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Impact Avaliação do impacto da 
pandemia da COVID-19 no programa 

«Gênero, Mulheres, Paz e Segurança» 
na África Ocidental e no Sahel

Em parceria com as representações nacionais do Grupo de Trabalho 
«Mulheres, Juventude, Paz e Segurança na África Ocidental e no Sahel», a 
UNOWAS realizou um inquérito em 17 países

Maio 2020
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I. Introdução
Todos os países africanos são agora afectados pela pandemia do COVID-19, com 
mais de 83.913 casos positivos e 2.287 mortes a partir de 26 de Maio de 2020.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde1 (OMS), a sub-região da África 
Ocidental tem o maior número de pessoas afectadas do continente. O aumento 
mais visível dos casos é observado na Nigéria (8.344), Gana (6.964), Guiné (3.358), 
Senegal (3.161), Costa do Marfim (2.477) e Guiné-Bissau (1.173). A OMS observa 
igualmente que é provável que os casos dupliquem todas as semanas, a menos que 
as estratégias de rastreio e a aplicação das medidas de controlo sejam radicalmente 
reforçadas.

O impacto socioeconómico da COVID-19 na sub-região já se faz sentir através do au-
mento do desemprego e da pobreza causados por um crescimento económico mais 
lento e por menores receitas do petróleo, bem como pela redução das remessas de 
fundos. 

Entre as iniciativas, os representantes dos 17 países assinalaram: introdução do esta-
do de emergência, fechamento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, recol-
himento obrigatório, redução/alteração do horário de trabalho, teletrabalho, proi-
bição de viagens, medidas de quarentena, fechamento das escolas, universidades, 
empresas e locais de culto. 

O inquérito foi realizado através de um questionário enviado aos 17 países per-
tencentes ao Grupo de Trabalho sobre Mulheres, Juventude, Paz e Segurança tem 
representação nacional, nomeadamente: Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Chade, 
Costa do Marfim, Gana, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Ní-
ger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

O inquérito concentrou-se nos seguintes pontos: (i) Dados desagregados por sexo e 
sua relevância para determinar o impacto diferenciado das medidas COVID-19 e das 
medidas estatais nas mulheres, homens, raparigas e rapazes, (ii) Medidas especiais 
instituídas pelos governos para as mulheres e raparigas, (iii) Nível de aumento da 
violência sexual e baseada no gênero relacionada com a pandemia COVID-19, (iv) 
Preocupações específicas sobre o impacto da COVID-19 e medidas políticas conexas 
nos direitos das mulheres e na sua participação nos processos políticos e de paz, e 
(v) Preocupações sobre o impacto a médio e longo prazo da COVID-19 na implemen-
tação da agenda «Género, Mulheres, Paz e Segurança».

1	 1	COVID-19	WHO	AFICAN	REGION	EXTERNAL	SITUATION	REPORT	13,	27	May	2020	https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332199/SITREP_COVID-19_WHOAFRO_20200527-eng.	
pdf

II. Resultados do inquérito
A. Dados desagregados por sexo
Os dados desagregados por sexo são importantes para avaliar o impacto diferencial 
da COVID-19 e da ação do Estado nas mulheres, homens, raparigas e rapazes, bem 
como noutras pessoas vulneráveis. Os dados fornecidos são os seguintes: 
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Quadro de dados desagregados por sexo e idade das pessoas infectadas pelo COVID-19; Período de 11 a 24 de Maio de 2020

 

 
 

Quadro de dados desagregados por sexo e idade das pessoas infectadas pelo COVID-19; Período de 11 a 24 de Maio de 2020 

 
 
