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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

- Tendo em conta as resoluções das Nações Unidas A/RES/46/121, A/RES/47/134, 
A/RES/49/179, A/RES/47/196 e ARES/50/107,

A. Recordando que, sempre que homens e mulheres são condenados a viver na miséria, os 
direitos universais e inalienáveis são violados, pelo que é nosso dever unirmo-nos para os 
fazer respeitar,

B. Salientando que os membros mais pobres da sociedade devem ser os principais parceiros 
na concepção, aplicação e avaliação das políticas económicas internacionais de luta contra 
a pobreza,

1. Reconhece que o princípio da livre circulação dos bens e dos serviços não permite, 
enquanto tal, erradicar a pobreza, mas que o comércio livre e justo pode ser um meio, 
entre outros, para ajudar os países pobres a desenvolverem-se, desde que os seus 
problemas e interesses sejam tidos especificamente em conta;

2. Solicita que o trabalho não remunerado, efectuado essencialmente por mulheres, seja 
sistematicamente analisado nas estatísticas das instituições económicas internacionais;

3. Solicita às instituições económicas internacionais que concebam medidas eficazes para 
conciliar a vida profissional e a vida familiar, independentemente da situação económica;

4. Apela à responsabilidade social dos operadores do comércio internacional e solicita às 
instituições competentes que tomem medidas específicas para garantir às pessoas que se 
encontrem em situações desfavorecidas um acesso equitativo aos sistemas de saúde, a uma 
habitação decente, à água, à justiça, à educação, à formação, à aprendizagem ao longo da 
vida, ao desporto e à cultura, para evitar um abandono prematuro da escola e facilitar a 
passagem da escola ao mercado de trabalho.


