
Quer sejam vistos como “desapropriação de terras” ou como 
investimentos agrícolas para o desenvolvimento, os negócios de 
terras em grande escala efectuados por investidores em países em 

desenvolvimento estão a gerar uma atenção considerável. No entanto, 
investidores, decisores, autoridades e outras principais partes interessadas 
têm prestado pouca atenção a uma dimensão destes negócios que é 
essencial para realmente compreender os seus impactos: o género. É fácil 
elogiar o investimento externo na agricultura, ou ridicularizar negócios de 
terras e os seus respectivos processos, considerando-os maus ou injustos, 
sem olhar aos benefícios e custos para os homens e mulheres locais. Os 
resultados dos negócios de terras dependem, em parte, dos direitos e 
responsabilidades prévios de mulheres e homens e, em parte, da forma 
como a implementação dos negócios de terras perpetua, melhora, ou 
distorce estes direitos e responsabilidades.

Há um vasto conjunto de provas que cria um fundamento lógico 
claro para a priorização das questões relacionadas com o género na 
agricultura.1 Muitas vezes, os agregados familiares não funcionam como 
uma unidade singular, aquando da afectação de recursos alimentares 
e não alimentares, o que significa que nem todos os membros do 
agregado familiar podem beneficiar com o facto de oferecerem mais 
rendimento ao elemento masculino, chefe de família.2 Existem provas 
que demonstram que as melhorias em termos de produtividade agrícola, 
segurança alimentar e nutrição domésticas devem  beneficiar sobre tudo 
às necessidades das mulheres porque, em muitas partes do mundo, as 
mulheres são mais propensas do que os homens a gastar os rendimentos 
que controlam em comida, em saúde e na educação das suas crianças.3 

Por outro lado, os negócios de terras podem reduzir a prosperidade e 
capacidade das mulheres e das suas famílias, mesmo que o rendimento do 
homem aumente. Os investimentos relacionados com terras, promovidos 
em nome do “desenvolvimento rural”, irão falhar o seu alvo, a menos que 
as várias partes envolvidas – incluindo os governos nacionais e locais, as 
Organizações Não Governamentais (ONGs), a comunidade investigadora 
e os investidores – reconheçam e atendam às necessidades das mulheres, 
assim como às dos homens.

Os Negócios de Terras segundo o Ponto  
de Vista do Género
Os negócios de terras assumem muitas formas e ocorrem em vários 
contextos. A terra em questão pode ser de propriedade privada – como 
é o caso em grande parte da América Latina e da Ásia – ser propriedade 
consuetudinária de tribos e clãs locais e propriedade formal do estado – 
como é norma em grande parte da África Subsaariana. Dependendo de 
quem é o dono formal da terra em questão, as autoridades governamentais 
nacionais, a elite local, ou as associações ou comunidades de agricultores 
locais podem representar o vendedor ou locador. O investidor pode ser um 
qualquer grupo de governos, de empresas, ou actores individuais desse país 
ou outros governos, empresas de investimento privado, ou investidores 
individuais de fora do país. O negócio propriamente dito pode assumir a 
forma de uma renda a curto prazo (15-20 anos), de uma renda a longo 
prazo (50-99 anos), ou de uma venda. A escala do negócio pode variar 
bastante, com estimativas que vão de 10.000 a 500.000 hectares.4 O 
negócio poderia resultar numa quinta ou propriedade de grande escala, 
que contrata empregados ou num acordo de agricultura sob contrato 

com agricultores locais. Apesar destas diferenças, existe um número de 
impactos e problemas potenciais comuns relacionados com o género, ao 
longo das várias etapas de um negócio de terras.

