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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça o facto de as alterações climáticas e o seu impacto negativo deverem ser encarados 
como um problema decorrente do desenvolvimento, com implicações ao nível dos 
géneros, e relevante para todos os setores (social, cultural, económico e político), tanto a 
nível local como mundial; salienta que é necessário que todos os intervenientes 
empreendam esforços concertados para garantir que as medidas em matéria de alterações 
climáticas e de redução do risco de catástrofes tenham em conta as questões de género e a 
população indígena e respeitem os direitos humanos;

2. Relembra que a prevenção das alterações climáticas perigosas e a restrição do aumento 
das temperaturas médias a 2º C, ou a 1,5º C, se possível, em relação aos níveis 
pré-industriais, são medidas necessárias e absolutamente fundamentais para evitar 
consequências negativas drásticas para as mulheres e outras populações vulneráveis;

3. Recorda que, no seu Quarto Relatório de Avaliação de 2007, o Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas (IPCC) confirmou que o impacto das alterações climáticas 
varia de acordo com o género, a idade e a classe social, sendo que são maioritariamente as 
pessoas pobres as mais afetadas; sublinha que o processo de negociação da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) deve 
ter em conta, em todas as fases, desde a investigação e análise à elaboração e 
implementação, bem como à criação de estratégias de mitigação e de adaptação, os 
princípios da igualdade dos géneros;

4. Salienta que 70% da população mundial mais empobrecida são mulheres e que estas 
realizam dois terços de todo o trabalho efetuado, embora detenham menos de 1% da 
totalidade dos bens existentes; são-lhes negados o acesso e o controlo em matéria de 
recursos, tecnologia, serviços, direitos fundiários, sistemas de crédito e de seguros e 
poderes de decisão, pelo que são desproporcionalmente vulneráveis e, logo, afetadas pelas 
alterações climáticas, possuindo menos oportunidades de adaptação; realça que 85% das 
pessoas que morrem por causa de catástrofes naturais provocadas pelas alterações 
climáticas são mulheres, 75% dos refugiados ambientais são mulheres, e que estas estão
também mais sujeitas a serem vítimas invisíveis das guerras de recursos e da violência 
decorrente das alterações climáticas;

5. Realça que a responsabilização das mulheres no plano político, financeiro e educativo, na 
medida em que representam aproximadamente 50% da população mundial, não obstante 
assumam mais responsabilidades no que toca às opções diárias em matéria de consumo, 
educação dos filhos e tarefas domésticas, sendo que todas elas afetam o ambiente e o 
clima, é essencial para promover um desenvolvimento sustentável;

6. Verifica que, em muitas comunidades no mundo inteiro, as responsabilidades familiares 
das mulheres as tornam mais vulneráveis às alterações ambientais que, por sua vez, são 
agravadas pelo impacto das alterações climáticas; considera que as mulheres têm sido 
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afetadas no seu papel diversificado de produtoras e fornecedoras de alimentos, prestadoras 
de cuidados e agentes económicos;

7. Destaca que existem provas consistentes de que o impacto na saúde dos fatores ligados às 
alterações climáticas, tais como a malnutrição e a incidência de doenças infecciosas, varia 
de acordo com o género; assinala, com preocupação, as elevadas taxas de mortalidade 
feminina aquando de situações de catástrofe; considera que uma investigação mais 
específica em termos de género no domínio do impacto das alterações climáticas na saúde 
das mulheres ajudaria a encontrar uma resposta mais adequada; insta todos os governos a 
garantirem uma melhor disponibilidade e apoio dos serviços de saúde, em especial às 
mulheres enquanto prestadoras de cuidados, assim como um melhor acesso aos mesmos, e 
a promoverem a adoção de uma série de medidas que visem acometer os riscos de saúde 
relacionados com as alterações climáticas, assim como a providenciarem um quadro para 
a avaliação com base no género dos riscos de saúde e das medidas de adaptação/mitigação 
relacionados com as alterações climáticas;

8. Salienta que, a nível mundial, são as mulheres quem mais participa em atividades da 
sociedade civil, pelo que a viabilização e o apoio das redes de organizações de mulheres e 
das atividades da sociedade civil constituem progressos importantes;

9. Considera que a consecução da igualdade dos géneros é um fator-chave para o 
desenvolvimento humano e um objetivo fundamental no âmbito do combate à pobreza; 
exige a aplicação global de uma abordagem com base género à definição das políticas em 
matéria de desenvolvimento, direitos humanos e alterações climáticas; insta a que sejam 
tomadas medidas para garantir que a ação da CQNUAC seja consentânea com os quadros 
em matéria de direitos humanos e com os acordos nacionais e internacionais em matéria 
de igualdade e equidade dos géneros, em especial a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW);

