
LUTA CONTRA MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

ONU sobreleva 
papel da Illulher rural . 
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EM Dia Internacional da Mu
lher Rural, as Nações Unidas 
destacam o papel feminino no 
combate às mudanças climá
ticas. Cerca de 25 % das perdas 
relacionadas com o clima entre 
2006 e 2016 aconteceram no 
sector da agricultura em países 
de baixa renda. 

Ontem,15 de Outubro, 
comemorou-se o Dia Inter
nacional da Mulher Rural. O 
tema deste ano é "Mulheres 

( , 
três mulheres com emprego cias das mudanças climáticas, 
no mundo trabalha no sector através de soluções com base 
da agricultura. Guterres disse na natureza e de baixas emis-
que, apesar disso, elas não têm sões. Por tudo isso, ele afirmou 
acesso igual à terra, financia- que as mulheres rurais "são 
mento, equipamentos, mer- uma força poderosa que pode 
cados e poder de decisão. comandar o progresso global. 

Segundo o chefe das Na- Segundo a ONU, as mulhe-
ções Unidas, os impactos res e meninas de zonas rurais 
arrasadores das mudanças vivem na pobreza de forma 
climáticas aumentam essas di- desproporcional. 
ficuldades. Apesar da redução da 

Cerca de 25 % de todas as pobreza extrema em todo o 
e meninas rurais construindo perdas relacionadas com o cli- mundo, cerca de mil milhões 
resiliência ao clima". 

Em mensagem sobre a 
data, o Secretário-Geral da 
ONU, António Guterres, disse 
que "as mulheres rurais re
presentam a coluna vertebral 
de muitas comunidades, mas 
continuam a enfrentar obstá
culos que as impedem de atin
gir o seu potencial." 

Cerca de uma em cada 

ma entre 2006 e 2016 aconte- de pessoas continuam a viver 
ceram no sector da agricultura nessa situação e estão concen-
em países de baixa renda. As tradas em zonas rurais. 
mulheres sofrem, de forma Em quase todo o mundo, 
desproporcional, durante es- as taxas de pobreza são maio-
ses desastres. res nas zonas rurais do que nos 

O secretário-geral disse centros urbanos. Apesar disso, 
que estas mulheres têm co- a agricultura de pequena es-
nhecimento e capacidades que cala produz perto de 80% de 
podem ajudar as comunidades toda comida na Ásia e em Áfri-
na adaptação às consequên- ca Subsahariana. - ONU NEWS 


