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O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º e 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia, bem como os 
artigos 6.º e 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(«Carta»),

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, em especial, os seus 
princípios n.ºs 2, 3 e 9,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres (CEDAW), de 18 de dezembro de 19791,

– Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e, 
designadamente, o Objetivo 5, que visa alcançar a igualdade de género e melhorar as 
condições de vida das mulheres até 20302,

– Tendo em conta a Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida 
Local3,

– Tendo em conta as diretivas da UE desde 1975 sobre os diferentes aspetos da igualdade 
de tratamento entre mulheres e homens (Diretiva 79/7/CEE4, Diretiva 86/613/CEE5, 

1 https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
2 https://sdgs.un.org/goals/goal5 
3 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_pt.pdf
4 Diretiva 79/7/CEE do Conselho, de 19 de dezembro de 1978, relativa à realização 

progressiva do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 
matéria de segurança social (JO L 6 de 10.1.1979, p. 24).

5 Diretiva 86/613/CEE do Conselho, de 11 de dezembro de 1986, relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma 
atividade independente incluindo a atividade agrícola, bem como à proteção da 
maternidade (JO L 359 de 19.12.1986, p. 56).

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_pt.pdf


Diretiva 92/85/CEE1, Diretiva 2004/113/CE2, Diretiva 2006/54/CE3, Diretiva 
2010/18/UE4 e Diretiva 2010/41/UE5 ),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de maio de 2012, com recomendações à 
Comissão relativas à aplicação do princípio de igualdade de remuneração entre homens 
e mulheres por trabalho igual ou de valor igual6 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de março de 2013, sobre a eliminação dos 
estereótipos de género na UE7 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de setembro de 2015, sobre as carreiras das 
mulheres na ciência e na universidade e as barreiras invisíveis existentes8 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de janeiro de 2016, sobre fatores externos que 
obstaculizam o empreendedorismo feminino europeu9 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de abril de 2016, sobre a igualdade de género e 
a autonomia das mulheres na era digital10,

– Tendo em conta o estudo intitulado «Gender in regional cohesion policy» (O género na 
política regional de coesão) do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), 
publicado em 25 de janeiro de 201711,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de fevereiro de 2017, sobre a promoção da 
igualdade de género nos domínios da saúde mental e da investigação clínica12,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de março de 2017, sobre a igualdade entre 

1 Diretiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de outubro de 1992, relativa à implementação 
de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho (JO L 348 de 28.11.1992, p. 1).

2 Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que aplica o princípio 
de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu 
fornecimento (JO L 373 de 21.12.2004, p. 37).

3 Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, 
relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade 
profissional (JO L 204 de 26.7.2006, p. 23).

4 Diretiva 2010/18/UE do Conselho, de 8 de março de 2010, que aplica o Acordo-Quadro 
revisto sobre licença parental celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o 
CEEP e a CES e que revoga a Diretiva 96/34/CE (JO L 68 de 18.3.2010, p. 13).

5  Diretiva 2010/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 2010, 
relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres 
que exerçam uma atividade independente e que revoga a Diretiva 86/613/CEE do 
Conselho (JO L 180 de 15.7.2010, p. 1)

6  JO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
7  JO C 36 de 29.1.2016, p. 18.
8  JO C 316 de 22.9.2017, p. 173.
9 JO C 11 de 12.1.2018, p. 35.
10 JO C 66 de 21.2.2018, p. 44.
11 https://eige.europa.eu/publications/gender regional cohesion policy 
12 JO C 252 de 18.7.2018, p. 99.

https://eige.europa.eu/publications/gender%20regional%20cohesion%20policy


mulheres e homens na União Europeia em 2014-20151 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de abril de 2017, sobre as mulheres e o seu papel 
nas zonas rurais2 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de junho de 2017, sobre a necessidade de uma 
estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de reforma em função 
do género3 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de outubro de 2017, sobre a emancipação 
económica das mulheres no setor privado e no setor público da UE4 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de janeiro de 2018, sobre mulheres, igualdade 
de género e justiça climática5 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de março de 2018, sobre a igualdade de género 
nos acordos de comércio da UE6 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de abril de 2018, sobre a capacitação das 
mulheres e das raparigas através do setor digital7 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2018, sobre a prestação de 
cuidados na UE para uma igualdade de género melhorada8 ,

– Tendo em conta o estudo do EIGE intitulado «Gender budgeting – Mainstreaming 
gender into the EU budget and macroeconomic policy framework» (Orçamentação 
sensível às questões de género - A integração da perspetiva de género no orçamento da 
UE e no quadro da política macroeconómica), publicado em 10 de abril de 20199 ,