Situação Anterior à Aquisição
Antes de qualquer aquisição, deve perceber-se quem, na comunidade, 
tem a propriedade formal ou informal da terra e os direitos de utilização 
e, como o género, idade, estado civil, etnicidade, ou outros factores de 
distinção podem influenciar estes direitos. As mulheres pobres dos meios 
rurais enfrentam desvantagens em relação ao acesso e propriedade 
de terras, tanto em sistemas de titularidade consuetudinários como 
formais, mesmo antes de um negócio. Em contextos onde a ocupação 
consuetudinária de terras é dominante – como na África Subsaariana – a 
maior parte das mulheres ganha acesso à terra apenas através de um 
marido ou de um membro da família do sexo masculino. Em contextos 
onde os títulos formais são comuns – como na América Latina – muito 
poucas mulheres detêm títulos de propriedade e ainda menos possuem 
empreendimentos em grande escala. Os negócios de terras irão, 
provavelmente, exacerbar estas disparidades entre os géneros, em relação 
ao acesso à terra e sua propriedade. Em contextos onde o título de 
propriedade é predominante, se o título apenas tiver o nome do chefe de 
família do sexo masculino, a mulher pode não ter nada a dizer em relação 
à sua venda ou arrendamento, mesmo que tenham adquirido a terra em 
conjunto ou que a mulher utilize uma parte da terra para fins produtivos, 
ou ambos. Em contextos onde os direitos de terra consuetudinários 
predominam, há provas que demonstram que a privatização concentra 
a terra nas mãos daqueles que podem reivindicar a sua propriedade com 
sucesso, como líderes comunitários e chefes de família do sexo masculino, 
muitas vezes em detrimento dos direitos de acesso e utilização de 
mulheres pobres dos meios rurais.5 Para além do mais, as terras comuns 
das quais as mulheres dependem para a recolha de lenha, água, pasto 
para animais e plantas medicinais apresentam, muitas vezes, os regimes 
de propriedade mais inseguros – os governos podem até designá-los como 

“baldios” – e ficam, deste modo, mais susceptíveis de serem entregues ao 
investimento externo.6

Negociações de Contratos
Um processo de consulta e negociação inicia, normalmente, a aquisição da 
terra, levando, em último caso, a um contrato que estabelece, formalmente, 
os termos do negócio. A grande diversidade com que este processo de 
desenrola e a medida em que os negociadores levam as perspectivas locais 
em conta, têm grandes implicações para homens e mulheres. Durante 
as negociações e consultas formais e informais, os homens e mulheres 
locais podem não estar representados de forma igual, devido a restrições 
legais ou sociais. Por exemplo, num estudo de caso relacionado com as 
plantações de óleo de palma da Indonésia, as empresas que surgiram na 
zona para estabelecer as plantações muitas vezes reforçaram – e até 
exacerbaram ou contornaram – as normas patriarcais e disparidades 
entre géneros existentes, ao confiarem apenas em líderes comunitários 
masculinos para ajudar a contratar pequenos agricultores, disseminar 
informação e resolver conflitos.7 As empresas deixaram as mulheres de 
fora das consultas iniciais, precisamente porque as mesmas não tinham 
papéis de liderança comunitária visíveis.
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Emprego
Os homens e mulheres locais podem não beneficiar da mesma maneira 
de novos empregos ou oportunidades de criação de rendimento, que são 
muitas vezes citados como os principais benefíciarios da agricultura em 
grande escala. É importante saber se homens e mulheres serão empregados, 
de igual forma, para trabalharem como empregados porque, em alguns 
contextos, os investidores assumem que o trabalho assalariado se destina 
maioritariamente, ou exclusivamente, aos homens. Do mesmo modo, 
muitas comunidades – especialmente as rurais, de recursos limitados – têm 
uma tradição de dar prioridade à educação dos rapazes, em detrimento 
da das raparigas, resultando em potenciais disparidades em relação ao 
capital humano.8 Estas disparidades poderão relegar as mulheres para 
posições que requerem menos capacidades. Quando os trabalhos requerem 
uma educação formal, criar melhores condições para a educação escolar 
das raparigas poderá ser a única coisa a ser feita de modo a promover a 
igualdade. Contudo, vale a pena analisar se os empregos requerem, de 
facto, educação formal, e se a educação para adultos pode, na realidade, 
oferecer melhorias às capacidades das mulheres. Além disso, as mulheres 
trabalhadoras, que têm o fardo acrescido de equilibrar a educação dos 
filhos com o trabalho, necessitam de instalações para cuidados infantis de 
modo a participarem nos empregos acabados de criar.

Em vez de irem buscar à população local a força de trabalho 
necessária para gerir farmas em grande escala, os investidores podem 
decidir importar os seus próprios trabalhadores, de outros países, para 
preencher vagas de nível inferior ou administrativas, ou ambas. Isto 
poderia ser prejudicial para homens e mulheres locais, que seriam, 
provavelmente, relegados para trabalhos periféricos, ou completamente 
excluídos das oportunidades de emprego em farmas em grande escala. 
Os gestores de outros países podem trazer as suas próprias ideias acerca 
do papel que as mulheres podem ou devem desempenhar na produção 
agrícola, o que poderá não ser compatível com as normas existentes. Na 
produção de culturas de alto valor e de biocombustíveis, e noutros tipos 
de agricultura comercial, também existe uma tendência para “sexualizar” 
as tarefas: as mulheres são vistas como mais “ágeis” e são-lhes atribuídas 
tarefas como podar, pulverizar, desbastar e atar, excluindo-as, desta forma 
de actividades mais bem pagas, menos árduas, ou menos perigosas.9

