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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as políticas de igualdade dos géneros podem contribuir 
significativamente para enfrentar os desafios demográficos, nomeadamente ao 
estimularem a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e reduzirem o risco de 
pobreza feminina e infantil;

B. Considerando que as mulheres vivem mais que os homens e que a crescente diferença na 
esperança de vida entre homens e mulheres poderá expor ainda mais as mulheres mais 
idosas ao isolamento, à dependência e à pobreza;

C. Considerando que o envelhecimento da população europeia representa um dos principais 
desafios vindouros em termos de saúde pública para a União Europeia, com um fardo 
crescente de certas doenças crónicas, algumas das quais afectam particularmente as 
mulheres, e considerando que as autoridades nacionais, regionais e locais terão um papel 
crucial a desempenhar no sentido de assegurar a continuidade, segurança e qualidade da 
prestação dos cuidados de saúde e dos serviços de saúde pública;

1. Convida as autoridades da UE, nacionais e regionais competentes, no quadro da política 
de coesão e à luz da estratégia Europa 2020, a fazerem maiores esforços para analisar a 
eficácia da aplicação de políticas de igualdade de oportunidades entre as mulheres e os 
homens, especialmente tendo em vista o novo contexto de evolução demográfica, 
caracterizado pelo envelhecimento da população e por substanciais fluxos migratórios, 
tanto da países terceiros para a UE como no interior da UE, de Leste para Oeste e das 
zonas rurais para as urbanas, prestando especial atenção às mulheres que sofrem de 
exclusão social;

2. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que assegurem que todas as autoridades 
regionais e locais na UE incluam medidas relativas à perspectiva de género nas suas 
propostas de financiamento durante o período de programação da próxima política de 
coesão; conjuntamente com o objectivo de redução dos efeitos negativos das alterações 
demográficas;

3. Sublinha que as políticas e os serviços de administração de cuidados estão intrinsecamente 
relacionadas com a realização da igualdade entre mulheres e homens, e salienta que a falta 
de serviços de cuidados acessíveis em termos de custos e de alta qualidade na maior parte 
dos países da União Europeia, bem como o facto de o trabalho relativo a estes cuidados 
não ser igualmente partilhado entre mulheres e homens, têm um impacto negativo directo 
sobre a capacidade das mulheres participarem em todos os aspectos da vida social, 
económica, cultural e política;

4. Solicita à Comissão que introduza, no próximo ciclo da política de coesão, programas e 
projectos específicos em cooperação com as autoridades regionais para desenvolver e 
promover a participação activa das mulheres nas PME - o que poderá melhorar 
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directamente o emprego das mulheres e evitar a "fuga de cérebros" das jovens gerações 
das zonas rurais para as zonas urbanas - tendo em vista contrariar o declínio populacional,  

5. Convida as autoridades nacionais, regionais e locais competentes, actuando na sua esfera 
de competência e como parte da política de coesão para o próximo período, a prever 
medidas de apoio financeiro à maternidade e aos cuidados infantis emitindo vales, bónus e 
cheques, a promover o fornecimento de serviços e benefícios de apoio às famílias e às 
crianças e a aplicar medidas eficazes que permitam às pessoas conciliar a vida profissional 
e a vida familiar, que tenham em conta um horário de trabalho flexível para os pais 
(resultante de livre escolha) e a prestação suficiente de serviços acessíveis e de elevada 
qualidade de cuidados a crianças, idosos e outros dependentes que permitam aos pais, e 
especialmente às mães, combinar o trabalho com vida familiar; sublinha que certos países 
introduziram políticas adequadas sobre a reconciliação do trabalho e da vida familiar 
dando às pessoas oportunidade de escolher livremente entre alternativas genuínas e 
equivalentes, tendo em vista aumentar a participação no mercado do trabalho tanto das 
mulheres quanto dos homens e fazer aumentar as taxas de natalidade;

6. Considera que, com este objectivo, o tele-trabalho deve ser desenvolvido, sempre que tal 
seja possível, com base em legislação ambiciosa que reconcilie os interesses dos 
trabalhadores e das empresas;

7. Considera que, à luz das mudanças demográficas em curso na Europa e tendo em vista 
promover um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar, deverá ser atribuído 
mais apoio financeiro, ao abrigo da nova estratégia para a política de coesão pós-2013, à 
prestação de cuidados infantis pré-escolares;