– Tendo em conta o parecer do Comité Consultivo para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens, de 19 de dezembro de 2018, titulado «The future of gender 
equality strategy after 2019 –  the battles that we win never stay won» (O futuro da 
estratégia para a igualdade de género depois de 2019 – as batalhas vencidas não são um 
dado adquirido)10,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2019, sobre a igualdade de género 
e as políticas fiscais na UE11,

1  JO C 263 de 25.7.2018, p. 49.
2  JO C 298 de 23.8.2018, p. 14.
3  JO C 331 de 18.9.2018, p. 60.
4  JO C 346 de 27.9.2018, p. 6.
5  JO C 458 de 19.12.2018, p. 34.
6  JO C 162 de 10.5.2019, p. 9.
7  JO C 390 de 18.11.2019, p. 28.
8  JO C 363 de 28.10.2020, p. 80.
9 https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget

-and-macroeconomic-policy-framework 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_

fundamental_rights/opinion_on_gender_equality_policy_post_2019_2018_en.pdf
11 JO C 411 de 27.11.2020, p. 38.

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-framework
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-framework
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_on_gender_equality_policy_post_2019_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_on_gender_equality_policy_post_2019_2018_en.pdf


– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o retrocesso em 
matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE1 ,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 6 de março de 
2019, intitulado «Relatório de 2019 da Comissão sobre a igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens na União Europeia» (SWD(2019)0101)2 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a adesão da UE à 
Convenção de Istambul e outras medidas para combater a violência baseada no 
género3 ,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 10 de dezembro de 2019, intituladas 
«Economias baseadas na igualdade de género na UE: o caminho a seguir»4 ,

– Tendo em conta o relatório «The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for Inclusive 
Entrepreneurship» (Os Empreendedores Ausentes - 2019: Políticas para o 
Empreendedorismo Inclusivo), publicado pela OCDE em 10 de dezembro de 20195 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de dezembro de 2019, sobre a discriminação 
pública e o discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, incluindo as zonas livres de 
LGBTI6,

– Tendo em conta o estudo intitulado «Gender Dimension of the EU Cohesion Policy» 
(Dimensão de género na política de coesão da UE), publicado pela sua Direção-Geral 
das Políticas Internas em 19 de fevereiro de 20197,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 30 de janeiro de 2020, sobre a disparidade salarial 
entre homens e mulheres8,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de fevereiro de 2020, sobre as prioridades da 
UE para a 64.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da Mulher9,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de março de 2020, intitulada «Uma 
União da Igualdade: Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– Tendo em conta a ficha informativa da Comissão, de 17 de junho de 2020, intitulada 
«Coronavirus Pandemic – Impact on Gender Equality» (Pandemia de coronavírus – 

1  JO C 449 de 23.12.2020, p. 102.
2  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7263-2019-INIT/en/pdf
3  Textos Aprovados, P9_TA(2019)0080.
4  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/pt/pdf.
5 https://www.oecd.org/industry/the missing entrepreneurs 43c2f41c en.htm
6 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0101.
7 Estudo/Análise aprofundada – «Gender Dimension of the EU Cohesion Policy» 

(Dimensão de género na política de coesão da UE), Parlamento Europeu, Direção-Geral 
das Políticas Internas, Departamento Temático B – Políticas Estruturais e de Coesão, 19 
de fevereiro de 2019, disponível em: https://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/STUD/2019/629185/IPOL_STU(2019)629185_EN.pdf 

8 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0025.
9 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0039.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7263-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/pt/pdf.
https://www.oecd.org/industry/the%20missing%20entrepreneurs%2043c2f41c%20en.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629185/IPOL_STU(2019)629185_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629185/IPOL_STU(2019)629185_EN.pdf


impacto na igualdade de género)1 ,

– Tendo em conta a Comunicação do Conselho da Europa, de 29 de maio de 2020, 
intitulada «National minorities and COVID-19 – inequality deepened, vulnerability 
exacerbated» (Minorias nacionais e COVID-19 – desigualdade agravada, 
vulnerabilidade exacerbada),

– Tendo em conta o Documento de Reflexão da Comissão n.º 129, de 24 de julho de 
2020, intitulado «Gender Smart Financing Investing In & With Women: Opportunities 
for Europe» (Financiamento inteligente orientado para questões de género com 
investimento em e com mulheres: oportunidades para a Europa)2 ,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 18 de setembro de 2020, intitulada 
«Uma União da Igualdade: plano de ação da UE de luta contra o racismo 2020-2025» 
(COM(2020)0565),

