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Resolução do Parlamento Europeu para uma ação europeia comum em matéria de 
cuidados

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 157.º, n.º 4, e 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de abril de 2017, intitulada «Uma 
iniciativa em prol da conciliação da vida profissional e familiar de progenitores e 
cuidadores» (COM(2017)0252),

– Tendo em conta a Declaração Ministerial adotada na Quarta Conferência Ministerial da 
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas sobre o Envelhecimento, 
realizada em Lisboa, em 22 de setembro de 2017, intitulada «Uma sociedade 
sustentável para todas as idades: aproveitar as perspetivas oferecidas por uma vida mais 
longa», 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho, de 
17 de dezembro de 2020, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
de 2021 a 20271,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de julho de 2021, sobre um velho continente a 
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envelhecer - possibilidades e desafios relacionados com a política de envelhecimento 
após 20202,

– Tendo em conta os princípios 9, 11, 16 e 18 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A9-0189/2022),

A. Considerando que o artigo 157.º, n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) aborda os cuidados profissionais no contexto do princípio da 
igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual ou de igual valor;

B. Considerando que o artigo 168.º, n.º 7, do TFUE aborda os cuidados médicos no 
contexto da saúde pública;

C. Considerando que o ambiente natural para o desenvolvimento dos beneficiários de 
cuidados ao longo da vida é a sua própria família, que constitui o contexto para a 
expressão do amor e afeto de forma desinteressada; que, embora tal renúncia implique 
desistir de determinados interesses individuais, conduz a um desenvolvimento e a uma 
realização pessoais ainda maiores;

D. Considerando que as mulheres podem estar mais envolvidas na prestação de cuidados a 
crianças, idosos e outras pessoas dependentes, bem como no cumprimento de obrigações 
domésticas; 

E. Considerando que a presença dos pais em casa nos primeiros anos de vida de uma 
criança é importante para consolidar os laços emocionais que promovem a maturidade e 
o desenvolvimento psicológico;

F. Considerando que a prestação de cuidados transcende as ações físicas e implica 
generosidade no compromisso de cuidar de todos os aspetos da vida das pessoas e exige 
confiança mútua; 

G. Considerando que existem várias formas de emprego de prestadores formais de 
cuidados residentes, tais como as empresas de prestação de cuidados ou as agências de 
trabalho temporário e intermediários; que tal conduz a diferentes níveis de qualidade 
dos serviços de prestação de cuidados;

H. Considerando que uma parte significativa do setor dos cuidados formais residentes 
opera em zonas cinzentas, o que afeta negativamente as empresas que prestam serviços 
de cuidados, bem como a qualidade dos cuidados domiciliários a idosos; que não 
existem dados que permitam identificar com precisão o número de cuidadores na zona 
cinzenta;

I. Considerando que, de acordo com a Eurofound, os trabalhadores de origem estrangeira 
e os trabalhadores migrantes de primeira geração tendem a estar altamente 
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representados em setores dominados pelo emprego menos qualificado, incluindo os 
cuidados ao domicílio e os cuidados prolongados; que o balanço de qualidade da 
migração legal da Comissão, de março de 2019, destacou os obstáculos consideráveis 
nas vias de migração legal para os trabalhadores com qualificações baixas ou médias, 
apesar do aumento da procura de mão-de-obra;

J. Considerando que o número de pessoas dependentes da assistência de terceiros ou que 
necessita de cuidados de saúde e cuidados continuados aumenta com a idade; que a 
percentagem de pessoas que necessitam desses serviços é mais elevada nas pessoas com 
idade igual ou superior a 80 anos; que as necessidades de cuidados e apoio são diversas 
e que os meios adequados para assegurar a autonomia e independência diferem;

K. Considerando que a idade mediana na UE-28 aumentou de 38,3 anos em 2001 para 43,1 
anos em 2018; que, em 20183, 19 % dos cidadãos da UE tinham 65 anos ou mais e que 
as suas necessidades devem ser tidas em conta no processo de decisão política a nível 
nacional, regional e da UE;

L. Considerando que as alterações demográficas e outros fatores societais e económicos 
estão a provocar uma escassez qualitativa no mercado de trabalho, que torna mais difícil 
encontrar trabalhadores devidamente qualificados, e que, à medida que as tendências 
demográficas se tornam cada vez mais desfavoráveis, com um aumento previsto do 
rácio de dependência dos idosos de 29,6 % em 2016 para 51,2 % em 2070, também se 
verifica uma escassez quantitativa, em particular em setores específicos, como o setor 
da prestação de cuidados;

