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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a ausência de discriminação com base no sexo e a solidariedade entre gerações
(2008/2118 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os trabalhos de Gary Becker, Prémio Nobel de Ciências Económicas em 
1992, nomeadamente sobre as capacidades humanas1,

– Tendo em conta o Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano de 1995, 
consagrado ao estudo de "A Revolução da igualdade entre os sexos"2, do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de Dezembro 2000, sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada "Uma Europa para todas as idades – Promover a prosperidade e a 
solidariedade entre as gerações"3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada "Resposta da Europa ao Envelhecimento da População Mundial – Promover o 
Progresso Económico e Social num Mundo em Envelhecimento – Contribuição da 
Comissão Europeia para a II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento" 
(COM(2002)0143),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2004, sobre a conciliação entre vida 
profissional, familiar e privada4,

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

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "Uma nova solidariedade entre 
gerações face às mutações demográficas" (COM(2005)0094), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de Março de 2006, sobre os desafios 
demográficos e a solidariedade entre gerações5,

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

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de Junho de 2007, sobre um quadro regulamentar 
relativo a medidas de conciliação da vida familiar e dos estudos das mulheres jovens na 

                                               
1 Becker, Gary: The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Chicago, 1976. 
2 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters; nomeadamente, o capítulo 4.
3 JO C 232 de 17.8.2001, p. 381.
4 JO C 102 E de 28.4.2004, p. 492.
5 JO C 292 E de 1.12.2006, p. 131.
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União Europeia1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada "Promover a 
solidariedade entre as gerações" (COM(2007)0244),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação 
da Comissão intitulada "Promover a solidariedade entre as gerações"2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 27 de Setembro de 2007, sobre a igualdade entre as 
mulheres e os homens na União Europeia – 20073, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado "O futuro 
demográfico da Europa: factos e números" (SEC(2007)0638),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de Fevereiro de 2008, sobre o futuro demográfico 
da Europa4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 Setembro de 2008, sobre a igualdade entre 
mulheres e homens – 20085,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2008),

Principais observações da vida quotidiana

A. Considerando que a Estratégia de Lisboa visa integrar no mercado laboral 60% das 
mulheres aptas para o trabalho; que os esforços relativos ao desafio demográfico 
procuram promover uma maior taxa de natalidade, a fim de enfrentar as exigências do 
futuro; que estas duas políticas públicas têm por alvo a mesma população feminina, 
designadamente, a mulher dos 18 aos 49 anos, considerada simultaneamente como 
trabalhadora e como mulher que acolhe a vida e traz filhos ao mundo, mas que assume 
igualmente a seu cargo a assistência a pessoas idosas; verificando que é conveniente, 
doravante, articular as diversas políticas não só em função do rendimento profissional dos 
trabalhadores, mas também em função do seu papel social enquanto seres humanos,

B. Considerando que as várias alternativas em torno das quais se articula a escolha entre um
emprego formal e o trabalho informal não comercial não produzem os mesmos efeitos no 
que se refere às suas consequências económicas e que a discriminação múltipla, mas 

                                               
1 JO C 146 E de 12.6.2008, p. 112.
2 JO C 120 de 16.5.2008, p. 66.
3 JO C 219 E de 28.8.2008, p. 324.
4 Textos Aprovados desta data, P6_TA(2008)0066.
5 Textos Aprovados desta data, P6_TA-PROV(2008)0399.
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latente, das mulheres e dos homens que desejariam optar por investir no trabalho informal 
não comercial se traduz, por conseguinte, na obrigação de escolher entre dois pólos de 
uma alternativa que não são reconhecidos como equivalentes do ponto de vista 
económico,

C. Recordando que a ausência de discriminação com base no sexo incide, antes de mais e 
em regra, não só nas mulheres/mães, mas também nos homens/pais; verificando que 
qualquer acção política neste domínio não deve continuar a concentrar-se unicamente na 
mulher e que as políticas europeias e nacionais devem, doravante, tomar em consideração 
as necessidades e as capacidades dos homens/pais neste domínio,

