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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um quadro regulamentar relativo a medidas de conciliação da vida familiar e dos 
estudos das mulheres jovens na União Europeia 
(2006/2276(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2°, o n°2 do artigo 3° e o artigo 141° do Tratado CE,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia proclamada em 
20001, designadamente os seus artigos 9° e 14°, sobre o direito a constituir família e sobre 
o direito à educação, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Copenhaga de 21 e 22 de Junho 
de 1993, de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000, de Estocolmo de 23 e 24 de Maço de 
2001, de Barcelona de 15 e 16 de Março de 2002, de Bruxelas de 20 e 21 de Março de 
2003, de Bruxelas de 25 e 26 de Março de 2004, de Bruxelas de 22 e 23 de Março de 2005 
e de 23 e 24 de Março de 2006 relativas à estratégia de Lisboa para o emprego e o 
crescimento, 

– Tendo em conta a Declaração Comum dos Ministros da Educação europeus, de 19 de 
Junho de 1999, em Bolonha,

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Juventude, adoptado pelo Conselho Europeu de 
Bruxelas de 22 e 23 de Março de 2005,

– Tendo em conta a Declaração Comum do Conselho e da Comissão, de 14 de Março de 
2007, sobre os serviços de acolhimento das crianças,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de Maio de 2005, sobre as políticas 
europeias da juventude, intitulada "Responder às preocupações dos jovens europeus 
aplicação do Pacto Europeu para a Juventude e promoção da cidadania activa" 
(COM(2005)0206), que prevê a necessidade de assegurar aos jovens uma educação e uma 
formação qualidade combinadas com uma maior conciliação entre a vida familiar e a vida 
profissional, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de Janeiro de 2003, intitulada 
"Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa" 
(COM(2002)0779),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de Fevereiro de 2003, intitulada "O 
papel das universidades na Europa do conhecimento" (COM(2003)0058), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de Abril de 2005, intitulada 
"Mobilizar os recursos intelectuais da Europa: Criar condições para que as universidades 

  
1 JO C 364 de 18.12.2000, p 1.
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dêem o seu pleno contributo para a Estratégia de Lisboa" (COM(2005)0152),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de Junho de 2005, intitulada "Combate 
à discriminação e igualdade de oportunidades para todos – Uma estratégia-quadro" 
(COM(2005)0224),

– Tendo em conta a Decisão n°1672/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 2006, que estabelece um Programa Comunitário para o Emprego e a 
Solidariedade Social — Progress1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de Março de 2006, intitulada "Roteiro 
para a igualdade entre homens e mulheres (2006-2010)" (COM(2006)0092),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de Março de 2005, intitulada "Livro 
Verde “Uma nova solidariedade entre gerações face às mutações demográficas"
(COM(2005)0094),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de Outubro de 2006, intitulada "O 
futuro demográfico da Europa: transformar um desafio em oportunidade" 
(COM(2006)0571),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de Outubro de 2006, referente à 
primeira fase da consulta dos parceiros sociais europeus sobre a conciliação entre vida
profissional, privada e familiar (SEC(2006)1245),

– Tendo em conta a Recomendação do Concelho 92/241/CEE, de 31 de Março de 1992 
relativa ao acolhimento de crianças2, que prevê que esses serviços sejam postos à 
disposição dos pais que frequentem um curso ou uma formação com o objectivo de aceder 
ao mercado de trabalho,

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Março de 2004 sobre a conciliação entre vida 
profissional, familiar e privada3, a sua Resolução de 9 de Março de 2005 sobre a revisão 
intercalar da Estratégia de Lisboa4, a sua Resolução sobre o futuro da Estratégia de 
Lisboa, na perspectiva do género, de 16 de Janeiro de 20065, e a sua Resolução de 1 de 
Fevereiro de 2007 sobre a discriminação contra das mulheres jovens e raparigas no 
domínio da educação6, 

– Tendo em conta o artigo 45° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2007),

  
1 JO L 315 de 15.11.2006, p 1.
2 JO L 123 de 8.5.1992, p 16.
3 JO C 102 E de 28.4.2004, p 492.
4 JO C 320 de 15.12.2005, p 164. 
5 JO C 287 E, 24.11.2006, p 323.
6 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2007)0021.
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A. Considerando que a educação e a família são matérias de competência e responsabilidade 
nacional,