– Tendo em conta o Índice de Igualdade de Género de 2020 do EIGE, publicado em 16 de 
outubro de 20203,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de novembro de 2020, intitulada 
«União da Igualdade: Estratégia para a igualdade de tratamento das pessoas LGBTIQ 
2020-2025» (COM(2020)0698),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos 
Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A9-0154/2021),

A. Considerando que o princípio da igualdade entre homens e mulheres é um valor 
fundamental da UE, consagrado nos Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia; considerando que, por este motivo, a integração da perspetiva de 
género deve ser aplicada e integrada como princípio transversal a todas as atividades, 
medidas, ações e programas da UE e a todos os projetos e políticas financiadas pela UE, 
incluindo a política de coesão; considerando que é necessário envidar mais esforços 
para fazer face às múltiplas formas de discriminação e desigualdade que as mulheres 
enfrentam; considerando que o artigo 7.º do Regulamento Disposições Comuns4 para o 

1  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/
documents/ec_rtd_covid19-gender-equality_factsheet.pdf

2  https://ec.europa.eu/info/publications/gender-smart-financing-investing-and-women-
opportunities-europe_en 

3 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-
future-work 

4 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 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_covid19-gender-equality_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_covid19-gender-equality_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-smart-financing-investing-and-women-opportunities-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-smart-financing-investing-and-women-opportunities-europe_en
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work


período de 2014-2020, estabelece que a igualdade entre homens e mulheres e a 
integração da perspetiva de género têm de ser tidas em consideração e promovidas ao 
longo da elaboração e execução dos programas, inclusive no que se refere ao 
acompanhamento, à comunicação de informações e à avaliação; considerando que 
mulheres e homens pioneiros na luta pela igualdade demonstraram empenho, coragem e 
liderança na promoção da igualdade de oportunidades em todo o mundo, especialmente 
onde persistem estas desigualdades, onde as mulheres são perseguidas e os seus direitos 
violados pelo simples facto de serem mulheres; considerando que, enquanto cidadãos 
europeus, devemos orgulhar-nos de ter alcançado direitos e obrigações, liberdades e 
oportunidades para homens e mulheres, e que, atualmente, mulheres lideram algumas 
das instituições mais importantes e ocupam alguns dos cargos políticos mais 
proeminentes na Europa; considerando que estes exemplos positivos ajudam a começar 
a combater os estereótipos existentes e a promover modelos a seguir;

B. Considerando que a política de coesão aborda as disparidades entre as várias regiões e o 
atraso das regiões menos favorecidas, a fim de promover o seu desenvolvimento 
harmonioso global, com vista a alcançar a coesão económica, social e territorial, da qual 
a realização da igualdade de género é uma parte essencial; considerando que a política 
de coesão deu provas da sua relevância ao alcançar progressos significativos no sentido 
da igualdade entre os cidadãos e do equilíbrio territorial;

C. Considerando que a política de coesão é um instrumento importante não só para apoiar 
ativa e eficazmente a consecução da igualdade entre os cidadãos, o desenvolvimento 
sustentável e a coesão económica e social, mas também para reduzir as disparidades que 
afetam os grupos que ainda sofrem de discriminação, incluindo a que está ligada à sua 
orientação sexual; considerando que a promoção da igualdade de género é um objetivo 
transversal para todos os fundos da política de coesão; considerando que os fundos 
estruturais são um recurso muito importante para ajudar os Estados-Membros a 
realizarem progressos no domínio da igualdade de género;

D. Considerando que a consecução da igualdade de género, da igualdade entre homens e 
mulheres, regiões ou gerações, entre outros aspetos, é fulcral para reduzir as 
disparidades locais e regionais e as disparidades económicas e sociais, bem como para 
assegurar a competitividade a longo prazo e o desenvolvimento justo, inclusivo e 
sustentável da UE, dos seus Estados-Membros e das suas regiões; considerando que, nas 
últimas décadas, se registaram progressos no domínio da igualdade entre homens e 
mulheres e que a igualdade de género na UE melhorou transversalmente em muitas 
dimensões; considerando que a sub-representação das mulheres no mercado de trabalho 
e os indicadores disponíveis revelam ainda uma segmentação vertical e horizontal no 
mercado de trabalho, bem como nas esferas socioeconómica e política; considerando 
que o Tratado de Roma já incluía o princípio do salário igual para trabalho igual e que a 
política de coesão pode contribuir para criar as condições subjacentes ao 
desenvolvimento económico e social, que também são benéficas em termos de uma 
maior redução desta disparidade e da inclusão das mulheres no mercado de trabalho; 
considerando que, segundo o EIGE, a promoção efetiva da igualdade de género teria um 
impacto forte e positivo a nível social e económico, incluindo um aumento do PIB per 
capita da UE, milhões de postos de trabalho adicionais e um aumento no PIB dos 

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).



