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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres constitui um valor fundamental 
da UE, consagrado no artigo 2.º do Tratado da União Europeia e nos artigos 8.º e 19.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; que a integração da perspetiva 
de género é, por conseguinte, um instrumento importante na integração horizontal deste 
princípio nas políticas, medidas e ações da UE, incluindo a política de coesão; que é 
necessário fazer um maior esforço para combater as múltiplas formas de discriminação 
e desigualdade de que as mulheres são vítimas; que o artigo 7.º do Regulamento 
Disposições Comuns1 para 2014-2020 estabelece que a igualdade entre homens e 
mulheres e a integração da perspetiva de género têm que ser tidas em consideração e 
promovidas ao longo da elaboração e execução dos programas;

B. Considerando que a política de coesão aborda as disparidades entre as diversas regiões e 
o atraso das regiões menos favorecidas, com vista a alcançar a coesão económica, social 
e territorial, da qual a consecução da igualdade de género constitui uma componente 
fundamental, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do 
Fundo Social Europeu (FSE), do Fundo de Coesão, do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP) e do Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que estão sujeitos aos 
princípios da não discriminação e da igualdade de género; que estes fundos devem ter 
em especial atenção as mulheres que vivem nas zonas rurais, nas zonas afetadas pela 
transição industrial e nas regiões com limitações naturais ou demográficas graves e 
permanentes, como as regiões com densidade populacional muito baixa e as regiões 
insulares, transfronteiras e de montanha;

C. Considerando que ainda não são conhecidas todas as consequências económicas, 
laborais e sociais da pandemia; que estudos preliminares sugerem que a pandemia de 
COVID-19 exacerbou as desigualdades existentes, como demonstra o aumento do 
trabalho de prestação de cuidados e da violência baseada no género, e teve um impacto 
desproporcionado nas mulheres e raparigas, as quais devem ser tidas em conta pela 
política de coesão; que, embora o objetivo da política de coesão seja reduzir o fosso 
entre as regiões da UE, deve igualmente promover a igualdade entre homens e mulheres 
e corrigir as disparidades de género, a fim de garantir o respeito do princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho igual ou de igual valor e a igualdade de 
oportunidades no mercado do trabalho; que a contratação coletiva é um instrumento 
determinante para reverter e superar as desigualdades entre homens e mulheres; que é 
fundamental atenuar o impacto negativo da crise da COVID-19 para garantir uma 

1 Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 
estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão a ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 320).
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afetação suficiente de fundos para a aplicação das políticas de igualdade de género, 
incluindo os projetos que visem o combate à discriminação e à violência doméstica e 
baseada no género;

D. Considerando que a melhoria do acesso a estruturas de acolhimento de qualidade a 
preços comportáveis é da maior importância para que as mulheres possam permanecer 
ativas no mercado de trabalho, ao promover o equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida pessoal, e contribui, nomeadamente, para pôr termo à diferença nas pensões de 
reforma em função do género, tendo em conta que as mulheres são responsáveis por 
uma parte desproporcionadamente mais elevada do trabalho de prestação de cuidados 
não remunerado, em comparação com os homens, devido aos estereótipos de género e 
às desigualdades de remuneração, o que tem implicações profundas na representação e 
no desempenho das mulheres no mercado de trabalho; que, à luz das tendências 
demográficas emergentes, tais como o envelhecimento das sociedades, a diminuição das 
taxas de natalidade e, consequentemente, o declínio da população em idade ativa, a 
necessidade de serviços de cuidados tornou-se mais importante do que nunca; que a 
COVID-19 expôs um problema já antigo na prestação de cuidados na UE; que a 
prestação de cuidados deve ser vista de forma holística ao longo de todo um ciclo, que 
inclui o acolhimento na primeira infância e o acolhimento pós-escolar, bem como a 
prestação de cuidados a pessoas com deficiência e a pessoas idosas; que o investimento 
no setor da prestação de cuidados também proporcionará aos cuidadores informais 
oportunidades de emprego na economia formal;

