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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a contribuição das políticas europeias em matéria de igualdade entre homens e 
mulheres para o combate à delinquência juvenil 
(2010/2017(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os trabalhos da Comissão sobre a Aferição do Desempenho Económico e 
do Progresso Social, criada em 2008 por iniciativa do governo francês,

– Tendo em conta o Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano de 1995, 
consagrado ao estudo de "A Revolução da igualdade entre os sexos", do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),

– Tendo em conta o Relatório Mundial de 2003 da ONU sobre a Juventude, nomeadamente 
o capítulo 7 consagrado à delinquência juvenil,

– Tendo em conta o Relatório Mundial 2002 da OMS sobre a violência e a saúde,

– Tendo em conta a comunicação da OCDE de 2005 intitulada "Accroître les chances de 
chacun. Pour une politique sociale active au bénéfice de tous",

– Tendo em conta a comunicação da OCDE de 2001 intitulada "Du bien-être des Nations: le 
rôle du capital humain et social",

– Tendo em conta os trabalhos preparatórios do relatório da presidência francesa do G-20 
relativo às consequências sociais da globalização,

– Tendo em conta a comunicação do Comissário para os Direitos do Homem do Conselho 
da Europa, de 19 de Junho de 2009, intitulada "Les enfants et la justice des mineurs: Pistes 
d’améliorations", CommDH/IssuePaper(2009)1,

– Tendo em conta o documento 17593/09 CRIMORG 187 do Conselho da União, de 15 de 
Dezembro de 2009,

– Tendo em conta os trabalhos da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade da 
Comissão Europeia (DG JUST),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Prevenção da criminalidade na União 
Europeia" (COM(2004)0165),

– Tendo em conta o Livro Verde "Melhorar a saúde mental da população - Rumo a uma 
estratégia de saúde mental para a União Europeia" (COM(2005)0484) que evoca, 
nomeadamente, os custos que as perturbações comportamentais na infância têm para os 
sistemas penais e judiciais,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de relançamento da 
economia europeia" (COM(2008)0800) e a sua correspondente resolução de 11 de Março 
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de 2009, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "O PIB e mais além - Medir o 
progresso num mundo em mudança" (COM(2009)0433 final) e os correspondentes 
desenvolvimentos institucionais (www.beyond-gdp.eu),"

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre "A prevenção da 
delinquência juvenil, as formas de tratamento da mesma e o papel da justiça de menores 
na União Europeia"1,

– Tendo em conta a sua resolução sobre a delinquência juvenil: o papel da mulher, da 
família e da sociedade2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de Junho de 2007, sobre um quadro regulamentar 
relativo a medidas de conciliação da vida familiar e de períodos de estudos das mulheres 
jovens na União Europeia3,

– Tendo em conta o artigo 48º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2010),

Enquadramento do tema da resolução

A. Considerando que cada geração se preocupa com os seus adolescentes e receia por eles ou, 
por vezes, tem medo deles; considerando que basta observar a forma como uma sociedade 
trata os seus adolescentes para avaliar os seus valores morais; que "é preciso uma aldeia 
para criar uma criança" ou, por outras palavras, que a educação dos jovens pelos seus pais 
no âmbito da família requer, por vezes, um enquadramento adequado,

B. Considerando que esta preocupação não é nova e que importa não ignorar que se trata, 
segundo os Estados-Membros, de uma minoria de jovens - a maior parte adolescentes que 
vivem sem graves problemas a sua passagem da infância  para idade adulta; que é, além 
disso, conveniente na hora actual focalizar a crescente diversidade dos comportamentos 
delinquentes e tomar também em consideração a inconsciência e a enorme falta de 
conhecimentos dos adultos neste domínio,

C. Considerando que a delinquência juvenil não já não consiste apenas nos actos de violência 
contra outrem, o roubo, o banditismo, o consumo de tabaco, de álcool ou de drogas 
socialmente aceites como o cannabis, a influência por seitas ou ainda os actos suicidas, 
mas que engloba também actualmente o sexo e a pornografia precoces promovidos 
sobretudo pela Internet, os jogos perigosos como o "jogo do lenço", o "Jackass", o "happy 
slapping", os fenómenos de violação em grupo, os produtos que se fumam, bebem ou se 
injectam, os castigos corporais ou a glorificação da anorexia, excessos de que os 
adolescentes podem ser simultaneamente autores e vítimas,