B. Considerando que a educação é um direito fundamental para todos e uma condição 
indispensável à realização pessoal e à participação na vida económica e social, 

C. Considerando que o acesso ao ensino e a uma formação de qualidade são elementos 
essenciais para que os jovens, homens e mulheres, possam fornecer as competências de 
que a Europa necessita, tanto em matéria de estímulo ao emprego e ao crescimento, como 
em matéria de solidariedade entre as gerações e de renovação da população, 

D. Considerando que uma maior conciliação entre vida familiar e estudantil, a todos os 
níveis, poderá permitir uma melhor utilização do potencial dos jovens e, nomeadamente 
das mulheres jovens, e contribuir para a " sociedade do conhecimento", para a 
competitividade da economia, para a coesão social e para a renovação da sociedade 
europeia, objectivos enunciados na Estratégia de Lisboa revista,

E. Considerando que o futuro da Europa depende da sua capacidade para promover 
sociedades acolhedoras para as crianças e para os jovens e que, nesse âmbito, a realização 
das aspirações familiares não deveria opor-se às opções a efectuar a nível educativo e 
profissional ou constituir um entrave ao prosseguimento ou ao reinício das mesmas,

F. Considerando que a duração acrescida dos estudos1, a carência de estímulos à criação de 
um lar autónomo, a emancipação mais tardia, assim como um acesso mais difícil à vida 
activa, podem ter como consequência, junto dos jovens, um adiamento da decisão de 
constituir uma família,

G. Considerando que as oportunidades que oferece a formação ao longo a vida e a duração 
acrescida dos estudos conduzem a um aumento da média de idades dos homens e das 
mulheres em período de estudos e de formação2,

H. Considerando que o aumento da esperança de vida influi nas relações entre as gerações e 
familiares, aumentando o número de pessoa em situação de dependência,

I. Considerando que a mencionada comunicação da Comissão relativa à conciliação da vida
profissional, privada e familiar reconhece que as políticas de conciliação devem ter 
igualmente em conta as jovens e os jovens que ainda se encontram no sistema de ensino 
superior, 

J. Considerando que as dificuldades materiais dificultam frequentemente o acesso aos 
estudos e a sua prossecução e que essas dificuldades são particularmente graves para as 

  
1 Francesco C. Billari, Dimiter Philipov, “Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe”, European Demographic Research Papers 2005.
2 Relatório EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe", a média de 
idades dos estudantes é de 28 anos no Reino Unidp, de 25,3 anos na Áustria, de 24,6 anos na Finlândia, de 24,2 
anos nos Países Baixos e de 24,1 anos na Irlanda.
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mulheres e os homens jovens que, paralelamente aos seus estudos, assumem 
responsabilidades familiares e, eventualmente profissionais1,

K. Considerando que, muito embora não incumba aos Estados-Membos influir na opção 
individual de ter filhos ou não, deveria ser da sua responsabilidade a criação de um 
ambiente social e económico favorável aos jovens pais,

L. Considerando que as estatísticas revelam que os europeus não têm o número de filhos que 
desejariam2,

M. Considerando que são sobretudo as mulheres que se ocupam das pessoas dependentes3,
que são mais susceptíveis do que os homens de não prosseguir os seus estudos, de os 
abandonar ou de nunca voltar a retomá-los, o que conduz inevitavelmente a uma 
discriminação de facto em matéria de acesso e prossecução dos estudos e da formação ao 
longo da vida, bem como a desigualdades entre os homens e as mulheres na vida 
profissional,

N. Considerando que, na maioria dos países, o facto de ter um emprego durante os estudos 
impossibilita a elegibilidade para uma ajuda social ou é um factor de redução do montante 
da ajuda atribuída, e que o estatuto de estudante, sobretudo no caso da existência de uma 
pessoa a cargo, dificulta consideravelmente a concessão de empréstimos ou de créditos 
bancários,

O. Considerando que as responsabilidades familiares implicam necessidades específicas num 
certo número de domínios, nomeadamente em matéria de habitação, de serviços de
acolhimento e de flexibilidade no seguimento dos cursos, 

