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I. INTRODUÇÃO  
 

1. O segmento ministerial da sexta Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado 
da União Africana (UA) para a Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher 
(CTE/GEWE) foi realizado como uma reunião híbrida, combinando participantes virtuais e 
presenciais no dia 01 de Março de 2022.  

 
2. A reunião realizou-se num formato híbrido, ou seja, presencial na sede da UA em 
Adis Abeba, e virtual. 

 

II. PARTICIPAÇÃO  
 
3. Trinta e sete Estados-Membros participaram na reunião: 

 
Presencial: Benin, Etiópia, Lesoto, Malawi, Somália, Tanzânia, Zimbabwe.  

 
Virtual: Argélia, Angola, Botswana, Burundi, Camarões, Côte d´Ivoire, República 
Democrática do Congo, Djibuti, Egipto, Eritreia, Eswatini, Gabão, Gâmbia, Gana, 
Quénia, Líbia, Mauritânia, Maurícias, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, 
Ruanda, República Árabe Sarauí Democrática, Senegal, África do Sul, República 
Togolesa, República da Tunísia, Uganda, Zâmbia.        

          
  A lista de participantes consta do Anexo 1.  
 
III. SESSÃO I: CERIMÓNIA DE ABERTURA  
 

Alocução de abertura de S.Exa. Dra. Ergogie Tesfaye, Ministra da Mulher e dos 
Assuntos Sociais da República Federal Democrática da Etiópia 

 
4. A Ministra deu as boas-vindas a todos os participantes à Etiópia e ao 6.º 
CTE/GEWE, observando que a igualdade de género e o empoderamento da mulher 
são reconhecidos mundialmente como parte da agenda do desenvolvimento. 

 
5. Notando que África nos últimos anos tem vivido um aumento da violência contra as 
mulheres como resultado das medidas de prevenção e controlo da COVID19, a Ministra 
sublinhou que a masculinidade positiva será um factor crítico para acabar com o flagelo e 
aplaudiu a Conferência Inaugural dos Homens sobre a Eliminação da Violência contra 
Mulheres e Raparigas e suas consequências.  

 
6. A Ministra destacou a necessidade de mudanças políticas significativas e 
investimento em programas para garantir a igualdade de género, na esteira dos desafios 
únicos que afectam o continente, citando exemplos específicos da Etiópia. 

 
7. Os Ministros foram encorajados a defender abordagens novas e melhores para 
alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas, garantindo 
que as estratégias e iniciativas concebidas disponham de financiamento adequado.  



STC 6/WGDD/MIN/Rpt 
Pag. 2 

 

 

Alocução de Abertura de S.Ex.a Dra. Mèdessè Véronique Tognifode Mewanou, 
Presidente da Mesa do CTE e Ministra dos Assuntos Sociais e Microfinanciamento, 
República do Benin  
 
8. A Presidente da Mesa do CTE, S.Exa. Dra. Mèdessè Véronique Tognifodé Mewanou, 
desejou as boas-vindas a todos os participantes à reunião ministerial e agradeceu a todos 
os peritos pelo seu trabalho na preparação do relatório.  

 

9. Sublinhou que as mulheres e raparigas estão expostas a vários riscos face a 
catástrofes e conflitos que têm aumentado o risco de violência para as mulheres e raparigas 
no continente.  

 

10. A Presidente recordou aos Ministros o tema do Dia Internacional da Mulher 2022 
que procura assegurar a igualdade de género hoje para um amanhã sustentável através 
de soluções inovadoras para a inclusão financeira e económica das mulheres e raparigas 
africanas face às alterações climáticas, catástrofes ambientais, violência e conflitos, e 
encorajou que estes fossem mantidos em mente durante os debates do CTE. Os Ministros 
foram exortados a prestar especial atenção à questão das alterações climáticas e da 
consolidação da paz e a assegurar que as mulheres e as raparigas estejam envolvidas de 
forma significativa na busca de soluções.  
 