                                               
1 JO C 110 de 09.5.2006, p. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 de 21 de Junho de 2007.
3 JO C 146 E de 12.6.2008, p. 112.
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D. Considerando que estes excessos são ainda mais preocupantes por frequentemente serem 
facilitados pelas novas tecnologias graças ao anonimato que oferecem e à consequente 
impunidade, bem como pelo tempo livre de que dispõem tantos adolescentes, tendo-se a 
adolescência tornado um período de vida que começa mais cedo e termina, por vezes, para 
além da idade oficial da maturidade,

E. Considerando que os comportamentos juvenis de transgressão das normas ou as violências 
juvenis contra outrem representam um amplo campo de interesse em que cada 
componente deve ser aprofundada individualmente antes de se ligar os diferentes factores 
entre si, pondo assim em destaque a complexidade do problema e as estratégias de 
remediação,

F. Considerando a existência de nuances na apreciação desta problemática consoante os 
Estados-Membros, as convicções individuais ou colectivas, a evolução social, as 
categorias de infracção, as amostras e as metodologias dos estudos,

G. Considerando, por conseguinte, que não existem condições para centralizar as actividades 
políticas neste domínio à escala comunitária, mas que, em contrapartida, a União poderia 
fornecer um maior apoio às diferentes iniciativas nacionais através da disponibilização de 
dotações orçamentais destinadas aos projectos lançados pelos governos, às ONG ou às 
redes de intercâmbio das melhores práticas e informações,

H. Considerando que o combate à delinquência juvenil não deveria servir de pretexto para 
cercear as liberdades individuais: "todo o homem é um homem", independentemente da 
sua condição socioeconómica, e cada cidadão deveria, por conseguinte, poder agir para o 
seu próprio bem e o bem de outrem,

I. Considerando que a União Europeia e os seus Estados-Membros aspiram a tornar-se a 
economia baseada no conhecimento mais dinâmica do mundo, enquanto as prioridades 
foram reorientadas para a necessidade de uma economia baseada no bom senso, 

J. Considerando que a responsabilidade parental na formação das capacidades humanas e 
sociais das futuras gerações deveria ser abordada, em primeiro lugar, como uma questão 
de coesão social em termos económicos, a fim de dar devida conta da correlação entre as 
políticas de igualdade de oportunidades, o exercício eficaz do poder paternal e o combate 
à delinquência juvenil,

K. Considerando que as instituições internacionais realçam a importância da responsabilidade 
parental para o desenvolvimento da criança e a formação das suas capacidades humanas e 
sociais, bem como a importância da vigilância e do empenho parental na luta contra os 
comportamentos juvenis de transgressão das normas ou as violências contra outrem; que, 
em contrapartida, se verifica que estas mesmas instituições não colocam com a mesma 
desenvoltura a questão das condições materiais necessárias para que o ideal da efectiva 
autoridade parental possa ser atingido sem que as mulheres e os homens sejam directa ou 
indirectamente discriminados no mercado laboral e sem os penalizar com uma 
precarização latente nos sistemas nacionais de segurança social, no imediato ou com efeito 
retardador, 
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L. Considerando que, enquanto que as empresas esperam naturalmente que os seus 
aprendizes ou jovens profissionais possuam não só competências técnicas e profissionais 
mas também "competências flexíveis" em termos de capacidades humanas e sociais, as 
instituições políticas não abordam com a mesma frontalidade os custos monetários 
directos ou indirectos inerentes ao investimento na formação das referidas capacidades das 
futuras gerações, enquanto que qualquer outro investimento em prol do bem comum é 
habitualmente avaliado em termos de PIB,

