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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros convida a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que um ambiente familiar constitui um contexto propício à protecção dos 
direitos da criança, ao desenvolvimento das suas capacidades, à aquisição dos 
conhecimentos necessários ao exercício dos seus direitos e à aprendizagem dos seus 
deveres mas que, na ausência deste contexto, todas as crianças devem, de acordo com as 
disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), ter a possibilidade de 
usufruir de uma protecção alternativa que assegure o seu desenvolvimento sem sofrerem
qualquer tipo de discriminação,

B. Considerando que os direitos da criança e os direitos da mulher são indivisíveis mas que, 
a despeito das legislações nacionais e internacionais, as jovens e as mulheres são 
frequentemente vítimas de desigualdades jurídicas, sociais e económicas que afectam o 
exercício dos seus direitos positivos e fundamentais, incluindo o acesso à educação e aos 
serviços de saúde, 

1. Recorda que a protecção da saúde das mães deverá integrar a futura Estratégia sobre os 
Direitos da Criança, que deverá promover a adequação das condições de vida e de 
trabalho às mulheres grávidas ou lactantes, bem como o acesso igual e universal para 
todas as mulheres a serviços de saúde pré e pós-natais de qualidade, no intuito de reduzir 
a mortalidade maternal e infantil, bem como a transmissão de doenças da mãe à criança;

2. Recorda que a futura estratégia deverá reconhecer e valorizar o importante papel da 
família e promover políticas para a conciliação da vida profissional e da vida familiar, 
bem como políticas estruturais de cariz público e/ou privado para o pai e a mãe, de forma 
a que ambos tenham condições de assumir e partilhar as responsabilidades envolvidas na 
educação e cuidado da criança;

3. Convida os Estados-Membros a proceder à recolha de dados, com o objectivo de prevenir 
e ilegalizar nos seus territórios todos os tipos de violência perpetrada em público ou em 
privado, tais como a violência doméstica, o tráfico de seres humanos, a pornografia 
infantil, a exploração sexual ou as práticas tradicionais condenáveis, como, por exemplo,
as mutilações dos órgãos genitais femininos, os casamentos forçados e os crimes de 
honra, prestando particular atenção a grupos de risco como as jovens e mulheres 
imigradas, pertencentes a minorias étnicas e com deficiência;

4. Insta os Estados-Membros a estabelecer um quadro normativo que permita sancionar os 
promotores do turismo sexual infantil e convida os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia a subscreverem e promoverem códigos deontológicos junto da indústria 
hoteleira e turística, tais como o código ECPAT sobre a exploração sexual das crianças 
instituído pela UNICEF;

5. Sublinha que a futura Estratégia e as medidas dos Estados-Membros deverão incluir a 
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prevenção e o combate à violência cometida por jovens, particularmente no contexto 
escolar, através de campanhas de educação cívica e a adequada sensibilização dos pais e 
dos educadores, entre outras medidas;

6. Recomenda que a futura Estratégia atribua particular atenção à protecção médica, 
psicológica e social dos jovens de ambos os sexos vítimas de negligência, maus tratos, 
exploração e violência directa ou indirecta, privilegiando o interesse da criança e as 
questões de género; recorda que o impacto da violência indirecta no bem-estar das 
crianças, bem como a sua prevenção, deverão estar incluídos nos trabalhos da Comissão;

7. Solicita que a inclusão na futura estratégia preveja acções de prevenção da violência com 
base no sexo baseando-se, entre outros, no acesso não-discriminatório à educação, bem 
como em campanhas de sensibilização para a igualdade entre homens e mulheres 
destinadas aos pais e às comunidades vulneráveis, tendo em vista permitir a emancipação 
das jovens e uma melhor defesa dos seus direitos; convida a Comissão a condicionar a sua 
política de auxílio ao desenvolvimento, bem como os acordos comerciais, à aplicação de
legislação que garanta a igualdade entre os homens e as mulheres e ponha termo a todos 
os tipos de violência perpetrados contra as mulheres e as crianças;

8. Insta a Comissão a recolher dados classificados por sexo e idade sobre todas as formas de 
discriminação e violência perpetradas contra as crianças, a integrar a perspectiva da
igualdade entre os sexos em todas as políticas e instrumentos da sua futura estratégia, e a 
assegurar o acompanhamento e a avaliação destas políticas, nomeadamente através da 
orçamentação das questões de género;

9. Recorda que a eficácia da futura estratégia requer empenho e a adopção de medidas a 
longo prazo, a sua coordenação com as iniciativas e políticas nacionais, bem como o 
apoio aos agentes envolvidos e, em particular, às ONG.


