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Em Setembro de 1994, os governos de 182 paises membros da ONU reuniram-se no Cairo para perspectivarem a populavao eo desenvolvimento num mundo em
crescente interdependencia e intercomunicavao.
A Conferencia Internacional sobre Populavao e Desenvolvimento inseriu-se
num conjunto de grandes Conferencias Mundiais, promovidas pela ONU, que se
seguiram ao fim do sistema comunista e que tem como caracterfstica comum um
olhar integrado sobre as quest6cs que abordam. Foram cssas Conferencias: a
Cimeira Mundial sobre a Crianva (Nova lorquc 1990), a Conferencia das Nav6es
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro 1992), a Conferencia
Mundial sobre Nutrivao (Roma 1992), a Conferencia Mundial sobre Direitos
Humanos (Viena 1993).
Tal como foi o caso em todas estas grandes Conferencias, mas que ja tinha sido
pratica na I Conferencia Mundial sobre as Mulheres, reunida no Mexico em 1975,
a Conferencia do Cairo foi acompanhada por um Forum de Organizav6es nao-governamentais. Ai houve ocasiao para, de uma forma informal, muitos milhares de pessoas vindas de todo o mundo debaterem os seus anseios e os seus sonhos. De
alguma forma esse fermento foi comunicado a Conferencia Oficial e enriqueceu
seus trabalhos.
Alias, os adquiridos na Conferencia do Cairo, foram por sua vez incorporados
nos documentos aprovados nas duas grandes Conferencias Mundiais que !he succderam. A saber, a Cimeira do Desenvolvimento Social (Copenhaga, Marvo de 1995)

Ex-Presidente da Comissao para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres.
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ea IV Conferencia Mundial das Nay5es Unidas sobre as Mulheres (Pequim, Setembro, 1995).
No final da Conferencia do Cairo foi aprovado urn Programa de Acyao abrangendo 16 Capftulos. Vale a pena enunciar os tftulos desses Capftulos, pois comunicam-nos muito acerca do conteudo de um Programa que in1 influenciar as politicas
de muitos pafses e tambem as polfticas das agencias das Nay6es Unidas, tais como a
Organizayao Mundial de Saude, o Fundo das Nay5es Unidas para as Actividades da
Populayao, a UNICEF, a UNESCO ea Organiza9ao Internacional do Trabalho, assim
como o Programa que a todos da cobertura conheciclo pelo Programa das Na96es
Unidas para o Desenvolvimento. E prevejo que cssa influencia vai perdurar pelo
menos durante duas clecadas. Sao eles: 1) Prefimbulo; 2) Princfpios; 3) 0 intmelacionamento entre popula9ao , crescimento economico sustentado e desenvolvimento
sustentavel; 4) Igualdade de genero, equiclade c cmpoderamento das mulheres; 5)
A famflia, os papeis, direitos, composi9ao c cstrutura; 6) Crescimento populacional e
estrutura; 7) Direitos reprodutivos e sauclc rcproclutiva; 8) Saude, mobilidade e mortalidade; 9) Distribuiyao da popula9ao, Urbaniza9ao e imigra9ao interna; I0) Migrayao internacional; 11) Populayao, descnvolvimento e educayao; 12) Tecnologia,
investiga9ao e desenvolvimento; 13) Ac9ao nacional; 14) Coopera9ao internacional;
15) Parceria corn o sector nao-govcrnamcntal; 16) Seguimento da Conferencia.
Varios pafses, sobretudo islfimicos, apresentaram reservas a alguns paragrafos
do documcnto, nomeadamente aos conteudos que mais directamente tinham a ver
com os direitos das mulheres, com a sexualidade ou corn a heran9a. Foi este o caso
do Irao, Paquistao, Ubia, Iemen, Egipto, Indonesia, Argelia, Afeganistao, Sfria,
Koweit, Jordania, Malasia e Emirados Arabes Unidos.