Estados-Membros; 

E. Considerando que o Tribunal de Contas Europeu está atualmente a avaliar a integração 
da perspetiva de género no orçamento europeu; considerando que este relatório de 
auditoria, cuja publicação se previa para o primeiro trimestre de 2021, dará informações 
úteis sobre a forma de integrar a dimensão do género nas ações da política de coesão no 
âmbito do quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027;

F. Considerando que, durante o período de programação 2014-2020, os principais 
elementos críticos para promover a igualdade de género através da política de coesão 
foram, entre outros, a divergência entre as declarações formais nos acordos de parceria e 
nos programas operacionais (que afirmam a promoção dos princípios da igualdade de 
oportunidade e da não discriminação) e a sua execução efetiva, bem como o empenho 
político bastante fraco neste domínio; considerando que os acordos de parceria e os 
programas operacionais declaram que respeitam e promovem os princípios da igualdade 
de oportunidades e da não discriminação; considerando que é necessário envidar ainda 
mais esforços no que respeita à participação das mulheres em todas as fases do ciclo da 
política de coesão, especialmente na elaboração de programas e nos processos de 
tomada de decisões, bem como na execução dos projetos selecionados; considerando 
que, durante o período de programação 2014-2020, as questões relacionadas com o 
género foram abordadas principalmente através dos programas operacionais do Fundo 
Social Europeu (FSE); considerando que, durante o mesmo período, o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) contribuiu para a promoção da igualdade de 
género de uma forma muito limitada;

G. Considerando que a disponibilidade de dados desagregados por género, baseados em 
fontes fiáveis e comprovadas e em indicadores pertinentes em termos de género, é 
essencial para permitir que determinados setores ou regiões utilizem eficazmente o 
apoio da UE, com base na realidade local das desigualdades, a fim de melhorar o 
processo de tomada de decisões e avaliar os resultados das ações diretas e indiretas da 
política de coesão destinadas a promover a identificação de eventuais desigualdades ou 
injustiças sobre as quais se deve atuar e estabelecer políticas eficazes para defender a 
igualdade de direitos e liberdades entre os cidadãos;

H. Considerando a falta de coerência nas políticas no domínio da igualdade de género e 
que ainda não existe um sistema unificado que facilite uma compreensão e aplicação 
uniformizadas da integração da perspetiva de género nas instituições da UE;

I. Considerando que a amplitude das consequências da pandemia a nível económico, 
social e de emprego é ainda desconhecida; considerando que estudos preliminares 
sugerem que a pandemia de COVID-19 agudizou as desigualdades existentes entre 
homens e mulheres,  especialmente em termos de aumento do trabalho de prestação de 
cuidados não remunerado e do desequilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, 
bem como da violência doméstica, e tem um impacto desproporcionado nas raparigas e 
nas mulheres, em especial as pertencentes a grupos marginalizados, que tal também se 
deve ao facto de as mulheres serem a maioria em setores expostos à pandemia, como a 
educação ou a saúde; considerando que a política de coesão e, mais especificamente, o 
próximo FSE+ devem ter este aspeto em consideração;

J. Considerando que o Fundo de Recuperação da UE apoia setores profundamente 
afetados pela crise; considerando que o impacto na sociedade europeia no seu conjunto 



terá, por conseguinte, repercussões a longo prazo na educação, na empregabilidade e no 
futuro de todos os cidadãos, e que a resposta célere das instituições europeias e a sua 
vontade de apoiar a sociedade europeia devem ser louvadas; considerando que as 
prioridades globais do Fundo de Recuperação da UE se centram em setores com uma 
elevada percentagem de emprego masculino e que, por conseguinte, poderão 
eventualmente aumentar as desigualdades entre homens e mulheres no emprego;

K. Considerando que mulheres e homens não têm os mesmos recursos, necessidades e 
preferências; considerando que muitas políticas frequentemente têm em conta sobretudo 
a perspetiva masculina; considerando que as mulheres e os homens, por conseguinte, 
têm vivências diferentes em relação a serviços e infraestruturas e as suas prioridades em 
termos de serviços básicos, muitas vezes, não são as mesmas;

L. Considerando que as pequenas e médias empresas constituem a espinha dorsal das 
economias regionais; considerando que a promoção da igualdade, do equilíbrio entre 
vida profissional e vida familiar, da contratação inclusiva e da igualdade de 
remuneração permitirá a igualdade de género nas PME;

M. Considerando que muitos investimentos afetam as mulheres e os homens de forma 
diferente, o que torna necessário aplicar uma perspetiva de igualdade de género aos 
investimentos;

Papel da política de coesão na promoção da igualdade de género em benefício do 
crescimento socioeconómico e do desenvolvimento sustentável