Casos 
confirmados 

Benim Bur-
kina 
Faso 

Cabo 
Verde 

Costa do 
Marfim 

Gâmbia Gana Guiné Guiné 
Bissau 

Liberia Mali Mauri 
     - 
tânia 

Níger Nigéria Sénégal Serra 
Leoa 

Chade Togo 

Total 187 796 390 2061 24 6683 2473 1089 229 860 62 877 5959 1886 338 302 181 

Sexo Mulher 86 
46% 

297 
37% 

195 
50% 

799 
39% 

8  
33% 

49% 
 

33% 
 

414 
38% 

83  
36% 

35 % 38.7
% 

1/3  
33% 

1869  
31% 

47.8% 
 

158 
47% 

70  
23% 

56 
31% 

Homem 101 
54% 

49 
63% 

195 
50% 

1262 
61% 

16  
67% 

51 % 67% 675 
62% 

146 
64% 

65% 61.3
% 

2/3 
67% 

4090 
69% 

52.2% 180 
53% 

232 
77% 

125 
69% 

Idade  
 

Mulher  

0 – 17 
anos 
Homem 

2 5 - 57  -  
12% 

42 - 20 43 2.5% - 12.9% - 7 7 

3 5 - 86  - 51 - 13 3 4.1% - 11.8% - 10 11 

Mulher  

18 – 29 
anos 
Homem 

71 53 - 184 6 -  
22% 

65 - 91 11 6.8% - 20.1% - 17 16 

66  97 - 222 5 - 68 - 132  17  10.6
% 

-  23.6  - 71  28 

Mulher  

30 – 59 
anos 
Homem 

11 197 - 364 2 -  
57% 

242 - 106 3 21% GRUPO 
IDADE 
MAIS 

AFECTA
DO31 – 40 

(24%) 

10.8% - 35 25 

27 228 - 614 7 - 456 - 224 13 34.1
% 

11% - 102 81 

Mulher  

60 et + 
anos 
Homem 

2 54 - 124 - - 9% 43 - 77     5 4.8% - 4% - 11 8 

5 98 -  270  
 

4 - 80 - 196     5 6.1% - 5.8% - 49 5 

Mulher 
Não 
especifica
do 
Homem 

   69 -   22          
   68    18          

 

Desconhe
cido 

       2          

Data de recolha 22 maio 16 maio 15 maio 15 maio 16 maio 12 maio 13 maio 15 maio 17 maio 16 maio 17 maio 17 maio 17 maio 11 maio 12 maio 12 maio 11 maio 
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a)	 Benim:	187	casos	confirmados,	86	mulheres	e	101	ho-
mens, em22 de Maio de 2020

b)	 Burkina-Faso:	796	casos	confirmados,	297	mulheres	e	
499	homens;	em	16	de	Maio	de	2020

Source :  Relatório da situação da Covid-19 no Benim em 23 de Maio de 2020 
(Governo da República do Benim)

Source:  Relatório de situação sobre o surto de Coronavirus (COVID-19) 
N 80 de 17 de Maio de 2020 em Burkina Faso (Ministério da Saúde, 
Secretaria Geral, Instituto Nacional de Saúde Pública)

Os quadros e gráficos que se seguem permitem uma melhor compreensão 
das estatísticas recolhidas a nível de determinados países.
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c)	 Cabo	Verde:	390	casos	confirmados	até	25	de	Maio	de	
2020, 195 mulheres e 195 homens

Distribuição etária dos casos confirmados de COVID-19; Cabo Verde, durante o dia 
27 de Maio de 2020          

Distribution Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 por sexo; Cabo Verde, 
durante o dia 27 de Maio de 2020

Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 por idade e sexo 0-15 anos; 
Cabo Verde, durante o dia 27 de Maio 2020

Source : INSP (www.covid19.cv)
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d)	 	Costa	do	Marfim	:	2061	casos	confirmados,	799	mul-
heres	e	1262	homens;	em	15	de	Maio	de	2020

e)	 Gâmbia:	24	casos	confirmados,	8	mulheres	e	16	ho-
mens; em 15 de Maio de 2020

Source: Resposta à epidemia devido ao novo coronavírus (COVID-19), 
Relatório de Situação Nº 42 de 16 de Maio de 2020 (Ministério da Saúde & 
OMS) 

Source:  Relatório de Situação: Confirmado COVID-19 No. 54, 16 de Maio 
de 2020 (Ministério da Saúde e OMS) 
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f)	 Guiné:	2472	casos	confirmados,	33%	mulheres	e	67%	
homens; em 13 de Maio de 2020

g)	 Guiné-Bissau:	1089	casos	confirmados,	414	mulheres	e
675	homens;	em	21	de	Maio	de	2020

Source:  Apresentação sobre o FISCALIZADOR EPIDEMIOLÓGICO_ COVID-19 
E OUTROS MPE NA GUINÉ_ DADOS EMITIDOS DO ANSS, 14 de Maio de 
2020 (OMS) 

