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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 

Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que as mulheres indígenas enfrentam um sistema complexo de violações 

dos direitos humanos que se reforçam mutuamente e derivam de formas de 

vulnerabilidade que se intersetam, nomeadamente discriminação em razão de género, 

classe social e origem étnica, violações dos seus direitos à autodeterminação e ao 

controlo dos recursos; 

B. Considerando que a apropriação ilegal de terras é uma questão complexa que requer 

uma solução internacional abrangente; que deve ser atribuída particular ênfase à 

proteção das mulheres e das raparigas indígenas; 

C. Considerando que se estima que uma em cada três mulheres indígenas são violadas 

durante a sua vida; que as mulheres indígenas são mais suscetíveis de serem alvo de 

diferentes formas de violência sexual e foram igualmente vítimas de assédio, extorsão e 

violação por parte de funcionários do Estado e no contexto de atividades comerciais, 

nomeadamente por parte das indústrias extrativas, em terras indígenas; que existe um 

número de denúncias bastante inferior aos casos reais destes crimes; 

D. Considerando que a apropriação ilegal de terras não é necessariamente uma 

consequência do investimento estrangeiro, podendo também ser realizada por governos 

e comunidades locais; 

E. Considerando que as mulheres indígenas enfrentam obstáculos aos seus direitos sexuais 

e reprodutivos, incluindo a falta de aconselhamento em matéria de saúde sexual e 

reprodutiva, a falta de acesso a instalações e materiais e de legislação que proíba o 

aborto mesmo nos casos de violação, o que gera elevados níveis de mortalidade 

materna, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis; 

F. Considerando que as mulheres indígenas enfrentam muitas situações de impunidade no 

que respeita às violações dos seus direitos, especialmente devido à privação do seu 

direito de recurso e à falta de mecanismos de controlo e de dados repartidos por género; 

G. Considerando que as terras e os territórios dos povos indígenas tendem igualmente a ser 

áreas de elevada biodiversidade, pelo que devem ser objeto de proteção especial; 

H. Considerando que a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas estabelece que os povos indígenas devem ser consultados e dar o seu 

consentimento livre, informado e prévio a qualquer medida que afete as suas terras e os 

seus territórios; que a aplicação deste princípio exige a plena participação das mulheres 

indígenas nesses processos; 

I. Considerando que a criação de grandes projetos de infraestruturas sem o consentimento 

prévio, livre e informado dos povos indígenas conduziu a violações sistemáticas dos 

direitos fundiários e da autodeterminação dos povos indígenas, que afetaram de forma 

desproporcionada as mulheres indígenas; 
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J. Considerando que, apesar de as mulheres indígenas defensoras dos direitos humanos 

desempenharem um papel essencial na proteção das mulheres nas comunidades 

indígenas, as suas atividades foram criminalizadas, tendo elas próprias sido sujeitas a 

diferentes formas de violência, incluindo assédio, violação e assassinato; 

K. Considerando que se registou um aumento das formas individuais de indemnização 

através das quais as empresas privadas oferecem às mulheres vítimas de violência uma 

compensação financeira pela assinatura de um acordo em que se comprometem a não 

processar a empresa; que cabe aos Estados a principal responsabilidade pela garantia do 

cumprimento dos compromissos assumidos internacionalmente em matéria de respeito 

dos direitos dos povos indígenas, pelo que são os principais responsáveis por evitar 

violações e promover a verdade, a justiça e a indemnização das vítimas;  

L. Considerando que as violações do direito à autodeterminação cometidas pelas estruturas 

de poder neocoloniais e as práticas estatais têm um impacto negativo sobre os povos 

indígenas, especialmente sobre as mulheres e as raparigas; 

M. Considerando que existe uma ligação direta entre os direitos coletivos e os direitos 

individuais das mulheres indígenas, uma vez que as violações de direitos humanos a 

nível individual têm um impacto negativo sobre os esforços coletivos no sentido de 

reclamar os direitos dos povos indígenas enquanto grupo; 

