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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Em Fevereiro de 2004 a Comissão Europeia adoptou, por um lado, a sua proposta relativa às 
perspectivas financeiras da União Europeia alargada para o período 2007-2013 e, por outro, o 
Terceiro Relatório sobre a coesão. 

O relatório conclui que o alargamento representa um desafio sem precedentes para a 
competitividade e a coesão interna da União, tendo levado, com efeito, ao aumento das 
diferenças de desenvolvimento económico, a um desfasamento geográfico do problema das 
disparidades para o Leste e a uma situação de emprego mais difícil. 

O conjunto da União enfrenta desafios resultantes, entre outros factores, de uma aceleração da 
reestruturação económica, do desenvolvimento da economia baseada no conhecimento, do 
envelhecimento da população e do aumento da imigração.

De acordo com o Terceiro Relatório sobre a coesão, a política de coesão da União deveria 
encontrar uma solução para estes desafios, integrando os objectivos da Agenda de Lisboa e de 
Gotemburgo em prol do desenvolvimento sustentável, do pleno emprego, de uma maior 
produtividade e de um reforço da coesão social e da preservação do ambiente.

Este novo Regulamento do Conselho, que estabelece "disposições gerais sobre o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão", 
insere-se no âmbito das cinco propostas relativas aos cinco novos regulamentos que 
pretendem reformar a política de coesão no período de 2007 a 2013.

O regulamento geral define as regras, normas e princípios comuns aplicáveis ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), ao Fundo Social Europeu (FSE) e ao Fundo 
de Coesão.

A prevista reforma, que tem como objectivo simplificar a gestão dos Fundos estruturais, 
apresenta um determinado número de inovações, entre as quais se contam o agrupamento dos 
programas em torno de três temas, designadamente a “convergência”, a “competitividade 
regional e o emprego” e a “cooperação territorial”, além de outras alterações de fundo, como 
o financiamento dos programas de coesão tanto quanto possível através de um único fundo.

As obrigações previstas pelo Tratado CE em matéria de igualdade de oportunidades entre 
mulheres e homens, que prevêem a integração da dimensão da igualdade de oportunidades em 
todas as acções e programas comunitários, bem como a adopção de acções específicas para as 
mulheres, tinham já sido transpostas para os Regulamentos relativos aos Fundos estruturais 
para o período de 2000 a 2006.

O antigo Regulamento (CE) nº 1260/1999 do Conselho, que estabelece disposições gerais 
sobre os Fundos estruturais, tinha, aliás, transformado a igualdade de oportunidades num 
objectivo fulcral da acção dos Fundos.

Embora nos possamos regozijar pelo facto de estas disposições fundamentais sobre a 
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens serem retomadas nos novos 
Regulamentos relativos aos Fundos estruturais para o período de 2007 a 2013, bem como no 
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Regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais sobre os Fundos estruturais, 
constata-se que o princípio da eliminação de todas as formas de discriminação, 
nomeadamente as que visam as pessoas portadoras de deficiências, bem como o objectivo da 
inserção social, não estão, no entanto, incluídos no Regulamento Geral enquanto objectivos 
prioritários da Comunidade.

O Fundo Social Europeu continua a desempenhar, entre os Fundos estruturais, um papel 
fundamental na concretização do objectivo da igualdade de oportunidades. É, no entanto, 
necessário alargar esse objectivo aos outros fundos, uma vez que subsistem desigualdades nos 
domínios do ambiente, dos transportes, do desenvolvimento rural, das pescas, etc.

A relatora está igualmente preocupada com os pedidos que visam excluir as organizações não 
governamentais e os organismos activos no domínio da igualdade de oportunidades da lista 
dos parceiros que figura no artigo 10º e insiste não apenas na manutenção desses organismos 
mas também num aumento da lista de organismos activos no domínio da inserção social e da 
luta contra a discriminação.

Além disso, é imperioso que nos interroguemos sobre a falha, na proposta da Comissão, de 
uma referência à necessidade de um equilíbrio entre mulheres e homens no elenco do Comité 
de Acompanhamento, quando o Regulamento nº 1260/1999 previa esta importante regra no 
seu artigo 35º.

Além disso, os Fundos deviam dedicar uma atenção especial às dificuldades específicas de 
natureza económica ou social com que se defrontam as mulheres nas aglomerações urbanas.

A transparência nas intervenções dos Fundos constitui um princípio fundamental e o seu 
respeito deve ser estritamente controlado. Trata-se de um meio essencial para controlar o 
destino das verbas bem como garantir a sua correcta utilização em função dos objectivos de 
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e de luta contra a discriminação.