M. Considerando que a velhice extrema também deve ser objeto de uma vigilância especial, 
a fim de ajudar, quando se torne necessário, as pessoas com perda de autonomia e evitar 
que elas fiquem isoladas;

N. Considerando que a maioria dos idosos gostaria de viver nas suas próprias casas numa 
idade avançada, embora tal não seja possível para todos os que o desejam, e que, por 
conseguinte, muitos deles vivem em instituições de acolhimento;

O. Considerando que, durante os confinamentos e a sobrelotação das estruturas de 
prestação de cuidados causados pela pandemia de COVID-19, os idosos foram vítimas 
de uma falta desumana de cuidados e sujeitos a um sofrimento que nunca mais se 
devem repetir;

Definições

1. Salienta que, para efeitos da presente resolução, entende-se por:

(a) «cuidados», a prestação do que é necessário para a saúde, o bem-estar e a proteção 
de alguém;

(b) «cuidados familiares», a prestação de cuidados ao beneficiário de cuidados por um 
membro ou por vários membros da sua família como um prestador de cuidados ou 

3 Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, «Demographic outlook of the European Union» [Perspetivas 
demográficas da União Europeia], março de 2020, p. 3.
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prestadores de cuidados;

(c) «cuidados de afeto», a prestação de cuidados ao beneficiário de cuidados por 
alguém com quem este tenha uma ligação de amor ou amizade, independentemente 
de o prestador de cuidados pertencer à família do beneficiário de cuidados;

(d) «cuidados domésticos», a prestação de cuidados no domicílio do beneficiário dos 
cuidados;

(e) «cuidados profissionais», a prestação de cuidados por um prestador de cuidados 
que necessite de educação e formação especiais e, normalmente, mediante 
pagamento, mas sem excluir os cuidados profissionais voluntários;

(f) «cuidados médicos», a parte dos cuidados profissionais prestados por prestadores 
de cuidados pertencentes à profissão médica, como enfermeiros, médicos, 
assistentes médicos, nutricionistas, técnicos de medicina, optometristas, 
farmacêuticos, técnicos de farmácia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
dentistas, parteiras, psicólogos e outras profissões da saúde;

(g) «cuidados voluntários», a prestação de cuidados sem retribuição para além dos 
cuidados familiares ou dos cuidados de afeto;

Cuidados

2. Considera que todas as pessoas devem ter direito a escolher serviços de prestação de 
cuidados de qualidade que sejam adequados para si mesmas e para respetivas famílias; 
insta os Estados-Membros a terem em conta os pontos de vista e os desejos das pessoas 
que recebem cuidados, respeitando a vida e o princípio da dignidade humana; entende 
que a abordagem relativa ao desenvolvimento de serviços de prestação de cuidados 
deve ter em conta todas as categorias de pessoas que recebem cuidados e as suas 
diferenças, assim como a diversidade de preferências em relação aos tipos de cuidados 
de que necessitam;

3. Recorda que os cuidados não são da competência da União Europeia;

4. Insta a Comissão a reconhecer e valorizar os contributos dos prestadores de cuidados no 
seu espírito de serviço como um contributo insubstituível para a sociedade e, por 
conseguinte, a procurar o prestígio profissional da prestação de cuidados e evitar 
comparações derrogatórias com outras atividades ou avaliações díspares; solicita à 
Comissão que reconheça e exprima o valor incalculável dos prestadores de cuidados 
através de campanhas e políticas que realcem o benefício humano, o prestígio 
profissional e o impacto social das pessoas que executam este trabalho;

5. Insta os Estados-Membros a assegurarem que o tempo dedicado ao serviço e à prestação 
de cuidados a terceiros, incluindo a maternidade, possa ser reconhecido como 
experiência e formação na aquisição de um conjunto de aptidões e competências 
relacionadas com o trabalho social e humanitário; insta os Estados-Membros a 
reconhecerem que as competências adquiridas incluem a empatia, a solidariedade, a 
hospitalidade, o calor, a admiração e a compaixão para as pessoas afetadas, as 
capacidades de comunicação, a gestão de equipas e tarefas, as situações de emergência e 
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dificuldades, a improvisação, a flexibilidade, a resiliência e a inteligência emocional; 
considera que estas aptidões são extremamente importantes para o sucesso pessoal e 
profissional, podendo também servir de inspiração para uma sociedade alinhada com o 
bem comum;

