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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos 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: 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 

1948, 

– Tendo em conta a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres (CEDAW) e a Plataforma de Ação de Pequim, 

– Tendo em conta os princípios orientadores das Nações Unidas em matéria de 

deslocamento interno, de 1998, e a nomeação pelo Conselho dos Direitos do Homem 

das Nações Unidas, em novembro de 2016, do Relator Especial sobre os direitos 

humanos das pessoas deslocadas internamente, 

– Tendo em conta a Resolução 35/20 do Conselho dos Direitos do Homem das Nações 

Unidas, de 22 de junho de 2017, sobre direitos humanos e alterações climáticas, 

– Tendo em conta os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos 

Humanos,  

– Tendo em conta a Declaração de Estocolmo da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano de 1972 e a Declaração do Rio das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992,  

– Tendo em conta o Pacto de Genebra para os Direitos Humanos na Ação Climática, 

– Tendo em conta a Estratégia Comum UE-África, 

– Tendo em conta o Plano de Ação da UE em matéria de igualdade de género 2016-2020, 

adotado em 26 de outubro de 2015, 

– Tendo em conta a doutrina das Nações Unidas sobre a «responsabilidade de proteger 

(R2P)»;  

A. Considerando que os efeitos adversos das alterações climáticas podem conduzir à 

migração; que a proteção das pessoas deslocadas internamente por razões ambientais 

não recebeu suficiente atenção; que o impacto das alterações climáticas será mais 

sentido nos países menos desenvolvidos, nas comunidades mais vulneráveis e nas 

regiões insulares sensíveis que são mais dependentes dos recursos naturais para a sua 

subsistência ou que não têm capacidade nem instrumentos suficientes para se adaptarem 

às alterações climáticas, apesar de serem os países mais ricos do mundo que têm uma 

responsabilidade histórica nas alterações climáticas;  

B. Considerando que as mulheres são mais vulneráveis às alterações climáticas e 

representam 70 % das 1,2 mil milhões de pessoas que dispõem de um rendimento 

inferior a um dólar por dia; que as alterações climáticas agravam as desigualdades de 

género no que respeita, entre outros aspetos, ao tráfico de seres humanos; que o acesso 

limitado das mulheres aos recursos produtivos e ao seu controlo, bem como as 
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restrições nos seus direitos lhes dão menos oportunidades para influenciar o processo de 

decisão política, tal como oficialmente reconhecido desde a 13.ª Conferência das Partes 

sobre as Alterações Climáticas (COP 13), realizada em Bali, em 2007; 

C. Considerando que existe uma ligação direta entre as alterações climáticas e o seu 

impacto na degradação do ambiente, na segurança alimentar e da água, no acesso aos 

recursos naturais, na saúde humana e na migração e que estes fenómenos ameaçam 

direta ou indiretamente o pleno exercício dos direitos humanos, incluindo os direitos à 

vida, à água e ao saneamento, à alimentação, à saúde e à habitação; que as alterações 

climáticas podem conduzir a uma catástrofe económica e a uma instabilidade política e 

social, suscetível de gerar conflitos e deslocações por efeitos do clima e de provocar o 

êxodo das populações; que a realização de projetos da indústria extrativa em zonas 

naturais de especial interesse pode pôr em perigo as comunidades locais e outros grupos 

vulneráveis, nomeadamente as mulheres, e agravar o fenómeno das alterações 

climáticas; 

D. Considerando que as consequências negativas das alterações climáticas comprometem 

as perspetivas de desenvolvimento de um país e agravam as desigualdades de género já 

existentes (decorrentes de diversos fatores determinantes de natureza socioeconómica, 

institucional, cultural e política); que as alterações climáticas podem ser vistas como um 

catalisador de problemas ambientais e humanitários devido ao facto de os seus efeitos 

adversos estarem diretamente relacionados com a degradação ambiental; 

E. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental da 

União Europeia e dos seus Estados-Membros e que a sua promoção é um dos principais 

objetivos da União; que a luta contra as alterações climáticas constitui uma prioridade 

fundamental e os decisores políticos não se podem dar ao luxo de negligenciar o 

contributo intelectual e ativo das mulheres; que a política do clima tem um impacto 

direto sobre a igualdade de género e a emancipação das mulheres e que as mulheres são 

fundamentais para encontrar soluções para a atenuação e a adaptação às alterações 

climáticas;  