Eclaro que 0 Programa de AcyaO I e urn texto demasiadamente longo e e por
vezes repetitivo, mas constitui o resultado de diffceis consensos. apesar de tudo e
um texto que sera muito inspirador para quem trabalha no servi9o social, na educayao e na saucle, quer seja no sector publico ou no privado e ainda para as organizay5es nao-governamentais.
A Conferencia e os temas em debate tiveram uma imensa cobertura mediatica
que se iniciou muito antes de Sctembro de 1994 e que se deve em parte as controEste Programa encontra-se adisposi~ao dos leitores no Centro de
lgualclade e para os Direitos clas Mu! heres em Lis boa e no Porto.
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versias e resistencias em torno das tematicas em discussao, levantadas por con·entes de opiniao oriundas de meios islamicos ou cat61icos ultraconservadoras. Como
sempre e apesar do sensacionalismo ou da falta do rigor que tambem fazem parte,
lamentavelmente dessas coberturas, essa atenc;ao por parte dos meios de comunicac;ao social foi largamente positiva p01·que ilustrou para a opiniao publica a interrelac;ao de muitas questoes do quotidiano com que os indivfduos e as comunidades se
debatem.
Urn ano depois do Cairo, por ocasiao da Conferencia de Pequim, uma ONG
Norte Americana, Earth Summit Watch, deu conta de urn estudo que tinha sido realizado em 53 pafses que tinham estado presentes no Cairo, a fim de avaliar se as
suas polfticas e programas tinham sido de alguma forma marcadas pelos princfpios
inclufdos no Programa de Acc;ao. Conclufu-se que 46 desses 53 pafses tinham alterado as suas polfticas
Portugal, como todos os outros pafses da ONU, foi convidado a apresentar um
Relat6rio Nacional seguindo um guiao pre-estabelecido, a fim de que o Secretariado
da ONU pudesse fazer analises comparativas a nfvel mundial. Um grupo de trabalho coordenado pela Dr.a Maria Jose Carrilho, INE, integrando representantes de
varios departamentos, incluindo a Comissao para a Igualdade e para os Direitos das
Mulheres (a qual foi representada pela Dr." Dina Canc;o), preparou cuidadosamente
esse Relat6rio.
Os trabalhos da Conferencia propriamente ditos, foram coordenados, como e
usual, pelo MNE. A delegac;ao portuguesa, intersectorial na sua composic;ao, era
chefiada pelo entao Secretario de Estado da Cooperac;ao, Dr. Brioza e Gala.
Se em termos comparativos mundiais, Portugal tern evidentemente razoes para
estar satisfeito com os progressos realizados nos Ultimos 20 anos, ha no entanto
polfticas nacionais que poderiam ser revistas a luz da reflexao safda do Cairo.
Penso que a analise do Programa, tendo em vista a elaborac;ao de urn conjunto
de Recomendac;oes a Administrac;ao Publica, as ONG e aos media nacionais seria
um trabalho interessante a realizar por um grupo de alunos/as e professores/as do
Instituto Superior de Servic;o Social.

0 governo portugues subscreveu sem reservas o Programa do Cairo, mas contudo nao tomou ate a data qualquer decisao relativamente a aplicac;ao em Portugal
desse Programa. Nao foi constitufdo urn grupo de trabalho ou de acompanhamento
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e avalia~ao que teria que ser rnultidisciplinar e envolver tarnbern as ONG. Da rninha
leitura do Prograrna penso que as polfticas nacionais nas seguintes areas mereciarn
reflexao. Indicarei as palavras-chave inclufdas nesse Programa retiradas de urn
docurnento preparado pelo Secretariado da Conferencia: Analytical tools for the
study of the Draft Programme of Action of the International Conference on Population and Development: Comparison with the World Population Plan of Action and
the Mexico City Recommendations and Index of' key concepts. Sao elas: saude reprodutiva; estatuto das rnulheres; adolescentes; SIDA; violencia contra as rnulheres
e contra as crian~as; aborto; envelhecirnento: papel das ONG; analise de custos;
coopera~ao corn PALOPfs e outros; sisterna de avalia~ao da aplica~ao do Prograrna;
recolha de dados; polfticas de desenvolvimento; deficientes; ambiente; famflia;
urbanismo; educa~ao; inforrna~ao; infertilidade; responsabilidade/estatuto/papel do
homem; migrantes - irnigrantes; pobreza; qualidade dos servi~os; racismo; refugiados; educa~ao sexual; doen~as sexualrnente transmissfveis; familias monoparentais;
seguran~a social; forrna~ao dos profissionais de saUde, do servi~o social.
Urn dos conceitos mais elaborados no Cairo foi a questao da saude reprodutiva
a qual foi definida no Paragrafo 7.2, corno sendo urn:

