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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:

A. Considerando que quase metade dos adultos que presentemente vivem com o VIH e a 
SIDA são mulheres; considerando que, segundo a ONUSIDA, nos últimos dois anos, o 
número de mulheres e raparigas infectadas com o VIH aumentou em todas as regiões do 
mundo, com taxas que crescem de forma especialmente rápida na Europa Oriental, na 
Ásia e na América Latina; considerando ainda que, de acordo com a OMS, as mulheres 
são provavelmente mais susceptíveis do que os homens de contrair o VIH em qualquer 
encontro heterossexual, devido a factores biológicos,

B. Considerando que as características da epidemia se estão a alterar em vários países, com 
os casos de VIH transmitido sexualmente a constituírem uma parte crescente dos novos 
diagnósticos; considerando que um número crescente de mulheres é contagiado com o
VIH na sua vida privada, sem que disso sejam responsáveis, através de relações 
heterossexuais não protegidas, tornando-se portadoras do vírus que poderão transmitir aos 
seus descendentes,

C. Considerando que uma luta eficaz contra a SIDA tem de ser dirigida aos factores que 
continuam a colocar as mulheres em risco e a aumentar a sua vulnerabilidade, como a 
violência contra as mulheres, o tráfico de mulheres, a pobreza, a discriminação sexual, a 
promiscuidade sexual e o desrespeito dos princípios éticos,

1. Tendo em conta que, em 2005, houve cerca de cinco milhões de novos casos de 
contaminação pelo VIH e que, nesse mesmo ano, morreram três milhões de pessoas de 
doenças associadas à SIDA, das quais mais de meio milhão (570.000) eram crianças1, 
solicita às instituições, aos governos e a outros organismos que desenvolvam esforços 
concertados no sentido de garantir não só a inclusão de crianças, adolescentes e jovens nas 
estratégias de luta contra o VIH/SIDA, mas também que estes se tornem o elemento mais 
importante dessas mesmas estratégias,

2. Congratula-se com a intenção da Comissão de envolver activamente a sociedade civil na 
elaboração, execução e controlo das acções políticas; entende que uma componente 
importante da concretização e credibilidade do trabalho contra o VIH/SIDA, a nível 
nacional e europeu, consiste em envolver especialmente os seropositivos e as suas 
organizações;

3. Está ciente de que a utilização de preservativos reduz o risco de contágio do VIH nas 
relações sexuais, mas uma série de estudos sobre comércio sexual demonstra que os 
clientes preferem comprar sexo sem preservativos; salienta, por isso, que a prostituição 
representa um risco de contágio acrescido; considera que a legalização da prostituição 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) "Gender Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence," Issue Brief No.3, Junho de 2005.
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" A Joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45.
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provoca um aumento geral do comércio sexual, tanto legal como ilegal, aumentando 
subsequentemente também o risco de contágio; considera que a legalização da prostituição 
não se traduz em sexo mais seguro, porque se tem revelado muito difícil, na prática, 
controlar a utilização de preservativos, mesmo em bordéis legais; assinala, além disso, que 
os controlos de saúde regulamentados só abrangem quem vende sexo, não os clientes;

4. Insta os Estados-Membros e a Comissão - tendo em conta que as mulheres infectadas com 
VIH são frequentemente expostas à violência dos parceiros masculinos e que as mulheres 
correm mais risco de serem contagiadas com VIH - a tomarem medidas de combate à 
violência contra as mulheres, como é pedido na sua resolução de 2 de Fevereiro de 2006 
sobre a actual situação e eventuais futuras acções em matéria de combate à violência 
contra as mulheres1;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a recolha adequada e atempada de 
dados de vigilância discriminados por género e por idade, para apoiar e desenvolver 
campanhas contra a toxicodependência e campanhas de promoção sanitária mais 
inovadoras e mais bem direccionadas para a prevenção e o controlo da epidemia de VIH 
na União Europeia e nos países vizinhos;

6. Convida a Comissão, os Estados-Membros e todas as partes envolvidas, nomeadamente as 
organizações não governamentais e a sociedade civil, a procurarem combater a 
estigmatização e a discriminação das pessoas infectadas com o VIH/SIDA na Europa;

