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SUGESTÕES

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

1. Considera fundamental reconhecer o importante papel das mulheres na agricultura dos 
diversos países da União Europeia, tanto ao nível da produção primária como da 
diversificação das actividades económicas na indústria e na agricultura; alerta para os 
elevados níveis de pobreza e isolamento de mulheres em certas zonas rurais, insistindo na 
necessidade de medidas efectivas que garantam a igualdade de oportunidades para as 
mulheres, o que deve ser um objectivo central em todos os instrumentos da Política 
Agrícola Comum (PAC) e noutras políticas comunitárias relevantes; 

2. Considera que devem ser plenamente utilizadas todas as potencialidades da política de 
desenvolvimento rural e da política de coesão para promover a igualdade entre homens e 
mulheres, incluindo os programas co-financiados pelos Fundos Estruturais, garantindo que 
as mulheres das zonas rurais não continuem a estar sub-representadas nos apoios 
concedidos;

3. Sublinha que, no sector agrícola, as mulheres prestam amiúde uma parte essencial do 
trabalho na qualidade de trabalhadoras familiares; esta colaboração pode também de 
figurar devidamente nas estatísticas relativas ao emprego no espaço rural e tem de ser 
tomada em consideração na política de desenvolvimento rural; que os Estados-Membros 
devem providenciar por dar a estas mulheres acesso a sistemas de seguro de velhice;

4. Salienta que, apesar de a eliminação das desigualdades e da promoção da igualdade de 
oportunidades serem consideradas objectivos básicos dos regulamentos de funcionamento 
dos Fundos Estruturais e dos programas relativos ao desenvolvimento rural, na prática, a 
participação das mulheres agricultoras na definição e valorização das possibilidades que 
lhes são oferecidas é mínima; solicita, por isso, à Comissão que assegure que, nos 
procedimentos de aprovação dos projectos relevantes, será prestada a devida atenção ao 
reforço do papel das mulheres agricultoras e a permitir a participação activa das 
associações e federações de mulheres das zonas rurais bem como de outras entidades que 
reúnam as mulheres do meio rural na elaboração desses programas e dos critérios de 
avaliação utilizados nas diversas convocatórias;

5. Saúda a iniciativa da Comissão de incluir um artigo especial sobre a igualdade entre 
homens e mulheres e não discriminação no Regulamento (CE) Nº 1698/2005 de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) (Artigo 8º); considera, no entanto, que há 
que assegurar a introdução e o acompanhamento dos resultados da política de igualdade 
na totalidade da legislação relativa ao sector agrícola; recorda que o Parlamento Europeu, 
na sua resolução de 3 de Julho de 2003 sobre a mulher nas regiões rurais da União 
Europeia no contexto da revisão intercalar da PAC1 , propôs a criação, na DG Agricultura 
da Comissão, de uma unidade responsável pela integração da dimensão de género em 

  
1 JO C 74 E, 24.3.2004, p. 882.
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todas a legislação e políticas relevantes;

6. Insiste na necessidade de melhorar o estatuto jurídico das mulheres que trabalham na 
agricultura, seja em relação à segurança social, assegurando a todas o acesso directo, seja 
em relação ao seu papel no quadro das explorações agrícolas, salientando especialmente a 
co-titularidade das explorações familiares, ao acesso ao crédito, e às suas garantias no 
plano do direito sucessório;

7. Recorda, nessa ordem de ideias, a sua resolução de 8 de Janeiro de 1997 sobre a situação 
dos cônjuges auxiliares de trabalhadores independentes (A4-0005/97), na qual se solicita 
uma melhoria da situação dos cônjuges que prestam auxílio na agricultura mediante um 
reforço da Directiva 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 actividade independente incluindo a actividade agrícola, bem como à protecção da 
maternidade, definindo, para esse efeito, um estatuto jurídico para os cônjuges auxiliares, 
para que deixem de ser trabalhadores invisíveis e passem a ser filiados aos sistemas de 
segurança social, a fim de estarem segurados contra a doença, a invalidez, os acidentes e 
a velhice;

8. Assinala que, nas explorações agrícolas, as mulheres exercem amiúde uma actividade na 
qualidade de "cônjuge auxiliar", o que pode colocar problemas específicos, de ordem 
financeira e jurídica, em caso de divórcio, acesso à segurança social, licença por doença e 
de maternidade, e para aquisição de direitos de pensão;

9. Considera essencial melhorar a qualidade de vida das mulheres que vivem em áreas 
rurais, garantindo-lhes um acesso mais fácil à educação e à formação profissional, à 
educação ao longo da vida, às novas infra-estruturas no domínio da comunicação, a 
eficientes e adequados serviços públicos de saúde de proximidade, a infra-estruturas e 
equipamentos de apoio à infância e à família, designadamente creches, infantários, 
escolas, centros culturais e mercados de proximidade;

10. Sublinha a importância de promover a participação das mulheres nas organizações de 
defesa dos interesses dos agricultores e o desenvolvimento de redes das organizações de 
mulheres e a visibilidade das mulheres nos grupos locais envolvidos na execução de 
programas agrícolas e em actividades diversas de desenvolvimento rural;

11. Sublinha que a melhoria da igualdade de oportunidades das mulheres nas zonas rurais 
implica um reforço da promoção do seu papel, tanto no quadro da actividade agrícola 
como em outras esferas da actividade económica, incluindo também a defesa do carácter 
multifuncional da agricultura;

12. Considera necessário alargar os conteúdos informativos sobre as mulheres das zonas 
rurais, através da promoção de estudos sobre a situação dessas mulheres e o impacto das 
políticas em matéria de género no desenvolvimento rural, bem como da organização de 
jornadas e congressos ao nível europeu para formar e informar as mulheres dessas 
regiões, orientados especialmente para a promoção do emprego e do auto-emprego, e que 
permitam, além disso, o intercâmbio de critérios relativos às reuniões realizadas no seio 
de organismos internacionais e que abordem a questão das mulheres no meio rural;
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13. Considera indispensável que as mulheres estejam representadas nos órgãos colectivos dos 
agricultores, tanto a nível nacional como comunitário, através da adaptação apropriada 
dos seus estatutos; está convicta de que, deste modo, a tomada em consideração da 
dimensão do género na formulação de posições e de políticas será significativamente 
reforçada;

14. Saúda, neste contexto, os projectos FSE/EQUAL actualmente em curso em vários 
Estados-Membros que visam identificar os problemas do "cônjuge auxiliar" e aguarda a 
apresentação dos resultados destes projectos;

15. Regista a existência de grandes lacunas nas estatísticas agrícolas no que se refere à 
diferenciação entre homens e mulheres, exortando a Comissão a colmatá-las e a garantir a 
eliminação das distorções de carácter discriminatório aquando da recolha de dados, 
designadamente deixando de incluir na rubrica "domésticas" mulheres que, de facto, 
trabalham na agricultura;

16. Sublinha a necessidade de valorizar ao máximo o trabalho das mulheres e, de modo 
especial, o das mulheres imigrantes, que não pertencem ao núcleo familiar da exploração 
e que fornecem mão-de-obra nos campos, as quais são particularmente afectadas pelas 
dificuldades ligadas à sua condição feminina no mundo agrícola;

17. Lamenta, além disso, que a actividade do "cônjuge auxiliar" muitas vezes não figure nas 
estatísticas oficiais, e exorta a Comissão e o Eurostat a incluírem também este importante 
grupo nas suas análises.
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