P. Considerando que o tratamento dos(as) estudantes com responsabilidades  familiares 
difere em função dos países e dos estabelecimentos de ensino superior ou profissional
(elemento susceptível de constituir um obstáculo à sua mobilidade e, consequentemente, à 
realização das suas aspirações escolares e profissionais) e que as suas necessidades não 
são tomadas em consideração de forma análoga nos diferentes sistemas educativos, bem 
como em matéria de critérios de atribuição das ajudas a estudantes, 

1. Observa que as recomendações apresentadas dizem respeito aos jovens, e, nomeadamente, 
às mulheres jovens, em período de estudos ou de formação e que têm responsabilidades 
familiares ou que desejam assumi-las;

2. Recorda que, de acordo com as conclusões do Livro Verde sobre a demografia, o défice 
demográfico europeu se deve, entre outros elementos, à realização mais tardia das 
diferentes fases da vida (estudos, trabalho, família);

  
1 Rapport Eurostudent 2005, « Social and Economic Conditions of student life in Europe »: 91% dos estudantes 
trabalham nos Países Baixos, 69% na Irlanda, 67% na Áustria, 66% na Alemanha, 65% na Finlândia.
2Comunicação da Comissão de 16 de Março de 2005, intitulada "Livro Verde: Livro Verde “Uma nova 
solidariedade entre gerações face às mutações demográficas""(COM(2005)0094)
3 Rapport Eurostudent 2005, « Social and Economic Conditions of student life in Europe »: 13,8% das 
estudantes com um filho na Letónia, contra 5,3% dos estudantes, 12,1% contra 10,4% na Irlande, 11,5% contra
10,1% na Áutria.
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3. Congratula-se com o facto de a Comissão, na referida comunicação relativa à conciliação 
da vida profissional, privada e familiar, reconhecer que as políticas de conciliação devem 
ter igualmente por objecto as mulheres e os homens jovens que ainda se encontram no 
sistema de ensino superior, muito embora lamente a carência de propostas concretas sobre 
a matéria;

4. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros, no âmbito do seu empenhamento em prol de 
uma sociedade mais convivial para as crianças e os jovens, a promover políticas 
favoráveis à conciliação da vida estudantil com a vida familiar a fim de permitir aos 
jovens e às jovens terem o número de filhos que desejam, valorizando a sua contribuição 
para o crescimento e para a competitividade europeia;

5. Encoraja os Estados-Membros a reconhecer melhor a situação dos jovens e, 
nomeadamente, das jovens, com responsabilidades familiares durante o período de 
estudos ou de formação, em especial pondo à sua disposição ajudas sociais específicas 
adaptadas às suas necessidades e independentes do exercício ou não de uma actividade 
profissional concomitantemente com os estudos;

6. Encoraja os Estados-Membros a tomar medidas tendentes a que os seguros para 
estudantes sejam extensíveis às pessoas que se encontrem a cargo do(a) estudante; 

7. Convida os Estados-Membros e os estabelecimentos de crédito a simplificar e facilitar a 
concessão de empréstimos em condições vantajosas aos jovens e às jovens que combinem 
responsabilidades familiares com um período de estudos ou de formação;

8. Encoraja os Estados-Membros, em parceria com as autoridades locais e as instituições de 
ensino superior ou profissional a adoptarem as medidas necessárias para que os estudantes
que são pais possam beneficiar de habitações adaptadas às suas necessidades, bem como 
de serviços de acolhimento suficientes e adequados, obedecendo às mesmas condições de 
elegibilidade que os pais que trabalham; convida os Estados-Membros a explorar 
plenamente as possibilidades proporcionadas pelos fundos comunitários, designadamente 
pelo FSE, neste domínio;

9. Encoraja os estabelecimentos de ensino superior e profissional a criar serviços de 
acolhimento no seio das suas infra-estruturas e convida os Estados-Membros a apoiar este 
tipo de iniciativas;

10. Convida os Estados-Membros, em associação com os estabelecimentos de ensino superior 
e profissional a propor uma organização mais flexível dos estudos, por exemplo, mediante 
uma oferta acrescida de ensino à distância e possibilidades de estudos a tempo parcial;  

