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SUGESTÕES

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

1. Reconhece sem reservas o direito que assiste às raparigas e às mulheres de participarem 
em actividades desportivas a todos os níveis; define a igualdade de géneros e a não 
discriminação como objectivos que constituem parte integrante das funções sociais e 
educativas do desporto;

2. Exorta os Estados-Membros, no contexto do desenvolvimento de iniciativas no domínio 
do desporto e da educação física, a incluírem aspectos ligados ao género tendo 
sistematicamente em consideração as diferenças entre as condições, a situação e as 
necessidades das mulheres e dos homens nessas políticas; exorta o Eurostat a elaborar 
indicadores e estatísticas de melhor qualidade sobre a participação de homens e mulheres 
no desporto a todos os níveis;

3. Exorta os Estados-Membros e as autoridades competentes a prestarem aos professores de 
educação física formação relativa às questões do género, incluindo este aspecto nos seus 
planos curriculares; destaca a importância de que se reveste a existência nas escolas pré-
primárias e primárias de classes mistas de educação física e, subsequentemente, de classes 
mistas e não mistas;

4. Apela aos Estados-Membros para que realizem um estudo sobre a participação 
quantitativa e qualitativa de raparigas e rapazes nas actividades desportivas, quer no 
quadro escolar, quer no quadro extra-curricular e para que prevejam os recursos 
necessários que permitam aumentar a participação das raparigas nestas actividades; 
recorda a necessidade de controlar e avaliar, neste domínio, a eficácia das despesas 
públicas através do “gender budgeting” (orçamentação com base na perspectiva do 
género) e da avaliação do impacto em termos de género;

5. Destaca o importante papel que o desporto desempenha a nível da integração social; 
exorta os Estados-Membros a promoverem a integração de raparigas provenientes de 
diferentes grupos étnicos, religiosos ou culturais em aulas de educação física e em clubes 
desportivos;

6. Exorta a Comissão a identificar melhores práticas no âmbito da luta contra o assédio e os 
abusos sexuais no meio desportivo; exorta os Estados-Membros a adoptarem medidas de 
prevenção e de erradicação destes fenómenos, bem como a lançarem campanhas de 
sensibilização para as possibilidades de recurso judicial;

7. Apela aos Estados-Membros e às autoridades competentes para que assegurem uma 
representação equitativa de homens e mulheres em todos os órgãos de tomada de decisão 
das associações desportivas e das autoridades relevantes e para que promovam o acesso 
das mulheres a lugares de responsabilidade através do desenvolvimento de acções 
positivas.
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