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PARECERES

A Comissão dos Direitos das Mulheres 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 alterações climáticas provocam a erosão das liberdades humanas e 
limitam as possibilidades de escolha; que o Acordo de Paris reconhece que a igualdade 
de género e a emancipação das mulheres devem ser promovidas por todas as partes e 
prevê a inclusão de uma ação climática sensível às questões de género em todos os 
aspetos da sua implementação;

B. Considerando que a Plataforma de Ação de Pequim e as conclusões das suas 
conferências de revisão definiram três objetivos estratégicos: melhorar o poder de 
decisão das mulheres em matéria de ambiente, integrar a perspetiva de género nas 
políticas e nos programas de desenvolvimento sustentável e reforçar ou criar 
mecanismos a nível nacional, regional e internacional para avaliar o impacto das 
políticas de desenvolvimento e ambientais sobre as mulheres;

C. Considerando que as alterações climáticas são uma questão ambiental e social 
complexa, que afeta um mundo caracterizado e baseado em relações de género 
desiguais e profundamente enraizadas; que, além disso, as mulheres geralmente têm 
menos poder e, por conseguinte, são menos capazes de atenuar e de lidar com os 
impactos das alterações climáticas; que a desigualdade de género afeta as formas como 
os agregados familiares, as comunidades, os países e a comunidade mundial são 
afetados e respondem às alterações climáticas;

D. Considerando que a atual crise da COVID-19 demonstra a relação próxima que existe 
entre a destruição dos nossos ecossistemas, a exploração da vida selvagem e os surtos 
de epidemias; que o papel das mulheres na proteção da biodiversidade e na gestão 
sustentável dos recursos naturais deve ser mais reconhecido e incentivado;

E. Considerando que as alterações climáticas têm um impacto mais devastador nos países 
menos responsáveis pelo aquecimento global; que as pessoas em situação mais 
vulnerável, em especial as mulheres, que representam 70 % das pessoas mais pobres do 
mundo, e as raparigas, são mais afetadas pelas alterações climáticas, enfrentam riscos 
maiores e suportam encargos mais elevados devido ao seu acesso desigual a recursos, à 
educação, ao poder político, às oportunidades de emprego, aos direitos de propriedade 
da terra e às normas sociais e culturais existentes, como o seu papel enquanto principais 
prestadoras de cuidados e responsáveis pelo abastecimento de água, alimentos e 
combustível e as suas experiências intersectoriais de discriminação, reduzindo a sua 
capacidade para se protegerem e os seus dependentes contra os impactos das alterações 
climáticas; que, ao mesmo tempo, as mulheres e as raparigas estão na linha da frente na 
defesa dos recursos naturais e são, muitas vezes, as primeiras a reagir aos impactos da 
crise climática nas suas comunidades; que as mulheres desempenham um papel 
fundamental na gestão da crise climática e devem ser apoiadas enquanto agentes de 
mudança;

F. Considerando que as alterações climáticas e a desigualdade de género estão interligadas; 
que, de acordo com a ONU, as alterações climáticas afetam mais as mulheres e 
acentuam as desigualdades e a discriminação de género, não obstante o facto de as 
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mulheres contribuírem menos para as alterações climáticas; que as alterações climáticas 
prejudicam o exercício dos direitos humanos, em especial os daqueles que vivem na 
linha da frente da crise climática; que as consequências negativas das alterações 
climáticas prejudicam as perspetivas de desenvolvimento dos países e aprofundam as 
disparidades de género já existentes que resultam de numerosos fatores 
socioeconómicos, institucionais, culturais e políticos; que, apesar disso, as políticas 
públicas de adaptação e atenuação não têm suficientemente em conta as questões de 
género;