F. Considerando que, segundo a Organização Internacional para as Migrações das Nações 

Unidas, 200 milhões de pessoas podem ser obrigadas a deslocar-se devido às alterações 

climáticas até 2050; que, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre as 

Alterações Climáticas (PIAC), a África e as populações africanas são particularmente 

vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas; 

G. Considerando que a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, não inclui 

a categoria «refugiado climático»; 

1. Salienta que as alterações climáticas agravam as desigualdades existentes e que as 

mulheres e as raparigas estão entre os grupos mais afetados pelas alterações climáticas; 

sublinha que as pessoas nas zonas rurais nos países em desenvolvimento, em particular 

as mulheres, são especialmente vulneráveis, uma vez que frequentemente estão 

dependentes dos recursos naturais, fazem muito do trabalho agrícola, em especial na 

produção de alimentos e na recolha de água e de combustível para a família, e são 

muitas vezes responsáveis pela maior parte do trabalho não remunerado nas famílias e 

nas comunidades; sublinha que a agricultura está diretamente ligada às condições 

ambientais; realça que, por estarem na linha da frente, as mulheres estão mais 
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confrontadas com a injustiça e a pobreza;  

2. Considera que a inovação na agricultura pode contribuir para a prática de culturas 

agrícolas mais resistentes às alterações climáticas, o que permitiria a obtenção de 

melhores e mais previsíveis rendimentos e proporcionaria níveis de rendimento mais 

elevados aos agricultores, às famílias e às comunidades locais; 

3. Salienta que as alterações climáticas exigem uma resposta sensível às questões de 

género e baseada nos direitos humanos; apela a uma participação efetiva das mulheres 

nos processos de tomada de decisões a todos os níveis, incluindo nas negociações 

internacionais sobre o clima, com vista a desenvolver respostas sensíveis às questões de 

género, a fim de resolver as desigualdades subjacentes; sublinha a vital importância da 

educação das raparigas e mulheres em várias disciplinas para criar oportunidades 

económicas, e a necessidade de prever financiamento para a participação das mulheres 

nos processos decisórios internacionais; 

4. Salienta que o empoderamento de todas as mulheres e raparigas constitui um objetivo 

explícito para atingir no quadro de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

insiste, a este respeito, para que a Comissão e os Estados-Membros defendam 

ativamente o reforço do papel das mulheres no quadro dessas negociações; solicita à 

comunidade internacional que tenha em consideração uma perspetiva de género e as 

prioridades específicas das mulheres aquando do financiamento de iniciativas e do 

apoio às novas tecnologias para fazer face às alterações climáticas; apoia firmemente, 

neste contexto, os programas de empreendedorismo que foram lançados no sentido de 

contribuir para a plena participação das mulheres; 

5. Salienta a necessidade de as mulheres participarem na aplicação e execução da política 

do ambiente a nível nacional e local, tendo em conta que os conhecimentos e a 

experiência das mulheres locais podem ser utilizados para garantir a eficácia das 

políticas; 

6. Observa com preocupação que, nas deslocações de populações relacionadas com o 

clima, as mulheres com filhos e as raparigas constituem os grupos mais vulneráveis e 

expostos a violações dos seus direitos fundamentais; solicita que as 

deslocações- induzidas pelas alterações climáticas sejam levadas a sério; está aberto a 

um debate sobre a adoção de uma disposição sobre as «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; 

7. Exorta a Comissão a garantir uma abordagem sensível às questões de género que vele 

por que os direitos das mulheres, a promoção da igualdade de género e a justiça 

climática sejam prosseguidas através dos seus programas de estratégia por país e por 

região, do Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia, bem como dos 

seus diálogos sobre direitos humanos com países terceiros, e solicita que as questões de 

género sejam consideradas um objetivo geral e transversal no âmbito de todas as 

políticas relacionadas com as alterações climáticas;   

8. Congratula-se com as iniciativas do Programa Emblemático Global da ONU Mulheres e 
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os projetos e programas da Aliança Global contra as Alterações Climáticas que criam 

um vínculo transversal entre a dimensão de género e as alterações climáticas; 

9. Saúda o trabalho do Representante Especial das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos e o Ambiente e do Conselho dos Direitos do Homem da ONU neste domínio, 

e insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem esses esforços, nomeadamente 

através de assistência financeira. 
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