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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:

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 9 de Outubro de 2008, sobre o 
Livro Branco intitulado “Juntos para a saúde: uma abordagem estratégica para a UE 
(2008-2013)”1,

– Tendo em conta a Decisão n.° 1350/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2007, que cria um segundo Programa de Acção Comunitária no domínio 
da Saúde (2008-2013)2,

– Tendo em conta o artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
relativamente às políticas em matéria de saúde,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão Europeia intitulada “Solidariedade na saúde 
-  reduzir as desigualdades no domínio da saúde na UE”3,

A. Considerando as diferenças biológicas e socioculturais entre homens e mulheres e, 
consequentemente, as diferenças ao nível das preocupações, necessidades e problemas de 
saúde por si enfrentados,  

B. Considerando que as mulheres se encontram frequentemente em situações precárias 
devidas ao seu género, modo de vida, religião, idade, estatuto social e solvência, 

C. Considerando que as mulheres, de um modo geral, vivem mais tempo que os homens, mas 
que sofrem de problemas de saúde nos seus últimos anos de vida, 

1. Convida a União Europeia e os Estados-Membros a integrarem a dimensão do género 
(gender mainstreaming) nas suas políticas e programas de saúde;

2. Convida a União Europeia e os Estados-Membros a adoptarem estratégias centradas na 
especificidade do quotidiano das mulheres, a fim de reduzirem as desigualdades 
económicas e sociais, agindo assim em prol da redução das desigualdades no domínio da 
saúde; 

3. Convida a União Europeia e os Estados-Membros a levarem a cabo campanhas de saúde 
mais focalizadas, no sentido de encorajar e facilitar o acesso à despistagem de doenças, 
nomeadamente relativas às preocupações ligadas à saúde próprias das mulheres, como o 
cancro do seio, do colo do útero, do ovário, etc.; 

4. Apela à União Europeia e aos Estados-Membros que recolham, analisem e utilizem 
eficazmente os dados a fim de avaliarem, de forma sistemática, o impacto das políticas e 

                                               
1 JO C 9 E de 15.1.2010, p. 56
2 JO L 301 de 20.11.2007, p. 3
3 COM(2009)0567
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dos programas de saúde existentes que visam especificamente as mulheres;

5. Recomenda à União Europeia e aos Estados-Membros que implementem políticas 
coerentes e acções de solidariedade para com as mulheres que não trabalham ou que 
ocupam postos de trabalho em sectores em que não estão cobertas por um seguro de saúde 
pessoal;

6. Convida a União Europeia e os Estados-Membros a encontrarem rapidamente soluções 
para lutar contra as discriminações com base na origem étnica, em especial em certos 
Estados-Membros onde a Directiva 2000/43/CE do Conselho, que proíbe este tipo de 
discriminação, não é aplicada e onde as mulheres de origem étnica minoritária não têm ou 
gozam de pouca protecção social e não têm ou têm pouco acesso aos serviços de saúde; 

7. Considera que o acesso aos serviços de saúde deve ser facilitado às mulheres sem 
barreiras financeiras, sociais, linguísticas, geográficas ou culturais (exemplos:  mulheres 
migrantes ou mulheres refugiadas); 

8. Considera necessário aumentar o número de mulheres que participam no desenvolvimento 
das políticas de saúde, no planeamento dos programas e na prestação de serviços no 
domínio da saúde; 

9. Considera que a União Europeia e os Estados-Membros devem ter em conta a saúde 
reprodutiva das mulheres e a mortalidade materna nas suas políticas.