"estado de plena bem-estarffsico, psfquico e social, e niio apenas a mera
ausencia de doen~·a ou enfennidade, em tudo o que diz respeito ao sistema
reprodutivo bem coma cls suasfimcc)es e processos. Assim, a saLide reprodutiva
implica que as pessoas possam fer uma vida sexual satisfat6ria e segura e que
tenham a capacidade de se reproduzirem, bem coma a liberdade de decidir se,
quando e corn que frequencia o fazem. Esta Liltima condiqiio implica os direitos de homens e mulheres serem informados e terem acesso a metodos de planeamento familiar da sua escolha, que sejam seguros, eficazes, de custos
suportaveis e aceitaveis, bem coma a outros metodos, da sua escolha, de regulaqiio da fertilidade que nao sejam contrarios Ci lei, e ainda o acesso a sen!i~·os de smide adequados que permitam its mulheres terem uma gravidez e parto
seguros, e ofereqam cws casais as melhores oportunidades de terem crianqas
saudaveis ".
Quanto ao aborto, tambem motivo de muita controversia quantas vezes mal
intencionada, o Prograrna de Ac~ao no Ponto 7.24, diz explicitarnente que:

"Os govemos devem dar passos adequados no sentido de ajudarem as
mulheres a evitar a pratica do aborto que em caso algum deve ser promovido
enquanto metodo de planeamento familim: Devam ainda prestar um tratamento
humano e aconselhamento Cis mulheres que tenham recorrido ao aborto".
lntn-venrdo Social. 13114. IY96
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Um dos atentados mais graves aos direitos humanos das mulheres consiste na
pnitica de mutilay6es genitais ainda largamente aplicada sobretudo em alguns
pafses de Africa subsahariana, mas que e tambem muito cmTente no Egipto. Ate
ha pouco tempo e apesar do imenso sofrimento ffsico e psfquico que causavam,
essas mutilay6es, eram questao tabu nunca referida em Conferencias das Nay6es
Unidas.
Esta pnitica chocante e condenada nomeadamente no Panigrafo 7.35, onde se
aborda a violencia contra as mulheres. 0 Panigrafo diz o seguinte:

"A violencia contra as mulheres, em particular a violencia domestica e a
violar;clo, subsistem de forma alargada e um mimero crescente de mulheres
encontra-se em risco de contrair SIDA ou outras doenr;as sexualmente transmissfveis, em resultado de comportamentos sexuais de alto risco par parte dos
seus companheiros. Em determinados paf.5es, pniticas prejudiciais que visam
controlar a sexualidade das mu/heres tem conduzido a urn enorme sofrimento.
Entre elas encontra-se a prdtica da mt.ltilac{/o genital feminina, que constitui
uma violar;clo de direitos fundamentais e wn risco paro a smide das ntulheres
cam consequencias para toda a vida."
Considero que as mais valias do Cairo foram reforym· a certeza que e preciso trabalhar de uma forma interdisciplinar ou ate quem sabe, acabarmos de vez com esta
"arrumayao" artificial que sao as disciplinashireas tais como: acyao social; satide;
educayao. 0 Cairo sublinhou ainda que e evidente: o trabalho nunca est<'i feito pois as pessoas, cada uma tinica e irrepetfvel, nascem e morrem passando por muitas fases da vida, requerendo distintos serviyos, respostas ou desafios de acordo com
essas fases.
Foi aprofundada a noyao que sao as pessoas que devem estar no centro das polfticas de desenvolvimento - e que as pessoas nao sao uma identidade neutra ou abstracta, mas tem uma face feminina ou masculina que as marca e as identifica.
Ficou tambem a perspectiva que nao s6 ao Estado cabe toda a responsabilidade
de proporcionar os serviyos que permitam as cidadas ou cidadaos disfrutar dos seus
direitos e responsabilidades reprodutivas. Poderao estudar-se, por exemplo, esquemas em que o Estado apoia as pessoas de men ores recursos que se dirigem a um serviyo privado.
A promoyao do estatuto das mulheres (empowerment, palavra inglesa plet6rica
de significados dinamicos - que a Academia das Ciencias de Lisboa considera
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poder ser traduzido pela palavra empoderamento ), como condi9ao basica do respeito pelos direitos humanos e respectivo exercfcio, constitui uma condi9ao necessaria e fundamental para que possa haver desenvolvimento. Foi esta a grande questao que esteve presente de forma transversal e integrada em todos os temas da
Conferencia. Os pafses-membros nos seus discursos oficiais em plenario repetiam,
uns a seguir aos outros, que sem a promo9ao do estatuto das mulheres nao podia
haver desenvolvimento. Mesmo aqueles pafses com culturas dominantes que fazem
excluir as mulheres da cidadania, sentiram-se compelidos a reconhecer que corn a
exclusao de metade da humanidade nao era possfvel prosseguir objectivos de
desenvolvimento. Assim, esta Conferencia representa um passo muito importante
no reconhecimento de que e necessaria e urgente uma partilha do poder entre
mulheres e homens na esfera publicae privada.
0 Cairo tambem pos em questao, embora nao de forma explfcita, o modelo
econ6mico vigente e as condi96es que apresenta face aos objectivos do Programa
de Ae9ao. Citarei o discurso pronunciado na Conferencia pela Eng." Maria de
Lourdes Pintasilgo, Presidente da Comissao Inclependente sobre a Popula9ao e a
Qualidade de Vida. Ela criticou esse modelo econ6mico dominante da seguinte
forma:
"El~f'atisa

a produf·[w; trata o explora~cio dos recursos naturais conw se
estes fosse m uma forma de rendimento apoiado nwn fun do de investimento inesgotdvel, enquanto a metaj(m1 apropriada sera que estamos a gastar reservas de
capital; ncio considera a degradaf·IJo ambiental fazendo reflectir os se us custos
nas estruturas de JHe~·os; e assume que maior consunw eequivalente a maior
bem-estw: (... ) 0 erro principal consiste na ideia de que o Produto Nacional
Bruto ewn indicador de bem-estw; enquanto eapenas a medida dos servi~os e
produtos (recom.endados) acrescentaria eu, produzidos num pafs, e os bens
materiais nao sign if/cam automaticamente qualidade de vida."

Quando olhamos o numero medio de crimwas por mulher em Portugal, que
ronda 1.4, podemos sugerir que um dos grandes problemas nacionais ea diffcil concilia9ao da vida privada, publicae profissional das mulheres e dos homens e a persistente atribui9ao de uma sobrecarga de trabalho nao-remunerado as mulheres.
Podemos mesmo falar em termos de greve a maternidade e a paternidade, greve esta
contudo realizada com muito sacriffcio e com muito sofrimento, pois impede-nos de
ter o n(unero real de filhos que gostarfamos de ter. Greve com a qual nao se vislumbra nenhuma preocupa9ao polftica nem tao-pouco reflexao a nfvel sindical ou
patronal.
lntern!n~·ao
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Conforme escreveu a Prof." Amelia LeiHio na Revista Portuguesa de Satide
Publica (Vol. 12, n. 0 4- Out. Dez. de 1994):

"De realr;ar ainda que em comparar;iio com as anteriores, este Programa
estci muito mais orientado para as necessidades e problemas dos indivfduos e
niio das popular;oes, estando subjacente a todo o documento que a chave para
se conseguir os objectivos aprovados estci no aumento da qualidade de vida de
cada um e de todos."

Erninha convicyao que estas grandes Conferencias e nomeadamente a do Cairo
sao de grande utilidade pois reforyam a vontade polftica, sublinham as contradiy6es
e as hipocrisias dos poderes polfticos, dao mais forya as organizay6es nao-governamentais. Fazem avanyar a reflexao , aprofundam novos conceitos, apontam para
paradigmas distintos. Os seus efeitos nao se fazem sentir nem a curto nem a medio
prazo mas sao etapas fundamentais na construyao dos valores.
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