E. Considerando que a promoção da igualdade de género é essencial para a consecução dos 
principais objetivos da política de coesão, a saber, o desenvolvimento económico e 
social regional a longo prazo e sustentável na UE; que a política de coesão é o 
instrumento adequado para combater as desigualdades de género presentes nas zonas 
rurais, uma vez que as mulheres nas zonas rurais têm um acesso mais limitado ao 
emprego e aos serviços sociais, especialmente nas zonas rurais despovoadas ou que 
enfrentam limitações demográficas; que a política de coesão pode contribuir para a 
execução de ações específicas destinadas a prevenir e combater a violência baseada no 
género, bem como a promover e a reforçar a igualdade de género, combatendo a 
segregação horizontal e vertical do mercado de trabalho e as persistentes disparidades 
de género no emprego, na inclusão social e na educação, promovendo a criação de 
empresas e o empreendedorismo entre as mulheres, facilitando o acesso das mulheres à 
investigação e à inovação e tendo em consideração as necessidades das mulheres no que 
diz respeito aos transportes e às infraestruturas sociais;

F. Considerando que a participação das mulheres continua a ser limitada em todas as fases 
do ciclo da política de coesão, especialmente no desenvolvimento de programas 
operacionais, nos processos de decisão e na integração da igualdade de género na 
execução dos projetos selecionados;

1. Salienta o papel importante que os fundos de coesão devem desempenhar na promoção 
da igualdade de género e na aplicação da Estratégia da UE para a Igualdade de Género; 
insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os seus 
esforços para promover a igualdade de género e a não discriminação na política de 
coesão através de uma integração eficaz da perspetiva de género em todas as fases do 
ciclo político, incluindo os objetivos e as medidas e subtemas específicos em matéria de 
igualdade de género, demonstrando um forte empenhamento político a nível regional, 
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nacional e da UE para promover a igualdade de género; incentiva, a este respeito, a 
cooperação estreita com o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) e com 
os organismos de promoção da igualdade nacionais, que fornecem investigação e dados 
de alta qualidade para permitir uma tomada de decisões mais bem informada e 
fundamentada por parte dos decisores políticos, e com outros intervenientes importantes 
que trabalham no sentido de melhorar a igualdade entre homens e mulheres; salienta 
que a partilha de conhecimentos entre as instituições e as agências da UE e o apoio ao 
reforço de capacidades são fundamentais para evitar custos administrativos elevados e 
um aumento desnecessário da burocracia; sublinha a importância de uma cooperação 
estreita com as organizações da sociedade civil no ciclo da política de coesão e apela à 
realização de avaliações de impacto no género neste domínio e à recolha de dados 
desagregados por género e indicadores sensíveis às questões de género, a fim de medir 
as desigualdades de género nas dimensões social e económica e assegurar a perspetiva 
de género nos critérios de avaliação, na execução e nos sistemas de monitorização dos 
fundos;

2. Lamenta o facto de, para o novo período de programação, a Comissão não ter 
apresentado novas medidas para melhorar a igualdade de género e, em vez disso, ter 
suprimido a condicionalidade em matéria de igualdade de género no Regulamento 
Disposições Comuns e o subprograma «Mulheres nas zonas rurais»;

3. Salienta que um aspeto essencial da política de coesão é a garantia da coesão social, 
territorial e económica através, entre outras medidas, da luta contra as disparidades entre 
as mulheres e os homens; insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a 
aplicarem os princípios da integração da perspetiva de género e da orçamentação 
sensível ao género, através da adoção de medidas específicas para combater as múltiplas 
formas de discriminação, a pobreza e a exclusão social, e a incorporarem uma 
perspetiva intersetorial, necessária para proteger as pessoas vulneráveis e as mulheres 
dos grupos marginalizados; solicita, a este respeito, à Comissão que elabore orientações 
para facilitar a aplicação desta abordagem no ciclo da política de coesão; realça que é 
essencial que os investimentos na criação de emprego sejam sensíveis ao género e 
melhorem a empregabilidade das mulheres; sublinha o papel crucial da política de 
coesão no investimento em serviços de elevada qualidade, o que tem um efeito positivo 
na luta contra as desigualdades de género; solicita, por conseguinte, a integração da 
perspetiva de género nos objetivos políticos estabelecidos no Regulamento Disposições 
Comuns, a fim de melhorar o acesso das mulheres a infraestruturas e serviços, bem 
como as suas oportunidades no mercado de trabalho e na economia, e aumentar o 
contributo da política de coesão para o crescimento socioeconómico;

