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RELATÓRIO DA REUNIÃO DE MINISTROS 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
1. A Sessão Ministerial da Quinta Sessão Ordinária do Comité Técnico 
Especializado (CTE) da União Africana (UA) sobre a Igualdade de Género e o 
Empoderamento das Mulheres (GEWE) foi realizada em 27 de Novembro de 2020. A 
reunião teve lugar online via Zoom devido à Pandemia da COVID-19.    
 
2. A reunião seguiu o mesmo formato das reuniões de Peritos e deu prioridade a 
questões estatutárias, bem como a questões urgentes e importantes da Agenda de 
Género da UA, que exigem consideração, adopção e decisões ministeriais. 
 
II.  PARTICIPAÇÃO 
 
3. Estiveram presentes os seguintes 46 Estados-membros: Argélia, Angola, 
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, República Centro 
Africana, Chade, Comores, República Democrática do Congo, Cote d'Ivoire, Djibuti, 
Egipto, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Quénia, Libéria, Líbia, 
Madagáscar, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Marrocos, Moçambique, Namíbia, 
Níger, Nigéria, Ruanda, República Árabe Saharaui Democrática, Senegal, Seicheles, 
Somália, África do Sul, Sudão, Reino de Eswatini, Togo, Tunísia, Zâmbia e Zimbabué 
 
III.  1ª SESSÃO: DISCURSO DE ABERTURA 
 
4. Foram feitos os seguintes discursos e declarações: 

 
Discurso de Abertura S. Ex.a Dra. Mèdessè Véronique Tognifode Mewanou, 
Presidente do CTE e Ministra dos Assuntos Sociais e Microfinanças, República 
do Bénin 
 
5. S. Ex.a a Dra. Mèdessè Véronique Tognifodé Mewanou, Ministra dos Assuntos 
Sociais e Microfinanças da República do Benim e Presidente do CTE sobre Igualdade 
de Género e Empoderamento das Mulheres, deu as boas-vindas aos participantes à 
reunião ministerial notando que o CTE foi convocado em plena crise da Covid-19 e 
numa altura em que celebramos os 16 Dias de Activismo contra a Violência Baseada 
no Género.  
 
6. O impacto negativo da Covid-19 foi destacado, incluindo como exacerbou a 
violência contra mulheres e raparigas, tais como violência sexual, casamento infantil, 
Mutilação Genital Feminina (MGF) e violência doméstica.  
 
7. Os Governos Africanos foram convidados a tomar medidas para limitar os 
efeitos traumáticos da pandemia sobre as mulheres, entre outras iniciativas, através 
do aumento de apoio ao rendimento de mulheres vulneráveis, melhoria do acesso 
aos cuidados de saúde, estabelecimento e melhoria dos serviços de prevenção para 
responder à violência contra as mulheres, apoiando ao mesmo tempo a participação 
das mulheres na liderança e nos processos de tomada de decisão nas respostas ao 
covid-19. 
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8.  Foram endereçados agradecimentos à mesa cessante, sob a liderança da S. 
Ex.a Beatrice Lomeya Atilite, Ministra do Género, Família e Crianças da República 
Democrática do Congo (RDC), pelo excelente trabalho realizado nos últimos dois (2) 
anos, assegurando que a nova mesa não poupará esforços para promover e proteger 
os direitos das mulheres em África.  

 
Comentários de Boas-vindas: S. Ex.a Filsan Abdi, Ministra da Mulher, da 
Infância e da Juventude, República Federal Democrática da Etiópia 
 
9. S. Ex.a Filsan Abdullahi notou que em circunstâncias normais saudaria os 
Ministros em Adis Abeba, Etiópia, mas que devido às circunstâncias actuais, caudas 
pela Covid-19, os participantes eram bem-vindos à reunião virtual. 
 
10.   Foram endereçados agradecimentos à Direcção da Mulher, Género e 
Desenvolvimento da Comissão da União Africana pela organização da 5a Sessão 
Ordinária do Comité Técnico Especializado em Igualdade de Género e 
Empoderamento das Mulheres, que é importante uma vez que proporciona uma 
oportunidade para avaliar as realizações de África no alcance das mulheres, bem 
como para partilhar as melhores práticas e lições.   
 
