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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A integração da dimensão do género é um instrumento essencial da competitividade e da 
coesão económica e social do modelo europeu, e a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres encontra-se consagrada entre os objectivos da Comunidade pelos Tratados (cfr. 
Tratado de Amsterdão). Paralelamente, a estratégia europeia para a competitividade (Agenda 
de Lisboa) inclui o aumento da taxa de emprego feminino para 60% até 2010 entre os seus 
objectivos. O regulamento que estabelece disposições gerais sobre os Fundos estruturais para 
2000-2006 (cfr. ....) prevê a integração da dimensão do género em todas as fases da 
programação, desde a análise e definição dos objectivos até ao acompanhamento e avaliação. 
Esta abordagem horizontal deve ser mantida e reforçada.

O regulamento presentemente proposto pela Comissão apresenta carências no plano da 
integração horizontal dos objectivos da igualdade de oportunidades no quadro da política de 
desenvolvimento regional. De acordo com a proposta em apreço, o FEDER consagrar-se-ia a 
programas regionais no âmbito da competitividade, através do apoio à inovação, à economia 
do conhecimento, ao espírito empresarial, à protecção do ambiente e à prevenção dos riscos. 
Neste aspectos, é significativo que a igualdade de oportunidades apenas seja mencionada de 
forma explícita no contexto do objectivo da "Cooperação territorial europeia" (artigo 6º) e 
seja omissa no que se refere às acções a levar a cabo no âmbito dos restantes objectivos. 

Em contrapartida, o FSE asseguraria o financiamento dos programas nacionais de apoio à 
estratégia europeia para o emprego, com especial ênfase no que se refere à inserção social. 
Semelhante abordagem levaria a pensar que será apenas o FSE a assumir a seu cargo a 
igualdade de oportunidades, uma solução carente sob múltiplos aspectos, que atraiçoa o 
princípio da integração horizontal da dimensão do género no conjunto dos Fundos estruturais, 
consagrado numa resolução do Conselho de Ministros em 1996 (cfr. Resolução 96/C 386/01, 
de 2 de Dezembro de 1996).

A integração horizontal foi o compromisso assumido pelos Estados-Membros nos quadros 
comunitários de apoio (QCA), ainda que com diferentes níveis de execução a nível de 
medidas concretas. Uma vez que esses instrumentos estão condenados ao desaparecimento e 
que o EQUAL desaparecerá também, juntamente com as demais iniciativas comunitárias, 
corremos o risco de uma subavaliação em termos globais da extraordinária função estratégica 
que a igualdade de oportunidades pode desempenhar à escala regional para melhorar a 
qualidade de vida, o bem-estar e a competitividade nos Estados-Membros da União.

Recorde-se, neste âmbito, o papel já desempenhado pelo FEDER no período de programação 
2000-2006 em termos de promoção de formas inovadoras de participação no mercado do 
trabalho, mobilidade, acessibilidade dos serviços, segurança e protecção do ambiente nas 
zonas urbanas: aspectos, todos eles, com um impacto significativo na qualidade de vida das 
mulheres. Porém, no regulamento agora proposto não são feitas quaisquer referências 
explícitas à implementação da integração da dimensão do género enquanto valor acrescentado 
e instrumento essencial (Preâmbulo, considerando 6 bis (novo)).

No tocante aos articulado, assinala-se que a definição das zonas elegíveis para medidas de 
apoio adicionais, que é dada nos artigos 10º e 11º (zonas com desvantagens naturais e regiões 
ultraperiféricas) é excessivamente restritiva. Na perspectiva da igualdade de oportunidades, 
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seria desejável introduzir novos critérios a fim de prever medidas para as zonas com graves 
desequilíbrios demográficos, que se repercutem de forma desproporcionada sobre as mulheres 
(por exemplo, zonas com baixa taxa de natalidade e elevada concentração de pessoas com 
mais de sessenta anos entre a população). Lembramos, neste contexto, as palavras da Sra. 
Comissária Hübner, que garantiu que a Comissão é favorável a uma maior focalização das 
atenções nas zonas com dificuldades naturais ou demográficas graves e permanentes.

A vossa relatora considera, por outro lado, que é oportuno levar a cabo uma reflexão sobre a 
exclusão da construção de alojamentos das despesas elegíveis para apoio do FEDER (artigo 
7º, alínea d), principalmente no âmbito do objectivo da "Cooperação territorial". Uma 
derrogação, por exemplo, para os alojamentos temporários destinados a imigrantes nacionais 
de países terceiros seria de molde a facilitar a reunificação familiar de trabalhadores amiúde 
obrigados a viver em condições de coabitação precárias.

Preconiza-se que seja concedida uma maior atenção à inserção social - um objectivo 
comunitário que não deve ser tarefa exclusiva do FSE -, bem como um incremento do 
financiamento a cargo do FEDER para as acções apoiadas pelo FSE em favor das zonas 
urbanas no quadro do objectivo "Competitividade regional e emprego" a fim de garantir uma 
maior integração da acção dos dois fundos.