Source :  UNICEF Guiné-Bissau Intercâmbio de Correio de 21-05-2020 
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h)	 Mali:	860	casos	confirmados,	35%	de	mulheres	e	65%	
de	homens;	em	16	de	Maio	de	2020

i)	 Mauritânia:	62	casos	confirmados,	38,7%	mulheres	e
	61,3%	homens;	em	17	de	Maio	de	2020	

Source:  Relatório de Situação Covid-19 Au Mali No. 54 de 17 de Maio 
(Ministério da Saúde & OMS) 

Source: COVID-19 Relatório da Situação -56 em 17 de Maio de 2020 
(Ministério da Saúde e Higiene Pública & OMS)
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j)	 Níger:	877	casos	confirmados,	33	de	mulheres	e	67%	
de homens; em 17 de Maio de 2020

k)	 Nigéria	:	5959	casos	confirmados,	31%	de	mulheres	e	
69%	de	homens;	em	16	de	Maio	de	2020

Source: Boletim Semanal PANDEMIE COVID-19 N°10 de 17 de Maio de 2020 (OMS)

Source: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO COVID-19, 17 de Maio de 2020 (Centro de Controlo 
de Enfermidades da Nigéria)
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l)	 Senegal:	1886	casos	confirmados,	47,8%	de	mulheres	
e	52,2%	de	homens;	em	11	de	Maio	de	2020

m)	 Chad:	302	casos	confirmados,	70	mulheres	e	232	
homens; em 12 de Maio de 2020 

Source: Resposta ao surto do novo coronavírus COVID-19, Senegal, Relatório de 
Situação n. º 19 de 11 de Maio de 2020 (Ministério da Saúde e da Acção Social & OMS)

Source:  Relatório sobre a situação epidemiológica COVID-19 no Chade n. º 50 Data: 
12 de Maio de 2020 (Ministério da Saúde Pública e OMS)



11

n)	 Togo:	181	casos	confirmados,	31%	mulheres	e	69%	
homens; em 11 de Maio 2020

Source: Epidemia de COVID-19 no Togo - Relatório de situação n. º 62 a 12 de Maio 
de 2020 (Ministério da Saúde e Higiene Pública e OMS)

Estes resultados salientam os seguintes pontos:

• • Os homens são mais afectados pelo COVID-19 do que as mulheres.

• • Os grupos etários são afectados pelo COVID-19, mas de forma des-
proporcionada, sendo o grupo etário de maior risco entre os 24 e os 59 
anos, ou seja, a população activa.

O inquérito revelou igualmente uma falta crítica de publicação de dados 
específicos de género sobre a COVID-19, inclusive pelos meios de comuni-
cação social.

B. Medidas especiais para mulheres 
e raparigas
O inquérito identificou 4 medidas relevantes tomadas por 5 países para proteger 
as mulheres e as raparigas:

1. Na Libéria: a criação de um comité nacional que inclua a sociedade civil e 
organizações de mulheres, na sequência da intervenção da Ministra do 
Género, das Mulheres e da Acção Social,

2. Na Costa do Marfim e no Togo: 3 meses de apoio financeiro às pessoas 
vulneráveis,

3. Na Mauritânia: pagamento das contas de electricidade das famílias chefiadas 
por mulheres e outros grupos vulneráveis, e

4. Na Costa do Marfim, Senegal e Togo: um subsídio/isenção por um período de 
3 meses a partir do pagamento das contas de electricidade.
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C. Impacto diferenciado das medidas 
tomadas em resposta à pandemia do 
COVID-19 nas mulheres e nos homens

D. Impacto da COVID-19 na violência
sexual e de gênero

O inquérito revelou o seguinte:

1. «cordão sanitário» não permite que as mulheres exerçam as suas actividades 
económicas habituais. Os homens que trabalham no sector informal também 
são afectados.

2. Com a cessação das actividades diárias das mulheres, o cabaz doméstico 
perdeu peso devido a um rendimento diário insuficiente.

3. Um relatório recente da Agência de Notícias da Nigéria (NAN) observa que 
mais de 60% dos trabalhadores de saúde da linha de frente na luta contra 
a COVID-19 são mulheres, mas ganham menos que os seus homólogos 
masculinos e estão ausentes dos órgãos de decisão.

4. A baixa presença de mulheres (5 mulheres e 25 homens) no Comité de 
Monitorização para a Implementação das Operações de Força da COVID-19 
(Senegal).

