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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, ao abrigo do artigo 8.º do TFUE, a União Europeia está empenhada 

em promover a igualdade de género e em assegurar a integração da dimensão de género 

em todas as suas ações e políticas; que a estratégia da UE para a igualdade entre homens 

e mulheres prevê a integração da igualdade de género nas políticas comerciais e de 

relações externas da União; 

B. Considerando que a violência contra as mulheres e as raparigas constitui uma das 

violações dos direitos humanos mais generalizadas a nível mundial, que afeta todos os 

estratos sociais, independentemente da idade, da educação, dos rendimentos, da posição 

social ou do país de origem ou residência, e representa um obstáculo importante à 

igualdade entre homens e mulheres; que, em situações de conflito armado, as mulheres 

e as crianças, nomeadamente as mulheres e crianças refugiadas, estão entre os grupos 

mais vulneráveis da sociedade; 

C. Considerando que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos se baseiam em direitos 

humanos fundamentais e constituem elementos essenciais da dignidade humana; que, 

além disso, esses direitos ainda não estão assegurados em todo o mundo, 

designadamente em algumas partes da UE; 

1. Sublinha a necessidade de a UE, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) para a Agenda 2030, Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento e 

o Plano de Ação para a Igualdade de Género 2016-2020 (GAP II), continuar a honrar o 

seu compromisso de desenvolver sociedades sem qualquer discriminação ou violência e 

de contribuir para um mundo igualitário em termos de género, seguro, próspero e 

sustentável; 

2. Recorda que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental da UE e 

dos Estados-Membros, tal como referido no artigo 3.º, n.º 3, do TUE, e que a sua 

promoção, através da integração da perspetiva de género, nomeadamente em outros 

países do mundo através das suas políticas externas, é um dos seus principais objetivos; 

3. Recorda que o GAP II é um dos instrumentos fundamentais da UE para melhorar a 

igualdade de género em países terceiros; insta a Comissão a ter em conta as resoluções 

do Parlamento de 8 de outubro de 2015, sobre a Renovação do Plano de Ação da UE 

sobre a Igualdade de Género e a Emancipação das Mulheres no Âmbito do 

Desenvolvimento1, e de 31 de maio de 2018, sobre a aplicação do Documento de 

Trabalho Conjunto (SWD(2015)0182) – Igualdade de género e emancipação das 

mulheres: transformar as vidas das raparigas e mulheres através das relações externas da 

UE 2016-20202; 

4. Destaca a necessidade de a UE se manter empenhada na aplicação integral das 

                                                 
1 JO C 349 de 17.10.2017, p. 50. 
2 Textos aprovados, P8_TA(2018)0239. 
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obrigações e dos compromissos assumidos em relação aos direitos das mulheres na 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres (CEDAW), na Plataforma de Ação de Pequim e no Programa de Ação da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e a respeitar os 

resultados das respetivas conferências de revisão; 

5. Salienta a necessidade de garantir a liberdade de pensamento, de crença e de religião, 

em especial para as mulheres de fé, que são particularmente vulneráveis; 

6. Observa que o quadro neoliberal, na realidade, está a prejudicar o desenvolvimento 

sustentável e os direitos humanos, nomeadamente os direitos das mulheres, que são 

parte integrante dos direitos humanos;  

7. Sublinha que a igualdade de género é um direito humano fundamental e salienta a 

afirmação do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, segundo a qual 

«existem provas irrefutáveis de que investir nas mulheres é a forma mais eficaz de 

melhorar as comunidades, as empresas e os países. A participação das mulheres torna os 

acordos de paz mais sólidos, as sociedades mais resilientes e as economias mais 

vigorosas»; 

8. Manifesta, simultaneamente, preocupação com a atual reação negativa contra os direitos 

das mulheres e a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos (SDSR), bem como com a 

legislação fundamental em muitas partes do mundo que restringe esses direitos; 