Discurso de abertura de S.Exa.  Dra. Monique Nsanzabagwana, Vice-Presidente da 
Comissão da União Africana (CUA)  
 
11. A Vice-Presidente da Comissão da União Africana, S.Exa. Dra. Monique 
Nsanzabagwana desejou as boas-vindas a todos os participantes ao CTE de Igualdade de 
Género e Empoderamento da Mulher. Felicitou os Estados-Membros pela implementação 
dos vários temas da Década da Mulher 2010 - 2020 e destacou que ainda há assuntos por 
concluir, uma vez que as desigualdades de género ainda persistem. 

 
12. Exortou os ministros a olharem com expectativa para a próxima década para abordar 
a questão das desigualdades existentes, observando também que a violência contra 
mulheres e raparigas é muitas vezes um sintoma de inclusão financeira e económica 
desproporcional. 

 
13. Apelou aos Ministros Incumbidos da Igualdade de Género e Condição Feminina para 
promover melhor e de forma diferente, colocando as mulheres e as raparigas no centro de 
todos os aspectos da resposta e recuperação dos choques e desigualdades que continuam 
a desafiar o continente. 
 
14.  A Vice-Presidente fez ainda referência às lacunas no financiamento da igualdade 
de género e exortou os Ministros a apoiarem as dotações orçamentais que combatam as 
causas e as consequências estruturais da desigualdade. 

 
15. Tomou nota do progresso feito na institucionalização do Gabinete do Enviado 
Especial sobre Mulheres, Paz e Segurança; cuja contribuição foi reconhecida 
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mundialmente como líder na implementação da Resolução 1325 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. 
 
IV. SESSÃO II: ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS  

 
16. O Projecto de Agenda e de Programa de Trabalho foi apresentado e adoptado 
(Anexo 2 ). 
 
V. SESSÃO III: INFORMAÇÃO SOBRE AS DECISÕES RELATIVAS À IGUALDADE 

DE GÉNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER (GEWE) DURANTE A 35.ª 
CIMEIRA DA UA 

 
17. A reunião recebeu uma apresentação da Sra. Ouriatou Danfakha em representação 
do Gabinete do Presidente da Comissão da UA, informando os Ministros sobre as decisões 
da GEWE que foram adoptadas pelos Ministros recebeu uma nota informativa sobre as 
decisões da GEWE adoptadas durante a sua 35ª Cimeira da UA, em Fevereiro de 2022. A 
Assembleia decidiu: 

 
18. Adoptar a Declaração de Kinshasa e o Apelo à Acção dos Chefes de Estado da 
União Africana sobre a Masculinidade Positiva na Liderança para Acabar com a Violência 
contra Mulheres e Raparigas. 

 
19. Institucionalizar o Gabinete do Enviado Especial sobre Mulheres, Paz e Segurança, 
com afectação de recursos financeiros e humanos adequados e estáveis para a aceleração 
da implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança (WPS) em África. 

 
20. Nomear S. E. Felix Tshisekedi, Presidente da República Democrática do Congo e 
Presidente cessante da União Africana, como o Campeão da União Africana no Programa 
de Masculinidade Positiva, por ter demonstrado dedicação e diligência no 
acompanhamento e apoio aos esforços para promover a igualdade de género e para 
combater incessantemente a violência sexual baseada no género. 

 
21. Os Ministros tomaram nota das decisões da 35ª Cimeira da UA. 
 
VI. SESSÃO IV: ANÁLISE E ADOPÇÃO DO RELATÓRIO DOS PERITOS SOBRE AS 

APRESENTAÇÕES RELATIVAS À IGUALDADE DE GÉNERO E O 
EMPODERAMENTO DA MULHER  

 
A. Introdução da Nova Direcção da Mulher, Género e Juventude  

 
22. Foi apresentada a nova Direcção da Mulher, Género e Juventude que foi criada no 
quadro das mudanças estruturais no âmbito das novas Reformas da UA. 

 
23. A Direcção foi criada em Janeiro de 2021, com a integração da Divisão de Recursos 
Humanos e Desenvolvimento da Juventude na antiga Direcção da Mulher, Género e 
Desenvolvimento (WGDD). 
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24. A fusão integra a Agenda transversal da UA para a igualdade de género, bem como 
o empoderamento e desenvolvimento das mulheres e dos jovens, numa única pasta. A 
Direcção está estrategicamente colocada dentro do Gabinete do Presidente da Comissão 
da União Africana (CUA) para facilitar a integração das políticas, programas e projectos 
das mulheres e da juventude em toda a União Africana.   
 