11.   Foi sublinhada a importância crucial de encontrarem-se novas e melhoradas 
abordagens para alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e 
raparigas e para a disponibilidade de financiamento adequado para as estratégias e 
iniciativas que são desenvolvidas.  
 
12.   Os Estados-membros foram instados a permanecerem unidos durante este 
contexto pandémico desafiante e a concentrarem-se na realização dos objectivos 
estabelecidos na Declaração e Plataforma de Acção de Pequim, nos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2063 

 
Declaração da S. Ex.a. Eunice Iipinge, Presidente da Organização Pan-Africana 
de Mulheres 
 
13. Nas suas observações, S. Ex.a Eunice Iipinge, recém-eleita Presidente da 
Organização Pan-Africana das Mulheres (PAWO), expressou o seu agradecimento 
pelo convite para participar do 5º CTE e à Conferência da UA por atribuir à PAWO o 
estatuto de Agência Especializada. 
 
14. As resoluções-chave e uma declaração adoptada durante o 10º Congresso da 
PAWO e a sua participação no CTE sobre GEWE demonstram o empenho da 
organização em continuar a liderar a agenda continental para as mulheres e a 
participar em todas as plataformas de tomada de decisão da UA e em todos os 
eventos da CUA sobre Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres. 
 
15.  O progresso de África na realização da igualdade de género e do 
empoderamento das mulheres no continente africano foi reconhecido, notando que 
ainda há mais a fazer, incluindo em termos de desenvolvimento de capacidades, 
investigação de género, dados desagregados por género, sensibilização para as 
questões de género e mobilização de recursos. 
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16. Foram manifestadas preocupações sobre o aumento da violência baseada no 
género durante a pandemia de Covid-19, enfatizando a necessidade de assegurar 
que a violência contra as mulheres e raparigas seja tratada adequadamente. 
  
17.  Agradecimentos foram estendidos a todos os Ministros da Igualdade de 
Género e Assuntos das Mulheres e à Direcção da Mulher, Género e Desenvolvimento 
da CUA pelo apoio à PAWO e por assegurar o progresso da luta pela igualdade de 
género e empoderamento das mulheres. 
 
Declaração: S. Ex.a Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União 
Africana 

 
18. O Presidente da Comissão da UA, S. Ex.a Moussa Faki Mahamat, expressou o 
seu apreço pela liderança e empenho dos Ministros durante este período da 
pandemia  da Covid-19 e,- especialmente pelos seus esforços para assegurar que a 
Igualdade de Género seja efectivamente tida em consideração em todas as respostas 
e planos de recuperação da COVID-19.  
 
19.  Desde o início da Pandemia, a UA comprometeu-se a trabalhar com os 
Estados-membros para identificar e implementar soluções que ajudem a prevenir a 
propagação do vírus e mortes. Estes esforços conjuntos materializaram-se com a 
criação de dois fundos, nomeadamente o Fundo de Resposta à COVID-19 e o Fundo 
de Solidariedade da COVID-19 da UA. 
 
20.   Tendo em conta que 2020 marca o fim da primeira Década da Mulher 
Africana, os Estados-membros foram felicitados pelo seu empenho que conduziu a 
grandes projectos e iniciativas, garantindo resultados concretos incluindo a 
Ratificação do Protocolo de Maputo por 42 Estados-membros da UA, o aumento do 
número de mulheres na arena política e a criação do Fundo para a Mulher Africana, 
que será transformado num Fundo Fiduciário.  

 
21.  O tema escolhido para a nova Década da Mulher Africana "Inclusão 
Financeira e Económica das Mulheres Africanas", reflecte a determinação do 
continente em reforçar os esforços e promover a plena emancipação das mulheres.  
 