9. Salienta a necessidade de garantir acesso universal a um conjunto completo de serviços 

de saúde sexual e reprodutiva de qualidade e a preços acessíveis, incluindo informação 

exaustiva sobre saúde sexual e reprodutiva, educação sobre sexualidade e 

relacionamentos, planeamento familiar e métodos contracetivos modernos, aborto 

seguro e legal e os cuidados pré e pós-natais recomendados para evitar a mortalidade 

infantil e materna; salienta que todos os ODS dão claramente importância à igualdade 

de género e à emancipação das mulheres e que devem ser envidados mais esforços para 

realizar plenamente dos direitos das mulheres e aplicar de forma eficaz as políticas que 

promovem a emancipação das mulheres e a sua participação no processo de tomada de 

decisão; 

10. Realça a importância de considerar o acesso à saúde um direito humano; salienta a 

necessidade de garantir o acesso à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, 

nomeadamente através de medidas para assegurar que as mulheres tenham liberdade 

para controlar os seus corpos e as suas vidas, tenham acesso a planeamento familiar, a 

produtos adequados de higiene feminina e recebam os cuidados de saúde materna 

recomendados para evitar a mortalidade infantil e materna; sublinha que os serviços de 

aborto seguro são elementos importantes para salvar a vida das mulheres e contribuem 

para evitar partos de alto risco e reduzir a mortalidade na infância; destaca a importância 

do acesso a serviços de saúde mental adequados e sensíveis às questões de género, em 

particular em situações de conflito e pós-conflito; 

11. Condena veementemente o restabelecimento e a expansão da lei da mordaça global e o 

seu impacto sobre a saúde e os direitos das mulheres e raparigas a nível mundial; reitera 

o seu apelo à União Europeia e aos Estados-Membros para que colmatem as lacunas de 

financiamento deixadas pelos EUA nesse domínio, recorrendo ao financiamento para o 
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desenvolvimento, tanto a nível nacional como da UE; 

12. Considera inaceitável que o corpo das mulheres e das raparigas continue a ser um 

campo de batalha ideológico, em especial no que diz respeito à sua saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos; exorta a UE e os Estados-Membros a reconhecerem os direitos 

inalienáveis das mulheres e das raparigas à integridade física e a poderem tomar 

decisões de forma independente e condena as frequentes violações da SDSR das 

mulheres, nomeadamente que a recusa de acesso a serviços de planeamento familiar, à 

contraceção a preços acessíveis e a serviços de aborto legal e seguro; 

13. Insta os Estados-Membros reforçarem a aplicação das políticas que emancipam as 

mulheres e as raparigas, combatem a pobreza e a exclusão social e, no âmbito do ODS 5 

e da iniciativa de 2018 da OIT «Mulheres no trabalho», privilegiam a igualdade de 

acesso das mulheres e das raparigas ao ensino primário e superior e à formação, à 

aprendizagem ao longo da vida, ao trabalho digno e à igualdade de remuneração, bem 

como a igualdade de acesso aos serviços financeiros e à representação nos processos de 

tomada de decisão económica e política; 

14. Observa que as organizações e os defensores dos direitos das mulheres são 

especificamente visados e sofrem particularmente com a diminuição do espaço cívico; 

sublinha a necessidade de a UE apoiar politicamente, proteger cada vez mais e aumentar 

as dotações orçamentais das organizações independentes da sociedade civil que 

promovem os direitos das mulheres e das raparigas em todos os domínios; destaca a 

necessidade de garantir a proteção das mulheres defensoras dos direitos humanos, que 

enfrentam um aumento das ameaças e da violência, tendo mesmo sido assassinadas 

como resultado direto do seu ativismo; insta a UE a ter em conta as necessidades 

específicas de proteção das mulheres defensoras dos direitos humanos e todos os 

Estados-Membros a respeitarem a Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores 

de Direitos Humanos; 

15. Exorta o SEAE a garantir que os resultados da 62.ª sessão da Comissão sobre o Estatuto 

da Mulher (CEM) sejam incluídos nas suas políticas e deem um novo impulso à 

obtenção da igualdade entre homens e mulheres e à emancipação das mulheres e das 

raparigas em zonas rurais; 

