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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, saúde, 
medicina e das TIC, tendo em conta que o Plano de ação para a saúde em linha criará 
novas oportunidades de emprego em todos esses setores; 

2. 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. 

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem uma abordagem aos cuidados de 
saúde e à medicina baseada no género e a terem em consideração as necessidades 
específicas das mulheres e das jovens enquanto beneficiárias de cuidados de saúde, ao 
implementarem o Plano de ação para a saúde em linha. 

4. 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 utilização das TIC na 
área da saúde, quer como beneficiárias, quer como prestadoras de cuidados;

5. 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 para todos os cidadãos da 
União, devem ser urgentemente tomadas medidas para colmatar o fosso digital entre as 
diferentes regiões dos Estados-Membros e, em particular, para combater as disparidades 
registadas no acesso das mulheres às TIC nos Estados-Membros;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que prestem especial atenção à literacia 
digital e à formação técnica das mulheres, a fim de garantir que as ferramentas de saúde 
em linha, especialmente de telemedicina, sejam realmente eficazes;

7. Exorta os Estados-Membros a superarem os entraves à mobilidade profissional das 
mulheres no setor da saúde em linha aquando da abordagem dos objetivos operacionais do 
Plano de ação;

8. Solicita 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 e ao impacto dos 
sistemas de saúde em linha e respetivas ferramentas.