A introdução de métodos de produção mecanizados pode ser uma 
faca de dois gumes tanto para homens como mulheres locais. Enquanto 
a dependência exclusiva de métodos mecanizados pode limitar as 
oportunidades de emprego, algum trabalho misto e sistemas mecanizados 
podem ajudar as mulheres a eliminar a parte fisicamente árdua do 
processo.10 Por fim, a possibilidade de homens e mulheres beneficiarem 
ou não da mecanização e de outras novas tecnologias depende da 
existência ou não de um aumento simultâneo na procura de trabalho, de 
oportunidades para a aplicação da tecnologia fora da esfera do projecto de 
investimento, e do seccionamento ou adequação de tecnologias.

Os acordos agrícolas sob contrato estabelecidos com os agricultores 
locais oferecem aos investidores uma alternativa ao estabelecimento de 
uma quinta em grande escala. À luz destes acordos, o agricultor mantém 
o controlo da terra e concorda em fornecer uma dada quantidade e 
qualidade de um produto, dentro de um período de tempo específico, em 
troca de o investidor concordar em comprar a colheita a um preço definido 
ou em fornecer uma percentagem fixa como rendimento da colheita ao 
agricultor. A agricultura sob contrato é, muitas vezes, postulada como 
uma opção mais equitativa para pequenos agricultores porque permite que 
estes mantenham controlo e beneficiem da sua terra e trabalho. Porém, a 
igualdade de género em termos das disposições destes acordos depende de 
uma variedade de factores, incluindo quem, no seio do agregado familiar, 
recebe a compensação pela produção contratada e que colheitas serão 
deslocadas ou extintas pela nova produção. Nalguns casos, os investidores 
fazem o contrato apenas com o chefe de família do sexo masculino, 
apesar de vários membros da família, do sexo masculino ou feminino, 
prestarem trabalho.11 Há provas que mostram que alguns homens em 
sistemas de agricultura sob contrato assumiram o controlo das colheitas 
das mulheres quando estas se tornam mais rentáveis.12 Por outro lado, 

quando os investidores abordam deliberadamente participantes do sexo 
feminino, fornecem formação e ensinamentos às agricultoras e promovem 
empreendimentos apropriados para mulheres; a agricultura sob contrato 
pode ser rentável para as mulheres.13

Impactos Ambientais
Tanto o sistema em grande escala como o de agricultura sob contrato 
podem gerar impactos ambientais que irão afectar homens e mulheres. 
Por exemplo, a monocultura elimina a biodiversidade, nomeadamente 
plantas nativas , utilizadas por mulheres e homens locais como alimento 
ou medicamentos. O uso de produtos agro-químicos liberta poluentes que 
podem reduzir a qualidade dos solos e das águas locais. Estes poluentes 
podem afectar seriamente a saúde da comunidade, particularmente se 
os investidores não adoptarem uma protecção ou métodos de limpeza 
adequados. Existem indícios que provam que quem controla as farmas, 
muitas vezes, não fornece aos trabalhadores, especialmente às mulheres 
trabalhadoras, equipamento de protecção adequado ou treino de 
manuseamento de produtos agro-químicos apropriado, e existe uma fraca 
monitorização dos efeitos na saúde dos trabalhadores, particularmente em 
termos da saúde reprodutiva das mulheres.14 Além do mais, a necessidade 
de água para irrigar produção agrícola em grande escala, como colheitas 
de referência ou biocombustíveis, irá provavelmente competir com 
a necessidade de água para a produção alimentar, criação de gado e 
consumo doméstico. As mulheres, que são normalmente responsáveis pelas 
tarefas domésticas, incluindo a busca de água, combustível e pasto, podem 
vir a enfrentar os impactos ambientais de forma mais directa.