D. Recordando que o conceito de solidariedade entre gerações não se limita apenas ao 
acolhimento da vida, mas diz igualmente respeito à responsabilidade pelas pessoas idosas 
e dependentes, bem como à promoção das capacidades humanas dos cidadãos, 
nomeadamente das gerações futuras,

E. Constatando a existência, na população europeia, de uma "geração sanduíche" com 
idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, que se caracteriza frequentemente pela 
acumulação da função de pais com o estatuto de filhos que têm a cargo pessoas idosas e 
dependentes e, ainda, com o estatuto de trabalhadores integrados no mercado de trabalho,

F. Considerando os trabalhos de Gary Becker, Prémio Nobel de Ciências Económicas de 
1992, que ilustram, mediante modelos económicos e matemáticos, o valor económico da 
produção doméstica realizada pelas mulheres, nomeadamente no que se refere ao trabalho 
doméstico, à educação dos filhos, à assistência a pessoas dependentes, 
independentemente da sua idade ou do seu estado de dependência, ou ainda à animação 
de redes de solidariedade entre gerações,

G. Considerando que a tradução, em termos de valor monetário, do trabalho informal não 
comercial que as mulheres/mães e os homens/pais efectuam fora do mercado representa 
mais do que uma questão de justiça e que as ciências económicas atribuem, actualmente, 
uma importância crescente à criação de riqueza nacional através da economia doméstica,

H. Considerando que importa fazer eco do relatório do PNUD referente ao ano de 1995, 
anteriormente citado, no qual se observa que, se tomássemos mais em consideração a 
actividade humana no domínio do trabalho informal não comercial consagrado à 
solidariedade entre gerações, da mesma maneira que consideramos as transacções 
comerciais avaliadas em função dos salários vigentes, chegaríamos a avaliações 
monetárias colossais para o trabalho realizado pelas mulheres/mães e pelos homens/pais; 
que este mesmo relatório refere que, se as estatísticas nacionais reflectissem plenamente o 
contributo invisível das mulheres/mães e dos homens/pais, as instâncias decisórias não 
poderiam continuar a ignorá-las nas suas decisões relativas, nomeadamente, às políticas 
de conciliação entre vida familiar e vida profissional "formalizada",

I. Considerando a discriminação múltipla, mas latente, das mulheres/mães e dos 
homens/pais neste domínio, que reside antes de mais na obrigação de escolher entre dois 
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pólos de uma alternativa (trabalho formal ou trabalho informal) que não são reconhecidos 
como equivalentes do ponto de vista económico,

J. Recordando que a discriminação múltipla das mulheres/mães e dos homens/pais no que 
se refere ao reconhecimento oficial do seu trabalho informal está ligada a um conjunto de 
factores jurídicos, sociais e económicos que vão muito além do mero princípio "para 
trabalho igual, salário igual", e que radica, nomeadamente, no facto de as mulheres/mães 
ou os homens/pais serem obrigados a escolher um emprego formalizado, pela simples 
razão de o trabalho doméstico não ser reconhecido, não obstante o emprego formalizado 
estar exposto às diferenças salariais e perturbar o equilíbrio entre a realização do projecto 
familiar e as ambições profissionais,

K. Considerando que os sistemas de contabilidade nacional (SCN) dos Estados-Membros 
não reconhecem o valor do trabalho informal não comercial nas suas diversas formas, 
embora este represente, segundo os modelos matemáticos, um terço da riqueza nacional, 
medida pelo PIB,

Reconhecimento do trabalho realizado fora do mercado de emprego formalizado

L. Considerando que uma pessoa que consagre o seu tempo e as suas capacidades ao 
acolhimento de crianças ou à assistência a uma pessoa idosa deverá ser reconhecida pela 
sociedade e que este objectivo poderá ser alcançado conferindo direitos próprios a essa 
pessoa, nomeadamente em matéria de cobertura social e de reforma,