11. Encoraja os Estados-Membros, em associação com os estabelecimentos de ensino superior 
e profissional a recorrer de forma acrescida às técnicas flexíveis de aprendizagem 
decorrentes das novas tecnologias e a pô-las à disposição de todos os jovens em período 
de estudos ou de formação, nomeadamente dos jovens e das jovens com responsabilidades 
familiares;
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12. Convida os Estados-Membros, em associação com os estabelecimentos de ensino superior 
e profissional, a ter particularmente em conta as necessidades das estudantes grávidas e
das jovens mães a fim de favorecer a prossecução dos estudos ou o reingresso nos
mesmos;

13. Convida os estabelecimentos de ensino superior e profissional a sensibilizar o respectivo 
pessoal docente e profissional para as necessidades específicas desses estudantes e dessas 
estudantes e, se necessário, a instituir serviços de apoio e aconselhamento e eles 
destinados com o objectivo de facilitar a sua entrada, prossecução ou reintegração no 
ensino superior ou profissional;

14. Convida os estabelecimentos de ensino superior e profissional a ter em conta a situação 
financeira dos jovens e das jovens com responsabilidades familiares, aquando do cálculo 
das despesas de escolaridade, e encoraja-os a fornecer-lhes uma assistência adequada; 

15. Convida os Estados-Membros e os parceiros sociais, no âmbito da formação ao longo da 
vida, a prever, nomeadamente, possibilidades de licenças parentais, bem como uma maior 
flexibilidade nas condições de trabalho, nomeadamente através do recurso às novas 
tecnologias;

16. Recorda que a implicação maioritária das mulheres jovens na tomada a seu cargo das 
pessoas dependentes conduz a uma discriminação entre os homens e as mulheres a nível 
educativo e profissional; convida, consequentemente, os Estados-Membros a valorizar a 
vida em família e a promover o papel dos pais, bem como uma melhor partilha das 
responsabilidades na vida familiar, incluindo durante o período de estudos, enquanto 
componente plena da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres;

17. Recomenda aos Estados-Membros, ao Conselho e à Comissão, no âmbito do Método 
Aberto de Coordenação e das reuniões dos Ministros da Educação, a proceder ao 
intercâmbio das melhores práticas em matéria de apoio aos(às) estudantes com 
responsabilidades familiares, bem como a ter em conta as disposições inovadoras  
aplicadas em certos países europeus neste domínio;

18. Recomenda aos Estados-Membros e à Comissão, respectivamente, que, aquando da 
elaboração e da aplicação dos programas comunitários e nacionais em matéria de 
educação, tenham em conta a situação particular dos(as) estudantes com  
responsabilidades familiares e chama a atenção para a importância de incluir nesses 
programas acções horizontais favoráveis à conciliação entre a vida estudantil e a vida 
familiar; 

19. Convida os Estados-Membros a analisar, em função da respectiva situação nacional, se 
uma reforma dos seus sistemas educativos que favoreça a flexibilidade e uma melhor 
gestão do tempo de estudo, teria por efeito acelerar a emancipação dos jovens e a sua 
entrada na vida activa, bem como a realização das suas ambições familiares;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Estados-Membros. 
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS

De acordo com os objectivos definidos em 2000 no Conselho Europeu de Lisboa, a Europa 
deverá, até 2010, tornar-se a economia do conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do 
mundo, susceptível de um crescimento económico sustentável, acompanhado por uma 
melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e uma maior coesão social. 
A estratégia foi concebida para permitir à União aceder às condições do pleno emprego e 
reforçar a coesão até 2010. O Conselho considerou igualmente que o objectivo global dessas 
medidas consistia em aumentar, até 2010, o nível de emprego global da UE para 70% e o 
nível de emprego das mulheres para mais de 60%1.

Nos Conselhos Europeus de Estocolmo2 e de Barcelona3, os chefes de Estado e de governo 
reconheceram que o futuro da economia e da sociedade europeia dependerá dos seus 
cidadãos, e em particular das jovens gerações, e de seu nível de formação. A este respeito, 
todos os jovens, homens e mulheres, devem poder beneficiar de uma educação e de uma 
formação de qualidade, adaptadas às novas exigências do mercado, bem como de actualização 
permanente dos seus conhecimentos a fim de poder entrar e progredir de forma duradoura no 
mundo do trabalho. 