N. Considerando que a falta de proteção das terras e dos direitos de propriedade dos povos 

indígenas expõe as mulheres indígenas à deslocação forçada, à exploração e ao tráfico 

de seres humanos, o que permite que os governos possam impor projetos destrutivos 

nos seus territórios sem obter um consentimento prévio através de um verdadeiro 

processo de consulta dos povos indígenas; 

O. Considerando que a apropriação ilegal de terras por empresas privadas costuma ser 

acompanhada da presença de forças militares ou de segurança privada, o que conduz, 

designadamente, ao aumento da violência direta e indireta nos territórios dos povos 

indígenas, afetando diretamente as comunidades e, em especial, os líderes sociais e as 

mulheres; 

P. Considerando que se verificaram violações históricas dos direitos sexuais e reprodutivos 

das mulheres indígenas, nomeadamente a esterilização e os casamentos forçados, 

enquanto parte das políticas de assimilação cultural; 

Q. Considerando que a crescente liberalização e desregulamentação do mercado levou à 

entrada de investimento direto estrangeiro nos territórios dos povos indígenas sem o seu 

consentimento prévio e sem um verdadeiro processo de consulta, conduzindo a 

violações dos direitos humanos das mulheres indígenas; que o desenvolvimento não 

pode ser medido com base em indicadores sobre o crescimento, devendo antes ter em 

conta, essencialmente, a redução da pobreza e das desigualdades; 

1. Insta todos os Estados-Membros a reconhecerem juridicamente os direitos dos povos 

indígenas aos seus territórios ancestrais; destaca a ligação especial entre as mulheres 

indígenas e os seus territórios ancestrais, especialmente no que diz respeito às práticas 

tradicionais para a gestão sustentável dos recursos naturais, ao modelo de apoio 

comunitário e à resiliência, que contêm ensinamentos para outras comunidades que não 
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podem ser perdidos; manifesta a sua preocupação face às consequências da apropriação 

ilegal de terras e da extração de recursos para as comunidades indígenas, em especial 

para as mulheres indígenas, que dão origem a situações de pobreza, à exclusão e a 

violações dos direitos humanos, incluindo violência baseada no género, abuso e 

exploração;  

2. Insta a União a participar de forma construtiva nas negociações de um tratado ao nível 

das Nações Unidas sobre empresas transnacionais, que garanta o respeito pelos direitos 

humanos dos povos indígenas, em particular das mulheres e das raparigas; 

3. Salienta o impacto direto das alterações climáticas nas mulheres indígenas, forçando-as 

a abandonar as suas práticas tradicionais ou a deslocar-se, com o consequente risco de 

violência, abuso e exploração; solicita a todos os Estados, nomeadamente à UE e aos 

Estados-Membros, que incluam os povos indígenas e, em particular, as mulheres 

indígenas e as comunidades rurais nas suas estratégias de luta contra as alterações 

climáticas e na conceção de estratégias eficazes em termos de adaptação às alterações 

climáticas e atenuação dos seus efeitos, tendo em conta fatores específicos relativos ao 

género; apela a que o problema das deslocações motivadas por questões ambientais seja 

levado a sério; está aberto a um debate sobre o estabelecimento de uma disposição 

relativa às «migrações climáticas»; solicita o estabelecimento de um painel de peritos 

para debater esta questão ao nível internacional e insiste em que a questão das 

migrações climáticas seja inscrita na agenda internacional; apela a um reforço da 

cooperação internacional para garantir a resiliência às alterações climáticas;  

4. Toma nota dos resultados alarmantes do estudo publicado pelas Nações Unidas em 

2010, segundo o qual as mulheres dos povos indígenas são mais frequentemente vítimas 

de violência e de violações do que a população feminina mundial; insta, por 

conseguinte, os Estados-Membros e a UE a condenarem firmemente o uso da violência, 

nomeadamente da violência sexual, contra as mulheres indígenas; considera que deve 

ser dedicada especial atenção às mulheres e às raparigas vítimas de violência, 

assegurando o seu acesso a serviços de assistência médica e de apoio psicológico de 

emergência; 