6. Observa que os serviços de prestação de cuidados devem ser desenvolvidos por forma a 
melhorar a continuidade dos cuidados, os cuidados de saúde preventivos, a reabilitação 
e a vida autónoma;

7. Sublinha a importância de proteger plenamente o direito dos idosos a cuidados e a 
apoio, proporcionando-lhes acesso a serviços de cuidados e de apoio de qualidade, 
económicos e holísticos, que sejam adaptados às necessidades individuais e que 
promovam o bem-estar, a autonomia, a independência e a inclusão na comunidade, sem 
qualquer forma de discriminação;

8. Salienta o papel fundamental de regimes de proteção social adequadamente financiados 
para tornar os cuidados de saúde verdadeiramente acessíveis dos pontos de vista físico e 
económico;

9. Insta a Comissão a sensibilizar os Estados-Membros para a enorme responsabilidade 
assumida pelas pessoas que prestam cuidados a terceiros e observa que é necessário 
encontrar uma solução que garanta que o respeito pela vida, pela dignidade e pela saúde 
das pessoas seja sempre observado;

10. Apela à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todas as políticas e 
procedimentos relativos à inclusão social e à integração no mercado de trabalho de 
nacionais de países terceiros, tendo em conta que no seio familiar as mulheres assumem 
com mais frequência do que os homens a responsabilidade por cuidar de crianças e 
familiares idosos ou dependentes; relembra que a disponibilização de serviços 
acessíveis e de qualidade de acolhimento de crianças e de prestação de cuidados a 
pessoas dependentes, bem como regimes de trabalho flexíveis, são fundamentais para 
melhorar o acesso dos progenitores e dos prestadores de cuidados ao mercado de 
trabalho;

11. Insta a Comissão a incentivar os Estados-Membros a recorrerem de forma acrescida aos 
fundos estruturais para investimentos em serviços públicos de acolhimento de crianças e 
na prestação de cuidados às pessoas mais velhas e dependentes;

12. Salienta a necessidade de melhorar o atual sistema de reconhecimento de qualificações 
profissionais entre os Estados-Membros, uma vez que as dificuldades no 
reconhecimento das qualificações estrangeiras continuam a representar um obstáculo 
substancial à procura de um emprego correspondente, o que prejudica a mobilidade, e 
observa que tal constitui uma condição prévia para facilitar a mobilidade laboral; 
solicita, por conseguinte, o reforço do Quadro Europeu de Qualificações, com vista ao 
reconhecimento adequado das qualificações, habilitações e competências obtidas fora 
do território da UE;

Cuidados familiares

13. Salienta que os cuidados familiares são e continuarão a ser a forma predominante de 
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cuidados na sociedade, uma vez que a família é o ambiente natural para o 
desenvolvimento dos beneficiários de cuidados ao longo da vida, bem como o contexto 
para a expressão do amor e afeto de forma desinteressada;

14. Insta a Comissão a não vacilar na tarefa de reconhecer o papel fundamental da família 
na nossa sociedade como o contexto natural para o desenvolvimento ótimo dos 
beneficiários de cuidados em todas as fases da vida e a incentivar os Estados-Membros 
a promoverem e a apoiarem a família, a fim de garantir que esta constitui um espaço de 
estabilidade e de confiança particularmente importante para as pessoas que necessitam 
de ajuda;

15. Salienta que deve ser promovido o papel fundamental dos membros da família que 
pretendam assumir a sua responsabilidade de cuidar dos mais próximos, uma vez que os 
laços emocionais que os unem são fundamentais no desempenho das suas tarefas, indo 
além dos simples atos físicos; considera que este cuidado é inestimável e não pode ser 
expresso em termos financeiros; considera, por conseguinte, que esses prestadores de 
cuidados devem receber apoio público, uma vez que satisfazem uma necessidade social, 
e que devem ser encontradas soluções para que não fiquem em desvantagem devido a 
porem em causa as suas atividades profissionais; do mesmo modo, considera que o seu 
acesso aquando da reintegração no mercado de trabalho deve ser facilitado e que não 
devem ser prejudicados quando se reformam;