1. Salienta a importância da política de coesão na promoção da igualdade entre as pessoas 
e entre as regiões, incluindo a igualdade de género, e na execução da Estratégia da UE 
para a Igualdade de Género, incluindo as suas prioridades em matéria de saúde 
relacionadas com o género, como a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos (SDSR); 
recorda que todos os objetivos políticos necessitam que sejam afetados à sua execução 
recursos adequados, suficientes e sustentáveis; recomenda que os Estados-Membros 
tomem em conta medidas em prol da igualdade de género na elaboração e na aprovação 
dos programas;

2. Acredita firmemente que a igualdade de género continua a ser tratada sobretudo de uma 
forma genérica e limitada aos domínios de intervenção do FSE, quer na fase de análise 
do contexto, quer de programação, sendo necessário prestar regularmente uma maior 
atenção às fases de execução, acompanhamento e avaliação; recorda que é necessário, 
para cada fase de programação, identificar as áreas prioritárias que contribuem para a 
igualdade de género e para o desenvolvimento sustentável;

3. Manifesta firme convicção de que as regras da UE devem ser redigidas de forma clara e 
explícita de modo a facilitar a sua aplicação em benefício dos cidadãos, nomeadamente 
no que diz respeito à igualdade de género e à igualdade entre homens e mulheres; 
sublinha que a falta de recursos adequados é uma das principais causas de 
discriminação;

4. Salienta que se impõe um forte empenho político na defesa da igualdade de género 
consagrado na lei para toda a população, bem como um crescimento económico e um 
desenvolvimento territorial justos, inclusivos e sustentáveis; salienta que, a fim de 
lograr a igualdade de género, é essencial garantir um bom equilíbrio entre a vida pessoal 



e a vida profissional que reduza a pressão sobre as mulheres durante as licenças para 
assistência à família; sublinha, por conseguinte, a necessidade de uma estratégia mais 
forte em matéria de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional na UE, como 
forma de promover a igualdade de género;

5. Destaca a importância de um quadro de governação coordenado em matéria de 
igualdade de género, de orientações nacionais e de apoio técnico à monitorização do 
impacto em questões de género, disponível nas línguas oficiais da UE, e também de um 
controlo mais rigoroso a nível da UE após a adoção dos programas; solicita igualmente 
que a ligação aos planos nacionais resultantes do plano de recuperação seja tida em 
conta na elaboração dos objetivos de desenvolvimento económico e social desses 
programas;

6. Salienta a necessidade de uma estratégia em matéria de igualdade de género com 
objetivos claros e metas a nível nacional e regional, e de programas de sensibilização 
para os benefícios da prossecução da igualdade de género e da igualdade de 
oportunidades para mulheres e homens, tendo em vista o crescimento socioeconómico e 
o desenvolvimento sustentável a nível nacional e regional;

7. Considera necessário reforçar as competências e desenvolver a formação e o reforço das 
capacidades das autoridades de gestão e dos parceiros de execução no que diz respeito à 
dimensão do género dos fundos estruturais, bem como dar resposta à necessidade de 
coordenação das estratégias de acompanhamento, de uma metodologia unificada e de 
sistemas de avaliação em termos de gestão e repartição dos dados úteis com vista a 
identificar eventuais desigualdades entre os cidadãos; salienta a importância de avaliar 
os resultados da formação para analisar a sua eficácia na melhoria da concretização da 
integração da perspetiva de género;

8. Destaca a importância de respeitar o princípio da parceria na programação nacional no 
âmbito da política de coesão; insta os Estados-Membros a procederem a uma 
coordenação estreita com as autoridades locais e regionais, com parceiros sociais e 
económicos, com a sociedade civil e com o meio académico, no quadro do princípio de 
parceria, de forma transversal e aquando da elaboração do acordo de parceria, de modo 
a ter em conta os desafios relacionados com a eficácia das políticas de igualdade a nível 
local e regional, e incentiva os Estados-Membros a organizarem campanhas para 
promover as políticas de igualdade, nomeadamente nos domínios da conciliação da vida 
profissional e da vida privada, da eliminação dos estereótipos de género nas escolhas de 
carreira e da melhoria da independência económica das mulheres;