4. Destaca o papel relevante dos Fundos de Coesão na garantia do investimento em 
serviços de prestação de cuidados; insta os Estados-Membros a darem prioridade à 
prestação de cuidados aquando da afetação dos fundos disponíveis no âmbito da política 
de coesão, a fim de dar uma resposta eficaz não só à crescente procura de infraestruturas 
de prestação de cuidados e de acolhimento, mas também às disparidades de género no 
emprego, na segregação do mercado de trabalho e, consequentemente, nos salários e nas 
pensões; incentiva os Estados-Membros a partilharem as melhores práticas a nível 
europeu no que respeita à utilização eficiente dos fundos da UE, tendo em vista o 
desenvolvimento de serviços de prestação de cuidados de qualidade;

5. Insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a aumentar a 



PE655.668v02-00 6/10 AD\1217214PT.docx

PT

sensibilização para a necessidade de igualdade de género e a desenvolver e fornecer 
instrumentos e orientações específicos, respeitando ao mesmo tempo a divisão de 
competências entre os Estados-Membros e a UE, para ajudar os Estados-Membros a 
integrar a perspetiva de género nas fases de conceção, implementação e 
acompanhamento, utilizando os instrumentos existentes desenvolvidos pelo EIGE, tais 
como o conjunto de ferramentas relativo à orçamentação baseada no género no contexto 
dos fundos da UE; salienta a importância de associar as estratégias nacionais para a 
igualdade de género à política de coesão, uma vez que os FEEI são um instrumento 
fundamental para promover mudanças estruturais na sociedade; salienta a importância 
da formação em matéria de integração da perspetiva de género para os funcionários que 
gerem os fundos da política de coesão a nível europeu, nacional, regional e local;

6. Sublinha o papel desempenhado pelas cidades e regiões que há muito estão na 
vanguarda do trabalho em prol da igualdade de género; congratula-se com o facto de a 
Comissão reconhecer na sua Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 que os 
estereótipos de género são uma das causas profundas da desigualdade de género e 
afetam todos os domínios da sociedade; salienta a necessidade de combater estes 
estereótipos de género e a discriminação estrutural das mulheres em todos os domínios 
da política de coesão e de envolver as autoridades locais e regionais neste combate; 
exorta a Comissão, os Estados-Membros e as respetivas autoridades a observarem o 
princípio do Estado de direito, incluindo os princípios da não discriminação e do 
respeito pelos direitos fundamentais, no que diz respeito às decisões relativas aos 
programas de financiamento ou às regiões, e a garantirem a monitorização, investigação 
e adoção de medidas adequadas em caso de violação destes princípios, devendo a 
proteção dos beneficiários finais ser sempre assegurada; considera que poderão ser 
lançados processos por infração em casos de suspeita de violações do Direito da União e 
que a existência de um mecanismo de condicionalidade para o desembolso dos fundos 
da União, baseado no relatório anual de acompanhamento da Comissão sobre os valores 
da União, poderá ser fundamental; salienta que as chamadas zonas sem LGBTI põem 
em causa estes princípios, razão pela qual saúda a decisão da Comissão de rejeitar seis 
candidaturas relativas à geminação de cidades de autoridades polacas que aprovaram 
resoluções sobre «zonas LGBTI»; insta a Comissão a investigar mais aprofundadamente 
as queixas relativas à utilização indevida de fundos da UE por parte destas autoridades e 
a continuar a rejeitar todas as candidaturas aos fundos da União por parte de autoridades 
que tenham aprovado tais resoluções;

7. Insta os Estados-Membros e as respetivas autoridades a criarem programas que visem a 
prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a prestação de apoio às vítimas 
de violência, tendo em conta o aumento da violência doméstica e baseada no género 
durante a crise da COVID-19 na maioria dos Estados-Membros; salienta que as 
autoridades locais devem envolver os empregadores regionais e as ONG no seu trabalho 
em prol da promoção da igualdade de género, da sensibilização do público para as 
desigualdades de género e a violência doméstica e da proteção das vítimas através da 
prestação de apoio específico; frisa o importante papel da Convenção de Istambul para a 
Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica; insta 
os Estados-Membros que ainda não ratificaram a Convenção de Istambul a fazê-lo; 
exorta o Conselho a concluir a ratificação da Convenção de Istambul pela UE;