25. O mandato da WGYD está ancorado na Aspiração 6 da Agenda 2063 e consiste em 
libertar o potencial das mulheres e dos jovens, alcançando a paridade de género e de 
jovens, possibilitando o desenvolvimento e promovendo a participação significativa das 
mulheres e dos jovens. A Direcção tem três áreas prioritárias, nomeadamente, a juventude 
e os programas de transformação do género, a manutenção de bases sólidas, a catalisação 
da acção, e a integração do género, das mulheres e da juventude nos Estados-Membros 
da UA para a escala e o impacto. A Direcção é composta por três Divisões, ou seja, a 
Divisão de Coordenação e Sensibilização; a Divisão da Mulher, Género e Elaboração de 
Políticas, e a Divisão de Desenvolvimento e Integração dos Jovens. 
 
26. Os Ministros decidiram manter os CTE separados sobre GEWE e sobre a juventude, 
a cultura e o desporto  

 
B. Conclusões da Conferência da UA sobre Masculinidades Positivas na 

Liderança para Acabar com a Violência contra Mulheres e Raparigas em 
África 

 
27. A Reunião recebeu uma apresentação do Relatório de Peritos sobre os Resultados 
da Conferência da UA sobre Masculinidade Positiva na Liderança para Acabar com a 
Violência contra Mulheres e Raparigas em África, que teve lugar em Kinshasa, RDC, em 

Novembro de 2021..  
 

28. A reunião foi informada de que a próxima Conferência será realizada no Senegal em 
2022. 
 
29. Os Ministros congratularam-se com as conclusões da Conferência dos Homens.  
 

C. O Fundo Fiduciário para a Mulher Africana  
 
30. A reunião contou com uma apresentação do Relatório de Peritos sobre o projecto 
de estratégia para o novo Fundo Fiduciário para as Mulheres Africanas. 

 
31. Os Ministros homologaram as recomendações do relatório dos peritos. 

 
 
 

D. Relatórios de 2020 sobre a Declaração Solene relativa à Igualdade de 
Género em África  
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32. A reunião contou com uma apresentação do relatório de peritos sobre a Declaração 
Solene de 2020 relativa à Igualdade de Género em África (DSIGA) . 

 
33. Os Ministros homologaram as recomendações do relatório dos peritos. 
 

E. Institucionalização do Gabinete do Enviado Especial para a Mulher, Paz e 
Segurança 

 
34. A reunião contou com uma apresentação do relatório de peritos sobre a 
Institucionalização do Gabinete do Enviado Especial para a Mulher, Paz e Segurança 
(OSE-WPS). 

 
35. A apresentação reiterou a decisão deste STC durante a sua 5ª sessão realizada em 
Novembro de 2020, apoiando as decisões do Conselho de Paz e Segurança da UA de 
institucionalizar o Gabinete do Enviado Especial sobre Mulheres, Paz e Segurança. 

 
36. Os Ministros saudaram a decisão da Assembleia da UA35a Cimeira da UA, realizada 
em Fevereiro de 2022, de institucionalizar a OSE-WPS. 
           

F. Lançamentos Nacionais da Campanha da UA para Acabar com a Violência 
contra Mulheres e Raparigas      

 
37. Os Ministros saudaram a decisão da Assembleia da UA35a Cimeira da UA, realizada 
em Fevereiro de 2022, de institucionalizar a OSE-WPS .      

 
38. Os Ministros homologaram as recomendações do relatório dos Peritos e 
comprometeram-se a lançar campanhas nacionais para acabar com a violência contra 
mulheres e raparigas por forma a garantir a sustentabilidade das acções. 
 
VII. DATA E LOCAL DO 7.º CTE DE GEWE/WGY      

 
39. Uma apresentação sobre a data e o local da 7.ª Sessão Ordinária do CTE foi 
apresentada e os Ministros decidiram que o próximo CTE sobre o GEWE terá lugar em 
Novembro de 2022 no formato virtual ou na sede da UA, se a situação da COVID-19 o 
permitir.  
 