G. Considerando que as mulheres, que representam metade da população mundial, são 
mais gravemente afetadas em função do género pelas consequências das alterações 
climáticas, como inundações, incêndios, secas, desflorestação ou escassez de água, e 
estão mais sujeitas a sofrer de doenças infecciosas, como as transmitidas pela água, 
pelos alimentos e por vetores, bem como de problemas de saúde associados à má 
qualidade do ar; que as consequências das alterações climáticas representam um risco 
enorme para as mulheres, especialmente para as mulheres grávidas, devido à 
deterioração das condições sanitárias e de higiene e à limitação ou insuficiência do 
acesso a cuidados e tratamentos médicos adequados;

H. Considerando que os efeitos adversos das alterações climáticas provocam um aumento 
da migração, uma vez que as pessoas são forçadas a abandonar as suas casas, de forma 
temporária ou permanente, quando o ambiente se torna inóspito; que 80 % das pessoas 
deslocadas devido às alterações climáticas são mulheres e crianças, que estão mais 
expostas aos seus efeitos negativos e enfrentam mais dificuldades, incluindo um risco 
muito mais elevado de morrer em catástrofes naturais; que a situação das pessoas 
deslocadas internamente por razões ambientais é pior para as que se encontram em 
situações vulneráveis, como as mulheres, que estão frequentemente expostas a violações 
dos seus direitos fundamentais enquanto vítimas de tráfico de seres humanos e 
exploração sexual; que as mulheres correm geralmente um risco mais elevado de serem 
colocadas em abrigos sem segurança e sobrelotados, devido à falta de bens e a uma 
maior vulnerabilidade à pobreza;

I. Considerando que, de acordo com a Greenpeace, as mulheres representam 51 % da 
população mundial e 43 % da mão de obra agrícola nos países em desenvolvimento; que 
a produção agrícola é um dos setores mais afetados pelas alterações climáticas; que, de 
acordo com o Fórum Económico Mundial, 60 % das pessoas que sofrem de malnutrição 
são mulheres e crianças; que a escassez de recursos afeta sobretudo as mulheres, que 
dedicam mais tempo à sua obtenção em detrimento de outras atividades, como a 
educação; que, segundo a UNESCO, uma em cada quatro mulheres jovens nos países 
em desenvolvimento não concluíram o ensino primário;

J. Considerando que as alterações climáticas estão estreitamente ligadas à política 
energética; que a pobreza energética está associada a rendimentos baixos e, por 
exemplo, ao aumento dos preços da energia; que as mulheres têm rendimentos mais 
baixos e correm um risco maior de sofrer de pobreza energética, que afeta, 
especialmente, as famílias monoparentais e os idosos, cujos mais pobres são mulheres; 
que, em 2016, 1,1 mil milhões de pessoas no mundo não tinham acesso a energia, dos 
quais entre 50 % e 70 % eram mulheres e crianças;

K. Considerando que as alterações climáticas, a degradação do ambiente, a escassez de 
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recursos e as catástrofes naturais podem aumentar as tensões e reforçar as desigualdades 
de género, resultando em atos de violência mais frequentes, como a violência doméstica 
e económica, a agressão sexual, a prostituição forçada, o casamento forçado ou 
involuntário e outros atos de abuso com base no género;

L. Considerando que as alterações climáticas têm ramificações graves para a segurança, a 
disponibilidade, a acessibilidade e o consumo dos alimentos; que as mulheres, 
especialmente nos países em desenvolvimento, representam entre 40 % e 80 % da mão 
de obra na produção e na recolha de alimentos, dependendo da região; que o aumento 
das más colheitas e o esgotamento sem precedentes dos recursos naturais devido à 
alteração das condições meteorológicas podem resultar numa carga de trabalho agrícola 
excessiva e na incapacidade de fornecer alimentos suficientes para os agregados 
familiares;

M. Considerando que as mulheres, em especial as mulheres indígenas, são particularmente 
vulneráveis à violência relacionada com o ambiente; que, em 2017, quase metade dos 
defensores do ambiente assassinados eram mulheres;

