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Conteúdo: 

A integração da perspectiva do género é uma dimensão transversal da programação e execução das 
políticas de todos os fundos estruturais. O estudo indica em que medida a integração da perspectiva do 
género foi tida em conta na programação dos Fundos Estruturais 2000-2006, dedicando especial 
atenção ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão. São destacados os domínios de 
acção (e as fases) onde se registaram progressos e os domínios de acção (e as fases) onde os progressos 
são lentos. As conclusões mais importantes revelam que são obtidos melhores resultados a montante do 
processo político do que a jusante, nas fases de implementação. Em geral, muito se fez para preparar as 
condições necessárias para o êxito da integração da perspectiva do género no período de 2007-2013. 
Porém, ainda se pode fazer mais para traduzir os objectivos gerais e específicos em medidas concretas 
e eficazes. 
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Sumário 

A integração da dimensão do género é uma abordagem política que visa integrar a perspectiva 
do género em todas as políticas e fases dos processos políticos, desde a concepção à execução, 
ao acompanhamento e à avaliação. Baseia-se no reconhecimento de que mulheres e homens não 
têm os mesmos recursos, necessidades e preferências e de que muitas estruturas, sistemas e 
políticas não são neutros em termos de género, fazendo da experiência masculina a norma. 

A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e o princípio da integração da 
perspectiva do género são expressamente referidos nos regulamentos que regem os Fundos 
Estruturais como dimensões transversais da programação e execução das políticas. 
 
A promoção da integração da perspectiva do género não é apenas um requisito formal. É 
importante devido à forte correlação positiva que se estabelece entre crescimento económico e 
igualdade entre os sexos. A direcção da causalidade vai sobretudo do crescimento económico 
para a igualdade entre os sexos, já que um nível económico mais elevado é geralmente seguido 
de um aumento da educação, da democracia e da igualdade entre os sexos. Contudo, também há 
uma ligação positiva que parte de uma maior igualdade entre os sexos para o crescimento 
económico: uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho aumenta o produto 
interno bruto, dado que mais recursos humanos estão envolvidos no sistema de produção. A 
inclusão das mulheres no mercado de trabalho e na elaboração das políticas contribui 
igualmente para o aumento da qualidade de vida e do crescimento futuro, devido aos seus 
efeitos na educação das crianças. 

Por conseguinte, a integração da perspectiva do género é apoiada por argumentos 
relacionados com a igualdade e a eficiência. A discriminação e a segregação implicam 
ineficiência. Os benefícios da erradicação da discriminação para a economia (local) advêm da 
melhor distribuição dos recursos, que pode aumentar a competitividade da economia (local). 
Quando o papel económico dos indivíduos é definido pelo sexo, em vez do mérito ou 
capacidade, há ineficiência devido ao subaproveitamento das capacidades de um grupo (as 
mulheres). Políticas destinadas a reduzir a segregação entre os sexos na sociedade e na 
economia podem igualmente ajudar a desenvolver uma força de trabalho com múltiplas 
competências e a melhorar os padrões de organização do trabalho. Uma participação acrescida e 
igualitária das mulheres na economia também pode melhorar as condições familiares se os 
interesses partilhados de mulheres e crianças forem apoiados por políticas que promovam o 
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. 

O presente estudo procura indicar em que medida a dimensão da integração da perspectiva do 
género foi tida em conta no período de programação dos Fundos Estruturais 2000-2006, 
dedicando especial atenção ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão, com 
vista a salientar os domínios de acção onde se registaram progressos e a identificar os domínios 
de acção onde os progressos são lentos. Nesta perspectiva, retiram-se importantes conclusões 
para reforçar a dimensão do género na nova programação de políticas para 2007-2013. 

A análise é efectuada através da revisão, do ponto de vista do género, de 122 programas 
operacionais (PO) para as regiões do Objectivo 1 e do Objectivo 2, em nove Estados-Membros 
(Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Espanha e Reino Unido), e 
de material secundário disponível, como avaliações nacionais e à escala da UE, documentos de 
acompanhamento e programação, o que permitiu o alargamento da análise a outros países 
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europeus. 

As conclusões mais importantes do estudo revelam que são obtidos melhores resultados a 
montante do processo político (análise do contexto, definição da estratégia global) do que a 
jusante, nas fases de implementação (que envolvem especialização relevante, organizações 
representativas, acompanhamento, avaliação, etc.). A impressão geral é de que muito se fez 
para criar as condições necessárias para o êxito da integração da perspectiva do género no 
período de 2000-2006, nomeadamente reconhecendo a legitimidade da estratégia de integração 
da perspectiva do género. Todavia, parece que ainda não se colheram os benefícios. Há mais a 
fazer para traduzir os objectivos gerais e específicos em medidas concretas e eficazes. 