VIII. ANÁLISE E ADOPÇÃO DO PROJECTO DE RELATÓRIO DO CTE 
 
40. O relatório foi adoptado com as emendas que lhe foram introduzidas.  

 
 
 
 

IX. SESSÃO III: CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 
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a. Alocuções: Sra. Nonkululelo Prudence Ngwenya, Directora Interina da WGYD 
 

41. A Director Interina agradeceu aos ministros e parceiros pela sua presença e apoio e 
tomou nota de algumas das preocupações levantadas.  

 
42. Destacou que a Direcção está em fase de aprendizagem e também procura adaptar-
se ao novo contexto e às novas formas de trabalho. 

 
b. Observações Finais: S. Exa. Bineta Diop, Enviada Especial da UA para as 

Mulheres, Paz e Segurança 
 

43. Nas suas observações finais, a Enviada Especial para a Mulher, Paz e Segurança 
reconheceu a liderança da Presidente do CTE e a forma como a Mesa está a orientar o 
trabalho do CTE. 

 
44. Expressou o seu contentamento com todos os progressos que têm sido feitos na 
igualdade de género e no empoderamento da mulher. Reconheceu os Ministros Incumbidos 
da Igualdade de Género e suas respectivas lideranças ao continuarem a fornecer 
orientação e defender a plataforma para uma visão comum e implementação da Agenda 
2063. 

 
45. Reconheceu que as mulheres e as raparigas são intervenientes-chave no 
desenvolvimento e fundamentais para a prosperidade de África. 

 
46. Destacou que 30 países em África têm Planos de Acção Nacionais sobre a 
Resolução 1325 das Nações Unidas e que os Estados-Membros ainda precisam de mais 
mulheres na tomada de decisões. Felicitou os países que criaram secções da AWLN e 
encorajou os que ainda não o fizeram a fazê-lo.  
 
47. A presença de homens em torno da mesa é importante para alcançar a igualdade 
de género e corrigir os desafios associados à expressão da masculinidade. A Conferência 
dos Homens é uma prova da importância do envolvimento dos homens no trabalho de 
igualdade de género. Além disso, agradeceu ao Presidente da RDC, o Sr.  Tshisekedi por 
liderar o trabalho de promoção da masculinidade positiva, bem como ao Presidente 
senegalês Macky Sall pelo seu empenho em dar seguimento ao mesmo.  
 

c. Discurso de Encerramento: S. Exa. a Dra. Mèdessè Véronique Tognifodé 
Mewanou, Presidente do CTE 

 
48. A Ministra agradeceu aos participantes e ao anfitrião, a Ministra da Mulher e dos 
Assuntos Sociais da Etiópia, pelo caloroso acolhimento. Apesar dos desafios das reuniões 
híbridas, todas as equipas fizeram o seu melhor e conseguiram ter debates conclusivos. 

 
49. A Reunião permitiu aos Ministros rever questões-chave, tais como as conclusões da 
Conferência dos Homens, o Fundo Fiduciário para as Mulheres Africanas e os lançamentos 
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nacionais das campanhas do EVAWG. As decisões saídas dos nossos debates oferecem 
uma plataforma de participação e solidariedade de todas as partes interessadas. 
 
50. A união das mulheres africanas mostra que o nosso trabalho é essencial para 
melhorar as realidades vividas das mulheres e raparigas em África. Encorajou todas as 
partes envolvidas a esforçarem-se para realizar o 7.º CTE com melhorias significativas na 
estrutura da reunião e no bem-estar geral das mulheres e raparigas africanas. 
 

 
 
 
 

Anexos: 
 
Anexo 1: Lista de Participantes 
 

Presencial: Benin, Etiópia, Lesoto, Malawi, Gabão, Somália Tanzânia, Zimbabwe. 
 
Virtual: Argélia, Angola, Botswana, Burundi, Camarões, Côte d´Ivoire, República 
Democrática do Congo, Djibuti, Egipto, Eritreia, Eswatini, Gabão, Gâmbia, Gana, 
Quénia, Líbia, Mauritânia, Maurícias, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, 
Ruanda, República Árabe Sarauí Democrática, Senegal, África do Sul, República 
Togolesa, República da Tunísia, Uganda, Zâmbia 
 

Anexo 2: Agenda  
Anexo 3: Programa de Trabalho 
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