M. Considerando que a tendência para sujeitar os homens e mulheres às crescentes exigências 
de uma flexigurança descontrolada imposta pelo mercado de trabalho, com o pretexto de 
um maior desempenho, o que leva a colocar a questão da oportunidade de enveredar, na 
União Europeia, por uma economia competitiva adaptada às necessidades sociais dos 
homens nas suas relações sociais, privilegiando a consciência, a liberdade e a 
responsabilidade individual e colectiva,

Responsabilidade parental, formação do capital humano e social das futuras gerações e 
combate à delinquência juvenil

N. Considerando que, nos termos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a 
maternidade e a infância têm direito a uma ajuda e assistência especiais e que cabe 
prioritariamente aos pais escolherem o tipo de educação a dar aos seus filhos,

O. Considerando que, embora sendo incontestavelmente o principal meio de socialização da 
criança, da sua percepção do mundo e do seu comportamento, a família já não incarna 
hoje o único meio envolvido, nem sempre, inclusive, o mais determinante,

P. Considerando que é difícil ordenar por categorias, e de forma absoluta, as causas que 
levam um menor a adoptar comportamentos delinquentes, uma vez que o percurso que o 
conduz a tipos de comportamento socialmente desviantes e, por fim, transgressores é 
individual e específico e resulta das vivências e dos pólos essenciais em torno dos quais 
evolui cada criança e adolescente: a família, a escola, as amizades, bem como, num plano 
mais amplo, a sua envolvente socioeconómica,

Q. Considerando que o comportamento afectivo e social da criança se organiza 
fundamentalmente durante os primeiros anos da sua vida através da relação que 
estabelece, sobretudo, com a mãe, o pai ou a pessoa adulta que toma conta dela,

Condições materiais necessárias para garantir a liberdade individual e a responsabilidade 
parental na formação do capital humano e social das futuras gerações, bem como no 
combate à delinquência juvenil

R. Considerando a necessidade de encetar uma reflexão, no caso do trabalho de assistência à 
família, em torno do conceito de discriminação associada à diferença salarial (gender pay 
gap), que influencia o gozo de licenças de maternidade, de paternidade, parental e 
familiar, no intuito de verificar se tais discriminações constituem formas de discriminação 
com base no sexo, 
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S. Considerando que é necessário definir, a nível europeu, o conceito de discriminação 
múltipla, à luz dos indicadores do PIB,

T. Considerando a necessidade de conceder a palavra aos adolescentes para que estes possam 
manifestar quais são as suas expectativas relativamente à sociedade, no sentido de evitar 
uma política de segurança cega e irreflectida, como o mostra o projecto europeu "Sabe 
onde está o seu filho neste momento?", lançado pelo governo eslovaco e que incide sobre 
a sensibilização dos pais enquanto instrumento de prevenção,

U. Considerando as concludentes experiências do Movimento Mundial das Mães (MMM) 
quanto à utilidade que as mães de família que vivem em bairros desfavorecidos podem ter 
quando são estreitamente associadas à elaboração, execução e avaliação das políticas 
públicas de combate à delinquência juvenil,

V. Considerando que a presente resolução visa especificamente a correlação entre as 
diferentes políticas nacionais e comunitárias no domínio da igualdade de oportunidades e 
o exercício eficaz da responsabilidade parental, bem como o seu impacto sobre a liberdade 
e a responsabilidade individuais, a solidariedade entre as gerações, a formação do capital 
humano e social das futuras gerações e o combate à delinquência juvenil,

Proposta de iniciativas a todos os níveis institucionais

Tornar visível o invisível

1. Exorta os Estados-Membros a indicarem claramente nas suas estatísticas nacionais os 
custos suportados pela sociedade ligados à delinquência juvenil resultante do não 
exercício da responsabilidade parental,

2. Exorta o Eurostat a avançar com o desenvolvimento de indicadores que tornem visível o 
contributo a longo prazo das actividades ligadas à luta contra a delinquência juvenil para a 
coesão social e o bem-estar dos Estados-Membros, para além do PIB, em termos 
económicos invisíveis;

3. Convida os organismos nacionais e internacionais competentes a publicarem investigações 
macroeconómicas sobre o impacto da responsabilidade parental efectiva na formação das 
capacidades humanas e sociais de futuras gerações à luz do combate à delinquência 
juvenil;