O nível de estudos é uma determinante essencial do crescimento e da capacidade de inovação 
de uma sociedade. Com efeito, a OCDE estima que acrescentar um ano suplementar ao nível 
médio de estudos aumenta a taxa de crescimento de cerca de 5% de forma imediata e de 2,5% 
adicionais a longo prazo4.

A educação e a formação produzem benefícios económicos e sociais, desenvolvendo as 
competências pessoais e cívicas ao mesmo tempo que as aptidões profissionais. O 
investimento nos recursos humanos é, pois, um instrumento chave para o reforço da inclusão 
social. Com efeito, um estudo da OCDE revela que, nos países cujo nível médio de estudos é 
mais elevado, há menos desigualdades entre os indivíduos5. 

O nível de estudos tem também um impacto incontestável no emprego, dado que as taxas de 
desemprego são mais baixas quando os níveis de estudos são mais elevados6, o que reduz 
correlativamente os custos sociais correspondentes. É também claro que o nível de emprego 
aumenta com o nível de estudos atingido. Se se considerar o conjunto da população de idade 
compreendida entre 25 e 64 anos, o nível de emprego dos qualificados com um diploma de 

  
1 Conselho Europeu de Lisboa, Março de 2000.
2 Conselho Europeu de Estocolmo, 23-24 de Março de 2001.
3 Conselho Europeu de Barcelona, 15-16 de Março de 2002.
4 De la Fuente et Ciccone, "Human capital in a global and knowledge-based economy" (O capital humano numa 
economia baseada no conhecimento), relatório final para a DG Emprego e Assuntos Sociais, Comissão Europeia, 
Maio de 2002.
5 Programa Internacional para o seguimento dos conhecimentos dos estudantes ("Programme International pour 
le Suivi des Acquis des Eléves"), OCDE, 2002
6 Por último, a taxa de desemprego dos licenciados era, em 2001, de 3,9%, ou seja, três vezes inferior à das 
pessoas com baixos níveis de qualificações.
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ensino superior era, em 2001, de 84%, ou seja, cerca de 15 pontos superior à média de todos 
os níveis de estudos e cerca de 30 pontos mais elevado que o das pessoas que tinham atingido, 
no máximo, o nível do ensino secundário inferior1. 

Embora estes dados demonstrem que é essencial investir nos recursos humanos que 
constituem os jovens a fim de lhes permitir contribuir plenamente para a perenidade 
económica e social da sociedade europeia, cumpre não omitir o potencial dessa 
juventude para a renovação demográfica das nossas sociedades. 

Com efeito, como indicou a Comissão Europeia no seu Livro Verde Livro Verde “Uma nova 
solidariedade entre gerações face às mutações demográficas"2 e o Conselho no seu Pacto 
Europeu para a Juventude3, chegou o momento de criar sociedades conviviais para as crianças 
e os jovens mediante a melhoria da formação profissional e da qualidade do emprego, bem 
como a criação de um ambiente favorável à sua integração social e à realização das suas 
ambições familiares.

Todas as estatísticas demonstram que os europeus, e sobretudo os mais instruídos, não têm o 
número de filhos que gostariam de ter. A concretização das ambições reais é afectada por 
factores sociais e económicos que conduzem a uma realização mais tardia das diferentes fases 
da vida: o prolongamento da duração dos estudos, a emancipação mais tardia, períodos de 
adaptação profissional e o acesso mais difícil à vida activa são factores que levam a um 
adiamento da decisão dos jovens de constituir uma família. 

Ora, como demonstraram recentemente diversos estudos22 sobre a fertilidade na Europa, os 
nascimentos tardios não poderão compensar os nascimentos que não tiveram lugar numa 
idade mais jovem. Esses mesmos estudos demonstram igualmente que a decisão de constituir 
uma família a uma idade mais avançada tem igualmente custos para os sistemas de saúde 
pública, uma vez que os riscos são maiores para a mãe e para o filho. Além disso, os factores 
biológicos relacionados com a idade da mulher são susceptíveis de impedir as pessoas de ter o 
número de filhos que desejariam.  