M. Considerando que o papel educativo das mulheres/mães e dos homens/pais relativamente 
às gerações futuras e às pessoas idosas e dependentes é essencial ao progresso do bem 
comum e deve ser reconhecido como tal por via de políticas transversais, nomeadamente 
para as mulheres e os homens que escolham livremente consagrar-se plena ou 
parcialmente a essa tarefa,

Papel especial dos "jovens reformados"

N. Considerando que as pessoas de cinquenta anos ou mais carecem de falta de 
reconhecimento das suas capacidades profissionais, o que se traduz, nomeadamente,
numa taxa de desemprego mais elevada entre esta faixa da população,

O. Considerando que muitas vezes, apesar de se encontrarem fora do mercado de trabalho 
formalizado, estes "jovens reformados" são detentores de sabedoria, de capacidades e de 
conhecimentos necessários ao progresso da sociedade, que importa, por conseguinte, 
fazer frutificar em benefício do bem comum, graças às políticas específicas que visam 
este grupo-alvo,

Responsabilidade especial dos homens/pais

P. Considerando o papel importante dos homens/pais na realização de uma verdadeira 
igualdade que respeite as diferenças e a complementaridade entre mulheres e homens,
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Estabelecer condições favoráveis à livre escolha que conduzam ao equilíbrio entre 
projectos familiares e ambições profissionais

Q. Considerando que, na maioria das regiões europeias, a adaptação dos horários de trabalho 
não parece representar uma grande ajuda para as pessoas que têm filhos, e que os 
trabalhadores com filhos têm menores possibilidades de ocupar postos de trabalho com 
flexibilidade de horário do que os trabalhadores sem filhos1,

R. Considerando que é preferível criar condições para que as mulheres/mães e os 
homens/pais possam escolher livremente, em condições de igualdade, a modalidade de 
acolhimento dos seus filhos e que os fundos públicos consagrados ao acolhimento de 
crianças de tenra idade devem, por conseguinte, ser reorientados no sentido de um abono
único, simples, atribuído a cada agregado familiar em função do número de filhos, ao 
qual este poderia dar a utilização que entendesse: por exemplo, pagar a admissão numa 
creche, remunerar um apoio domiciliário ou uma assistente maternal, ou recompensar um 
dos dois progenitores que cessasse a sua actividade profissional,

S. Considerando que os projectos familiares e as ambições profissionais apenas poderão ser 
integrados de forma harmoniosa se as pessoas em causa forem, do ponto de vista 
económico e social, realmente livres de escolher sem que daí resulte uma desvantagem, e 
se existirem à disposição as infra-estruturas indispensáveis,

T. Considerando que existe um risco de trabalho a tempo parcial "forçado", sobretudo para 
as mulheres/mães, sendo uma escolha que frequentemente lhes é imposta devido à falta 
de estruturas de acolhimento de crianças a um preço razoável,

Conferir visibilidade à criação invisível de riqueza nacional

1. Convida os Institutos de Estatística dos Estados-Membros a desenvolverem medidas que 
sejam de molde a integrar nos SCN o valor, repartido por sexo, do trabalho invisível no 
domínio da solidariedade entre gerações, bem como o seu contributo para o PIB nacional;

2. Convida o Eurostat a desenvolver medidas que permitam pôr em destaque o valor do 
trabalho invisível no domínio da solidariedade entre gerações, bem como o seu contributo 
para o PIB da União, e a colaborar estreitamente para esse fim com o Banco Mundial, a 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Secretariado 
Internacional do Trabalho (BIT);

3. Convida a Comissão a apresentar iniciativas concretas para validar as competências 
adquiridas no exercício de tarefas de educação, de serviços prestados a pessoas 
dependentes e de gestão doméstica, por forma a que estas competências possam ser 
tomadas em consideração quando da reinserção no mercado de emprego;

                                               
1 Eurostat, A vida dos homens e das mulheres na Europa, 2008, p. 89.
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4. Convida os Estados-Membros a adoptarem medidas que visem o reconhecimento do 
trabalho informal invisível no domínio da solidariedade entre gerações, realizado tanto 
pelas mulheres/mães como pelos homens/pais, nos planos jurídico, social e económico 
(sobretudo em matéria de segurança social, estatuto profissional, rendimentos e igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres);

