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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) de 1979, 

A. Considerando que deve ser tida em conta a dimensão específica do género nas relações 
entre gerações, 

B. Considerando que, à luz dos ambiciosos objectivos em matéria de taxas de emprego 
estabelecidos pela Estratégia UE 2020, se propõe aumentar em 25% o emprego 
enfrentando simultaneamente um desafio demográfico,

C. Considerando que, em tempos de mudança demográfica, o papel das mulheres é 
particularmente importante, uma vez que são essenciais tanto como trabalhadoras como 
mães, e que este duplo ónus que recai sobre as mães necessita de ser abordado de forma 
adequada,

D. Considerando que, em consequência da sua maior longevidade, as mulheres constituem 
uma percentagem crescente da população idosa, 

1. Solicita que, ao tomar em consideração o desafio demográfico e a solidariedade, se preste 
especial atenção à perspectiva do género, na medida em que as relações entre os géneros 
estruturam todo o ciclo da vida, desde o nascimento até à terceira idade, influenciando o 
acesso a recursos e oportunidades e forjando as estratégias de vida adoptadas em todas as 
etapas;

2. Salienta que importa fazer face às disparidades salariais entre homens e mulheres, 
actualmente de 17% na UE- 27, uma vez que as mesmas originam rendimentos mais 
baixos após o nascimento do primeiro filho, e, ulteriormente, reformas mais baixas e uma 
taxa de pobreza mais elevada entre mulheres idosas;

3. Sublinha que apenas é possível conciliar a vida familiar com a vida profissional se forem 
proporcionados às famílias serviços de guarda acessíveis do ponto de vista financeiro e de 
boa qualidade;

4. Reconhece que as mulheres mais velhas são frequentemente vítimas de discriminação no 
mercado de trabalho, e mesmo de múltiplas discriminações, situação esta que necessita de 
ser devidamente abordada;

5. Reconhece o importante papel desempenhado pelas mulheres mais velhas como 
prestadoras de cuidados, cujas capacidades, amiúde subestimadas, podem contribuir para 
uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar; 

6. Exorta a uma maior participação das mulheres de todas as faixas etárias em programas de 
aprendizagem ao longo da vida;
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7. Solicita ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género que acompanhe e analise as 
relações entre gerações, baseando-se em indicadores por sexo e faixa etária.