16. Salienta a importância de tornar o ensino e a formação nas matérias CTEM, bem nas 

humanidades, acessíveis às mulheres e raparigas, com especial destaque para o aumento 

dos seus talentos e competências e da sua participação nos setores CTEM; 

17. Recorda que devem ser desenvolvidas medidas adequadas, no âmbito do ensino, para 

apoiar os programas escolares livres de estereótipos, que incluam a participação cívica, 

os direitos humanos, a igualdade de género e a promoção da consciência e compreensão 

intercultural, a fim de preparar melhor os estudantes para a cidadania; 

18. Condena todas as formas de violência, como a violência doméstica, o assédio moral, a 

exploração sexual, o tráfico de seres humanos e o casamento infantil e forçado, a que as 

mulheres e raparigas são sujeitas na Europa e no resto do mundo, uma vez que 

constituem graves violações dos direitos humanos; 

19. Congratula-se com os esforços e os investimentos conjuntos da UE e da ONU no 
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lançamento da iniciativa «Spotlight», que visa eliminar todas as formas de violência 

contra as mulheres e as raparigas, reiterando simultaneamente que a violência contra as 

mulheres e as raparigas é uma das violações dos direitos humanos mais comum, 

persistente e devastadora; refere que as mulheres e as raparigas em todo o mundo 

continuam a ser o grupo mais vulnerável à violência sexual e baseada no género, ao 

assédio sexual, ao abuso e exploração sexuais, que também incluem a discriminação 

política e económica, à violência doméstica, ao assédio moral, aos crimes de honra, ao 

tráfico de seres humanos, ao casamento infantil e forçado, à mutilação genital feminina 

(MGF) e à violação como arma de guerra; condena, por conseguinte, todas as formas de 

violência contra as mulheres e as raparigas; solicita, além disso, que a UE e os 

Estados-Membros intensifiquem a sua luta contra a mutilação genital feminina em todo 

o mundo e na UE, tendo em conta que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género 

(EIGE), em 2017, estimou que, pelo menos, 500 000 mulheres que vivem na UE foram 

vítimas de MGF e que 180 000 raparigas e mulheres ainda correm esse risco; 

20. Lamenta profundamente que, de acordo com o estudo do Parlamento sobre a aplicação 

do GAP II, a programação atual aparentemente ponha de lado a dimensão do género em 

situações de crise ou de conflitos difíceis; lamenta que tal signifique, nomeadamente, 

que as raparigas e as mulheres vítimas de violação como arma de guerra não tenham 

acesso a cuidados não discriminatórios, em especial a cuidados de saúde abrangentes, 

incluindo o aborto, apesar de o GAP II ter como objetivo emancipar as mulheres para 

terem controlo sobre a sua vida sexual e reprodutiva; 

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem de forma eficaz e eficiente o 

tráfico de seres humanos; salienta que, tal como demonstrado por diversos estudos, a 

maioria das vítimas são mulheres e raparigas que, assim que chegam à costa europeia, 

são obrigadas a prostituir-se nos Estados-Membros; 

22. Solicita à Comissão e ao SEAE que deem especial atenção ao respeito pelos direitos 

humanos das mulheres e das raparigas em todos os acordos comerciais e de parceria 

com países terceiros; 

23. Sublinha que o assédio moral e sexual no local de trabalho também representam 

violações dos direitos humanos; 

24. Insta os Estados-Membros que ainda não o fizeram, bem como a UE, a acelerarem a 

ratificação e aplicação da Convenção de Istambul, na sua totalidade, o primeiro 

instrumento internacional juridicamente vinculativo que visa prevenir e combater a 

violência contra as mulheres, a fim de assegurar a coerência entre a ação interna e 

externa da UE neste domínio; solicita o pleno respeito da Convenção de Istambul; 

sublinha que as diferenças religiosas, culturais e de tradição, ou quaisquer outras 

circunstâncias, não podem justificar a discriminação ou qualquer forma de violência; 

25. Reconhece a necessidade de dar resposta à situação específica das mulheres que 

enfrentam múltiplas formas de discriminação, como a baseada na identidade de género, 

na raça, na classe, na (in)capacidade ou no estatuto de migrante; exorta o SEAE e os 