Outras importantes conclusões do estudo revelam que, dentro da União Europeia (UE), na 
programação dos Fundos Estruturais, os Estados-Membros têm diferentes graus de sensibilidade 
à questão do género e as acções (em matéria de género) são definidas através de abordagens 
diferenciadas. Os países escandinavos e anglo-saxões estão geralmente mais avançados na 
integração da dimensão do género nas políticas, enquanto os países da Europa continental e do 
Sul da Europa ainda dependem essencialmente de medidas de género específicas, mesmo que 
declarem a adopção de uma abordagem dupla. Ao longo de todo o ciclo político, 
desenvolveram-se abordagens, instrumentos e métodos inovadores, mas a sua utilização e 
difusão foram limitadas pela fraca consciência da importância da igualdade entre os sexos para o 
crescimento socioeconómico entre decisores políticos e administrações (locais). 

Conclusões específicas, referindo-se às diferentes fases da programação dos Fundos Estruturais 
2000-2006, indicam a seguinte situação. 

• Integração da perspectiva do género no diagnóstico do contexto da programação dos 
Fundos Estruturais. Os programas operacionais regionais (POR) têm largamente em conta 
a dimensão do género na análise do contexto, através da utilização adequada das questões e 
indicadores específicos do género, com especial incidência na estrutura e dinâmica do 
mercado de trabalho. O mesmo não se pode dizer da capacidade dos decisores políticos para 
incluir dimensões relevantes em termos de género nas questões não "imediatamente" 
relacionadas com as mulheres, como a infra-estrutura dos transportes e os serviços não 
relacionados com a assistência à infância ou aos idosos, nas quais o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão estão significativamente 
envolvidos.  

• Integração da perspectiva do género na definição e elaboração de estratégias. O 
compromisso formal de integrar a perspectiva do género está presente em todos os PO, mas 
apenas em alguns casos pode prever-se uma estratégia de integração específica. A 
integração da perspectiva do género surge frequentemente em objectivos gerais de 
igualdade de oportunidades, encontrando novamente no mercado de trabalho (e, em parte, 
na construção de comunidades) o terreno mais propício para fazer face ao problema da 
discriminação entre os sexos e das desvantagens inerentes. 

• Integração da perspectiva do género nos objectivos específicos e na concepção de 
medidas. A concepção das intervenções específicas no âmbito da programação mostra 
ainda mais claramente as duas diferentes abordagens nos países da UE relativamente à 
"questão do género". Por um lado, há o princípio da abordagem da integração da 
perspectiva do género (países anglo-saxões e setentrionais) e, por outro, a abordagem dupla 
que combina a integração da perspectiva do género com acções positivas/afirmativas (países 
continentais e do Sul).  
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No que se refere aos domínios de intervenção com integração da perspectiva do género, 
Empresas e Inovação, Oportunidades de Desenvolvimento Estratégico, Comunidades 
Sustentáveis e Desenvolvimento das Zonas Rurais parecem ser os domínios em que os 
programas dos Fundos Estruturais chamaram a atenção dos principais decisores políticos. 
Quanto às acções afirmativas, os domínios de intervenção centram-se exclusivamente nas 
políticas de formação e do mercado de trabalho. 

• Integração da perspectiva do género e atribuição de recursos. A avaliação da atribuição 
de recursos no quadro dos Fundos Estruturais é um aspecto difícil de tratar numa 
perspectiva de integração da dimensão do género, uma vez que é difícil dispor de um 
orçamento para a integração da perspectiva do género (ao contrário das acções afirmativas, 
que têm mais probabilidades de dispor de um orçamento). O desenvolvimento de 
instrumentos específicos, como a elaboração de orçamentos públicos com base na 
perspectiva do género, a utilizar igualmente na programação dos Fundos Estruturais, 
poderia ser generalizado e apoiado enquanto quadro comum para avaliar os montantes dos 
recursos financeiros atribuídos à integração da perspectiva do género nos programas. 

• Integração da perspectiva do género e procedimentos (previstos) para a selecção de 
projectos. Os critérios de selecção com base no género referidos nos PO revelam que, a 
nível operacional, os Fundos Estruturais são menos orientados para o género. De facto, 
todos os PO prevêem critérios baseados no género para a selecção dos projectos (ou seja, 
critérios de acesso, pontuação adicional, coerência com temas transversais, objectivo 
feminino explícito, etc.), mas o seu conteúdo operacional é muitas vezes fraco e 
aproximado: deveriam ser concebidos critérios mais específicos e "feitos por medida". 

• Integração da perspectiva do género e acompanhamento e avaliação do programa. 
Numa avaliação global, os PO, por um lado, representam um bom esforço de concepção de 
indicadores de género ligados ao acompanhamento e avaliação de medidas específicas, 
apesar de esse esforço se limitar frequentemente à apreciação de dados decompostos por 
género. Por outro lado, uma avaliação global do programa do ponto de vista da integração 
da dimensão do género (juntamente com metodologias e instrumentos associados) parece 
não ser devidamente tida em conta. Neste contexto, a disponibilidade de dados 
desagregados por género e de sistemas de monitorização sensíveis à dimensão do género é 
uma questão central.  