9. Considera que as partes interessadas no programa e os comités de acompanhamento 
devem dispor de indicadores mais claros relativamente à eficiência e eficácia do 
programa, no que respeita à aplicação de uma perspetiva de género em projetos 
concretos, especialmente em intervenções do FEDER; entende que a quantidade de 
orientações, programas de formação e exemplos concretos de boas práticas para resolver 
este problema continua a ser limitada; sublinha, a este respeito, o potencial do 
FEDER/Fundo de Coesão para colmatar as disparidades que as mulheres ainda 
enfrentam, no que se refere em particular ao empreendedorismo feminino e ao sector 
digital, dado que as mulheres representam apenas 34,4 % dos trabalhadores por conta 
própria e 30 % dos empreendedores de empresas em fase de arranque na União 
Europeia; insta o Conselho a chegar a um acordo sobre a proposta de diretiva relativa à 
melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não 



executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas (Diretiva 
Mulheres nos Conselhos de Administração), uma vez que se trata de um instrumento 
muito importante para alcançar um maior equilíbrio de género no processo de tomada 
de decisões económicas ao mais alto nível; solicita que parte dos fundos da política de 
coesão seja destinada ao apoio às mulheres em situação de pobreza, às mulheres em 
risco de pobreza, às mães solteiras, às mulheres com deficiência e às mulheres vítimas 
de violência; apela aos Estados-Membros e às respetivas autoridades para que realizem 
esses programas;

10. Salienta que todos os programas executados no âmbito da política de coesão devem 
garantir a igualdade de género ao longo da sua preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação, bem como a igualdade de oportunidades para todos, incluindo mediante 
uma ação positiva se necessário e aplicável, sem discriminação com base no género, na 
origem racial ou étnica, na religião ou crença, na deficiência, na idade ou na orientação 
sexual; sublinha que as ações que visam colmatar as disparidades de género no âmbito 
da política de coesão devem adotar uma abordagem intersectorial;  entende que a 
composição dos grupos de especialistas nas diferentes fases do ciclo político deve ser 
equilibrada em termos de género;

11. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e as respetivas autoridades a seguirem os 
princípios do Estado de direito, incluindo o princípio da não discriminação e do respeito 
pelos direitos fundamentais no que se refere a decisões sobre programas de 
financiamento ou regiões, e a garantirem o subsequente acompanhamento, investigação 
e ações apropriadas em casos de violação destes princípios, assegurando sempre a 
proteção dos beneficiários finais; entende que os beneficiários da política de coesão não 
devem adotar qualquer política discriminatória, em particular contra os grupos que 
ainda são vítimas de discriminação, como a comunidade LGBTI; encoraja a rejeição de 
candidaturas de potenciais beneficiários, incluindo de autoridades regionais ou locais, 
que tenham adotado políticas discriminatórias contra membros da comunidade LGBTI, 
como é o caso da declaração de «zonas livres de LGBTI»;

12. Assinala a necessidade de melhorar as sinergias entre a coesão, os fundos de 
recuperação e outros programas existentes, como sejam os programas que tenham em 
vista melhorar as condições de trabalho das mulheres - nomeadamente através do 
combate à disparidade salarial entre homens e mulheres e ao trabalho precário, do 
investimento em estruturas de prestação de cuidados, do combate à violência de género 
e da prevenção desta, e da garantia do acesso aos serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, entre outros;

13. Reconhece o fardo imposto às mulheres enquanto principais cuidadoras, quer em 
contextos formais, quer informais, bem como o seu valor social, especialmente durante 
a crise de COVID-19; reconhece que 80 % de todos os cuidados em toda a UE são 
prestados por cuidadores informais frequentemente não remunerados, 75 % dos quais 
são mulheres; salienta, por conseguinte, o papel crucial da política de coesão na garantia 
de investimentos adequados em serviços de prestação de cuidados; convida os 
Estados-Membros a darem prioridade aos fundos disponíveis no âmbito da política de 
coesão para a prestação de cuidados, a fim de satisfazer não só a procura crescente de 
infraestruturas de cuidados, mas também abordar eficazmente as disparidades de género 
no emprego, as disparidades salariais e de pensões resultantes, a segregação do mercado 
de trabalho e, assim, melhorar as condições de trabalho e assegurar salário igual para 
trabalho igual, combater o emprego informal e a precariedade e criar novos postos de 



trabalho de qualidade neste setor, bem como apoiar uma transição para uma melhor 
economia da prestação de cuidados que seja acessível para todos; solicita à Comissão 
que proponha um pacto europeu de prestação de cuidados destinado a apoiar a referida 
transição; salienta, além disso, a necessidade de investir na proteção socioeconómica 
das mulheres, devido ao facto de estas assumirem, na maior parte dos casos, a 
responsabilidade pelo trabalho de prestação de cuidados não remunerado e, muitas 
vezes, terem muito pouca proteção social;