A referência, na avaliação dos Fundos, aos progressos realizados em matéria de promoção da 
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, da luta contra a discriminação e da 
inserção social afigura-se essencial para determinar os progressos a realizar.

Convém igualmente recordar a importância de desenvolver estatísticas e indicadores 
repartidos por géneros, de forma a melhorar a eficácia da programação e permitir uma melhor 
avaliação das acções financiadas pelos Fundos.
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RECOMENDAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros exorta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional a incluir, na proposta de resolução que adoptar, as seguintes 
recomendações:

– tendo em conta o parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, aprovado em 31 de Março de 2004, sobre o Terceiro Relatório sobre a coesão 
económica e social,

– tendo em conta as suas resoluções em matéria de igualdade dos géneros na União 
Europeia, e designadamente a sua resolução de 13 de Março de 20031 sobre os objectivos 
da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens na utilização dos Fundos 
estruturais,

1. Manifesta a sua oposição a qualquer enfraquecimento do princípio da parceria previsto na 
proposta e solicita a manutenção da lista dos organismos adequados, incluindo os 
organismos activos no domínio da igualdade entre homens e mulheres;

2. Solicita que sejam também incluídos na lista de parceiros previstos pela proposta de 
regulamento os organismos activos no domínio da inserção social e da luta contra a 
discriminação; 

3. Salienta a necessidade de uma aplicação sistemática da integração da perspectiva do 
género em todas as etapas da programação e implementação dos Fundos, bem como o 
estabelecimento de financiamentos específicos; 

4. Solicita que o princípio da eliminação de todas as formas de discriminação, incluindo as 
baseadas no género, e a inserção social, designadamente de pessoas desfavorecidas, 
sejam integrados em todos os fundos e nas orientações estratégicas da Comunidade; 

5. Solicita que a prossecução do objectivo da igualdade dos géneros e da luta contra a 
discriminação seja ainda mais estimulado nas intervenções dos Fundos relativas a 
infra-estruturas, investigação, transportes, ambiente, desenvolvimento regional, local, 
rural e urbano, agricultura e pescas, e que se procure articular as intervenções dos Fundos 
estruturais com as intervenções levadas a cabo pelo FEADR e pelo FEP;

6. Solicita que as verbas libertadas pelas políticas de formação, designadamente as ligadas 
às mutações económicas dos territórios, às problemáticas urbanas ou às evoluções do 
mundo rural, beneficiem ainda mais as mulheres e as pessoas desfavorecidas;

7. Solicita que as acções financiadas pelos Fundos apoiem o desenvolvimento de medidas 
tendentes a fazer face aos problemas específicos, de cariz económico ou social, que 
afectam as mulheres nas aglomerações urbanas;   

  
1 JO C 61 E de 10.3.2004, p. 370.
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8. Solicita a inclusão de uma referência às zonas insulares, pouco povoadas ou montanhosas 
entre as prioridades temáticas e territoriais da vertente estratégica do quadro de referência 
estratégico nacional, sugerindo ainda a inclusão de uma referência às zonas 
demograficamente mais desfavorecidas; 

9. Solicita que a proposta preveja uma participação equilibrada de mulheres e homens na 
composição dos comités de acompanhamento, nos termos do disposto no artigo 35º do 
Regulamento CE nº 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece 
disposições gerais sobre os Fundos estruturais1;

10. Solicita que as avaliações dos Fundos contenham igualmente indicações sobre os 
progressos obtidos no domínio da promoção da igualdade entre homens e mulheres e da 
inserção social, bem como em matéria de luta contra todas as formas de discriminação;  

11. Insiste na importância do desenvolvimento de estatísticas e indicadores qualitativos e 
quantitativos, repartidos por género, com vista a melhorar a eficácia da programação, 
permitir uma avaliação correcta das acções e facilitar a disseminação de experiências e 
acções coroadas de sucesso no que respeita à promoção da igualdade entre mulheres e 
homens, à inserção social e à luta contra todas as formas de discriminação; 

12. Solicita que a transparência das intervenções dos Fundos seja garantida, de forma a 
permitir um melhor acompanhamento da sua afectação, designadamente em matéria de 
promoção da igualdade entre homens e mulheres, luta contra as discriminações e inserção 
social, sugerindo um controlo rigoroso do respeito desta exigência, e designadamente a 
aplicação das medidas necessárias em caso de violação; 

13. Exorta a comissão competente quanto à matéria de fundo a tomar uma decisão sobre a 
aplicação do nº 3 do artigo 75º do Regimento do Parlamento Europeu e a incluir as 
presentes recomendações na sua proposta de resolução. 

  
1 JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
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