5. Exorta, por conseguinte, a Comissão, no âmbito da sua política de ação externa, a 

colaborar com as organizações da sociedade civil e de defesa dos direitos humanos para 

garantir o respeito dos direitos humanos dos povos indígenas nos centros de 

acolhimento, em especial das mulheres e das raparigas vulneráveis; 

6. Exorta todos os Estados a assegurarem que os povos indígenas, em especial as mulheres 

e as raparigas, tenham um acesso adequado à educação, a promoverem políticas 

públicas interculturais e a desenvolverem iniciativas para sensibilizar a sociedade civil 

relativamente aos direitos dos povos indígenas para lutar contra os estereótipos; exorta 

todos os Estados a assegurarem a preservação da diversidade cultural dos povos 

indígenas, desenvolvendo, em colaboração com os povos indígenas e, especialmente, 

com as mulheres, materiais para os sistemas de ensino e programas de reforço das 

capacidades, a fim de aumentar a sensibilização para a cultura, as tradições, as línguas e 

os direitos dos povos indígenas; insta todos os Estados a incluírem esses materiais e 

programas de reforço das capacidades na formação dos funcionários públicos, 

nomeadamente da polícia, das autoridades judiciais e dos profissionais da saúde;  
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7. Insta todos os Estados a assegurar o consentimento livre, informado e prévio dos povos 

indígenas em relação a todos os projetos que os possam afetar, e a garantir que os 

direitos dos povos indígenas, incluindo os direitos relacionados com as terras, sejam 

respeitados e protegidos ao longo de todo o processo; exorta todos os Estados a 

assegurar que esse consentimento seja exigido a todos os interlocutores, incluindo as 

empresas que desenvolvem atividades em países terceiros; 

8. Solicita a retirada das forças militares e de segurança privada destacadas nos territórios 

dos povos indígenas em violação dos seus direitos; 

9. Exorta todos os Estados a assegurar que os povos indígenas, especialmente as mulheres, 

tenham acesso a mecanismos judiciais em caso de violação dos seus direitos pelas 

empresas, e que não sejam legitimadas vias de recurso que não garantam um acesso 

efetivo à justiça; exorta todos os Estados a recrutarem mais mulheres para os seus 

sistemas judiciais, a fim de quebrar o sistema patriarcal que geralmente caracteriza essas 

estruturas; salienta a necessidade de pôr em prática os mecanismos necessários para 

assegurar que as mulheres indígenas não sejam tratadas de forma discriminatória, 

incluindo serviços adequados de interpretação e de assistência jurídica; 

10. Insta todos os Estados a preverem uma regulamentação adequada que responsabilize os 

líderes comunitários pelas suas decisões e ações em matéria de governação fundiária 

que implique terrenos públicos, do Estado e comunitários e a encorajarem uma alteração 

das práticas jurídicas e habituais que discriminam as mulheres em relação à propriedade 

e à herança de terras; 

11. Insta todos os Estados a garantirem que as mulheres e as raparigas indígenas gozem de 

plena proteção e tenham salvaguardas contra todas as formas de violência, incluindo 

violência sexual e baseada no género, homicídios com base no género, casamentos 

precoces e forçados, mutilação genital feminina e outras práticas nocivas; 

12. Insta à adoção de legislação por parte da UE que introduza obrigações de dever de 

diligência com base nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 

Direitos Humanos e os Princípios Orientadores da OCDE para as Empresas 

Multinacionais, para assegurar o respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos 

das mulheres, bem como normas sociais e ambientais adequadas; recomenda que a 

política externa da União Europeia atribua mais importância a esta questão, 

nomeadamente no âmbito do seu diálogo sobre direitos humanos com países terceiros, 

dos seus documentos estratégicos e dos acordos de comércio, de cooperação e de 

desenvolvimento negociados ou celebrados com países terceiros; solicita, por 

conseguinte, a inclusão de disposições vinculativas e aplicáveis em matéria de direitos 

humanos, laborais e ambientais nos acordos comerciais da UE que atribuam especial 