Por último, a vossa relatora insta a que se preveja uma participação equilibrada de homens e 
mulheres nos organismos de gestão, controlo e auditoria previstos na proposta de regulamento 
em apreço a fim de evitar todas as formas de discriminação e promover a igualdade em 
termos de acessibilidade aos recursos do FEDER. No passado, o desequilíbrio registado na 
representação dos géneros constituiu um dos aspectos mais execráveis a nível da designação 
dos membros das autoridades de gestão, acompanhamento e controlo dos Fundos estruturais 
em grande parte dos Estados-Membros.

ALTERAÇÕES

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 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) Considerando a Resolução do 
Conselho de Ministros de 2 de Dezembro de 
1996 relativa à integração do princípio da 
igualdade de oportunidades entre homens e 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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mulheres no quadro dos Fundos 
estruturais europeus, é necessário incluir a 
promoção da igualdade dos géneros nos 
programas financiados pelo FEDER. 

Justificação

Respeito pelo princípio da integração da dimensão do género na regulamentação dos Fundos 
estruturais.

Alteração 2
Considerando 8

(8) É necessário que as acções apoiadas pelo 
FEDER em favor das pequenas e médias 
empresas tenham em conta e apoiem a 
implementação da Carta Europeia das 
Pequenas e Médias Empresas adoptada no 
Conselho Europeu de Santa Maria da Feira.

(8) É necessário que as acções apoiadas pelo 
FEDER em favor das pequenas e médias 
empresas tenham em conta e apoiem a 
implementação da Carta Europeia das 
Pequenas e Médias Empresas adoptada no 
Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, 
e tenham igualmente em conta a 
necessidade de apoiar o espírito
empresarial das mulheres através de 
medidas específicas.

Justificação

A actividade empresarial das mulheres a nível das PME  debate-se com uma situação 
particularmente desfavorável em numerosos Estados-Membros, em virtude da inexistência de 
medidas de apoio adequadas no atinente às condições de vida, o que desencoraja a sua 
participação no mercado do trabalho, tal como evidenciado pelas elevadas taxas de 
desemprego feminino. Esta situação traduz-se não só numa perda de competitividade e de 
eficácia do sistema económico europeu, mas também no abaixamento da qualidade de vida 
no seu seio.   

Alteração 3
Artigo 1, parágrafo 2

O presente regulamento estabelece 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de zonas urbanas e rurais, de 
zonas dependentes da pesca, das regiões 
ultraperiféricas e de zonas com dificuldades 
naturais.

O presente regulamento estabelece 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de zonas urbanas e rurais, de 
zonas dependentes da pesca, das regiões 
ultraperiféricas e de zonas com dificuldades 
naturais e demográficas.
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Justificação

A referência explícita às dificuldades demográficas com que se defrontam as zonas com fraca 
densidade populacional obedece a uma exigência de exaustividade e de coerência.

Alteração 4
Artigo 2, parágrafo 2

Dessa forma, o FEDER dará cumprimento 
às prioridades da Comunidade e, em 
especial, à necessidade de reforçar a 
competitividade e a inovação, de criar 
emprego sustentável e de promover um 
crescimento económico respeitador do 
ambiente.

Dessa forma, o FEDER dará cumprimento 
às prioridades da Comunidade e, em 
especial, à necessidade de reforçar a 
competitividade e a inovação, de criar 
emprego sustentável, de promover a 
inserção social, de lutar contra a 
discriminação e de promover um 
crescimento económico respeitador do 
ambiente.

Justificação

Estes objectivos comunitários devem ser reflectidos de forma explícita no regulamento.

Alteração 5
Artigo 4, ponto 2)

2) Sociedade da informação, incluindo o 
desenvolvimento de conteúdos, serviços e 
aplicações locais, a melhoria do acesso a 
serviços públicos em linha, bem como o 
desenvolvimento dos mesmos, a prestação 
de ajuda e serviços às PME a fim de 
adoptarem e utilizarem com eficácia 
tecnologias da informação e comunicação 
(TIC);

2) Sociedade da informação, incluindo o 
desenvolvimento de conteúdos, serviços e 
aplicações locais, a melhoria do acesso a 
serviços públicos em linha, bem como o 
desenvolvimento dos mesmos, a prestação 
de ajuda e serviços às PME a fim de 
adoptarem e utilizarem com eficácia 
tecnologias da informação e comunicação 
(TIC), especialmente no tocante às 
categorias socialmente excluídas;

Justificação

As mulheres, e sobretudo as de idade mais avançada, encontram-se particularmente 
desfavorecidas em termos de acesso às TIC. É necessário garantir que este objectivo seja 
factor de inserção social.