Produção de Colheitas
Outra questão-chave é o tipo de cultura que será plantado na terra 
em questão, e como a colheita sera dividida entre consumo doméstico, 
mercados locais e exportações. As culturas  de referência como arroz, 
milho, e milho-miúdo, são normalmente plantadas com o objectivo de 
serem exportadas para os países investidores, que não possuem as terras 
e água necessárias para a produção doméstica. Nalguns contextos, todas 
as colheitas produzidas serão exportadas para o país do investidor, o que 
pode ser prejudicial para a segurança alimentar local, particularmente 
se desviar o trabalho local de uma agricultura de subsistência para um 
trabalho assalariado. Nalgumas circunstâncias, uma parte do produto 
poderá ser vendida em mercados locais ou oferecida a trabalhadores 
locais. Noutros casos, as populações locais contratadas como 
trabalhadores podem ficar com uma percentagem dos rendimentos da 
colheita, como renda ou como pagamento pelo trabalho. A disponibilidade 
das colheitas de referência, juntamente com as colheitas ricas em 
nutrientes e vitaminas importantes, é particularmente importante para 
as mulheres que actuam como guardiãs da segurança alimentar do 
agregado familiar. Outros negócios de terras destinam-se à produção de 
biocombustiveis, incluindo o bioetanol e biodiesel, que são produzidos 
cada vez mais em países em desenvolvimento e vendidos no mercado 
global como uma alternativa aos combustíveis fósseis. A produção 
exclusiva de biocombustível pode ser prejudicial para a segurança 
alimentar local porque a terra e água serão desviadas da produção 
alimentar e dos pastos de gado para a produção de biocombustíveis.15 As 
terras usadas principalmente por mulheres são convertidas regularmente 
para a produção de biocombustíveis, o que pode contribuir para a 
marginalização socioeconómica das mulheres.

Serviços Auxiliares
Enquanto parte de um negócio de terras, muitas vezes os investidores 
fornecem, serviços auxiliares. Os investimentos orientados para infra-
estruturas não agrícolas, como a construção de estradas, ligações 
ferroviárias, ou instalações portuárias, irão beneficiar mutuamente 
os investidores à procura de melhorarem as cadeias de fornecimento 
e, aos membros da população local, com a mobilidade social e 
financeira existente. Alguns investidores também financiam escolas 
primárias, hospitais, clínicas, ou outros bens públicos locais benéficos 
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para as populações locais. Investimentos deste tipo podem beneficiar, 
particularmente, mulheres em idade de reprodutiva ou mulheres 
encarregues  pela  educação e saúde dos seus filhos. Por outro lado, as 
lojas das empresas podem tornar-se uma fonte de endividamento, logo, 
perpetuando ciclos de pobreza, a menos que as condições de comércio e 
crédito sejam favoráveis.

As Responsabilidades dos Actores Principais
Os negócios de terras em grande escala correctamente executados 
que, dão a devida atenção às dimensões do género, podem oferecer 
oportunidades às mulheres e homens, através da introdução de novas 
oportunidades de emprego e de criação de rendimento, novas tecnologias 
e novos serviços. Negócios de terras adequadamente concebidos podem 
também ajudar ao aumento da distribuição equitativa entre géneros dos 
recursos locais. Os investidores também beneficiam com negócios de terras 
que tenham em conta a completa amplitude de capacidades, potencial 
de trabalho e conhecimento de mulheres e homens locais. Mas, se os 
negócios de terras não atenderem aos problemas contextuais e dimensões 
de género locais, os investimentos irão, no melhor dos casos, perpetuar as 
desigualdades de género existentes e, no pior dos casos, contribuir para o 
aumento da pobreza e conflitos. Os investidores ficarão a perder se os seus 
planos ignorarem o potencial de trabalho de metade da população ou se 
causarem mal-estar na comunidade.

Os negócios de terras em grande escala não são problemas isolados, 
estando ligados a várias políticas que se encontram interligadas, incluindo 
a reforma agrária e a certificação de terras, investimentos agrícolas e 
políticas comerciais, assim como a legislação que promove a igualdade  
de género, atrai investidores potenciais e que regula os investimentos.  
O desafio é ver como o quadro político circunda o desenvolvimento 
agrícola e influencia os negócios de terras, e como o género se pode 
tornar uma parte integrante desse quadro, em vez de ser apenas uma 
consideração tardia.

•	 A reforma agrária e a certificação de terras podem ajudar a 
garantir os direitos de terra dos seus utilizadores actuais e, desta 
forma, assegurar que mulheres e homens irão beneficiar da venda 
ou arrendamento das terras. Incluir os nomes (e fotografias) tanto 
do marido como da mulher, como foi feito na Etiópia, irá ajudar a 
proteger a terra contra a expropriação por parte de um dos cônjuges.

•	 A pesquisa agrícola e os investimentos infra-estruturais nos países 
em desenvolvimento, juntamente com o investimento privado para 
a melhoria do fornecimento de ensinamentos, do processamento e 
da comercialização , podem aumentar a produtividade dos actuais 
utilizadores da terra, de ambos os sexos, sem que estes tenham de 
entregar as suas terras a investidores externos.