Apenas a Mauritânia, Serra Leoa e Nigéria relataram incidentes de violação de 
menores, repulsão de sobreviventes de Violência Baseada no Género por hospitais 
e casos de violência doméstica durante o confinamento, respectivamente. Além 
disso, um relatório conjunto da UN WOMEN, UNFPA, UNDOC, UNICEF divulgado 
em 4 de Maio de 2020 confirma um aumento dos casos de violência doméstica na 
Nigéria, particularmente na região sudoeste, que registrou 296 casos, incluindo 
185 em Lagos entre Março e Abril de 2020. 
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E. Impacto da COVID-19 e medidas
políticas	relacionadas	nos	direitos
das	mulheres	e	sua	participação
nos	processos	políticos	e	de	paz

F. Impacto a médio e longo prazo 
da COVID-19 na agenda “Género, 
Mulheres, Paz e Segurança” 

O inquérito revelou que:

1. Em todos os países, as organizações de mulheres e jovens estão a apoiar a luta 
contra a propagação do coronavírus através de actividades de sensibilização 
(grupos de resposta COVID-19);

2. Na Costa do Marfim, a sociedade civil exerceu pressão sobre o Ministério 
dos Assuntos da Mulher e a Secretaria de Estado para o Empoderamento 
das Mulheres para obter respostas adequadas e a inclusão das mulheres nos 
programas de resposta à COVID-19;

3. Na Libéria, as mulheres defenderam a sua inclusão no Comité Nacional da 
Pandemia e que os actores da sociedade civil trabalhassem fora das suas 
comunidades; e 

4. Na Nigéria, em 14 de Abril de 2020, a Coligação Legislativa de Defesa 
da Mulher (LACVAW) apresentou um documento político de 12 páginas 
intitulado «Mainstreaming Gender in Nigeria’s Response to COVID-19».

As preocupações expressas pelos representantes dos 17 países em relação ao 
impacto a médio e longo prazo da COVID-19 na implementação do Programa 
Gênero, Mulheres, Paz e Segurança refletem principalmente:

1. Atrasos na implementação dos Planos de Acção Nacionais até ao fim da 
contenção,

2. A suspensão das agendas com determinados parceiros,

3. A reorientação das prioridades dos parceiros técnicos e financeiros com o 
cancelamento do financiamento para certas iniciativas em curso em favor da 
resposta ao COVID-19,

4. Encerramentos de escolas que afectam os esforços para manter as raparigas 
na escola, aumentando assim o risco de gravidez precoce, e

5. Violência doméstica contra a mulher, que é exacerbada pela diminuição da 
renda dos homens devido ao confinamento, toque de recolher ou redução do 
horário de trabalho.
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G. Impacto da COVID-19 nas 
operações	quotidianas,	iniciativas	
planeadas e metodologias de 
continuidade	de	negócio
Os representantes dos países expressaram várias preocupações em relação aos 
três pilares da Resolução das Nações Unidas 1325(2000) (prevenção, protecção e 
participação) no contexto da crise sanitária, incluindo:

1. O risco de aumento da violência doméstica e sexual;

2. O risco de gravidez precoce em meninas;

3. O risco de abuso de crianças;

4. O atraso na implementação dos planos de acção nacionais sobre as  resoluções 
1325(2000) e seguintes sobre as mulheres, a paz e a segurança;

5. Diminuição do financiamento para a agenda de Gênero, Mulheres, Paz e 
Segurança.

III. Validação, conclusão, 
recomendações e próximas etapas 
Os resultados da pesquisa foram partilhados, discutidos e validados em 6 
de Maio de 2020, durante a primeira sessão de intercâmbio temático do 
Grupo de Trabalho sobre Mulheres, Juventude, Paz e Segurança, na qual 
participaram mais de 100 pessoas de 16 países através de videoconferên-
cia. No final das discussões, os participantes solicitaram apoio para as mul-
heres e iniciativas juvenis, bem como para o desenvolvimento de um pro-
grama regional para enfrentar a pandemia da COVID-19. Os participantes 
comprometeram-se igualmente a fortalecer a sinergia para a coleta men-
sal de dados desagregados da COVID-19 por gênero e idade na região, bem 
como a explorar novas metodologias para a continuidade dos negócios.