4. Convida a Comissão a publicar um estudo de análise de impacto relativo às 
consequências, designadamente orçamentais, induzidas pela aplicação dos processos de 
"gender mainstraming", que permita avaliar a respectiva pertinência, eficácia, perenidade 
e utilidade em termos de relação custo/valor acrescentado, como é aliás a regra para
qualquer outra política europeia;

5. Solicita à Comissão que integre nas suas propostas políticas e legislativas uma análise de 
impacto que assinale a incidência de uma proposta legislativa sobre a equidade entre as 
gerações e a efectividade da responsabilidade familiar, através de uma análise dos custos e 
dos benefícios a longo prazo;
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6. Apoia a iniciativa da Presidência francesa do G-20 relativa às consequências sociais da 
globalização e felicita a relatora Christine Boutin pelas diligências efectuadas para a 
elaboração do relatório;

Uma visão política renovada

7. Convida os legisladores nacionais a alargar a cooperação com os representantes da 
sociedade civil às organizações que representam quer as mulheres/mães quer os 
homens/pais, aos investigadores, às associações familiares e às associações de pais, aos 
educadores e assistentes sociais, às igrejas e comunidades religiosas reconhecidas pela 
legislação nacional, às associações de beneficência ou humanitárias, aos meios de 
comunicação social e à polícia;

8. Solicita aos Estados-Membros que instaurem programas de reeducação e de reintegração 
social para jovens delinquentes e que executem uma política judicial de "tolerância zero" 
para com os adultos, independentemente do seu estatuto social, que incitam os 
adolescentes à delinquência, nomeadamente facilitando o acesso às drogas duras, ao 
cannabis e a outros produtos que se fumam, bebem ou injectam;

9. Solicita à Comissão que, em colaboração com os Estados-Membros e os parceiros sociais, 
proceda a uma revisão das políticas de conciliação entre vida familiar e profissional, 
garantindo que os custos monetários directos ou indirectos ligados ao exercício da 
responsabilidade parental não fiquem exclusivamente a cargo da empresa, mas também da 
colectividade, no sentido de erradicar os comportamentos discriminatórios no interior da 
empresa e apoiar o exercício efectivo da responsabilidade parental; 

10. Recorda a noção de family mainstreaming (impacto das políticas sobre a família), que 
aborda diversas políticas (nomeadamente, a política social, educativa e financeira, bem 
como o direito penal, etc.) também na óptica da família, enquanto instrumento 
fundamental para a coordenação dos esforços que visam prevenir os comportamentos 
criminosos dos jovens;

11. Convida a Comissão e os Estados-Membros a instaurar políticas inovadoras e conscientes 
da importância do papel educativo dos membros da família que decidem apoiar o 
desenvolvimento do capital humano e social das gerações futuras, concentrando-se 
inicialmente no papel insubstituível das pessoas idosas que abandonaram o mercado de 
emprego formal mas que podem continuar a contribuir, pela transmissão dos valores e dos 
seus conhecimentos tanto profissionais como humanos, para a realização e a 
aprendizagem informal das jovens gerações; solicita que as actividades levadas a cabo no 
quadro da solidariedade entre as gerações figurem entre os factores fundamentais de 
prevenção da delinquência juvenil; 

12. Convida os Estados-Membros a apoiarem e promoverem os programas operacionais 
lançados pela Comissão no âmbito da Aliança Europeia das Famílias; solicita à Comissão 
que intensifique o desenvolvimento de instrumentos para sistematizar o intercâmbio de 
boas práticas e a investigação neste domínio;
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13. Convida os poderes públicos a tomarem as medidas necessárias para que as mulheres e os 
homens possam escolher melhor a forma como pretendem conciliar vida familiar e vida 
profissional, a fim de permitir um melhor exercício da sua responsabilidade parental;

14. Convida a Comissão e os Estados-Membros a deixarem de circunscrever as acções 
políticas no âmbito da igualdade de oportunidades e da conciliação entre a ambição 
profissional e o projecto familiar exclusivamente às mulheres, devendo igualmente dar 
resposta às necessidades e faculdades dos homens/pais neste domínio;

