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Apelo das organizações de direitos das mulheres e promoção da 

igualdade de género: 

Queremos um acordo climático justo, transformador e sensível ao 

género! 

A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, coordenação nacional do Lobby 

Europeu de Mulheres, apela para que a dimensão dos direitos humanos das mulheres e a 

igualdade de género sejam totalmente integradas no acordo final da COP 21. 

As mulheres são agentes de mudança para um mundo sustentável e pacífico centrado nas 

pessoas. Para se chegar a um acordo justo, transformador e sensível ao género, exigimos: 

 O reforço da participação das mulheres e um enfoque na igualdade de género; 

 O relacionar género, clima, economia e recursos naturais; 

 A garantia da coerência entre os compromissos sobre o clima e os da Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Declaração e 

Plataforma de Ação de Pequim e a Resolução das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e 

Segurança; 

 O financiamento da igualdade de género e a integração da dimensão da igualdade de 

género; 

 Modos de produção e consumo que incluam a dimensão da igualdade entre mulheres 

e homens. 

Recordamos os objectivos da Plataforma de Ação de Pequim sobre mulheres e ambiente: 

 envolver ativamente as mulheres nas decisões ambientais a todos os níveis; 

 integrar as preocupações e a perspectiva de género nas políticas e programas para o 

desenvolvimento sustentável; 

 reforçar ou criar mecanismos a nível nacional, regional ou internacional para avaliar o 

impacto das políticas ambientais e de desenvolvimento nas condições de vida das 

mulheres. 

As mulheres constituem metade da população mundial, pelo que um acordo climático justo e 

transformador não será alcançado sem a liderança e plena participação das mulheres. 