N. Considerando que, segundo dados do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, em 
2018, mais de 80 % dos lugares de responsabilidade relativos às alterações climáticas 
eram ocupados por homens; que, nos domínios científicos em que são elaborados 
relatórios para debate em fóruns internacionais, 95 % dos membros dos conselhos de 
administração e 86 % dos quadros superiores são homens; que, no setor da eletricidade 
a nível mundial, apenas 8 % dos cargos de poder são ocupados por mulheres, as quais 
representam apenas 32 % do número total de trabalhadores do setor;

O. Considerando que as alterações climáticas têm um forte impacto nos recursos de água 
doce e na sua disponibilidade, especialmente nos países em desenvolvimento situados 
em zonas quentes e secas, influenciando a disponibilidade da água para os agregados 
familiares; que a escassez de recursos hídricos pode afetar mais gravemente as 
mulheres;

P. Considerando que, em muitos países em desenvolvimento, o acesso das raparigas e 
mulheres às tecnologias da informação e da comunicação é condicionado por diversos 
fatores, como os preconceitos sociais e culturais, a inadequação das infraestruturas 
tecnológicas, especialmente nas zonas rurais, o acesso inadequado à educação, à ciência 
ou à literacia informática, bem como a falta de rendimento das mulheres para adquirir 
serviços tecnológicos;

1. Reconhece que a igualdade de género e a emancipação das mulheres e raparigas são um 
catalisador do desenvolvimento sustentável e um pré-requisito para a gestão dos 
desafios climáticos; insta a UE e os Estados-Membros a incluírem a análise das 
questões de género e a orçamentação sensível ao género nas políticas de cooperação 
para o desenvolvimento e em todos os instrumentos que promovem ações climáticas 
justas em termos de género e a apoiarem a adaptação e resiliência às alterações 
climáticas nos países em desenvolvimento;

2. Recorda que as normas sociais e culturais influenciam a vulnerabilidade das mulheres às 
alterações climáticas e que é mais provável as mulheres e as raparigas serem deslocadas 
devido à divisão do trabalho e da mobilidade em função do género, bem como à falta de 
acesso à informação, ao seu papel enquanto cuidadoras e à menor participação no 
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processo de tomada de decisões políticas e económicas; salienta que as mulheres e as 
raparigas também estão particularmente expostas à violência sexual, à exploração e ao 
abandono escolar durante e após as crises; insta a UE a reforçar este aspeto da dimensão 
de género na sua ação humanitária e a assegurar o acesso a serviços de saúde sexual e 
reprodutiva;

3. Sublinha que existem grandes indícios de que o impacto sobre a saúde dos fatores 
ligados às alterações climáticas, tais como a malnutrição e a incidência de doenças 
infecciosas, como a malária, varia de acordo com o género; assinala, com preocupação, 
as elevadas taxas de mortalidade feminina em situações de catástrofe; recorda que os 
efeitos das alterações climáticas provocam um aumento das doenças que afetam as 
mulheres, as raparigas e os seus direitos sexuais e reprodutivos; refere que a falta de 
água limpa, como consequência das alterações climáticas, influencia negativamente a 
higiene das mulheres grávidas, a saúde materna e os períodos menstruais; insta à 
integração da perspetiva de género nas políticas e programas de desenvolvimento 
sustentável para garantir que os direitos das mulheres e das raparigas, incluindo a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) e os serviços de saúde necessários, a 
promoção da igualdade de género e a justiça climática sejam integrados nos seus 
programas estratégicos;

4. Solicita que o novo Plano de Ação sobre o Género nas relações externas (GAP III) 
preste especial atenção à igualdade de género e às alterações climáticas nos quatro 
domínios fundamentais, desenvolva indicadores conexos e garanta recursos suficientes 
para cumprir o objetivo do GAP III; considera que o GAP III deve apoiar uma 
participação política significativa e eficaz das organizações de defesa dos direitos das 
mulheres e das organizações dirigidas por mulheres nos países parceiros a todos os 
níveis; solicita que seja garantido o acesso das organizações de mulheres aos fundos 
internacionais no domínio do clima e às negociações sobre o clima, especialmente à luz 
da importante liderança que as mulheres assumem frequentemente no combate aos 
impactos das alterações climáticas nos seus países e comunidades;