Adequação do mercado de trabalho

15. Manifesta a sua convicção de que as novas dinâmicas do mercado de trabalho poderiam 
facilitar a passagem entre as diferentes fases da vida profissional; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a basear as futuras políticas do emprego no ciclo de vida;

16. Insiste em que qualquer pessoa que deseje interromper ou reduzir a sua actividade 
profissional para se dedicar ao exercício efectivo da sua responsabilidade parental deve 
poder beneficiar de um horário flexível de trabalho; exorta, por conseguinte, as pequenas e 
médias empresas a uma cooperação mais voluntarista e as autoridades públicas a uma 
maior flexibilidade financeira nas suas previsões orçamentais em matéria de auxílios 
estatais;

17. Convida a Comissão e os Estados-Membros a adoptar medidas positivas em favor das 
mulheres e dos homens, nomeadamente para facilitar a sua reinserção profissional após 
um período consagrado ao exercício da responsabilidade parental, favorecendo políticas 
de (re)integração no mercado do trabalho que permitam que essas pessoas recuperem a 
sua independência financeira; 

18. Convida os Estados-Membros a promoverem uma política fiscal que tenha em conta as 
obrigações financeiras ligadas ao exercício efectivo da responsabilidade parental, e 
nomeadamente os custos da guarda de crianças, graças a um regime fiscal ou a um sistema 
de desagravamento fiscal;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, bem como o estudo que a
acompanha, à Comissão, ao Conselho, ao Eurostat, ao BIT, aos parlamentos nacionais e 
aos serviços de estatística nacionais dos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O criminologista alemão Christian Pfeiffer, perito convidado para uma audição pública da 
Comissão dos Direitos da Mulher dedicada ao estudo da delinquência juvenil1, mostra que os 
retornos do investimento parental na luta contra a delinquência juvenil podem ser rápidos: 
"Os pais contribuem de forma mais duradoura para a prevenção da criminalidade se, 
enquanto primeiros modelos de identificação, responderem com atenção e sensibilidade às 
necessidades de assistência e de apego do recém-nascido. (...) Mesmo para os jovens mais 
velhos, a presença de adultos atentos é indispensável. Se os adultos não estiverem presentes 
na vida dos jovens, não é possível ensinar-lhes valores de adultos, como a confiança em si, a 
disciplina pessoal, a cortesia, o respeito mútuo, a paciência, a generosidade e a empatia".

A eficácia da responsabilidade parental para prevenir a delinquência juvenil decorre - entre 
outros factores de importância variável - da possibilidade material oferecida aos pais e às 
mães de estarem presentes no seio do agregado familiar ao lado dos seus filhos. O presente 
relatório inscreve-se nesta reflexão. Baseia-se na existência de uma relação concomitante, 
empiricamente sentida e cientificamente comprovada, entre os comportamentos juvenis de 
transgressão das normas e de rejeição da autoridade, eventualmente de violência contra 
outrem, e as condições materiais necessárias ao desenvolvimento das capacidades sociais 
(designando as relações sociais) e das capacidades humanas (designando os conhecimentos, 
as qualificações, as competências e as características individuais que promovem a felicidade 
pessoal, social e económica) dos adolescentes. Os comportamentos juvenis de risco visam, 
com efeito, transgredir as regras estabelecidas pela sociedade, e seria uma forma de denunciar 
as suas injustiças, as suas desigualdades, a sua hipocrisia.

A família representa ainda a melhor protecção contra o risco de delinquência juvenil? Que 
dizem as instituições internacionais sobre a relação entre o "factor família", a 
responsabilidade parental e a delinquência juvenil? Todas as instituições políticas e 
económicas internacionais sublinham hoje a importância cada vez maior da responsabilidade 
parental para o desenvolvimento do adolescente e, por conseguinte, a importância da 
vigilância e do envolvimento parental no combate aos comportamentos juvenis de 
transgressão das normas ou às violências contra outrem.