14. Sublinha que ainda é necessário colmatar um grave fosso digital e que é necessário um 
maior investimento na digitalização, na inovação digital e na conectividade digital; 
sublinha que a política de coesão deve apoiar a igualdade de acesso das mulheres e dos 
homens à formação e ao trabalho, pôr em prática uma ação positiva para colmatar o 
fosso digital entre homens e mulheres e apoiar as transições justas, ecológicas e digitais, 
protegendo ao mesmo tempo os trabalhadores que serão afetados por essas transições, 
por exemplo, através do aumento da proporção de mulheres diplomadas nas áreas 
CTEM, bem como da sua participação em setores cruciais para a transição ambiental, 
como o setor da energia; reconhece que a inovação é um elemento-chave do 
desenvolvimento sustentável e do emprego ecológico na UE e que as estratégias 
adaptadas podem permitir a cada região identificar e desenvolver as suas próprias 
vantagens competitivas;

15. Destaca o papel crucial da política de coesão no investimento em serviços públicos de 
elevada qualidade, incluindo os cuidados de saúde, e em infraestruturas sociais, tanto no 
combate às várias desigualdades, em particular a desigualdade de género, como no 
reforço da resiliência social e na resposta a crises económicas, sociais e sanitárias; 
recorda que a política de coesão tem como objetivo o desenvolvimento harmonioso das 
regiões através do objetivo da convergência social e económica, contribuindo assim 
para o bem-estar dos cidadãos; considera que, por conseguinte, a política de coesão 
deve prestar especial atenção às mulheres que vivem nas zonas afetadas pela transição 
industrial e nas regiões com limitações naturais ou demográficas graves e permanentes, 
como as regiões ultraperiféricas ou as zonas com uma densidade populacional muito 
baixa ou com uma grande dispersão populacional e as regiões insulares, transfronteiras 
e montanhosas; salienta que a execução eficaz de políticas em matéria de igualdade de 
género contribui para inverter as tendências de despovoamento em regiões convergentes 
suscetíveis a esse fenómeno;

16. Destaca a oportunidade das estratégias de desenvolvimento urbano e territorial 
integrado e sustentável empreendidas pelos governos locais e regionais, em 
conformidade com a Agenda 2030, assegurando que todas as dimensões do 
desenvolvimento sustentável, incluindo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 5, sejam abordadas na conceção de políticas a nível local e regional; destaca o 
papel desempenhado pelas cidades e regiões que há muito estão na vanguarda do 
trabalho em prol da igualdade de género, bem como as iniciativas europeias de 
desenvolvimento urbano, como a Carta de Leipzig; considera que a política de coesão 
deve contribuir para a redução das desigualdades urbanas generalizadas, integrando 
melhor as mulheres no planeamento das políticas para o desenvolvimento regional e 
urbano, a fim de conceber cidades e comunidades inclusivas do ponto de vista do 
género e que funcionem para todos; sublinha que o planeamento urbano sensível ao 
género pode assegurar um acesso mais justo e igualitário aos bens urbanos; salienta 
ainda que as regiões e as administrações locais têm um papel fundamental a 
desempenhar na promoção da inclusão social, e que o ordenamento territorial sensível 



ao género pode contribuir para fazer avançar este processo;

Igualdade de género na política de coesão pós-2020

17. Apela a um forte empenho político na igualdade de género a nível da UE, nacional e 
regional, para reforçar a atenção prestada pelas partes interessadas a nível nacional, 
regional e local à igualdade de género e a aspetos da igualdade, quer do ponto de vista 
dos direitos humanos, quer enquanto fator crucial para o desenvolvimento 
socioeconómico, bem como para promover um empenho ainda maior neste domínio;

18. Exorta à introdução de metas e requisitos claros e concretos em matéria de objetivos de 
igualdade de género e a mais oportunidades e a uma maior igualdade entre homens e 
mulheres em todos os programas pós-2020, devendo as medidas específicas e 
interdisciplinares refletir-se em todas as operações;

19. Apoia firmemente o requisito ex ante de criar uma estratégia nacional em matéria de 
igualdade de género com objetivos e metas claros para alicerçar as intervenções da 
política de coesão, a fim de melhorar a sua eficácia e valor acrescentado em relação à 
igualdade de género; insta os Estados-Membros a aplicarem essa estratégia, incluindo, 
se for caso disso, através de medidas específicas, obrigações e orientações vinculativas;

20. 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 na promoção da igualdade 
de género; apela ao aumento das sinergias entre os fundos de coesão e 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;

21. Destaca a importância das parcerias com organismos para a igualdade de género e apoia 
firmemente a participação destas organizações em todas as fases do programa, a fim de 
garantir um melhor alinhamento entre as ações executadas e as necessidades das 
mulheres e dos homens, consolidando os quadros institucionais e reforçando os órgãos 
de coordenação e apoio em matéria de igualdade de género em todos os domínios 
políticos;