7. Exorta a Comissão a analisar as possibilidades e os instrumentos práticos e a utilizar os 
resultados da investigação clínica para combater o VIH/SIDA nos países parceiros, nos 
Balcãs Ocidentais e na Ásia Central, aplicando os procedimentos em vigor para a ajuda 
externa e respeitando as directrizes de acção acordadas com os países em questão nos 
documentos de estratégia, assim como nos programas indicativos;

8. Convida a Comissão a continuar a considerar a investigação no domínio do VIH/SIDA 
uma prioridade no sétimo programa-quadro;

9. Exorta a Comissão a apoiar e a desenvolver, em colaboração com os organismos de saúde 
nacionais e o Centro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças, sistemas de 
vigilância, de alerta precoce e de sensibilização do público no que respeita ao VIH/SIDA 
na Europa e nos países parceiros;

10. Chama a atenção dos Estados-Membros para a necessidade de intensificar as campanhas 
de informação e de consagrar mais recursos à luta contra o VIH/SIDA nas pessoas de 
idade compreendida entre os 15 e os 25 anos na União Europeia, tendo em conta que as 
estatísticas publicadas pela ONUSIDA em 2004 apontam para um aumento alarmante da 
incidência da doença nesta faixa etária;

11. Insta os Estados-Membros a organizarem campanhas específicas dirigidas às mulheres e a 
assegurarem e reforçarem o acesso universal à informação e a serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, a medicamentos contra o VIH tendo em vista a prevenção do risco de 

  
1 PA_TA(2006)0038.



AD\640696PT.doc 5/8 PE 378.730v02-00

PT

transmissão de mãe para filho e à terapia anti-retroviral; salienta, além disso, que a saúde e 
os direitos sexuais e reprodutivos devem ser garantidos como estratégia prioritária para a 
igualdade dos géneros e a autonomia das mulheres;

12. Convida os Estados-Membros a investir, com a participação do sector privado, no 
desenvolvimento de meios terapêuticos e de diagnóstico, financeiramente acessíveis e de 
utilização fácil, a fim de alargar o acesso ao tratamento;

13. Exorta os Estados-Membros e os serviços de saúde a adoptar medidas de higiene e de 
informação do pessoal de saúde, que é na sua maioria constituído por mulheres, a fim de 
prevenir a transmissão do VIH/SIDA aquando das transfusões de sangue durante 
intervenções cirúrgicas e aquando da prestação de cuidados de saúde aos doentes;

14. Salienta a necessidade de reforçar as sinergias entre a prevenção do VIH/SIDA e os 
programas de promoção da saúde e dos direitos sexuais;

15. Exorta a Comissão – no quadro dos novos instrumentos de financiamento externo – a 
prever fundos suficientes para poder concretizar a sua política em matéria de direitos 
sexuais e reprodutivos, em geral, e de luta contra o VIH/SIDA, em particular;

16. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a adaptar os programas de prevenção e 
tratamento às necessidades de todas as pessoas confrontadas com o VIH/SIDA, 
principalmente daquelas cuja língua, cultura e estatuto de residência possam dificultar o 
acesso aos serviços de saúde;

17. Convida os Estados-Membros a promover uma maior utilização dos meios de 
comunicação social e dos canais de distribuição mais adequados para melhorar a 
informação da povoação, em particular dos adolescentes e dos jovens, sobre a infecção 
pelo VIH, os seus mecanismos de transmissão, o teste de despistagem do VIH e os 
comportamentos que favorecem a sua prevenção;

18. Exorta a Comissão a analisar a possibilidade de integrar no Portal Europeu da Juventude 
um capítulo consagrado à luta contra a SIDA, em que se incluam, nomeadamente, os 
dados relativos às possibilidades de informação, de orientação e de cuidados disponíveis 
nos Estados-Membros no que respeita ao VIH/SIDA;

19. Apela à União Europeia e aos Estados-Membros para que, tendo em conta a prevalência 
do VIH/SIDA num número cada vez mais elevado de mulheres, continuem a investir no 
desenvolvimento de microbicidas para permitir que as mulheres se possam proteger contra 
o VIH/SIDA;