Em contrapartida, o responsável político interroga-se muito mais raramente sobre as 
condições materiais que devem ser cumpridas para que o ideal da efectiva autoridade parental 
possa ser verdadeiramente atingido pelas mulheres e pelos homens sem que estes sofram as 
respectivas discriminações visíveis ou ocultas no mercado do emprego ou uma precarização 
latente, imediata ou paulatina, nos sistemas nacionais de segurança social.

Eis a razão por que faz sentido colocar as seguintes interrogações: As políticas da igualdade 
de oportunidades contribuem verdadeiramente para a luta contra a delinquência juvenil 
através da responsabilidade parental? A "flexigurança" que caracteriza actualmente o mercado 
de trabalho oferece efectivamente mais segurança individual aos assalariados, sobretudo nas 
profissões menos qualificadas, e uma melhor conciliação entre a sua vida familiar e os seus 

                                               
1 Organizado pela Comissão dos Direitos da Mulher do Parlamento Europeu, em 20 de Março de 2007, sob a 
presidência de Anna Záborská.
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projectos profissionais? Que condições políticas e materiais deveriam ser cumpridas para 
evitar discriminações no mercado de emprego ou uma precarização das mulheres e dos 
homens que decidem livremente investir no desenvolvimento do capital humano e social das 
gerações futuras? As políticas da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional visam 
um verdadeiro equilíbrio entre as duas ofertas de uma mesma escolha?

No futuro, e num primeiro tempo, o Eurostat deveria desenvolver indicadores capazes de 
medir a riqueza humana das nações para além do PIB e publicar os valores e as estatísticas
para demonstrar a justeza da abordagem. Com efeito, sem o apoio dos números, qualquer 
debate político mantém-se no domínio das hipóteses, mesmo que estejamos de acordo sobre a 
necessidade humanamente sentida de uma acção política. Procura-se hoje sujeitar toda a 
actividade humana a um sistema de indicadores para medir o desempenho e avaliar o seu 
contributo para o bem comum em termos do PIB No entanto, a actividade humana exercida 
pelas mulheres e pelos homens para erradicar a delinquência juvenil através do 
desenvolvimento das capacidades humanas e sociais das futuras gerações não é medida nem 
avaliada. Nenhuma estatística dos sistemas de contabilidade nacional (SCN) contempla esta 
criação de valores que, no entanto, é tangível: a estatística do trabalho pura e simplesmente 
ignora este aspecto. Se não for contemplado pela estatística, o investimento na vigilância e o 
envolvimento parental no combate aos comportamentos juvenis de transgressão das normas 
ou às violências contra outrem nunca serão reconhecidos, ainda que todos os observadores 
concordem em afirmar a sua existência real na vida quotidiana. 

Numa segunda fase, a Comissão deveria efectuar uma análise do impacto relativo às 
consequências, designadamente orçamentais, induzidas pela aplicação dos processos de 
integração das questões do género em todas as políticas, que permita avaliar a respectiva 
pertinência, eficácia, perenidade e utilidade em termos de relação custo/valor acrescentado, 
como é aliás a regra para qualquer outra política europeia, tal como o Parlamento o solicitou 
(§ 43, P7_TA (2010)0232). Esta análise de impacto deveria ser cruzada com as estatísticas do 
Eurobarómetro a fim de se conhecer a verdadeira necessidade e, por conseguinte, a precisão 
do investimento do orçamento público nestas políticas. Este estudo qualitativo deveria 
igualmente demonstrar se a integração da dimensão de género leva os cidadãos a uma escolha 
verdadeiramente equilibrada, e qual o seu custo para a sociedade. 

A título de conclusão, poderíamos estabelecer que o reconhecimento nas estatísticas nacionais 
do PIB, em termos económicos quantificados, do investimento das mulheres e dos homens em 
medidas destinadas a travar a delinquência juvenil através do desenvolvimento das 
capacidades humanas e sociais das gerações futuras enquanto verdadeiro investimento em 
benefício do bem comum, é indispensável para provar o valor acrescentado dessa actividade. 
Contudo, na ausência de prova do valor acrescentado em termos económicos quantificados, 
esse investimento não é valorizado e as políticas relativas à igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres não o têm em conta. É uma injustiça estrutural que é necessário combater.