10. Assinala que, em termos de futuro, o impacto das alterações climáticas na migração e 
deslocação tende a aumentar e que, de acordo com o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), 80% dos refugiados a nível mundial são mulheres e 
crianças; reitera a importância da identificação de estratégias com base no género para 
responder às crises ambientais e humanitárias provocadas pelas alterações climáticas; 
entende, por conseguinte, que é premente estudar formas de combater a migração 
ambiental tendo em consideração a dimensão do género - o que implica o reconhecimento 
e uma resposta ao papel e às responsabilidades dos géneros no tocante aos recursos 
naturais, podendo ainda implicar a disponibilização dos escassos recursos existentes às 
comunidades em situação de necessidade e o fornecimento de água aos imigrantes;

11. Salienta que as mulheres possuem igualmente conhecimentos e capacidades inestimáveis, 
para além de serem eficazes agentes de mudança no tocante à mitigação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas, bem como à redução dos riscos de catástrofe e ao 
reforço da resiliência; reconhece a necessidade de haver mais dados repartidos por país e 
por género, de molde a se poder avaliar os vários impactos das alterações climáticas em 
cada género e responder aos mesmos de forma mais eficaz;

12. Reconhece que o crescimento populacional tem um impacto nas emissões de gases com 
efeito de estufa e realça a necessidade de responder de forma adequada às necessidades 
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não satisfeitas em matéria de contraceção das mulheres e dos homens em todas as 
sociedades;

13. Salienta o papel de relevo das mulheres na execução de medidas de mitigação das 
alterações climáticas no quotidiano, nomeadamente através de práticas de poupança de 
energia, medidas de reciclagem e a utilização de produtos ecológicos e biológicos;

14. Reconhece, por conseguinte, o contributo significativo que as mulheres podem conferir ao 
êxito da inovação através da sua capacidade educativa tanto na gestão de empresas como 
na gestão doméstica;

15. A este respeito, sublinha a importância de reforçar a participação ativa das mulheres na 
inovação para o desenvolvimento sustentável como forma de enfrentar os sérios desafios 
colocados pelas alterações climáticas;

16. Apela à UE e aos Estados-Membros para que avaliem em que medida as políticas relativas 
ao clima têm em conta as necessidades das mulheres e insta-os a aplicarem uma 
perspetiva assente no género aquando da elaboração de uma política de desenvolvimento 
sustentável com base no género;

17. Insta os governos do mundo inteiro a:

– Integrarem as perspetivas da dimensão do género nas suas políticas nacionais, nos planos 
de ação e noutras medidas relacionadas com o desenvolvimento sustentável e com os 
riscos de catástrofe e de alterações climáticas, realizando, para tal, análises sistemáticas 
com base no género, estabelecendo indicadores e critérios de avaliação com base no 
género e desenvolvendo instrumentos práticos;

– Desenvolverem programas de mitigação das alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas com base na análise do género a fim de melhorar o bem-estar das mulheres e 
raparigas - nomeadamente no que se refere ao acesso ao crédito, ao desenvolvimento de 
capacidades e serviços de reforço, à divulgação de informação, à melhoria do acesso à 
terra e aos recursos naturais, à energia sustentável e à tecnologia e ao acesso aos serviços e 
à informação sobre a saúde reprodutiva;

– Refletirem as prioridades e as necessidades das mulheres nos mecanismos de 
financiamento e a incluírem a participação ativa das mulheres no desenvolvimento de 
critérios de financiamento e de atribuição de recursos para as iniciativas em matéria de 
alterações climáticas, em especial a nível local;

18. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a desenvolverem o princípio da "justiça 
climática"; insiste no facto de que a maior injustiça decorrente da nossa incapacidade de 
combater eficazmente as alterações climáticas se poderia traduzir na ocorrência de efeitos 
prejudiciais nos países e nas populações em situação de pobreza e, em especial, nas 
mulheres;

19. Insta os governos do mundo inteiro a promoverem a responsabilização das mulheres 
reforçando as suas capacidades tanto antes, como durante e após catástrofes devidas a 
alterações climáticas, bem como a sua participação ativa na antecipação de catástrofes e 
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no alerta e prevenção precoces, como parte do reforço da sua resiliência;

20. Realça a necessidade de desenvolver, de forma mais ampla e eficaz, a diplomacia da EU 
em matéria de clima em todas as negociações internacionais sobre o clima; considera que 
o reforço da participação e da responsabilização das mulheres neste domínio, através da 
introdução do conceito de "poder suave", poderia ter uma influência positiva;

21. Salienta que, nos países do terceiro mundo, as mulheres desempenham um papel crucial 
na captação e gestão de água, dado que amiúde são responsáveis pela sua recolha, 
utilização e distribuição, não só a nível doméstico como na agricultura; insta a Comissão a 
prever ajudas ao desenvolvimento para a criação de programas acessíveis que tenham por 
objetivo a abertura de poços com base em fontes de energia renováveis e sistemas de 
tratamento das águas simples e de fácil manutenção;

22. Salienta a necessidade de reforçar a formação das mulheres em matéria de poupança de 
energia e de água, dado que as mulheres são as principais gestoras destes recursos no lar.
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