22.  Os Estados-membros da UA continuam a desenvolver ferramentas 
inovadoras, instrumentos e estratégias da UA para reforçar a igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres e raparigas em África. Neste sentido, os 13 Estados-
membros da UA que não ratificaram o Protocolo de Maputo sobre os Direitos das 
Mulheres, foram convidados a fazê-lo. 
 
23.  Os Ministros também foram encorajados a intensificar esforços e tomar 
medidas corajosas para transformar o nosso continente de forma positiva e cumprir 
os objectivos estabelecidos na Agenda 2063, a África Que Queremos. 
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IV. 2ª SESSÃO: ADOPÇÃO DA AGENDA E DO PROJECTO DE PROGRAMA 
DE TRABALHO DA REUNIÃO DE PERITOS 

 
24. A Agenda e o Programa de Trabalho foram apresentados e adoptados (Anexo 
1). 

 
V.  3ª SESSÃO: APRECIAÇÃO E ADOPÇÃO DO RELATÓRIO DE PERITO 
 SOBRE AS QUESTÕES ESTATUTÁRIAS 
 
25. Apreciação e adopção dos seguintes relatórios de peritos:  
 

A. Relatórios da Declaração Solene sobre a Igualdade de Género em 
África (DSIGA) de 2019 

 
26. Na sequência da análise do relatório de peritos sobre os Relatórios de 2019 da 
Declaração Solene sobre a Igualdade de Género em África (DSIGA), os ministros 
adoptaram os seguintes projectos de decisões para posterior transmissão aos órgãos 
deliberativos da UA: 

 
a. Projecto de Decisão sobre a Ratificação, Domesticação e 

Implementação Universal do Protocolo de Maputo sobre os Direitos 
das Mulheres. 

 
27. Os Ministros,  
 

RECONHECEM a adopção da Nova Década da Mulher Africana 2020-2030, 
como a Década da Inclusão Financeira e Económica das Mulheres na 33a 
Sessão Ordinária da Conferência em Adis Abeba, Etiópia;  
 
RECONHECEM os 42 Estados-membros que ratificaram o Protocolo de 
Maputo e; 
  
INCENTIVAM os 13 Estados-membros que ainda não o ratificaram a tomarem 
medidas adequadas a nível nacional e a submeterem os seus instrumentos de 
ratificação à Comissão da União Africana;  
 
INCENTIVAM AINDA  Os Estados-membros que ratificaram o Protocolo de 
Maputo para adoptar as medidas necessárias com vista ao seu 
enquadramento nacional e implementação de acordo com a Década da Mulher 
Africana 2010-2020 sobre a "Abordagem de Base para a Igualdade de Género 
e o Empoderamento das Mulheres" e os resultados das consultas virtuais 
sobre o Protocolo de Maputo realizadas nos dias 17 e 18 de Novembro de 
2020, incluindo a apresentação de relatórios periódicos à Comissão Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos. 
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b. Projecto de Decisão sobre Mulher, Paz e Segurança 
 
28. Os Ministros,  
 

TOMAM NOTA do primeiro Fórum Africano sobre Mulheres, Paz e Segurança, 
convocado virtualmente de 10 a 12 de Novembro de 2020, e da sua 
Declaração e Apelo à Acção sobre Mulheres, Paz e Segurança; 
 
FELICITAM o Gabinete da Enviada Especial da Comissão da União Africana 
sobre Mulheres, Paz e Segurança por ter convocado este Primeiro Fórum 
Africano sobre a WPS e por garantir que os direitos das mulheres à paz e à 
segurança, tal como previsto na Declaração Solene sobre Igualdade de 
Género em África, continuam a ser uma das principais prioridades da União 
Africana;  
 
APOIAM a convocação de um Fórum para a Paz em África, liderado por 
Mulheres e apoiado e com a participação dor Chefes de Estado e de Governo 
Africanos, a fim de explorar vias pacíficas para a resolução de conflitos e 
reforçar o papel das mulheres no avanço da consecução de uma paz 
sustentável em África;  
 
APOIAM IGUALMENTE a operacionalização das decisões do Conselho de 
Paz e Segurança da União Africana nas 803ª, 887ª e 951ª reuniões para 
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 de Mulheres, Paz e 
Segurança (WPS) em África. 
 
