamento sublinhou, neste âmbito, a importância da 
Convenção da OIT relativa aos trabalhadores domésticos. As relações laborais são 
frequentemente débeis, sendo que uma abordagem ao setor através dos parceiros sociais 
poderia ajudar a melhorar os padrões de qualidade.

No que respeita ao desenvolvimento infantil, reconhecemos a importância de haver uma 
primeira infância repleta de experiências qualitativamente elevadas. Os dados estatísticos 
comprovam que os fatores sociais são particularmente críticos nos primeiros anos de vida, 
podendo ter um forte impacto na saúde futura da criança, bem como no seu desenvolvimento 
educacional e nas suas perspetivas de vida. Vale a pena salientar que a maior taxa de retorno 
de investimento em capital humano se verifica na primeira infância1, enquanto a despesa 
pública dirigida a este grupo é, por norma, a mais baixa.2 Estima-se que quase 1 milhão de 
crianças vivam ao abrigo de cuidados alternativos na UE: as desvantagens enfrentadas pelas 
mesmas, são de conhecimento comum, bem como a necessidade de existirem serviços de 
intervenção social de alta qualidade que previnam a institucionalização das crianças ou lhes 
forneçam uma experiência mais comunitária e assistida aquando da sua permanência e da sua 
transição para a independência. 

As consequências potencialmente nefastas para a sociedade, resultantes de uma crescente 
insegurança e da incapacidade de prestar cuidados eficazes, foram salientadas no âmbito da 
informação fornecida à nossa comissão. A interferência da «troika» nos orçamentos nacionais 
implica que a UE seja vista como tendo um efeito direto em áreas que são primeiramente da 
responsabilidade dos Estados-Membros; assim sendo, a UE deveria igualmente ser vista como 
promotora de soluções. As avaliações abrangentes dos impactos sociais causados pelas 
alterações aos sistemas de segurança social e à prestação de serviços de saúde são, no mínimo, 
essenciais para evitar que uma situação má se torne pior ainda, criando problemas a longo 
prazo e prejudicando outros objetivos políticos: tal é uma tarefa para a UE no âmbito da 
«troika» e da avaliação aos programas nacionais de reforma.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young chldren, James J. Heckman, Universidade do Chicago e University College 
Dublin, European Experts Networks on Economics in Education, janeiro de 2012. 
2 «The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis», Van der Gaag, J. e Tan.J.P.