Embora seja verdade que não incumbe aos Estados-Membros influir sobre as escolhas 
individuais de ter filhos ou não, os Estados deveriam criar todas as condições para 
permitir aos europeus terem os filhos que desejam. 
Um dos meios para alcançar esse objectivo seria a criação de um quadro social,
económico e educacional favorável que permitisse aos jovens europeus realizar as suas 
ambições familiares numa fase mais precoce da vida, sem que isso influísse 
necessariamente de forma negativa sobre as suas oportunidades de formação ou de 
carreira. 

Na sua recente Comunicação respeitante à conciliação da vida privada, familiar e 

  
1 idem
2 Comunicação da Comissão de 16 de Março de 2005 intitulada "Livro Verde “Uma nova solidariedade entre 
gerações face às mutações demográficas"(COM(2005)0094).
3 Comunicação da Comissão, de 30 de Maio de 2005, sobre as políticas europeias da juventude, intitulada 
"Responder às preocupações dos jovens europeus aplicação do Pacto Europeu para a Juventude e promoção da 
cidadania activa" (COM(2005) 206.
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profissional1, a Comissão Europeia parece reconhecer a justeza de tal perspectiva, pois 
indica, na parte respeitante à organização do trabalho, que as políticas públicas de 
conciliação deveriam igualmente incluir os jovens e as jovens que ainda frequentam o 
ensino superior.

Para além de uma melhor utilização do potencial dos jovens, a necessidade de favorecer a 
conciliação entre a vida familiar e o período de estudos é ainda apoiada pelo facto de o 
prolongamento da duração dos estudos e as possibilidades oferecidas pela formação ao longo 
da vida contribuírem para aumentar a média de idades dos estudantes. Assim, segundo as 
estatísticas do relatório EUROSTUDENT de 20052, a média de idades dos estudantes é de 28 
anos no Reino Unido, de 25,3 anos na Áustria, de 24,6 anos na Finlândia, de 24,2 anos nos 
Países Baixos e de 24,1 anos na Irlanda. 

Assim sendo, em diversos países, os estudantes assumem responsabilidades familiares 
paralelamente aos seus estudos ou optam por realizar as suas ambições familiares tendo filhos 
antes do final dos estudos. Por exemplo, na Suécia, 41% das mulheres têm o primeiro filho 
antes do fim dos estudos, 31% na Finlândia e 30% na Noruega. 
Aliás, a proporção dos estudantes que são pais é muito elevada em diversos países europeus 
como a Irlanda, onde 11,3% dos estudantes têm filhos, 10,8% na Áustria, 10,7% na Letónia e 
8% na Finlândia.

Infelizmente, na maior parte dos países europeus, com excepção de alguns países 
nórdicos que dispõem de um arsenal de medidas sociais e económicas favoráveis aos 
estudantes que são pais, os estudantes com responsabilidades familiares têm de fazer
face a dificuldades consideráveis, tanto a nível da universidade como na vida quotidiana. 
Com efeito, têm necessidades específicas nomeadamente em matéria de habitação, de 
serviços de acolhimento, de flexibilidade no ritmo dos cursos, etc. Todavia, de um modo 
geral, essas necessidades não são ou são pouco reconhecidas no âmbito dos sistemas 
educativos e sociais, o que, aliás, é demonstrado pela carência de estatísticas e de dados 
relativos às condições de vida desses estudantes.

O facto de não se ter em conta a situação específica dos estudantes com
responsabilidades familiares é susceptível de originar discriminações no acesso ao ensino 
de todos os níveis e à formação ao longo da vida. Com efeito, as grandes disparidades de 
tratamento que se observam nos diferentes Estados-Membros constituem um entrave 
suplementar ao prosseguimento das ambições educativas e, consequentemente, 
profissionais, incluindo em matéria de mobilidade.

As mulheres são particularmente fragilizadas, uma vez que são elas que, de um modo geral, 
assumem as responsabilidades familiares, mesmo durante os estudos. Assim, ainda de acordo 
com o relatório EUROSTUDENT, 13,8% de estudantes do sexo feminino têm um filho, na 
Letónia, contra 5,3% de estudantes do sexo masculino, 12,1% de estudantes do sexo feminino 
têm um filho contra 10,4% de estudantes do sexo masculino, na Irlanda, 11,5% contra 10,1% 
na Áustria.