8. Encoraja os Estados-Membros e a Comissão a garantir a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e da integração da perspetiva de género em todas as fases da 
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avaliação, aplicação e monitorização dos FEEI; exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e as autoridades de gestão a partilharem boas práticas na aplicação da 
integração da perspetiva de género através da partilha de conhecimentos, da assistência 
técnica, da formação e da sensibilização; apela ao envolvimento de peritos em questões 
de género, dos organismos para a igualdade, dos parceiros sociais e dos representantes 
da sociedade civil no processo de preparação, aplicação e acompanhamento dos 
Programas Operacionais dos FEEI, em conformidade com o princípio da parceria; 
encoraja o recurso aos projetos de base comunitária através de instrumentos existentes, 
tais como o desenvolvimento local de base comunitária (CLLD) e o investimento 
territorial integrado (ITI), a fim de assegurar uma abordagem ascendente no 
desenvolvimento de projetos; solicita uma representação equilibrada do ponto de vista 
do género nos órgãos de tomada de decisão no âmbito da política de coesão, a fim de 
aumentar a diversidade das decisões, e convida os Estados-Membros e as respetivas 
autoridades a apoiarem o equilíbrio de género nas nomeações para os órgão de tomada 
de decisão;

9. Exorta os Estados-Membros a utilizarem os fundos da política de coesão para reduzir 
ainda mais as disparidades regionais a nível económico e social, centrando-se, em 
particular, no combate à feminização da pobreza, ao desemprego das mulheres e à sua 
exclusão de muitas oportunidades económicas, na prevenção e na luta contra todas as 
formas de violência e discriminação baseadas no género, na promoção e na 
consolidação da capacitação das mulheres, através da melhoria do acesso ao mercado de 
trabalho e da reintegração no mesmo, e no seguimento das prioridades relacionadas com 
a saúde, tal como definidas na Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025, em 
particular a saúde e direitos sexuais e reprodutivos enquanto direito humano 
fundamental e aspeto essencial do bem-estar das pessoas e da promoção da igualdade de 
género; apela ao aumento das sinergias entre a coesão e os fundos de recuperação e 
outros programas existentes, tendo em vista melhorar as condições de trabalho das 
mulheres, nomeadamente através do combate à disparidades salariais, ao trabalho 
precário e ao trabalho informal, investir em estruturas de prestação de cuidados, 
combater e prevenir a violência de género e garantir o acesso aos serviços de saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos, entre outros;

10. Realça o papel do financiamento da política de coesão, à luz do impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19, no apoio, na facilitação e na promoção de 
programas que, tendo em consideração as necessidades especiais das mulheres, 
incluindo as mulheres das zonas rurais, das regiões mais pobres, montanhosas e 
ultraperiféricas, das zonas remotas e das regiões fronteiriças, com medidas proativas a 
título do FEADER, incentivam o emprego das mulheres nas zonas rurais e o 
empreendedorismo, facilitam os seus deveres de prestação de cuidados às crianças, 
melhoram o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e o seu bem-estar, reforçam o 
seu papel de uma maneira geral, melhoram o seu acesso à terra, ao crédito e a 
instrumentos financeiros, reforçam as suas competências e desempenho através da 
educação, da formação e dos serviços de aconselhamento, aumentam a sua participação 
na tomada de decisões ao nível nacional e regional, nos grupos de ação local e no 
desenvolvimento de parcerias locais, e corrigem as deficiências a nível das 
infraestruturas, nomeadamente no que se refere à prestação de diferentes tipos de 
cuidados; sublinha que a cooperação a nível europeu, aliada à utilização eficiente dos 
fundos da UE, pode contribuir para o desenvolvimento de serviços de cuidados de saúde 
de elevada qualidade, de fácil acesso e a preços abordáveis, os quais são particularmente 
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importantes para manter a atividade das mulheres no mercado de trabalho;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promover o empreendedorismo e a atividade 
das mulheres no mercado de trabalho, nomeadamente nos domínios da ciência, da 
tecnologia, da engenharia e da matemática (STEM) e da inteligência artificial (IA); 
recorda que, ao apoiar as transições digital e ecológica, a política de coesão deve 
dedicar especial atenção à garantia do acesso das mulheres à formação, a fim de 
colmatar o fosso digital de género; salienta a necessidade de reforçar as redes regionais, 
nacionais e europeias de mulheres no domínio empresarial, do empreendedorismo, da 
ciência e da tecnologia, da educação, dos meios de comunicação social e da liderança 
cívica e política, especialmente nas zonas remotas e rurais e nas zonas fronteiriças; 
sublinha a necessidade de combater a segregação vertical e horizontal entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho, uma vez que há um forte predomínio das mulheres 
nos empregos mais precários e mais mal remunerados, o que afeta particularmente a 
disparidade salarial e de pensões.
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