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SUGESTÕES

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

A. Considerando que as mulheres nos países em desenvolvimento se defrontam com uma 
séria desigualdade entre os géneros em termos de propriedade e de direitos à propriedade; 
considerando que a eliminação da desigualdade entre os géneros no acesso aos recursos 
produtivos poderia reduzir o número de pessoas afectadas pela fome no mundo em cerca 
de 12 a 17%1,

B. Considerando que, em muitos países em desenvolvimento, os direitos das mulheres à 
propriedade não são juridicamente vinculativos ou socialmente reconhecidos, 

C. Considerando que, nos países em desenvolvimento, os direitos das mulheres à propriedade 
estão a ser desrespeitados devido à incidência crescente de aquisições em grande escala de 
terrenos para fins comerciais ou estratégicos tais como a produtividade agrícola, a 
segurança alimentar e a produção de energia e de biocombustível, 

1. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que atribuam recursos financeiros suficientes, 
no âmbito da sua ajuda ao desenvolvimento, para colmatar a desigualdade entre os 
géneros relativamente à propriedade e aos direitos de propriedade, inclusivamente através 
da eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres ao abrigo da lei;

2. Salienta que o reforço das políticas que visam aumentar o acesso das mulheres à 
propriedade nos países em desenvolvimento deve ser acompanhado dos mecanismos de 
apoio financeiro necessários (tais como poupanças, créditos e seguros) e do reforço do 
papel das mulheres e das ONG, incluindo nomeadamente a melhoria da literacia jurídica e 
financeira das mulheres, o aumento da divulgação e do acesso à informação e a criação de 
serviços de apoio jurídico;

3. Pede à Comissão e aos Estados-Membros que, nas suas políticas de assistência ao 
desenvolvimento, tenham em conta os processos de aquisição em grande escala de 
terrenos, a fim de proteger as mulheres e as crianças de situações de empobrecimento e de 
fome;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tenham principalmente em consideração 
os direitos das mulheres à propriedade em situações pós-conflito.

                                               
1 Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), The State of Food and Agriculture, 
2011, p. 5.