•	 Os países podem assegurar que as políticas comerciais e de 
investimento, que afectam a rentabilidade dos negócios de terras e os 
incentivos aos investidores estrangeiros para adquirirem terra como 
instrumento para obter alimentos, não são tendenciosas contra os 
actuais produtores locais de ambos os sexos.

•	 A legislação para promover a igualdade de género – por exemplo, por 
sucessão ou através das acções dos governos locais – pode reforçar a 
voz das mulheres e o seu poder de negociação, tornando os serviços 
governativos, como a expansão e registo de terras, mais equitativos 
entre géneros.

A Comunidade Internacional
A comunidade internacional, no que diz respeito ao desenvolvimento, 
políticas e investigação, tem a oportunidade de definir expectativas 
consistentes em relação aos negócios de terras. Os padrões e orientações 
internacionais relativos aos negócios de terras deveriam incluir 
condições que promovam a igualdade de género no que respeita às 
negociações, contratos e emprego. Um órgão de governação internacional 

poderia monitorar a execução dos negócios de terras ou classificar os 
desempenhos anteriores dos investidores, segundo uma variedade de 
indicadores – incluindo a tomada em conta do género. Disposições, 
classificações de investidores e quaisquer outras informações relevantes 
deveriam ser publicadas, por exemplo, num website comum, que os 
investidores, governos, organizações não-governamentais (ONGs) e 
comunidades poderiam consultar.

Além disso, a comunidade investigadora internacional desempenha 
um papel precioso na colmatação de lacunas cruciais de conhecimento por 
parte de doadores, investidores e governos, através da investigação sobre os 
efeitos dos negócios de terras no género. Da mesma forma, a comunidade 
de desenvolvimento internacional pode apoiar um reforço da capacitação 
para que governos e comunidades incluam questões relacionadas com o 
género nas negociações e implementação dos negócios de terras. Contudo, 
existem poucas provas empíricas acerca das diferentes consequências que 
os negócios de terra em grande escala têm nos homens e mulheres e das 
suas consequências para a pobreza rural. As investigações futuras terão 
de incluir dados, separados por género, acerca da utilização temporal, nível 
de/e controlo sobre a produção e rendimento antes da aquisição, e devem 
monitorar como estes resultados mudam ao longo do decurso do negócio de 
terras. Estudos de casos solidos e  detalhados, baseados numa pesquisa de 
campo, iriam oferecer uma melhor compreensão dos diferentes contextos em 
que os negócios de terras acontecem.

Governos Nacionais
Os governos nacionais podem reforçar os direitos de propriedade das 
comunidades, ao reconhecerem a posse consuetudinária e propriedade 
comum, de modo a que a terra não seja dada aos investidores sem 
o consentimento dos seus utilizadores locais. Ao mesmo tempo, os 
governos devem assegurar que as mulheres podem possuir terras e que 
são incluídas em quaisquer programas de registo ou de certificação de 
terras, como por exemplo através de cláusulas de propriedade conjunta 
ou de consentimento do conjugue. Os governos nacionais também podem 
promover um mercado de trabalho e regulamentação de emprego justos, 
através do desenvolvimento ou do reforço das regulamentações, de 
forma a assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores agrícolas e a 
prevenção da discriminação baseada no género (incluindo a criação de 
condições para a licença de maternidade). Aquando da realização das 
negociações com os investidores, os governos nacionais devem ter em 
conta as acções e desempenhos anteriores dos mesmos, no momento 
da autorização de negócios. Os governos nacionais precisam de pedir 
aos potenciais investidores para organizarem reuniões abrangentes, 
interactivas e monitoradas, por mulheres e homens. Os mesmos também 
devem fazer cumprir rigorosamente as leis laborais – incluindo leis 
relativas à saúde e segurança – e promessas de investimento em serviços 
públicos e comunidades.

