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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 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:

1. Exorta os Estados-Membros a prestarem especial atenção ao equilíbrio entre os géneros 
no âmbito da educação, da formação e do recrutamento nos setores da investigação, da 
saúde, da medicina e das TIC, tendo em conta que o Plano de ação para a saúde em linha 
visa criar novas oportunidades de emprego em todos esses setores;

2. Realça que as mulheres estão particularmente subrepresentadas nos domínios da 
investigação e das TIC; considera que a Comissão deveria, por isso, promover ações 
integradas e coletivas, como programas e planos de tutoria para encorajar a participação 
das mulheres nestes setores;

3. Exorta os Estados-Membros a garantirem um tratamento e salário iguais aos homens e 
mulheres que acedem a estes novos papéis;

4. Insta os Estados-Membros a, ao promoverem o plano, destacarem a importância do 
equilíbrio entre os géneros;

5. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem a igualdade de acesso das 
mulheres à área da saúde em linha, não só na qualidade de doentes, como também na 
qualidade de prestadores de cuidados (profissionais ou não), de especialistas em TIC e de 
decisores políticos; salienta o facto de que as mulheres estão implicadas em todos os 
níveis do setor da saúde durante toda a sua vida;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a, ao implementarem o Plano de ação para a 
saúde em linha, promoverem uma abordagem dos cuidados de saúde e da medicina 
baseada no género e a terem em consideração as necessidades específicas das mulheres e 
das jovens enquanto beneficiárias de cuidados de saúde; considerando que, devido a uma 
esperança de vida mais longa e à vulnerabilidade a algumas doenças condicionada pelo 
género, as mulheres são mais frequentemente afetadas por doenças crónicas e 
invalidantes;

7. Exorta a Comissão a encorajar e a promover os serviços de saúde em linha destinados às 
mulheres de todas as idades, nomeadamente os que abordam as questões de saúde próprias 
das mulheres, proporcionando, assim, aconselhamento e prestação de cuidados 
especialmente vocacionados para as mulheres;

8. Exorta a Comissão a encorajar e a promover os serviços de saúde em linha destinados a 
prestadores (informais) de cuidados a familiares, que, na sua maioria, continuam a ser 
mulheres, de modo a apoiá-las nessa muitas vezes pesada tarefa de prestação de cuidados 
e a capacitá-las a dispensarem os melhores cuidados possíveis;

9. Insta a Comissão a encorajar soluções de serviços de saúde em linha destinados às 
mulheres em situação de isolamento, não só as que vivem em áreas remotas, mas também 
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mulheres em situação de isolamento e impossibilitadas de sair de casa devido à falta de 
mobilidade necessária, e/ou uma rede de apoio (social) tendente a preservar a sua saúde e 
bem-estar;

10. Apela à Comissão a que promova soluções de serviços de saúde em linha que facilitem 
uma vida independente e previnam os acidentes domésticos, de modo a permitir às 
mulheres mais idosas que possam levar uma vida independente enquanto desejarem ou 
necessitarem, independentemente do seu estado de saúde;

11. Insta a Comissão a contribuir para uma resolução da falta de acesso à informação por 
parte das gerações mais idosas, em particular das mulheres de idade mais avançada, e a 
encorajar e promover as tecnologias de saúde em linha enquanto contributo para os 
objetivos da Comissão em relação ao envelhecimento ativo e saudável (HLY+2);

12. Salienta que os custos dos dispositivos, das ligações e das comunicações em causa podem 
constituir um entrave considerável para as mulheres no seu acesso e na utilização das TIC 
na área da saúde, quer como beneficiárias, quer como prestadoras de cuidados;

13. Reconhece a necessidade de tecnologias de saúde em linha, nomeadamente para libertar o 
seu potencial no que diz respeito às questões de saúde ainda condicionadas por tabus 
importantes, como os maus tratos a pessoas idosas, o abuso sexual e outras questões de 
saúde sexual e reprodutiva;

14. Exorta a Comissão a considerar e a promover a saúde em linha enquanto contributo para 
uma maior eficácia dos sistemas de prestação de cuidados (de saúde), visando melhorar a 
saúde e o bem-estar das mulheres ao longo da vida, por forma a contribuir para colmatar o 
fosso entre homens e mulheres no nível geral de saúde das pessoas;

15. Recorda que, uma vez que um dos principais objetivos do Plano de ação para a saúde em 
linha é assegurar a igualdade de acesso aos serviços de saúde a todos os cidadãos da 
União, devem ser urgentemente tomadas medidas para colmatar o fosso digital entre as 
várias regiões dos Estados-Membros e entre as populações urbanas e rurais e, em 
particular, para combater as disparidades que afetam as mulheres, os idosos, as pessoas 
portadoras de deficiência e as pessoas oriundas de grupos socialmente desfavorecidos no 
tocante ao acesso às TIC nos Estados-Membros; destaca que deve ser dispensada uma 
atenção especial às mulheres que auferem baixos rendimentos e que vivem em zonas 
rurais e às mulheres idosas que carecem muitas vezes de competências em matéria de 
TIC;

16. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que prestem especial atenção à literacia 
digital e à formação técnica das mulheres, em particular das mulheres idosas, a fim de 
garantir que as ferramentas de saúde em linha, especialmente de telemedicina, sejam 
realmente eficazes e acessíveis para a população no seu conjunto;

17. Insta a Comissão a fomentar a formação em matéria de saúde e TIC das gerações mais 
idosas, mormente das mulheres de idade mais avançada, e a encorajar e promover as 
tecnologias de saúde em linha como um contributo para os objetivos da Comissão na 
perspetiva do envelhecimento ativo e saudável;
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18. Exorta os Estados-Membros, aquando da abordagem dos objetivos operacionais do Plano 
de ação, a superarem os entraves à mobilidade profissional das mulheres no setor da saúde 
em linha, nomeadamente a darem formação às jovens do sexo feminino em matéria de 
TIC tendo em vista a sua futura carreira;

19. Insta a Comissão a formular orientações claras em matéria de financiamento para apoiar 
diretamente os setores das TIC e da saúde, que foram reconhecidos como sendo os setores 
com o maior potencial de crescimento e de emprego;

20. Recomenda aos Estados-Membros e à Comissão que, com a colaboração do Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), procedam à recolha de dados, discriminados 
por género, sobre os primeiros resultados no que respeita à acessibilidade aos sistemas e 
às ferramentas de saúde em linha e ao respetivo impacto, e insta a que sejam tomadas 
medidas para a partilha das boas práticas na implementação da saúde em linha;

21. Solicita que a Comissão e os Estados-Membros dispensem atenção à literacia dos 
pacientes em matéria de saúde, a fim de garantir uma implementação eficaz dos 
instrumentos de saúde em linha.
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