• Integração da perspectiva do género e organismos de gestão. Em geral, os organismos 
de gestão começaram a ter em conta a necessidade de obter a participação de entidades que, 
a vários níveis, são responsáveis pela igualdade de oportunidades, bem como de peritos na 
questão dos géneros. Essa participação ocorre ainda a um nível formal e limita-se 
frequentemente a papéis consultivos. 

Os progressos acima mencionados revelam que houve melhorias significativas no período de 
programação 2000-2006, mas revelam igualmente que a inclusão nos Fundos Estruturais de 
políticas de integração da perspectiva do género deve ser aperfeiçoada e reforçada para o 
período 2007-2013. 

O maior risco é que todos os elementos e questões de certo modo ligados à integração da 
perspectiva do género sejam considerados uma mera formalidade a cumprir, e não uma 
ferramenta importante para reforçar e melhorar a Europa e os seus cidadãos (homens e 
mulheres).  

Outra preocupação (também confirmada pelas escassas referências nos regulamentos do FEDER 
à igualdade entre homens e mulheres) é que a perspectiva do género seja utilizada apenas 
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com referência a acções relacionadas com pessoas e capital humano (como as financiadas pelo 
Fundo Social Europeu), e não em todas as acções que os Fundos Estruturais se destinam a 
apoiar. Isto pode enfraquecer o conceito da integração da perspectiva do género em todas as 
políticas e em todas as respectivas fases, contribuindo para o isolar e, portanto, não permitindo 
que a integração da perspectiva do género produza um impacto significativo em termos de 
igualdade entre homens e mulheres. 

O objectivo deve consistir em elaborar um processo de desenvolvimento capaz de eliminar a 
neutralidade em termos de género aquando da definição das intervenções, assegurando uma 
estratégia orientada para o sistema, e não apenas para as pessoas. Provavelmente, além da 
integração horizontal da igualdade de oportunidades, há ainda a necessidade de medidas 
específicas para ajudar as mulheres a superar determinadas condições de desigualdade e para 
integrar correctamente as intervenções orientadas para as pessoas com as orientadas para as 
infra-estruturas, a fim de obter resultados sólidos e eficazes. 

Para isto é necessária uma posição política específica, a par com uma maior consciência da 
importância da igualdade entre homens e mulheres para o crescimento socioeconómico na 
cultura política e administrativa e uma capacidade melhorada para abordar concretamente estas 
questões e envolver os actores locais. Uma maior atenção à ligação entre a integração da 
perspectiva do género e o crescimento socioeconómico poderia ser o ponto de partida para 
ultrapassar a elaboração de estratégias nas quais as mulheres são apenas os beneficiários 
"passivos" da intervenção. 

Para alcançar o objectivo, há que focar dois pontos essenciais. 

Por um lado, é necessário fazer face a algumas dificuldades que caracterizaram a integração da 
perspectiva do género na programação de 2000-2006, como uma confusão que ainda persiste 
sobre o significado real de integração da perspectiva do género, demasiadas vezes interpretada 
como a mera promoção de acções positivas, a falta de instrumentos adequados e recursos 
específicos (humanos e financeiros) para a aplicação eficaz da integração da perspectiva do 
género e a dificuldade operacional de pôr em prática a integração da perspectiva do género em 
políticas de desenvolvimento que não se dirigem directamente às pessoas. 

Por outro lado, os ensinamentos retirados do período de programação de 2000-2006 e as 
propostas relativas ao apoio suplementar da integração da perspectiva do género indicam as 
seguintes dimensões como prioridades: 

• Instituir uma governação que assegure a igualdade de oportunidades. Para os objectivos em 
matéria de igualdade de oportunidades poderem tornar-se parte integrante das políticas de 
crescimento e desenvolvimento, uma governação eficaz baseada na igualdade é uma 
condição prévia indispensável. 

• Melhorar as competências de gestão e aplicação. Deveriam ser reforçados os procedimentos 
apropriados para internalizar a perspectiva da integração da dimensão do género nos critérios 
de selecção, os métodos de aplicação e sistemas de indicadores, as equipas de assistência 
técnica para apoiar a integração da perspectiva do género aquando da realização das 
intervenções dos projectos e a especialização em matéria de igualdade de oportunidades na 
gestão dos programas/projectos, já que deles dependem a qualidade dos resultados e os 
resultados dos programas globais. 
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• Melhorar os instrumentos de monitorização e avaliação. A definição e difusão de orientações, 
critérios, métodos e técnicas, a nível europeu e nacional/local, a fim de desenvolver os 
instrumentos e indicadores que foram implementados em 2000-2006, são uma prioridade 
crucial. 

• Apoiar a aprendizagem institucional através da cooperação e do intercâmbio de boas práticas, 
como instrumento-chave para promover com êxito a aprendizagem institucional em todos e 
cada um dos Estados-Membros com referência explícita à programação e execução dos 
projectos com base na perspectiva do género. 

• Melhorar as estratégias de comunicação com vista a aumentar a sensibilização entre todos os 
principais actores e a acentuar as questões relacionadas com o género e as realizações dos 
programas, incluindo o papel socioeconómico das mulheres. 
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