B. Estratégia da UA para a Igualdade de Género e o Empoderamento 

das Mulheres 
 

29. A reunião contou com a apresentação do Relatório de Peritos sobre a 
Estratégia da UA para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres. 
 
30. Na sequência da apresentação do relatório de peritos, alguns Estados-
membros levantaram preocupações relativamente à definição de “Saúde e Direitos 
Sexuais e Reprodutivos (SRHR)” e propuseram a sua alteração e substituição por 
“Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos Reprodutivos (SRH&RR)”. " em consonância 
com a linguagem do Protocolo de Maputo. 
  
31. A representante do conselho jurídico forneceu um parecer jurídico, em que se 
recorda que o Protocolo de Maputo é o principal instrumento jurídico a que é 
necessário alinhar-se ao mesmo. Observou ainda que o Protocolo de Maputo é 
vinculativo apenas para os Estados-membros que o ratificaram.  
  
32. Após receberem o parecer jurídico fornecido pelo Gabinete do Conselho 
Jurídico, os Ministros -: 
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a- Solicitam ao Secretariado que substitua a definição na estratégia por 
“Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos Reprodutivos (SRHR&RR)”, de 
acordo com a terminologia do protocolo de Maputo  

 
b- Solicitam ao Secretariado que assegure que a terminologia apropriada 

conste do documento em todas as línguas 
 
c- Os Ministros aprovaram a Estratégia com a linguagem que está alinhada 

com o Protocolo de Maputo  
 
C. Relatório Final de Revisão da Década da Mulher Africana sobre as 

Abordagens de Base à Igualdade de Género e ao Empoderamento 
das Mulheres: 2010-2020 

 
33. Após análise do relatório de peritos sobre o Relatório Final de Revisão da 
Década da Mulher Africana sobre as Abordagens de Base para a Igualdade de 
Género e o Empoderamento das Mulheres: 2010-2020, os Ministros adoptaram o 
seguinte projecto de decisão para subsequente transmissão aos órgãos deliberativos 
da UA: 
 

Projecto de Decisão sobre a AWD 2010-2020 
 

34. Os Ministros, 
 

TOMAM NOTA do Relatório Final de Revisão da Década da Mulher Africana 
(AWD) sobre a Abordagem de Base da Igualdade de Género e do 
Empoderamento das Mulheres: 2010-2020 
 
FELICITAM os Estados-membros que apresentaram os seus relatórios sobre a 
AWD e FELICITAM-NOS AINDA por terem implementado com êxito os 10 
temas da Década 
 
APROVAM o documento resultante do Relatório de Revisão Final da Década 
da Mulher Africana para posterior transmissão aos órgãos deliberativos da UA 

 
D.  Década da Mulher Africana sobre a Inclusão Financeira e Económica 

das Mulheres Africanas:  2020-2030  
 

35. A reunião contou com um informe relativo à Década da Mulher Africana sobre 
a Inclusão Financeira e Económica das Mulheres Africanas: 2020-2030  
 
36. Os Ministros tomaram nota da informação actualizada e comprometeram-se a 
apoiar a elaboração da estratégia continental sobre a inclusão financeira e económica 
das mulheres. 

  
E.  Quadro de Resultados e Índice do Protocolo de Maputo (MPSI) 
 

37. Após análise do relatório de peritos sobre o Quadro de Avaliação e Índice do 
Protocolo de Maputo, os Ministros adoptaram o seguinte projecto de decisão: 
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Projecto de Decisão sobre o Quadro de Resultados e Índice de Maputo 
 

38. Os Ministros dos Estados-Membros que ratificaram o Protocolo de Maputo  
 
RECORDAM que o objectivo geral do Protocolo de Maputo é de promover a 
emancipação das mulheres africanas e a igualdade de género, a fim de 
assegurar que mulheres e homens tenham igual acesso aos factores 
necessários para a sua participação igual e sem entraves no desenvolvimento 
e noutros processos que moldam e definem as suas condições de vida e 
trabalho; 
 