5. Sublinha a necessidade de o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (NDICI) apoiar as abordagens 
sensíveis ao género nos seus procedimentos e operações, incluindo a necessidade de 
projetos e programas específicos sobre o clima que abordem particularmente as 
questões de género;

6. Sublinha que as mulheres e as raparigas são agentes poderosos de mudança, em 
particular da ação climática, e solicita que os programas da UE para o desenvolvimento 
promovam a participação efetiva e a emancipação das mulheres e suas organizações a 
todos os níveis e em todas as fases da conceção, planeamento, financiamento, 
implementação, acompanhamento e avaliação de políticas, uma vez que a sua inclusão é 
fundamental para melhorar a atenuação das alterações climáticas, a resiliência das 
intervenções políticas, a distribuição justa dos recursos, a eliminação dos obstáculos que 
as afetam de forma desproporcionada e assegurar soluções climáticas sustentáveis de 
longo prazo; salienta, a esse respeito, a necessidade de apoiar o reforço das capacidades 
e o papel das mulheres enquanto educadoras e promotoras da mudança e de garantir o 
financiamento adequado dessas organizações;

7. Insta a Comissão a reconhecer o papel importante que as mulheres desempenham na 
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luta contra as alterações climáticas nos países em desenvolvimento e o seu papel efetivo 
como agentes e promotores da adaptação e da atenuação; solicita que sejam adotadas 
medidas para melhorar a capacidade de adaptação local das mulheres, especialmente 
nos países em desenvolvimento, e mais iniciativas de adaptação que identifiquem e 
abordem os impactos específicos em termos de género das alterações climáticas, 
predominantemente nos domínios relacionados com a segurança alimentar, a gestão da 
água, a agricultura, a energia, a saúde e a gestão de catástrofes; reconhece que, neste 
contexto, a implementação de políticas em matéria de alterações climáticas oferece a 
possibilidade às mulheres de se tornarem mais ativas na política local, dando-lhes, 
assim, uma voz;

8. Afirma que é necessário exigir e promover a participação ativa das mulheres e propor 
novas políticas em matéria de clima e desenvolvimento que contribuam para 
transformar as estruturas sociais, produtivas, económicas e institucionais de forma a 
promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento sustentável;

9. Salienta que o financiamento da luta contra as alterações climáticas deve ser acessível 
tanto a homens como a mulheres e concebido para gerar benefícios mútuos, em vez de 
exacerbar os padrões de desigualdade existentes;

10. Recorda que as disparidades de género na educação relacionada com a energia se devem 
aos preconceitos e aos estereótipos baseados no género, que excluem as mulheres das 
áreas da economia verde, como os transportes e a energia, causando o desperdício de 
recursos humanos e impedindo a UE de atingir todo o seu potencial competitivo; 
salienta a necessidade de aumentar o número de mulheres com qualificações relevantes 
em domínios científicos e tecnológicos, bem como o número de mulheres que 
participam em organismos científicos pertinentes ao mais alto nível; insta os governos 
nacionais a incentivarem e a obrigarem as empresas e o mundo académico a incluírem 
as mulheres em todos os níveis de tomada de decisão em setores industriais como a 
energia, os transportes e o petróleo;

11. Solicita que as mulheres tenham um acesso equitativo ao conhecimento, aos recursos e 
às tecnologias necessárias para lidar adequadamente com os efeitos adversos do 
aquecimento global; afirma que as medidas políticas devem visar a atenuação dos danos 
causados por catástrofes naturais e que também é necessário concentrar esforços na 
redução do seu impacto na população, através de ações em prol da igualdade que 
proporcionem, também às mulheres, a oportunidade de cooperar na procura por 
soluções sustentáveis;

