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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:

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e o seu Protocolo Facultativo,

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre a proteção de mulheres e crianças 
em situação de emergência e de conflito armado e as Resoluções 1325 (2000) e 1820 
(2008) do Conselho de Segurança,

– Tendo em conta o Plano de Ação da União Europeia sobre a Igualdade de Género e a 
Emancipação das Mulheres no âmbito do Desenvolvimento (2010-2015),

– Tendo em conta as diretrizes da União Europeia relativas à violência contra as mulheres e 
à luta contra todas as formas de discriminação de que são alvo,

A. Considerando que a política da União em matéria de cooperação para o desenvolvimento é 
regida pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e que dois desses visam 
especificamente as mulheres - o ODM n.º 3 (promover a igualdade de género e a 
autonomia das mulheres) e o ODM n.º 5 (melhorar a saúde materna);

B. Considerando que o Plano de Ação da União Europeia reconhece a importância que a 
participação das mulheres e a perspetiva da igualdade de géneros têm no desenvolvimento 
dos países parceiros e na realização dos ODM; que, na "Agenda para a Mudança", a 
igualdade entre homens e mulheres constitui um eixo prioritário da ação da União,

1. Manifesta a sua satisfação com o reconhecimento, em vários planos de ação e 
comunicações, do papel central desempenhado no desenvolvimento pela igualdade de 
géneros e pela emancipação das mulheres e solicita que esta prioridade seja posta em 
prática concretamente nos programas geográficos; solicita, igualmente, uma melhor 
coordenação com os programas temáticos financiados através do ICD;

2. Apela à intensificação dos esforços em prol da realização dos ODM relativos à igualdade 
de géneros e à saúde materna e solicita que sejam previstas desde já medidas para o 
período após 2015;

3. Felicita todos os Estados que atingiram determinados OMD como, por exemplo, o 
objetivo do ensino primário para as raparigas e para os rapazes; insta a Comissão a adotar 
as medidas necessárias para divulgar estas realizações, promover a partilha de boas 
práticas e continuar a apoiar os países que estejam no bom caminho;

4.  Insta, por conseguinte, a Comissão e o Conselho a encorajarem mais os países terceiros 
de molde a que consagrem disposições explícitas a favor direitos das mulheres na sua 
legislação, garantam que esses direitos sejam respeitados e implementem políticas e 
mecanismos sensíveis à questão do género, com vista a reforçar a participação das 
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mulheres na tomada de decisões na vida pública, seja a nível político, económico ou 
social.