SAÚDAM a introdução do Quadro de Resultados e Índice do Protocolo de 
Maputo como desenvolvimentos positivos na Comissão da UA relativamente à 
integração das questões de género e todas as iniciativas da União Africana  
 
EXORTAM a União Africana a: 
 
I. Adoptar o Quadro de Resultados e Índice do Protocolo de Maputo (MPSI) 

como instrumento de monitorização e avaliação da implementação do 
Protocolo de Maputo, a fim de facilitar o avanço da mulher como parte 
integrante de todas as iniciativas sociais, políticas, económicas e de 
desenvolvimento empreendidas pela UA; 
 

II. Pôr em marcha o processo conducente à Declaração de 11 de Julho 
como o Dia de Implementação do Protocolo de Maputo; 
 

III. Capacitar a Comissão da União Africana e em colaboração com a 
Comissão da União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos e 
outras entidades para utilizar o Quadro de Avaliação e Índice do 
Protocolo de Maputo (MPSI) para produzir um Relatório Bienal sobre a 
implementação do Protocolo de Maputo pelos Estados-membros. 

 
F) COVID-19 e Igualdade de Género 
 

39. Após a apresentação e apreciação do relatório de peritos sobre a COVID 19 e 
a Igualdade de Género, os Ministros tomaram nota da informação actualizada sobre a 
Igualdade de Género e a COVID-19. 

 
4a SESSÃO: APRECIAÇÃO E ADOPÇÃO DO RELATÓRIO DE PERITOS SOBRE 
   AS PRINCIPAIS ACTUALIZAÇÕES E INFORMES 
 
40. A Reunião recebeu o Relatório de Peritos sobre Informes e Actualizações 
como se segue: 

 
A. Violência contra Mulheres e Raparigas 
 

41. Após a apresentação do relatório dos peritos sobre Violência contra Mulheres 
e Raparigas, recomendou-se a adopção de uma decisão para solicitar aos Estados-
membros da UA que começassem a negociar a Convenção da UA sobre a 
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Eliminação da Violência contra Mulheres e Raparigas para adopção pelos Órgãos 
Deliberativos da UA.  

 
Os Ministros, 

 
a- TOMAM NOTA do informe; 

 
b- REAFIRMAM o seu compromisso de pôr cobro a todas as formas de 

violência contra as mulheres e raparigas em África; 
 

c- ELOGIAM a Comissão da UA pelos seus esforços em prol da igualdade 
de género e do empoderamento das mulheres.  

 
42. A delegação da República Árabe do Egipto informou à reunião que não 
recebeu do seu governo mandato para solicitar o desenvolvimento de uma nova 
convenção e, por conseguinte, expressou reserva em relação à recomendação. A 
reunião tomou nota da reserva e adoptou a recomendação. 
 

B.  Igualdade de Geração, Pequim +25 e CSW 64 
 

43. Os Ministros receberam os relatórios de peritos sobre a Igualdade de Geração, 
Pequim +25 e CSW 64 e tomaram nota da informação actualizada. 
 

C.  Rede de Mulheres Líderes Africanas (AWLN) 
 

44. Na sequência da análise do relatório de peritos sobre a Rede de Mulheres 
Líderes Africanas (AWLN), os Ministros tomaram nota do briefing e comprometeram-
se a apoiar na implementação dos Capítulos Nacionais. 
 
DATA E LOCAL DA 6ª REUNIÃO DO CTE- GEWE  
 
45. Os Ministros recebem uma apresentação sobre a data e o local da próxima 
sessão do CTE, propondo-se que a mesma tenha lugar online no dia 26 de 
Novembro de 2021. 
 