  
1 Comunicação da Comissão, de 12 de Outubro de 2006, respeitante à primeira fase da consulta dos parceiros 
sociais europeus sobre a conciliação da vida profissional, privada e familiar (SEC(2006) 1245).
2 Relatório EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe
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Devido à carência de apoio adequado, as jovens estudantes são, pois, mais susceptíveis do que 
os homens de não prosseguir os seus estudos, de os abandonar ou de nunca os vir a retomar, o 
que conduz inevitavelmente a desigualdades entre os homens e as mulheres a nível da vida 
profissional e a uma perda do seu potencial.

Posição da relatora:

A relatora regozija-se com o facto de Comissão, na sua recente Comunicação respeitante à 
conciliação da vida profissional, privada e familiar, ter reconhecido que as políticas de 
conciliação deveriam igualmente visar as jovens e os jovens que ainda se encontram no 
sistema do ensino superior, embora deplore que não tenha apresentado propostas concretas a 
esse respeito. 

No contexto dos desafios demográficos e do empenho dos Estados-Membros no sentido de 
criar sociedades mais conviviais para as crianças e para os jovens, a relatora pretende
sublinhar a necessidade de adoptar políticas públicas que proporcionem maior apoio aos 
jovens a fim de que estes possam assumir e realizar paralelamente os seus projecto 
educativos e familiares sem terem necessariamente de dar prioridade a um desses 
projectos em detrimento do outro. 

Para tal, a relatora propõe que as expectativas e as necessidades dos jovens e das jovens que, 
paralelamente aos seus estudos ou à sua formação, assumem responsabilidades familiares, 
sejam tidas em maior consideração tanto a nível dos sistemas educativos como a nível dos 
sistemas sociais.

Entre as medidas preconizadas neste contexto, a relatora recomenda que os Estados-Membros
ponham à disposição desses jovens ajudas sociais específicas adaptadas às suas 
necessidades, cuja concessão ou o montante não seja posto em causa ou diminuído em razão 
do exercício de uma actividade profissional paralelamente aos estudos.

Além disso, tendo em conta as dificuldades materiais com que se debatem esses(as) 
estudantes, a relatora sugere que os estabelecimentos de ensino superior ou profissional 
tenham em conta as dificuldades financeiras desses(as) estudantes no cálculo das 
despesas de escolaridade e que os estabelecimentos de crédito lhes  facilitem a concessão 
de empréstimos ou de créditos. 

A relatora convida igualmente os Estados-Membros, em associação com as autoridades locais 
e os estabelecimentos de ensino superior ou profissional, a, por um lado, aumentar a oferta de 
habitações pouco onerosas adaptadas às necessidades dos estudantes (casais ou em situação 
monoparental) que têm filhos a seu cargo e, por outro lado, a fornecer serviços de 
acolhimento de crianças em número suficiente e a preço abordável.

Além disso, a fim de facilitar a conciliação do período de estudos com a vida familiar, a 
relatora encoraja os Estados-Membros e os estabelecimentos de ensino superior e profissional 
a propor uma organização mais flexível do ritmo dos estudos (por exemplo, a meio 
tempo), a recorrer de forma acrescida a técnicas de aprendizagem decorrentes das novas 
tecnologias e a pô-las à disposição de todos os estudantes, nomeadamente dos que têm 
responsabilidades familiares.
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Por último, a relatora convida os estabelecimentos de ensino superior e profissional a
sensibilizar o seu pessoal docente e profissional para as necessidades particulares desses 
estudantes e, se necessário, a criar serviços de apoio e de conselho a eles destinados com 
vista a facilitar a sua entrada, permanência ou reintegração no ensino superior ou profissional.

Embora as políticas da família e as políticas de educação sejam uma competência nacional, a 
relatora recomenda, no âmbito do Método Aberto de Coordenação, um intercâmbio das 
boas práticas em matéria de apoio aos(às) estudantes que têm responsabilidades 
familiares, bem como uma tomada em consideração das disposições inovadoras 
aplicadas em certos países europeus.
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