ênfase aos direitos dos povos indígenas, em particular das mulheres; 

13. Insta todos os Estados a assegurarem o acesso das mulheres e das raparigas indígenas a 

direitos e serviços de saúde de elevada qualidade, em particular a direitos e serviços de 

saúde sexual e reprodutiva; insta a Comissão e o SEAE a promoverem o seu acesso aos 

serviços de saúde sexual e reprodutiva nos programas da UE de cooperação para o 

desenvolvimento; 

14. Exorta todos os Estados a tomarem as medidas necessárias para garantir que as 
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autoridades públicas se abstenham de fazer declarações públicas que estigmatizem e 

comprometam o papel legítimo desempenhado pelas mulheres indígenas na proteção do 

seu território no âmbito da apropriação ilegal de terras e da extração de recursos e 

incentiva o reconhecimento público do papel importante que elas desempenham nas 

sociedades democráticas; 

15. Insta todos os Estados, incluindo a UE e os Estados-Membros, a recolherem dados 

repartidos por género sobre a situação das mulheres indígenas, nomeadamente no que 

diz respeito ao reconhecimento de direitos fundiários e acesso aos mesmos, à violência 

contra as mulheres e à segurança alimentar; 

16. Condena a criminalização e a perseguição das mulheres indígenas defensoras dos 

direitos humanos; insta a Comissão e o SEAE a disponibilizarem fundos específicos da 

UE para a salvaguarda de territórios e a proteção das comunidades e a garantirem que 

sejam afetados fundos adequados para apoiar os defensores dos direitos humanos dos 

povos indígenas, em especial das mulheres, nomeadamente ao abrigo do IEDDH e do 

mecanismo Proteger os Defensores; exorta as delegações da UE nos países pertinentes a 

acompanharem a situação das mulheres indígenas defensoras dos direitos humanos e a 

fornecerem-lhes todo o apoio adequado; 

17. Insta a Comissão a melhorar a comunicação de informações sobre aquisições de terras 

em larga escala que envolvam investidores europeus, assim como o acompanhamento 

das mesmas, a fim de avaliar em tempo útil o risco para os povos indígenas, 

especialmente para as mulheres; 

18. Insta a Comissão e o SEAE a conceberem e a executarem programas que abordem os 

direitos específicos e coletivos dos povos indígenas, incluindo o seu direito à não 

discriminação e os direitos relacionados com as terras; 

19. Insta a União Europeia a reforçar as orientações da UE em matéria de políticas 

fundiárias, a proteção dos direitos humanos nos acordos e tratados internacionais e a 

promover os seus valores relativos à proteção das mulheres e das raparigas, em especial 

das mulheres e das raparigas nas zonas rurais, que são, em geral, mais vulneráveis 

quando confrontadas com as alterações às terras e normalmente têm menos acesso e 

direitos às terras; 

20. Insta a União Europeia a apoiar os países em desenvolvimento na tomada de decisão 

sobre o quadro de investimento, promovendo simultaneamente a inclusão de todas as 

partes interessadas no processo, sobretudo das mulheres e das mulheres indígenas; 

21. Insta todos os Estados e a UE a promoverem e recomendarem uma melhor recolha de 

dados sobre os povos indígenas, desagregados em função do género, tendo em conta a 

vulnerabilidade e a posição das mulheres e das raparigas; 

22. Exorta todos os Estados a investirem em investigação para colmatar a lacuna de 

conhecimentos relativa ao impacto da apropriação ilegal de terras para as mulheres e a 

procederem a uma análise mais aprofundada das implicações de género do fenómeno 

que conduzam a orientações vinculativas para reger as transações de terrenos; 

23. Salienta que os investimentos estrangeiros por parte das empresas podem trazer 
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progresso económico e tecnológico, fomentar o emprego e o desenvolvimento de 

infraestruturas e dar às mulheres a oportunidade de se tornarem autossuficientes através 

to aumento do emprego; sublinha que o aumento das atividades de investimento nos 

países em desenvolvimento é um passo importante para impulsionar as economias 

nacionais e regionais. 
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