VI.  ANÁLISE E ADOPÇÃO DO PROJECTO DE RELATÓRIO DO CTE 
 
46. O relatório foi adoptado como alterado, com a reserva da República Árabe do 
Egipto sobre o parágrafo 38.   
 
VII.  OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

a.  Observações: Sra. Lehau Victoria Maloka, Directora Interina da 
WGDD  

 
47. Nos seus comentários finais, a Sra. Lehau Victoria Maloka, Directora Interina 
da WGDD saudou a Presidente da Mesa do CTE pela forma como conduziu a 
reunião. Reconhecendo as sólidas discussões e as opiniões frequentemente 
divergentes expressas pelos Estados-membros, a Directora Interina agradeceu à 
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Presidente pela sua liderança e orientação ao conduzir a reunião a um terreno 
comum. 

 
48. Os Ministros foram elogiados por participarem no CTE em grande número, o 
que é uma demonstração do seu empenho em fazer avançar a Agenda de Género da 
UA. 
 
49. A participação da Enviada Especial da UA sobre Mulheres, Paz e Segurança, 
Madame Bineta Diop, no CTE e o seu apoio constante à Agenda de Género foram 
apreciados. 
 
50. Os Ministros foram encorajados a continuar a trabalhar para as mulheres, 
raparigas e rapazes de África e a garantir que lhes fosse legado um continente mais 
equilibrado em termos de género, de acordo com as aspirações da Agenda 2063. 
 
51. Uma vez que a igualdade de género é uma “responsabilidade colectiva”, os 
Ministros foram convidados a trabalhar com todas as partes interessadas a fim de 
pressionar para a realização dos direitos humanos das mulheres.   
 
52. A WDGG continua empenhada em trabalhar com os Ministros e todas as 
outras partes interessadas para servir as mulheres, raparigas jovens e rapazes 
jovens de África. 

 
b.  OBSERVAÇÕES FINAIS S. Ex.a Bineta Diop, Enviada Especial da UA 

sobre Mulheres, Paz e Segurança 
 
53. S. Ex.a Binta Diop, Enviada Especial da União Africana para as Mulheres, Paz 
e Segurança, por intermédio da Embaixadora Catherine Mogaka, elogiou a 
Presidente do CTE pelo modo como conduziu a reunião e expressou ainda a sua 
gratidão a todos os Ministros responsáveis pelos Assuntos de Género pelo seu 
empenho, apesar dos desafios decorrentes da Pandemia da Covid-19. 
 
54. O 5º CTE sobre GEWE adoptou uma série de decisões sobre questões 
significativas para a melhoria da vida de mulheres e raparigas, e a adesão à sua 
plena implementação terá um efeito positivo no bem-estar das mulheres e raparigas, 
na paz e segurança e no desenvolvimento sustentável em África. 
 
55. O compromisso do Gabinete da Enviada Especial foi reafirmado para continuar 
a advogar pelo avanço da Agenda de Género da UA. 
 

b.  Declaração Final: Presidente do CTE 
 
56. S. Ex.a. Dra. Mèdessè Véronique Tognifodé Mewanou, expressou o seu 
apreço aos Ministros que participaram na reunião, mas também aos peritos que 
realizaram dias intensos de negociação durante a reunião Técnica. Foi reconhecido o 
trabalho realizado pela CUA para permitir que este CTE se reunisse e decidisse 
sobre questões críticas relacionadas à Igualdade de Género e ao Empoderamento 
das Mulheres.  
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57. A Mesa do CTE, sob a liderança de S. Ex.a Beatrice Lomeya Atilite, foi 
felicitada e apreciada pelo trabalho realizado durante o seu mandato e o 
compromisso da nova Mesa de continuar o trabalho de promoção e protecção dos 
direitos das mulheres em África foi reafirmado. 
 
58. Foi reconhecida a nomeação do Zimbabwe como representante da Região da 
África Austral como 3º Vice-Presidente da Mesa do CTE, enquanto que a África do 
Norte foi instada a finalizar as consultas e a comunicar ao Secretariado, através do 
Decano, o seu candidato nomeado para o lugar de 2º Vice-Presidente, no prazo de 7 
dias após esta reunião. 
 
59. A 5ª Reunião do CTE foi encerrada. 
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