20. Exorta os Estados-Membros a assegurarem o acesso universal à educação, à instrução que 
crie condições para o desenvolvimento pessoal, incluindo a capacidade para viver em 
sociedade e princípios éticos, à aquisição de aptidões para a vida e à educação sexual que 
inclui a noção de dever e respeito para com o parceiro, e a promoverem uma maior 
segurança nas escolas para todas as crianças, a fim de aumentar a protecção contra a 
violência, o abuso, a violação, os perigos da promiscuidade sexual, a gravidez involuntária 
e as infecções sexualmente transmitidas, nomeadamente do VIH, no âmbito da 
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colaboração mais estreita possível com estabelecimentos de ensino, outros canais 
pedagógicos, os serviços sociais e os serviços empenhados no combate à delinquência 
juvenil;

21. Apela aos Estados-Membros para que, através de políticas e de programas, promovam a 
integração social e a integração no mercado do emprego das pessoas afectadas pelo 
VIH/SIDA;

22. Solicita à Comissão que mantenha o seu compromisso de reforçar o financiamento da 
investigação sobre o VIH/SIDA e a zelar por que essa investigação tenha em conta tanto 
os homens como as mulheres e inclua aspectos como, por exemplo, a ecologia e a 
fisiologia vaginal e rectal, assim como a natureza biológica e fisiológica da transmissão 
dos vírus;

23. Exorta os Estados-Membros a promoverem a participação tanto dos homens como das 
mulheres na luta contra a SIDA; insta-os a reconsiderarem a composição dos organismos 
nacionais de coordenação da luta contra a SIDA, tendo em vista assegurar uma 
representação de pessoas, tanto mulheres como homens, com proficiência em questões do 
género;

24. Congratula-se com o facto de, nos dias 24 a 27 de Outubro de 2007, Madrid acolher a XI 
Conferência Europeia sobre a SIDA e espera que, nesta ocasião, se faça um especial apelo 
à apresentação de projectos de investigação sobre esta doença por parte de jovens 
investigadores;

25. Solicita aos Estados-Membros que dêem pleno apoio às mulheres e aos homens 
responsáveis pela prestação de cuidados quotidianos às pessoas seropositivas e/ou aos 
seus filhos e órfãos; considera que estas pessoas deveriam beneficiar de uma formação em 
cuidados domiciliários e ser sensibilizadas para as medidas de prevenção da transmissão 
do VIH/SIDA e para os benefícios que um tratamento e cuidados de qualidade trazem às 
pessoas seropositivas;

26. Convida a Comissão e os Estados-Membros a, nos programas de ajuda ao 
desenvolvimento, facilitarem o acesso aos medicamentos contra o VIH/SIDA a todas as 
pessoas afectadas, em particular às mulheres grávidas, a fim de limitar a transmissão da 
doença ao feto;

27. Convida os Estados-Membros a criarem instalações de aconselhamento e de despistagem 
voluntária, eventualmente nos centros de cuidados pré-natais, como ponto de partida de 
todos os esforços no sentido de reduzir a incidência do VIH/SIDA e das doenças 
sexualmente transmissíveis nas mulheres grávidas, tanto no que respeita à prevenção das 
doenças como no que respeita aos cuidados a prestar às mulheres grávidas e aos seus 
filhos; considera que estes serviços deveriam incluir o acesso ao aborto sem riscos e a um 
aconselhamento que permita que as mulheres tomem uma decisão e dêem o seu 
consentimento com conhecimento de causa;

28. Exorta os Estados-Membros e os dirigentes do sector privado a desenvolver, aplicar e 
fazer respeitar rigorosamente as políticas que proíbem qualquer tipo de discriminação de 



AD\640696PT.doc 7/8 PE 378.730v02-00

PT

trabalhadores seropositivos ou de trabalhadores com membros da sua família 
seropositivos, assim como a organizar campanhas de sensibilização sobre o VIH/SIDA 
destinadas aos seus trabalhadores.
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