5. Convida o Comité Económico e Social Europeu a encetar trabalhos com vista a definir 
critérios e normas que permitam contabilizar e avaliar os múltiplos aspectos do trabalho 
informal não comercial de mulheres e homens, com base num método homogéneo de 
avaliação e de valorização deste trabalho, bem como a definir a utilidade económica e 
social desta actividade a longo prazo e o seu contributo para o PIB;

6. Convida os especialistas em ciências sociais e económicas, em direito, mas também em 
filosofia, antropologia, neurociências, ciências do desenvolvimento da criança e 
geriatria/gerontologia, a elaborarem uma definição mais clara das diferentes 
denominações, a fim de facilitar a sua compreensão e de limitar os potenciais abusos das 
mesmas, e preconiza o lançamento de um programa de investigação transversal a nível da 
Europa com vista a estudar as formas, a intensidade e as motivações interiores da 
participação no trabalho informal não comercial que ainda não é oficialmente 
reconhecido, na animação de redes entre as gerações, bem como a concessão de um 
financiamento para este efeito;

Promover o equilíbrio entre projectos familiares e ambições profissionais

7. Convida os Estados-Membros a apoiarem e promoverem os programas operacionais 
lançados pela Comissão no âmbito da Aliança Europeia das Famílias; solicita à Comissão 
que intensifique o desenvolvimento de instrumentos para sistematizar o intercâmbio de 
boas práticas e a investigação neste domínio;

8. Convida as autoridades públicas a adoptarem as medidas necessárias que permitam às 
mulheres/mães e aos homens/pais escolher de forma mais esclarecida a forma como 
pretendem conciliar trabalho e família;

9. Convida os Estados-Membros a atribuírem prioridade aos regimes de licença (licença 
parental, licença de maternidade, licença de solidariedade) aplicáveis às pessoas que 
desejem interromper a sua actividade profissional em benefício de um filho ou da 
assistência a uma pessoa dependente;

10. Insiste em que qualquer pessoa que deseje interromper ou reduzir a sua actividade 
profissional formal para se dedicar à solidariedade entre gerações deve poder beneficiar 
de um horário flexível de trabalho; exorta, por conseguinte, as pequenas e médias 
empresas a uma cooperação mais voluntarista e as autoridades públicas a uma maior 
flexibilidade financeira nas suas previsões orçamentais em matéria de auxílios estatais;

11. Solicita aos Estados-Membros que garantam que qualquer pessoa que tenha suspendido 
temporariamente a sua actividade profissional para se consagrar ao acolhimento de 
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crianças ou à assistência a pessoas idosas ou dependentes possa ser (re)inserida no 
mercado de trabalho e manter o direito à reintegração no seu antigo posto de trabalho e à 
promoção profissional;

12. Convida os Estados-Membros a promoverem uma política fiscal que tenha em conta as 
obrigações financeiras do agregado familiar, e nomeadamente os custos do acolhimento 
de crianças e da assistência a pessoas idosas e dependentes, graças a um regime fiscal ou 
a um sistema de redução fiscal;

0

0 0

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Comité Económico e Social Europeu, bem como aos Parlamentos e aos Institutos 
Nacionais de Estatística dos Estados-Membros, ao BIT, à OCDE e ao PNUD.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

(1) O conceito de "trabalho" encontra-se definido de modo insuficiente na estratégia de 
Lisboa e está exclusivamente direccionado para o trabalho remunerado formal. Daí 
advém o facto de, nos Estados-Membros da UE, não ser reconhecida uma parte 
substancial da criação de valor em termos sociais e económicos.

As múltiplas ideias contidas no conceito de "trabalho" deveriam ser adaptadas aos novos 
requisitos da política europeia de emprego. É o enquadramento social de uma determinada 
actividade que faz com que possamos classificá-la como "trabalho remunerado formal".

O presente relatório de iniciativa do Parlamento Europeu debruça-se sobre o reconhecimento, 
segundo critérios de justiça social e económica, de actividades desempenhadas por homens e 
por mulheres e que não são tidas como "trabalho remunerado formal".

