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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:

1. Solicita às autarquias locais, na sua qualidade de empregador de mulheres e homens, 
que dêem o exemplo, garantindo a igualdade entre mulheres e homens no que toca ao 
número de pessoas empregadas em todas as categorias, à igualdade de salários para 
trabalho igual, bem como à igualdade no que diz respeito à formação profissional e à 
ocupação de posições de responsabilidade no topo da hierarquia;

2. Defende o ponto de vista, segundo o qual a estratégia para os centros urbanos deve ter 
em consideração as particularidades demográficas e a qualidade de vida das cidades 
europeias, com vista a promover um amplo leque de políticas e de possibilidades de 
planeamento, às quais deverão ser associados os cidadãos e, nomeadamente, os jovens 
e as mulheres, na criação de cidades humanas (transportes, actividade económica, 
ambiente, ordenamento do território, política social, saúde pública, política de 
migração, integração social, política habitacional, desenvolvimento dos centros de 
puericultura e assistência aos idosos e segurança), estratégia em cuja formulação a 
dimensão do género deve ser sistematicamente tida em conta;

3. Convida os Estados-Membros, as autoridades locais e regionais, bem como as 
empresas, os parceiros sociais e as organizações não governamentais, a darem uma 
atenção particular às infraestruturas bem como às políticas inovadoras que visem 
prevenir a exclusão social que atinge os grupos populacionais vulneráveis, em 
particular as mulheres com baixos rendimentos, as idosas, as migrantes e as 
pertencentes a minorias étnicas nas grandes cidades;

4. Solicita à Comissão que considere, no que toca à igualdade de oportunidades e aos 
aspectos sociais no contexto dos recentes e dos próximos alargamentos, as seguintes 
questões como as mais urgentes em matéria de novos desafios urbanos: criação de 
oportunidades para a juventude urbana desfavorecida e as crianças de rua; pobreza 
relativa e absoluta e pobreza infantil no ambiente urbano; incentivar a sociedade civil 
emergente, como, por exemplo, fóruns de vizinhança; incentivar a participação dos 
cidadãos na gestão dos assuntos públicos, nomeadamente através da democracia 
digital;

5. Convida as autarquias locais das zonas urbanas a aplicarem um sistema que permita 
consultar as mulheres sobre as suas necessidades e prioridades específicas e ter em 
conta essa informação nos seus planos de acção em matéria de igualdade e na 
organização de vida cívica;

6. Convida as autarquias locais das zonas urbanas a terem em conta as necessidades de 
mulheres na preparação dos seus orçamentos e a criar um sistema para acompanhar, 
controlar e avaliar a orçamentação baseada no género;
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7. Convida os Estados-Membros e as autarquias locais a prestarem uma  atenção 
particular ao problema da violência doméstica, mediante a promoção campanhas 
destinadas a aumentar a sensibilização para este problema, e a implantarem estruturas 
de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, assegurando, assim, o seu 
apoio e acompanhamento psicológicos;

8. Convida as autarquias locais das zonas urbanas a incentivarem a participação das 
mulheres na vida cívica;

9. Tendo em conta que o programa URBAN II (2000-2006) se aproxima do seu termo, 
convida a Comissão a ter em consideração, no novo período programático, a política a 
favor das mulheres, em particular com os novos dados do recente alargamento, e a 
procurar uma coordenação mais eficaz com outras iniciativas comunitárias no domínio 
das regiões urbanas (como o EQUAL ou o programa de acção comum para estratégia 
comunitária a favor da igualdade entre homens e mulheres), a incluir nas prioridades 
das linhas de orientação do novo programa a promoção da igualdade de oportunidades 
e a favorecer a harmonização da vida familiar e profissional dos trabalhadores;

10. Convida as autoridades nacionais, locais e privadas responsáveis pelas gestão dos 
programas a promoverem um desenvolvimento dos transportes públicos que tenha em 
conta necessidade de uma mobilidade rápida, segura e flexível dos habitantes das 
zonas urbanas, em conformidade com as suas necessidades quotidianas; estas medidas 
constituirão uma ajuda particular para as mulheres, devido ao peso das viagens 
decorrente da necessidade de conciliar o trabalho e a vida familiar;

11. Convida a rede europeia para a troca de experiências (URBACT), no âmbito do 
intercâmbio de boas práticas e experiências entre as cidades europeias, a estudar em 
particular os problemas das cidades nos novos países do alargamento, a incluir a 
dimensão do género em todos os pilares e a promover a cooperação com redes 
europeias de regiões urbanas, como por exemplo Eurocities e com organismos 
internacionais como o programa HABITAT das Nações Unidas;

12. Considera que planeamento urbano deve visar a modificação de atitudes, a fim de 
resolver o problema do alojamento e da implantação das comunidades Roma urbanas 
(exclusão, fracas condições de alojamento, riscos de saúde decorrentes da poluição).