12. Insta a Comissão a estudar o impacto do género nos acordos comerciais existentes e, 
antecipadamente, em todos os novos acordos que venham a ser assinados; solicita a 
incorporação, nos acordos em vigor e futuros, de cláusulas e mecanismos de sanção 
eficazes para alcançar a igualdade de género e garantir os direitos e a emancipação das 
mulheres; solicita à Comissão e ao Conselho que promovam e apoiem a inclusão de um 
capítulo específico sobre o género nos acordos comerciais e de associação da UE e que 
assegurem que incluem especificamente compromissos vinculativos em matéria de 
respeito e promoção da igualdade de género e da emancipação das mulheres;

13. Insta a Comissão a conceber um plano de ação concreto para cumprir os compromissos 
do renovado Plano de Ação em matéria de igualdade de género, acordado na 25.ª 
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Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (COP25), e a criar um ponto focal permanente da UE para as questões de 
género e as alterações climáticas, dotado de recursos orçamentais suficientes, para 
implementar e acompanhar a ação climática responsável em termos de género na UE e a 
nível mundial; solicita à UE e aos Estados-Membros que garantam a elaboração de 
planos de ação nacionais em matéria de clima justos do ponto de vista do género, 
mediante uma introdução mais robusta da igualdade de género nos contributos 
determinados a nível nacional (CDN) revistos, e uma participação significativa dos 
grupos de mulheres na sua conceção e implementação; recorda que os países se 
comprometeram a rever os seus CDN em 2020 e que esse compromisso não depende de 
quando a COP será realizada;

14. Insta a Comissão a garantir que a Parceria ACP-CE renovada e a estratégia abrangente 
para África se baseiem nos princípios da ação climática e em matéria de ambiente para a 
concretização da Agenda 2030 e a igualdade de género e resultem uma abordagem 
baseada nos direitos humanos que coloque as comunidades e as mulheres no centro dos 
esforços ambientais e de desenvolvimento;

15. Insta os Estados-Membros a criarem um órgão formal do Conselho sobre a igualdade de 
género, a fim de proporcionar aos ministros e secretários de Estado responsáveis pela 
igualdade de género um fórum de discussão específico e facilitar a integração da 
perspetiva de género em todas as políticas da UE, incluindo as políticas ambientais e de 
desenvolvimento;

16. Salienta que, a fim de alcançar uma transição justa, equitativa e sustentável, que não 
deixe ninguém para trás, todas as ações em matéria de clima devem incluir uma 
perspetiva de género e intersetorial, que inclua também a diversidade de experiências 
das pessoas e comunidades mais marginalizadas;

17. Salienta a necessidade de tornar o financiamento da adaptação às alterações climáticas e 
da atenuação dos seus efeitos sensível às questões de género; insta a UE a aumentar o 
apoio financeiro às ações climáticas justas do ponto de vista do género que visem a 
adaptação e a gestão das perdas e dos danos nos países em desenvolvimento, incluindo 
as levadas a cabo por organizações de base de mulheres, tendo em conta o seu papel 
central nas respostas locais à crise climática;

18. Solicita que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sejam colocados no 
cerne de todos os processos de tomada decisão e de elaboração de políticas na UE e nos 
Estados-Membros, bem como da política externa e de desenvolvimento da UE; solicita 
a integração da perspetiva de género no desenvolvimento sustentável e nos planos e 
intervenções em matéria de alterações climáticas; recorda que a emancipação das 
mulheres é fundamental para a concretização dos ODS e recorda que as catástrofes 
relacionadas com as alterações climáticas tendem a exacerbar as disparidades entre 
homens e mulheres e a promover mais desigualdades em todo o mundo, em especial no 
hemisfério sul;

