
 
 

 

45 ans de solidarité pour le peuple ouest-africain 

 
 

Dakar, a 05 de Outubro de 2020                                                                               

COVID-19: CEDEAO e Parceiros Organizam Reuniões Ministeriais e de 
Peritos sobre Violência Sexual Baseada no Género e Situação dos 

Direitos das Raparigas e Mulheres.  

O Centro de Desenvolvimento do Género da CEDEAO (CDGC), organiza de 05 a 09 de 

Outubro de 2020, uma reunião regional por videoconferência de peritos, seguida de uma 

reunião ministerial sobre o tema: “Violência sexual baseada no género e situação dos 

direitos das raparigas e mulheres em tempos de pandemia COVID19 e não só.” Este 

importante encontro organizado em parceria com as ONGs Plan International, UNICEF, 

World Vision e o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH) reúne os principais intervenientes no setor do género e da proteção das 

mulheres e raparigas dos 15 Estados-Membros da CEDEAO.  

Esta reunião de peritos foi oficialmente lançada na segunda-feira, 05 de Outubro de 2020, 

pela Honorável Siga Fatima Jagne, Comissária para os Assuntos Sociais e de Género da 

CEDEAO, após a palavra de boas-vindas da Drª. Bolanlé Adetoun, Diretora do CDGC, 

seguiram intervenções de diferentes parceiros, designadamente o GIABA, Plan 

International, UNICEF, World Vision, ACNUDH e o Programa de Desenvolvimento 

Regional do Canadá qui contribuiram para este importante assunto de violência sexual e 

baseada no género e a proteção das mulheres e raparigas na África Ocidental.   

« ….. A nossa reunião de hoje dará toda a quintessência das reflexões da CEDEAO 

sobre a luta contra a violência sexual e baseada no género no âmbito da COVID-19 e 

identificará recomendações fortes que serão apresentadas para adopção pelos 

Ministros responsáveis por Género e Mulheres...., estamos convencidos de que as 

vossas diversas experiências e perícias e o vosso grande domínio das questões de 

género vos permitirão trazer-nos soluções esclarecidas para as nossas 

intervenções futuras, para a maior satisfação das nossas populações e mais 

particularmente das mulheres e raparigas.» disse a Comissária para os Assuntos 

Sociais e do Género da Comissão da CEDEAO no seu discuso de abertura. 

Esta série de reuniões ministeriais e dos peritos da CEDEAO visa vários objectivos. Trata-

se de, entre outros, analisar os efeitos da COVID-19 nas mulheres e raparigas, 

particularmente no que diz respeito à violência sexual e sexista e ao casamento infantil, 

bem como às oportunidades para o empoderamento das mulheres e raparigas; apelar a 

uma ação renovada sobre a implementação do Roteiro da CEDEAO para a Prevenção do 

Casamento de Crianças; e partilhar as experiências dos Estados Membros da CEDEAO 
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sobre as suas atividades de prevenção e resposta em vários casos de violência sexual e 

baseada no género, antes e durante a pandemia da COVID-19. 

Os peritos também discutirão e recomendarão respostas que abordam a escalada da 

violência sexual e baseada no género observada durante a pandemia da COVID-19; 

discutirão pontos principais de advocacia sobre género, direitos das mulheres e raparigas 

e respostas à COVID-19, utilizando como guia o "Projeto de Plano de Ação da CEDEAO 

sobre Resposta relativa ao Género face à doença de Coronavírus 2019 (COVID-19)". 

Serão também instados a propor recomendações para reduzir as desigualdades 

exacerbadas e os impactos negativos da COVID-19 sobre as meninas durante e após a 

pandemia, e a examinar os termos de referência para a criação de redes de intervenientes 

dos Estados-Membros na luta contra a violência sexual e baseada no género; 

Finalmente, espera-se que os peritos considerem e recomendem uma declaração-chave 

para os Ministros dos Assuntos das Mulheres sobre "Violência Sexual e Baseada no 

Género e os Direitos das Mulheres e Raparigas no Contexto da Pandemia da Covid-19"; 

que considerem e recomendem um projeto de declaração dos Chefes de Estado e de 

Governo da CEDEAO sobre tolerância zero a todas as formas de violência sexual e 

baseada no género em todas as ocasiões e em todas as circunstâncias na região da 

CEDEAO. 

É importante recordar que a pandemia da COVID-19 agravou a situação das mulheres e 

raparigas, no que respeita a todos os parâmetros de segurança humana - económica, 

alimentar, sanitária, pessoal, comunitária, ambiental e política. Situações de conflito, 

epidemias e pandemias sempre exacerbaram as desigualdades de género e a 

discriminação, bem como o aumento da violência baseada no género - a pandemia da 

COVID-19 não é excepção. De facto, em todo o mundo, tem havido um aumento 

alarmante da violência baseada no género, incluindo também nos países da África 

Ocidental, e as raparigas e mulheres jovens têm sido as mais afetadas, especialmente na 

área da violência sexual. 
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Para mais informações: 

Diretora da Comunicação, Comissão da CEDEAO 

Fone: +234 8102507938 - Email: soulate@ecowas.int 

Twitter:  @ecowas_cedeao - Facebook: Ecowas_cedeao - www.ecowas.int 