8. Sublinha acrescente e crucial importância das autoridades locais e regionais europeias na 
promoção da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens para enfrentar o 
desafio demográfico, e exorta-as a integrar uma política nesta matéria nos seus projectos 
de cooperação descentralizada, a fim de permitir o acesso das mulheres - nomeadamente 
das mais vulneráveis, incluindo as imigrantes, as pertencentes a minorias, deficientes, 
vítimas de violência baseada no género, desempregadas com mais de 45 anos -
especialmente às novas tecnologias da informação e ao micro-financiamento de 
actividades empresariais;

9. Solicita ao Eurostat que inclua, no índice de desenvolvimento humanos (IDH) regional 
factores do trabalho invisível não pago, repartido por género, tendo em conta o triplo 
papel frequentemente desempenhado pelas mulheres enquanto mães, filhas e avós, que 
deverá também ser considerado como elemento complementar nas ainda inadequadas 
infra-estruturas sociais e regionais na sequência do recente estudo da OCDE intitulado 
"Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World’1;  

10. Assinala o enorme desequilíbrio entre homens e mulheres na partilha das 
responsabilidades domésticas e familiares, situação que leva sobretudo as mulheres a 
optar por horários de trabalho flexíveis ou mesmo a pôr termo à sua actividade 
profissional, o que se repercute na carreira profissional das mulheres, no fosso que se 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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mantém entre os salários de cada género e na acumulação de direitos à reforma;

11. Solicita ao Eurostat que examine e desenvolva indicadores para medir e valorizar a 
participação das mulheres e dos homens em actividades benévolas, a fim de ilustrar a 
contribuição das mulheres e dos homens para a coesão social segundo as regiões, e para 
melhorar a qualidade de vida, especialmente das pessoas que vivem na pobreza;

12. Considera que o trabalho voluntário executado por mulheres deverá contar como 
experiência profissional comprovada, a qual deveria ser devidamente reconhecida e não 
resultar na sua penalização em termos de seguro de doença e de direitos à pensão de 
reforma;

13. Convida a Comissão a propor iniciativas específicas no quadro do Ano Europeu 2012 do 
envelhecimento activo e de solidariedade entre gerações, consagradas às actividades das 
mulheres de terceira idade que valorizem o seu empenho na coesão social e territorial; 
sublinha que o princípio da solidariedade entre gerações é uma das chaves estruturais do 
modelo social europeu e, assim, da coesão económica, social e territorial; reclama 
medidas para promover soluções de reforma flexíveis e a combinar as pensões de reforma 
com trabalho a tempo parcial para as encorajar a permanecer mais tempo no mercado de 
trabalho; reclama que, tendo em vista manter este princípio, as autoridades públicas a 
diversos níveis assumam uma abordagem activa e se impliquem na garantia de serviços 
sociais de interesse geral de alta qualidade;

14. Solicita aos Estados-Membros que reforcem a adequação das pensões de reforma, 
combatendo a discriminação entre géneros no mercado de trabalho e, especialmente, 
reduzindo os desníveis nas carreiras e salários por género e assegurando compensação nos 
regimes de pensão de reforma para os períodos gastos em cuidados familiares;

15. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades regionais que encorajem formas de apoio 
às famílias que têm a cargo pessoas idosas dependentes;

16. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam formas de formação e 
educação inter-gerações, implicando por exemplo jovens, escolas e associações em 
projectos de formação ICT para idosos ou desenvolvendo as capacidades das pessoas 
idosas em projectos extra-curriculares;

17. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades regionais que desenvolvam e apoiem 
formas de implicação dos idosos em actividades formais e informais de formação, de 
trabalho voluntário e de participação activa na vida da comunidade;

18. Convida a Comissão a prestar especial atenção aos impactos na saúde pública dos desafios 
demográficos e a responder com acções adequadas ao crescente fardo das doenças que 
afectam as mulheres e os homens, nomeadamente tornando possível a despistagem do 
cancro para as mulheres e homens, a financiar no quadro dos diversos instrumentos da 
política de coesão, com especial enfoque em regiões menos bem servidas pelos serviços
de saúde públicos..
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