Alteração 6
Artigo 5, subalínea d) bis (nova)
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d bis) apoio ao espírito empresarial das 
mulheres através do financiamento de 
medidas que favoreçam a sua inserção no 
mercado do trabalho, possibilitando, ao 
mesmo tempo, o seu abandono temporário. 
Estas medidas incluem a criação de um 
tutor de empresa, o apoio à maternidade 
das mulheres empresárias e os serviços de 
acolhimento para crianças e idosos;

Justificação

Estas medidas propõem-se libertar a mulher de algumas tarefas que dificultam a sua 
participação no mercado do trabalho.

Alteração 7
Artigo 5, ponto 3) bis (novo)

3 bis) Turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais e culturais como 
potencial para o desenvolvimento do 
turismo sustentável, protecção e 
valorização do património cultural em 
apoio do desenvolvimento económico, 
ajuda ao melhoramento da prestação de 
serviços de turismo através de novos 
serviços de elevado valor acrescentado; 

Justificação

Retoma o texto do ponto 5) do artigo 4º. É iníquo excluir o apoio ao turismo das prioridades 
para as regiões do objectivo 2, sobretudo sabendo que se trata de uma actividade com uma 
elevada preponderância de emprego feminino;

Alteração 8
Artigo 7, alínea d)

d) Alojamento; d) Alojamento, com exclusão, limitada ao 
objectivo "Convergência", de determinados 
tipos de operações de carácter social, como, 
por exemplo, a habitação social para as 
categorias protegidas e os alojamentos 
temporários para os imigrantes não 
comunitários;
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Justificação

Prever, no âmbito da prioridade da convergência, a elegibilidade das despesas decorrentes 
da construção ou reestruturação de imóveis residenciais para categorias especiais de 
pessoas desmunidas e para os imigrantes não comunitários recém-chegados é não só 
coerente com os objectivos sociais da coesão europeia, como do ponto de vista funcional 
contribui ainda  para que esta política comunitária possa ajudar a superar os problemas 
estruturais que dependem dos fluxos migratórios extracomunitários.

Alteração 9
Artigo 8, nº 2

2. Em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
Regulamento (CE) nº (…), o financiamento 
do FEDER das medidas no âmbito 
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao Fundo 
Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para 10% da prioridade em 
causa. 

2. Em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
Regulamento (CE) nº (…), o financiamento 
do FEDER das medidas no âmbito 
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao Fundo 
Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para 20% da prioridade em 
causa. 

Justificação

Seria desejável aumentar, com base nas experiências positivas realizadas através do 
programa de iniciativa comunitária URBAN, o financiamento do FEDER no caso das 
intervenções relativas à dimensão urbana que se inscrevem no âmbito do FSE, a fim de que 
as autoridades locais possam dispor de maior flexibilidade para fazer face aos problemas 
com que se defrontam os territórios sob a sua administração.   

Alteração 10
Artigo 10, título

Zonas com desvantagens naturais Zonas com desvantagens naturais e 
demográficas

Justificação

As zonas com dificuldades demográficas específicas (reduzida taxa de natalidade e elevada 
percentagem de idosos) são confrontadas com condições de desenvolvimento particularmente 
difíceis, que desfavorecem de forma desproporcionada as mulheres. 

Alteração 11
Artigo 10, parágrafo 1
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Os programas regionais co-financiados pelo 
FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidos no nº 1, 
alínea b), do artigo 52º do Regulamento 
(CE) nº (…) devem dar uma atenção 
especial à resolução das dificuldades 
específicas das referidas zonas.

Os programas regionais co-financiados pelo 
FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidos no nº 1, 
alínea b), e demográficas referidos no 
artigo (...) do artigo 52º do Regulamento 
(CE) nº (…) devem dar uma atenção 
especial à resolução das dificuldades 
específicas das referidas zonas.

Justificação

As zonas com dificuldades demográficas específicas (reduzida taxa de natalidade e elevada 
percentagem de idosos) são confrontadas com condições de desenvolvimento particularmente 
difíceis, que desfavorecem de forma desproporcionada as mulheres. 

Alteração 12
Artigo 14, nº 3 bis (novo)

3 bis) Os Estados-Membros devem garantir 
uma participação equilibrada de homens e 
mulheres no âmbito das autoridades de 
gestão única, de certificação única e de 
auditoria única, referidas no nº 1 do artigo 
14º.

Justificação

O respeito pelo equilíbrio entre os géneros na composição dos órgãos de gestão, 
acompanhamento e controlo é necessário para evitar todas as formas de discriminação e 
fomentar a igualdade em termos de acessibilidade aos recursos do FEDER. No passado, o 
desequilíbrio registado a nível da representação dos géneros entre os membros das 
autoridades de gestão, acompanhamento e controlo

dos Fundos estruturais foi particularmente pronunciada em grande parte dos Estados-
Membros.
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