16. Insta os Estados-Membros a introduzirem, em estreita cooperação com os parceiros 
sociais, diferentes formas de assistência para aliviar periodicamente os familiares que 
cuidam de idosos, em especial os que necessitam de serviços de substituição temporária 
e de serviços de acolhimento diurno, bem como serviços de apoio, incluindo regimes de 
trabalho flexíveis;

17. Lembra que os cuidados familiares não são uma competência da União Europeia;

Prestação de cuidados informais

18. Exorta os Estados-Membros a reconhecerem o valor da prestação de cuidados com 
vínculos não formais e a melhorarem a proteção social deste tipo de cuidadores; 
incentiva os Estados-Membros a apresentarem estratégias específicas para ajudar os 
cuidadores informais e a reconhecerem o seu contributo para a prestação de cuidados, 
particularmente a idosos, bem como a apresentarem propostas para serviços de 
substituição adequados;

19. Insta os Estados-Membros a prestarem apoio profissional, formação e aconselhamento 
interpares aos cuidadores informais;

20. Lembra que os cuidados informais não são uma competência da União Europeia;

Prestação de cuidados domésticos

21. Solicita aos Estados-Membros que estabeleçam normas mínimas para o trabalho de 
prestação de cuidados residentes em domínios como o tempo de trabalho, a 
remuneração e o alojamento dos cuidadores, a fim de ter em conta a natureza específica 
do seu trabalho e, em particular, o facto de viverem e trabalharem num domicílio 
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partilhado com uma pessoa que necessita de cuidados, bem como um tempo médio de 
trabalho a ser calculado à medida que os cuidadores trabalham por turnos, o nível de 
remuneração em função das necessidades de cuidados, bem como as competências dos 
cuidadores, e um quarto separado, acesso a uma casa de banho, cozinha e, se possível, 
Internet para os cuidadores domésticos;

22. Insta os Estados-Membros a identificarem o âmbito dos deveres dos prestadores de 
cuidados domésticos limitados às atividades que satisfazem as necessidades imediatas 
do beneficiário dos cuidados e que este não pode fazer por si próprio;

23. Lembra que os cuidados domésticos não são uma competência da União Europeia, 
exceto nos casos em que são abrangidos pela definição de cuidados médicos;

Prestação de cuidados profissionais

24 Salienta que os modelos, serviços e estruturas de prestação de cuidados na União 
Europeia devem dispor dos recursos tecnológicos e científicos mais avançados em prol 
dos beneficiários dos cuidados e devem ser adaptados às necessidades de cada 
beneficiário;

25. Encoraja os Estados-Membros a criarem centros de cuidados de proximidade e 
oportunidades de voluntariado e de aprendizagem ao longo da vida direcionadas para as 
pessoas idosas perto de escolas e creches, bem como a envidarem esforços para 
promover elos entre as gerações, fomentando os intercâmbios entre esses serviços;

26. Sublinha que a emergência da «economia grisalha» poderá tornar-se um dos principais 
motores económicos, sobretudo nas zonas rurais, e pode proporcionar oportunidades 
para os setores da saúde e dos cuidados continuados, oferecendo cuidados de elevada 
qualidade de uma forma mais eficiente;

27. Solicita aos Estados-Membros que assegurem condições de trabalho e de emprego 
adequadas para as profissões médicas e outras profissões de cuidados profissionais, e 
que invistam no ensino e na formação, como forma de garantir a qualidade dos cuidados 
prestados; solicita a criação de incentivos para a escolha da profissão de prestador de 
cuidados a idosos;

28. Insta os Estados-Membros a abordarem as condições irregulares observadas no trabalho 
atribuído através de plataformas ou através de agências de emprego privadas quando 
organizam a rotatividade de turnos do prestador de cuidados;

29. Solicita aos Estados-Membros que, se necessário, possibilitem a criação de registos 
nacionais dos prestadores de cuidados, a fim de controlar as normas mínimas e os 
requisitos legais; observa que esses registos podem ser mutuamente reconhecidos pelos 
Estados-Membros;