Governos Locais, Comunidades e Sociedade Civil
Os governos locais, ONGs, comunidades e organizações da sociedade 
civil devem fazer a sua parte de forma a tornar os negócios de terras 
equitativos entre géneros, ao reconhecerem os direitos de propriedade de 
terra tradicionais dos utilizadores da terra do sexo masculino e feminino 
(e não apenas dos chefes do agregado familiar do sexo masculino), 
particularmente aquando da realização da certificação de terras. Os 
governos locais ou grupos comunitários, envolvidos em negociações de 
terras, devem incluir tanto mulheres como homens nos processos de 
consulta e negociação. Ao mesmo tempo, as ONGs locais, as organizações 
com base na comunidade, ou os grupos comunitários devem concentrar-se 
no reforço da capacitação, ao oferecerem cursos de literacia legais ou 
outra formação relevante acerca dos direitos de propriedade e contratos, 
de forma a preparar as mulheres para participarem nas negociações e 
reivindicarem os seus direitos. Estes grupos também devem disponibilizar 
oportunidades de educação que possibilitarão a mulheres e raparigas, as 
qualificações necessárias para a obtenção de melhores empregos, em 
níveis de gestão mais altos.
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Investidores Nacionais e Internacionais
De modo a desenvolver os negócios de terras em relação à igualdade entre 
géneros, os investidores devem disseminar informação acerca do processo 
de aquisição aos membros da comunidade masculinos e femininos, através 
de canais de informação que cheguem a uma vasta audiência (em vez 
de divulgarem informação unicamente através dos líderes comunitários 
do sexo masculino). Da mesma forma, os investigadores precisam de 
consultar os homens e mulheres locais acerca dos seus objectivos, desejos 
e necessidades a curto e longo prazo, durante o processo de aquisição. 
Devido ao facto de a situação prévia moldar, em grande parte, a forma 
como os negócios de terras afectam as comunidades, os investigadores 
precisam de desenvolver um sistema de monitorização e avaliação 
eficiente: dados de referência (anteriores à aquisição), separados por 
género, acerca da utilização temporal, produção, criação de rendimento 
e controlo sobre o rendimento deve ser utilizada para monitorar, em 
intervalos regulares, como estes resultados mudam ao longo do tempo, e 
os investidores devem levar a cabo um acompanhamento a longo prazo 
para avaliar efeitos que possam não ser evidentes a curto prazo.

Após um negócio ter sido fechado, os investidores devem continuar 
a trabalhar para a igualdade de género. Os investidores da agricultura sob 
contrato deverão visar agricultores do sexo feminino e masculino (e não 
apenas chefes de família do sexo masculino) e fornecer uma extensão de 
serviços adequada, de maneira a assegurar que informam homens e mulheres 
adequadamente acerca de novas tecnologias e informações agrícolas.

Quando os negócios de terra levam ao desenvolvimento de farmas 
em grande escala, os investidores precisam de tomar várias medidas de 
modo a assegurar a igualdade entre géneros no trabalho. Estas incluem 
contratar mulheres e homens locais para trabalharem como assalariados 
no âmbito de contratos de trabalho permanentes (em vez de serem apenas 

considerados como trabalhadores temporários ou sazonais); atribuir 
tarefas a empregados do sexo masculino e feminino, com base numa 
avaliação adequada de requisitos e capacidades, em vez de uma atribuição 
baseada em estereótipos de trabalhos de “homens” e “mulheres”; e incluir 
oportunidades de promoção para trabalhadores locais talentosos, de 
ambos os sexos. Adicionalmente, os investidores deverão disponibilizar 
equipamento de segurança adequado para todas as actividades que 
envolvam materiais perigosos. Também deverão oferecer instalações de 
cuidados infantis, de forma a aumentar a participação das mulheres na 
força de trabalho, melhorar a sua mobilidade e minimizar os casos de 
trabalho infantil. Fornecer outros serviços comunitários, como cuidados de 
saúde e educação, que beneficiam maioritariamente grupos marginalizados 

– incluindo mulheres – pode também ajudar a produzir negócios de terras 
que respeitem a igualdade entre géneros. Os novos desenvolvimentos não 
deverão reduzir a quantidade ou qualidade da água para os utilizadores 
locais; se o fizerem, os investidores deverão proporcionar um fornecimento 
melhorado de água (através de poços ou sistemas de água canalizada, por 
exemplo). Assegurar a igualdade de género nos negócios de terras pode 
parecer que leva ao aumento, a curto prazo, dos custos em termos de 
tempo e despesas, mas é imperativo para o sucesso global dos negócios de 
terras, para todas as partes envolvidas.

Observações Finais
Dar prioridade aos problemas relacionados com o género beneficia não só 
os homens, mulheres e crianças, como também os investidores. Uma maior 
igualdade de género pode levar a grandes reduções de pobreza e aumentar 
a produtividade agrícola. Para se alcançarem estes resultados, as várias 
partes deverão trabalhar em conjunto de modo a criarem um ambiente 
potencialmente favorável à igualdade de género.
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