Estados-Membros a conceberem e avaliarem políticas externas a partir de uma 

perspetiva sensível ao género e de uma perspetiva intersetorial; 

26. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a redobrarem os esforços destinados e 
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eliminar todas as formas de violência baseada no género, incluindo o casamento infantil, 

precoce e forçado, o generocídio, a esterilização forçada e a violação conjugal; 

27. Salienta que a UE está empenhada em promover a igualdade de género e em assegurar a 

integração da perspetiva de género em todas as suas ações, visto ser uma obrigação 

estabelecida nos Tratados, para que a igualdade de género se torne uma prioridade 

fundamental em todas as orientações, relações de trabalho, políticas e ações da UE, 

incluindo as ações externas; apoia, por conseguinte, os correspondentes esforços 

coordenados nos diálogos e atividades multilaterais das delegações da UE, como as 

missões de observação eleitoral; salienta a necessidade de reforçar o trabalho da 

conselheira principal do SEAE sobre as questões de género em países terceiros, com o 

objetivo de promover a paz, a segurança e as liberdades fundamentais, garantindo um 

orçamento específico para o seu domínio de competências; 

28. Solicita à Comissão que inclua um capítulo sobre o género nos acordos de comércio 

livre com países terceiros, bem como cláusulas que convidem esses países a ratificar e a 

aplicar as 27 convenções internacionais, relativas aos direitos humanos e dos 

trabalhadores, à proteção do ambiente e à boa governação, enumeradas no Sistema de 

Preferências Generalizadas (SPG) e no SPG+; sublinha que é essencial acompanhar a 

aplicação dessas convenções, tomar medidas quando necessário e prestar especial 

atenção à igualdade de género; salienta que a CEDAW é uma das convenções 

pertinentes no âmbito do SPG+; 

29. Lamenta que, segundo as estatísticas de 2016, apenas 21,9 % dos chefes das delegações 

da UE sejam mulheres3; lamenta que apenas um dos oito representantes especiais da UE 

seja uma mulher; lamenta que as mulheres apenas representem cerca de 25 % do pessoal 

das missões civis da PCSD; lamenta que não existam estatísticas completas sobre a 

participação das mulheres nas missões e operações militares da PCSD; 

30. Observa que será necessário financiamento adequado para a igualdade de género nas 

relações externas para manter o compromisso político em relação a este objetivo; 

salienta que o atual financiamento para as ações nos domínios da igualdade de género e 

da emancipação das mulheres continua a ser insuficiente e exige esta situação seja 

invertida no próximo QFP; 

31. Congratula-se com a abordagem de integração da perspetiva de género nas atividades da 

UE em matéria de política comum de segurança e defesa e sublinha a importância de 

dar formação adequada sensível às questões de género aos profissionais da saúde e aos 

trabalhadores da ajuda humanitária, incluindo os que trabalham na área da ajuda de 

emergência; 

32. Salienta a importância de incluir as mulheres, os jovens e as pessoas LGBTQI nos 

processos de paz e de reconciliação, bem como o papel de relevo que as artes e o 

diálogo intercultural podem desempenhar a este respeito, tal como indicado na 

Comunicação Conjunta da Comissão Europeia e da Alta Representante para os 

Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança intitulada «Para uma estratégia da UE 

no domínio das relações culturais internacionais» (JOIN(2016)0029); 

                                                 
3 Relatório do SEAE sobre recursos humanos de 2017, publicado em 16 de maio de 2018. 
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33. Salienta a importância de dar resposta às necessidades específicas das viúvas de todas as 

idades em zonas de conflito ou de pós-conflito, em particular a sua necessidade de apoio 

financeiro e psicológico, e reconhece o papel proeminente que elas devem desempenhar 

nos processos de paz e de reconciliação; 

34. Sublinha que as diferenças religiosas, culturais e de tradição não podem, em caso 

algum, justificar a discriminação ou qualquer forma de violência; apoia a iniciativa da 