22. Insta ao estabelecimento de uma avaliação ex ante e ex post do impacto em termos de 
género enquanto parte integrante das avaliações dos Estados-Membros, em relação com 
o fomento da igualdade de género no que se refere à forma como os fundos são gastos e 
sobre se cumprem efetivamente as metas em matéria de igualdade de género; solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que, durante a revisão intercalar da 
política de coesão pós-2020, seja realizada uma avaliação sobre a utilização das suas 



fontes para avaliar a sua eficácia, eficiência, impacto e, se for caso disso, a inclusão e 
não discriminação, incluindo numa perspetiva de género;

23. Recorda a necessidade de avaliar os fundos com base na informação recolhida através 
de requisitos específicos de monitorização; salienta que os indicadores mensuráveis, se 
apropriado, devem também permitir a monitorização do apoio à igualdade de género;

24. Congratula-se com o aditamento da igualdade de género e da integração da perspetiva 
de género como uma das prioridades transversais do novo QFP e como princípio 
transversal no novo Regulamento Disposições Comuns; recorda que a orçamentação 
sensível ao género é a aplicação da integração da perspetiva de género a todos os níveis 
do processo orçamental; salienta que o acompanhamento dos programas não deve visar 
apenas a medição das despesas pertinentes em todas as rubricas orçamentais, mas, ainda 
mais importante, avaliar o resultado do orçamento da UE na melhoria da igualdade de 
género; salienta que qualquer avaliação de impacto em termos de género deve estar 
disponível nas línguas oficiais da UE; recomenda a utilização de critérios que não só 
avaliem o salário mediano nacional e o rendimento bruto anual mediano em paridade do 
poder de compra, mas também os indicadores não económicos, como os que medem o 
bem-estar subjetivo, a eliminação da violência baseada no género, a participação cívica, 
o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e as relações sociais; sublinha que 
a avaliação do resultado só é possível se estiverem disponíveis dados repartidos por 
género;

25. Destaca a lacuna de dados de género no domínio da política de coesão e do planeamento 
urbano, que existe em vários Estados-Membros, e apela aos Estados-Membros para que 
introduzam métodos de recolha de dados correspondentes aos dados repartidos por 
sexo, de modo a que as diferenças entre os géneros possam ser devidamente analisadas; 
salienta que, a fim de assegurar a integração da perspetiva de género, a Comissão deve 
realizar uma avaliação do impacto de cada política e proposta legislativa no domínio da 
política de coesão, definir indicadores com capacidade de resposta quanto às questões 
de género, recolher dados repartidos por género e realizar avaliações sensíveis às 
questões de género;

26. Exorta todas as instituições a facultarem documentos de orientação e, numa base 
regular, formação prática a todos os níveis da administração, a fim de divulgar e 
incorporar exemplos concretos de boas práticas em matéria de integração da perspetiva 
de género, integração e boa gestão; salienta, além disso que, na fase de seleção dos 
projetos, os critérios para a integração da perspetiva de género devem ser reforçados 
através de uma pontuação mais elevada e de requisitos para ações mais concretas; 
congratula-se com o papel do EIGE na promoção da igualdade de género e na luta 
contra a discriminação baseada no género; sublinha o seu contributo positivo para a 
integração da perspetiva de género, incluindo no domínio da política de coesão; apela 
ao financiamento adequado do EIGE e recomenda a utilização dos instrumentos 
existentes criados pelo EIGE, tais como o seu conjunto de ferramentas para a 
orçamentação sensível ao género, em todas as fases de avaliação, execução e 
acompanhamento dos fundos estruturais e de investimento europeus;

27. Sublinha o facto de inúmeras mulheres estarem a enfrentar os desafios da pandemia de 
COVID-19, que levaram a aumentos drásticos nos relatórios de violência doméstica; 
convida o Conselho a concluir com urgência a ratificação pela UE da Convenção de 
Istambul para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência 



Doméstica; exorta a Comissão e os Estados-Membros a atribuírem fundos da política de 
coesão e a criarem programas destinados a prevenir e combater a violência contra as 
mulheres e a ajudar as vítimas de violência; salienta as disparidades em termos de 
quantidade e qualidade dos serviços prestados às mulheres e às crianças vítimas de 
violência baseada no género, bem como o papel da política de coesão na eliminação 
dessas desigualdades; salienta a necessidade de as administrações locais envolverem os 
empregadores e as ONG a nível regional no seu trabalho;

28. Insta a Comissão a incluir as recomendações necessárias sobre a promoção da dimensão 
de género e assuntos conexos na sua comunicação sobre o lançamento da nova política 
de coesão 2021-2027;

°

°     °

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.