A relatora defende que, a par do trabalho remunerado, formal e tradicional, também as 
inúmeras formas de trabalho não remunerado, praticadas por mulheres e por homens 
sobretudo ao nível do voluntariado e do trabalho doméstico e familiar, sejam reconhecidas e 
inseridas no sistema de contas nacionais (SCN) dos Estados-Membros. 

(2) O reconhecimento do trabalho não remunerado é uma questão de justiça

"Quem cria porcos é um elemento produtivo da sociedade, quem cria pessoas é um elemento 
improdutivo". Já há 150 anos atrás, o economista político alemão Friedrich List chamava a 
atenção para este facto. Aquilo que, no início do século XXI, homens e mulheres realizam 
como actividade não remunerada no cuidado e educação dos filhos, no cuidado de idosos, na 
solidariedade entre gerações e também nas actividades em prol do bem público, continua, 
ainda hoje, a ser considerado como trabalho sem valor económico.

A discriminação surge quando homens e mulheres decidem livremente a favor do seu 
desenvolvimento pessoal e, neste contexto, investem na formação das capacidades humanas 
das futuras gerações, na prestação de assistência a dependentes (seja qual for a sua idade e o 
seu grau de dependência) ou ainda no apoio a redes de solidariedade intergeracionais1. Este 
empenhamento não está registado em nenhuma das estatísticas do Sistema de Contabilidade 
Nacional, embora seja por demais evidente. Os técnicos de estatísticas, peritos em descrever o 
"factor trabalho", continuam a não o ter em conta. Sem, contudo, dar entrada em qualquer tipo 
de estatística, o trabalho informal das mulheres não merece reconhecimento, embora todos os 
observadores sejam unânimes quanto à sua real existência no quotidiano.

O Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, referente ao ano 

                                               
1 ARN, Christoph, Hausarbeitsethik: Strukturelle Probleme und Handlungsmöglichkeiten rund um die Haus-
und Familienarbeit in sozialethischer Perspektive, Verlag Ruegger, Chur/Zürich, 2000; KREBS, Angelika, 
Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2002;
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de 1995, dedicado ao tema "A revolução da igualdade entre os sexos"1, começa por introduzir 
a seguinte constatação: "A expressão monetária do trabalho efectuado pelas mulheres fora do 
mercado é mais do que uma mera questão de justiça (…). Se, em contrapartida, a actividade 
humana fosse considerada transacção de mercado e fosse avaliada em função dos salários e 
remunerações vigentes, obter-se-iam avaliações monetárias gigantescas."2

(3) A abordagem ao nível das ciências económicas pelo prémio Nobel Gary Becker 

Os serviços domésticos constituem uma importante componente do desempenho económico
de todos os países. No entanto, no cálculo de bens e serviços que fazem parte do PIB, o 
trabalho doméstico não é reconhecido, o que conduz a uma subavaliação das mulheres, dado 
serem estas as responsáveis pela maior parte da produção no agregado familiar. As famílias e 
outros agregados são, na prática, pequenas empresas que, mesmo nos países mais avançados, 
produzem numerosos e valiosos bens e serviços. Criam os filhos, preparam as refeições e 
proporcionam protecção e segurança. Cuidam dos doentes da família, dão assistência aos 
idosos e demais apoio a pessoas de idade avançada, além de se desincumbirem de uma grande 
quantidade de outras tarefas muito úteis. As mulheres consagram mais de 70% de todo o seu 
tempo a estas actividades – mesmo em países igualitários como a Suécia. … Algumas 
feministas estão convictas de que a inclusão do trabalho doméstico no PIB iria elevar a 
"consciência" das mulheres, em especial nos países menos desenvolvidos. … No entanto, 
outras feministas pretendem que não haja qualquer cômputo explícito da produção das 
mulheres que apenas trabalham em casa, as chamadas "donas-de-casa", pois tal inclusão iria 
colidir com o objectivo feminista de remover as mulheres do "lar" para um "local de 
trabalho". … É tempo de reconhecer que o trabalho doméstico incorpora uma parte dos bens e 
serviços do PIB. O longo dia de trabalho, atingido após a junção do trabalho doméstico, 
permite inferir que a produção doméstica representa uma percentagem importante do total da 
produção de um país. Este tipo de trabalho acaba, afinal, por ter expressão no cômputo do PIB 
apenas quando uma família contrata alguém para tomar conta dos filhos, limpar a casa e 
cozinhar. Deixa de ser este o caso, quando um dos progenitores realiza esse trabalho. Existem 
diversas formas de quantificar e "medir" a produção doméstica. …O valor do trabalho 
doméstico pode, portanto, ser contabilizado através da despesa que seria originada pela 
aquisição, no mercado, de serviços em substituição dos prestados pelos progenitores. … A 
inclusão do trabalho doméstico na determinação do PIB daria um contributo para melhorar a 
auto-estima dos homens e das mulheres que ficam em casa para cuidar dos filhos e das 
pessoas idosas da família, além de darem andamento a outros trabalhos domésticos. Seria 
também uma oportunidade para dar uma imagem mais precisa e correcta do PIB e do 
crescimento económico, além de poder desencadear uma interpretação diferenciada da 
política governamental responsável pela afectação entre trabalho doméstico e actividade 
profissional.3