19. Solicita que sejam adotadas medidas adicionais destinadas a aumentar a participação 
das mulheres em cargos de decisão de alto nível relacionados com o clima a nível 
nacional, regional e local; reconhece que a emancipação das mulheres, a sua plena e 
igual participação e exercício de funções de liderança a nível internacional e a sua 
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gestão de iniciativas de luta contra as alterações climáticas a nível nacional, regional e 
local são fatores fundamentais para garantir o sucesso e a eficiência da ação no domínio 
das alterações climáticas; apela, neste contexto, a uma maior integração das mulheres no 
processo destinado a encontrar soluções para a adaptação às alterações climáticas e a 
criar estratégias de adaptação e planos nacionais de adaptação;

20. Observa que os efeitos das alterações climáticas no hemisfério sul provocam 
deslocações populacionais que não correspondem aos parâmetros estabelecidos pelos 
atuais quadros internacionais; exorta a UE a dar respostas adequadas às deslocações por 
motivos climáticos e a incluir a perspetiva de género em todas as políticas de migração, 
a fim de salvaguardar a justiça climática;

21. Insta a Comissão a reconhecer o papel político fundamental que os ativistas do clima 
desempenham na luta contra as alterações climáticas nos países em desenvolvimento e 
solicita às delegações da UE que assegurem que é dada prioridade à sua proteção e 
financiamento, especialmente das mulheres e das pessoas de comunidades 
marginalizadas;

22. Salienta que o setor agrícola é um dos mais afetados pelas consequências das alterações 
climáticas nos países parceiros; recorda que as mulheres das zonas rurais são 
especialmente vulneráveis aos impactos das alterações climáticas sobre a produção 
agrícola e a segurança alimentar, uma vez que frequentemente dependem de recursos 
naturais, fazem muito do trabalho agrícola, como a produção de alimentos e a recolha de 
água e de combustível, e são muitas vezes responsáveis por trabalho não remunerado 
nas famílias e nas comunidades; insta a UE e os Estados-Membros a reforçarem a 
cooperação com os países parceiros, a fim de incluir uma forte dimensão de género em 
todas as políticas agrícolas e de desenvolvimento rural, e a reforçarem o apoio à 
capacidade de produção das mulheres para lhes permitir fazer face à insegurança 
alimentar resultante das alterações climáticas, assegurando simultaneamente um acesso 
não discriminatório aos recursos e uma maior participação nos processos de tomada de 
decisão a nível local e nacional;

23. Recorda que a recolha de dados repartidos por género é um passo preliminar para a 
realização de análises adequadas das questões de género em matéria de alterações 
climáticas, a fim de estabelecer indicadores e parâmetros de referência sensíveis às 
questões de género e desenvolver instrumentos práticos para uma integração mais 
eficiente da perspetiva de género ao longo de todo o ciclo de políticas, programas e 
projetos; solicita à Comissão que reforce o desenvolvimento de capacidades nos 
sistemas nacionais de estatísticas dos países em desenvolvimento, para efeitos de 
recolha de estatísticas repartidas por género sobre o ambiente, a fim de melhorar a 
avaliação e encontrar soluções para as diferentes consequências das alterações 
climáticas;

24. Refere que as ações destinadas a conseguir níveis mais elevados de inscrição de 
mulheres em cursos de formação científicos e tecnológicos são extremamente 
importantes para combater de forma eficaz as consequências específicas em termos de 
género das alterações climáticas; solicita uma maior adesão de raparigas e mulheres aos 
domínios CTEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), que devem ser os 
cientistas e os engenheiros do futuro nos domínios das energias renováveis e da luta 
contra os efeitos negativos das alterações climáticas;
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25. Assinala que as alterações climáticas podem desencadear o aumento da violência contra 
as mulheres e as raparigas, seja de natureza sistémica ou cultural, incluindo a violência 
doméstica; solicita a adoção de medidas destinadas a reforçar as capacidades das 
autoridades nacionais e dos parceiros sociais para compreender e lidar com as ligações 
entre a violência de género e as consequências das alterações climáticas; sublinha a 
importância de prestar apoio ao desenvolvimento de capacidades para abordar os fatores 
de risco que levam à violência de género, através de esforços de envolvimento das 
comunidades e de liderança;
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