UE sobre a «Prevenção do extremismo violento: uma abordagem sensível às questões 

de género» e incentiva a promoção de projetos sensíveis às questões de género que 

reforcem o papel das mulheres e das raparigas na consolidação da paz, na prevenção de 

conflitos e do terrorismo e na resposta humanitária; 

35. Exorta o SEAE a promover o papel das mulheres na prevenção do terrorismo; observa 

que, tal como demonstrado por diversos estudos, as mulheres, enquanto mães, têm 

potencial, através do diálogo permanente e dos laços afetivos fundamentais com os 

filhos, para os distanciar dos fenómenos de radicalização aos quais possam ser sujeitos e 

protegê-los do risco de lavagem cerebral por parte de vários grupos extremistas; 

sublinha que as mulheres, exatamente por serem um ponto de contacto entre a 

comunidade e a família, podem desempenhar o papel de «guardiãs», fornecendo 

informações cruciais que possam promover intervenções não violentas destinadas a 

prevenir eventuais atos de terrorismo; 

36. Insta a UE a combater a violência baseada no género nas suas atividades com países 

terceiros e no interior dos Estados-Membros da melhor forma possível e recorrendo a 

todos os instrumentos disponíveis; 

37. Condena as atrocidades cometidas contra as pessoas deslocadas, como refugiados, 

migrantes e requerentes de asilo, em especial contra as mulheres e raparigas; condena o 

facto de, em alguns países terceiros, a homossexualidade ainda ser considerada um 

crime; condena todas as formas de discriminação e de violência contra as pessoas 

LGBTQI; condena a atual situação em que, para poder pedir asilo na UE, as mulheres e 

as pessoas LGBTQI, se expõem a graves riscos de violência sexual e de violência 

baseada no género ao longo da viagem e nos centros de acolhimento; sublinha que as 

mulheres, as raparigas e as pessoas LGBTQI que aleguem um receio devidamente 

fundamentado de perseguição baseada no género devem poder requerer de forma segura 

vistos por motivos humanitários; solicita aos Estados-Membros que adotem todas as 

medidas necessárias para assegurar a proteção das mulheres migrantes, refugiadas e 

requerentes de asilo, como a prestação de aconselhamento jurídico, a criação de espaços 

seguros para mulheres e crianças e o acesso à saúde e aos direitos sexuais e 

reprodutivos, designadamente ao aborto em condições seguras; 

38. Sublinha que as formas de violência e de discriminação baseadas no género, incluindo, 

mas não só, a violação e a violência sexual, a MGF, o casamento forçado, a violência 

doméstica, os chamados crimes de honra e a discriminação baseada no género 

sancionada pelo Estado, constituem formas de perseguição e representam motivos 

válidos para requerer asilo ou proteção humanitária, pelo que devem estar presentes no 

novo instrumento; insta, por conseguinte, a Comissão a reconhecer a perseguição 

baseada no género como um motivo válido para requerer proteção internacional, bem 

como a garantir a inclusão da perspetiva de género em todas as fases do procedimento 
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de asilo, em conformidade com as orientações de 2002 do ACNUR em matéria de 

proteção internacional: perseguição baseada no género; 

39. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a utilização de abordagens 

sensíveis às questões de género para satisfazer as necessidades especiais das mulheres e 

das raparigas que necessitam de proteção internacional, com especial incidência na 

prestação de apoio às mulheres e às raparigas vítimas de violência baseada no género 

nos seus países de origem e ao longo das rotas migratórias; 

40. Condena todas as formas de discriminação e de violência contra as pessoas LGBTQI; 

solicita ao SEAE que promova uma maior sensibilização a nível mundial sobre os 

direitos das pessoas LGBTQI através das ações externas da UE, a fim de pôr termo à 

discriminação que enfrentam diariamente, em conformidade com as suas diretrizes para 

a promoção e a proteção do exercício de todos os direitos humanos por parte das 

pessoas LGBTQI; 

41. Condena o facto de as mulheres em alguns países ainda terem acesso limitado aos 

processos de tomada de decisão, estando, assim, privadas dos seus direitos fundamentais 

de cidadania. 
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