                                               
1 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters/french/; em especial o capítulo 4.
2 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , p. 6 
3 Becker, Gary : Hausarbeit - Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen [Trabalho doméstico – a fatia que 
falta ao bolo da economia](publicado em16.10.1995), in : Die Ökonomik des Alltags. Tübingen: Mohr Siebeck, 
1998. (Original: The economics of life. From baseball to affirmative action to immigration law, how real-world 
issues affect our everyday life, New York :McGraw-Hill, 1997; Einheitssacht. : The economics of life)
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(4) Modernizar as estatísticas e adaptar o SCN (Sistema de Contabilidade Nacional): 
apetrechar o conceito de trabalho para o futuro e reconhecer o contributo da actividade 
não remunerada de homens e mulheres na solidariedade entre as gerações

Em relação ao SCN, é necessário redefinir o trabalho, de modo que as actividades não 
remuneradas possam também passar a ser tidas em conta. A validade das estatísticas pode ser 
melhorada por meio de um melhor entendimento da actividade das mulheres e do seu 
comportamento no mercado de trabalho. Uma comparação o mais exacta possível, baseada 
em questões politicamente neutras e tendo como conteúdo a atitude de mulheres e homens em 
relação ao emprego, permitiria trazer a lume os pontos fortes e os pontos fracos das 
estatísticas, transmitindo indicações sobre os elementos a melhorar, bem como sobre o 
caminho a seguir.

Uma tal acção também se justificaria por outros motivos. Por um lado, os utilizadores das 
estatísticas, tais como os especialistas em estudos de mercado e os responsáveis políticos, 
passariam a dispor de informações muito mais completas, o que não é irrelevante, visto que os 
homens normalmente ocupam posições fortemente diferenciadas das mulheres, de tal modo 
que não tão afectados pelas flutuações do mercado. Por outro lado, os utilizadores teriam a 
possibilidade de compreender e analisar a especificidade da posição das mulheres e os seus 
constrangimentos próprios por comparação com a situação dos homens. Tornar-se-ia assim 
possível elaborar argumentos mais sólidos em prol da igualdade entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho. O contributo das mulheres é sistematicamente menosprezado e 
adulterado, o que vem a transmitir uma imagem incorrecta da economia de um país e dos seus 
recursos humanos, eternizando o círculo vicioso da desigualdade de tratamento entre homens 
e mulheres. Esta desigualdade, por sua vez, ainda é agravada por políticas e programas 
desadequados. Consequentemente, é importante identificar quais os elementos a considerar 
nas estatísticas dedicadas ao factor trabalho, de modo a processar todas as diferenças e 
semelhanças existentes entre a situação das mulheres e a situação dos homens no mercado de 
trabalho, com vista a oferecer às mulheres uma escolha real e isenta de discriminação em 
função da sua idade e do seu ciclo de vida, permitindo-lhe o melhor desenvolvimento 
possível, o que vem a beneficiar, a todos os níveis, a causa do bem público.