30. Sublinha que, a fim de reduzir o trabalho não declarado nos cuidados profissionais, é 
importante disponibilizar financiamento público a prestadores de cuidados genuínos no 
âmbito dos sistemas de segurança social ou através de despesas fiscais que tornem legal 
e justa, e a preços acessíveis, a prestação de serviços de cuidados, bem como menos 
onerosa do que os serviços de cuidados efetuados por prestadores não declarados;
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31. Salienta que a maioria dos serviços prestados por cuidadores internos são 
transfronteiriços e insta a Comissão e os Estados-Membros a eliminarem os obstáculos 
à prestação legal gratuita de serviços de cuidados;

32. Salienta que, a fim de assegurar a inclusão social e a integração no mercado dos 
nacionais de países terceiros aquando da prestação de cuidados e a fim de assegurar o 
reconhecimento e o valor desse tipo de serviços, é importante que os Estados-Membros 
controlem a nível fronteiriço a entrada desses nacionais de países terceiros a fim de 
prestarem cuidados e que assegurem que são migrantes residentes legais;

33. Lembra que os cuidados profissionais não são uma competência da União Europeia, 
exceto nos casos em que são abrangidos pela definição de cuidados médicos;

Assistência médica

34. Salienta que a ação da União deve respeitar as responsabilidades dos Estados-Membros 
na organização e prestação de cuidados médicos, incluindo a gestão dos cuidados 
médicos e a afetação dos recursos que lhe são atribuídos;

35. Sublinha a importância de programas de promoção e educação da saúde ao longo da 
vida, de prevenção e de exame regular de doenças e de empreendimento de novas 
iniciativas, como melhores políticas de prevenção de doenças e programas de cuidados 
de saúde mais eficazes para estimular o processo de envelhecimento saudável; solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que se empenhem ativamente na Década do 
Envelhecimento Saudável da OMS, através da elaboração, a nível da UE, de planos 
relativos ao envelhecimento saudável que abranjam o acesso a serviços de saúde e de 
prestação de cuidados, assim como estratégias de promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; solicita à Comissão que estabeleça uma agenda ambiciosa em matéria de 
investigação sobre a saúde física e mental, no âmbito do programa Horizonte Europa; 
incentiva os Estados-Membros a ponderarem a possibilidade de utilizar os fundos 
disponibilizados pelo quadro financeiro plurianual e pelo instrumento de Recuperação 
da União Europeia para este efeito;

36. Insta os Estados-Membros a tomarem medidas para o desenvolvimento de cuidados 
paliativos a longo prazo, bem como cuidados para pessoas com perturbações cerebrais 
associadas a problemas de memória e de apoio à saúde dos cuidadores; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a salientarem a necessidade de todas as pessoas 
receberem o tratamento multidisciplinar mais adequado para aliviar o seu sofrimento, 
tendo em conta a saúde, as dimensões psicológica, emocional e espiritual que fazem 
parte da condição humana e o respeito absoluto pela vida;

37. Sublinha a importância de uma ação rápida no que diz respeito à implementação do 
Cartão Europeu de Deficiente; recorda que o Cartão Europeu de Deficiente será um 
instrumento fundamental para ajudar as pessoas com deficiência a exercerem o seu 
direito à livre circulação numa Europa sem barreiras; recorda que a acessibilidade deve 
ser acompanhada de infraestruturas adequadas; incentiva os Estados-Membros a 
aumentarem as despesas do Fundo Social Europeu Mais, do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo para uma Transição Justa a fim de adaptarem as 
infraestruturas públicas, incluindo os transportes, e os espaços públicos para todos;
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Prestação de cuidados voluntários

38. Salienta que os cuidados voluntários são uma área relevante no âmbito do voluntariado; 
insta a Comissão a considerar que a nobre atividade de prestação de cuidados incentiva 
e desenvolve as competências dos prestadores de cuidados, resultando num crescimento 
pessoal conducente ao futuro desenvolvimento pessoal, profissional e social; considera 
que as pessoas que adquiriram esta maturidade podem contribuir com esta competência 
para atividades sociais destinadas a alcançar o bem comum;

39. Reconhece o valor dos cuidados prestados na Europa por instituições de beneficência 
e/ou religiosas, incluindo a Igreja Católica, como está a ser demonstrado neste 
momento, em particular através do seu apoio durante a crise ucraniana;

40. Lembra que os cuidados voluntários não são uma competência da União Europeia;

°

° °

41. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en