(5) Promover a equidade em função do desempenho, bem como a liberdade de escolha 

A discriminação a diversos níveis no desempenho da actividade não remunerada surge devido 
à contradição entre a lógica do mercado e a lógica da natureza humana. Segundo a lógica 
económica do mercado, qualquer cidadão em idade de procriar deve ser integrado no mercado 
laboral. A lógica da natureza humana ensina-nos, porém, que um recém-nascido necessita 
muito simplesmente do apoio da mãe e do pai, como sustentáculo que lhe permita desenvolver 
as suas capacidades humanas1. As política comunitárias não se encontraram plenamente 

                                               
1 Refira-se o trabalho de Donald W. Winnicott. Cf. DAVIS, Madeleine et WALLBRIDGE, David: Boundary and 
Space. An introduction to the work of D.W. Winnicott, Brunner/Mazel (New York) and H. Karnac (London), 
1981; Tradução francesa: Winnicott, Introduction à son oeuvre, Paris: PUF, 1992; Eine zeitgenössische 
Betrachtung: LIMINSKI, Jürgen und LIMINSKI Martine, Abenteuer Familie: Erfolgreich erziehen: Liebe und 
was sonst noch nötig ist, Augsburg: Sankt Ulrich, 2002; LIMINSKI, Jürgen, Die verratene Familie. Politik ohne 
Zukunft, Augsburg: Sankt Ulrich, 2007;
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adequadas a estes requisitos de natureza prática e humana, o que faz com que a 
compatibilidade entre a vida profissional e a vida pessoal ainda não de encontre garantida, de 
modo que estes dois mundos e os horários que lhes estão associados não são captados nem 
entendidos de modo comum e global. Às mulheres e aos homens foi dada a possibilidade de 
prosseguir uma actividade profissional formal sem que os modos de funcionamento das 
empresas tenham sido adaptados em conformidade.

As diversas alternativas associadas à escolha entre um posto de trabalho formal e uma 
actividade não remunerada não atingem, nas suas consequências, os mesmos efeitos. Logo 
que mulheres e homens possam escolher entre um trabalho formal, denominado comummente 
"carreira profissional", e um trabalho informal não remunerado, incluindo o que é 
correntemente denominado "promoção das capacidades humanas e da solidariedade entre as 
gerações", a discriminação múltipla mas latente das mulheres concretiza-se na obrigação de 
escolher entre duas alternativas que não são reconhecidas como equivalentes no plano 
económico1.

A aposta da sociedade consiste, por conseguinte, em fazer com que as mulheres possam 
escolher livremente entre as duas lógicas, cada com a sua razão de ser, numa visão mais 
abrangente do que a do mercado. O desafio articula-se em torno da exigência de não ceder à 
facilidade da lógica económica do mercado, liberto de qualquer constrangimento, mas antes 
promover o bem comum e o futuro da sociedade, centrado na realização da pessoa humana. 
De facto, o SCN e o PIB dos Estados-Membros não contêm qualquer indício sobre a 
felicidade e a qualidade de vida das pessoas nas suas diversas relações sociais. O aumento do 
rendimento nacional não conduz necessariamente ao aumento do bem-estar colectivo. Não é 
por acaso que as comunidades científicas das ciências sociais e económicas se têm debruçado 
tanto ultimamente sobre a definição de um índice que considere verdadeiramente o bem-estar 
das pessoas por país2.

                                               
1 NUSSBAUM, Martha, Women and Human development, The capabilities approach, Cambridge University 
Press, 2000, Tradução para francês: Femmes et développement humain: L'approche des capabilités, Paris: Des 
femmes - Antoinette Fouque, 2008.
2  Cf. os trabalhos mais recentes trabalhos de estatística da Organização Internacional do Trabalho e do Banco 
Mundial. Na Internet existe um sítio Web bastante acessível, no qual é explicado o princípio estatístico:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html
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