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SUMÁRIO EXECUTIVO
período considerado, o que representou 30% da
APD. O trabalho de campo realizou-se na GuinéBissau.

1. Objeto e Âmbito da Avaliação
O objeto da avaliação é a integração da
dimensão de género nas atividades da
Cooperação Portuguesa (programas, projetos e
ações) entre 2011 e 2015 (5 anos), tendo por
base os Termos de Referência (TdR) (Anexo 1).
A avaliação tem como finalidade: (i) descrever
e analisar a forma como a igualdade de género
tem vindo a ser integrada, ou não, de um modo
transversal, nas ações promovidas pela
Cooperação Portuguesa (CP); (ii) identificar
possíveis boas práticas e lições; e (iii) fazer
recomendações para o futuro em matéria de
igualdade de género na Cooperação Portuguesa.
Os principais destinatários da avaliação são os
diversos
atores,
incluindo
decisores/as
políticos/as, intervenientes nas ações da
Cooperação Portuguesa, quer públicos, quer
privados, da sociedade civil, entre outros, e dos
países parceiros em desenvolvimento.

3. Conclusões Gerais
Os compromissos assumidos ao nível
internacional em matéria de igualdade/equidade
de Género não se traduziram em prioridades na
prática da CP. Existe uma grande distância entre
a retórica e as medidas concretas. A aprovação
da Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade de Género, em 2011, não se traduziu
numa abordagem reforçada da igualdade de
género. A crise financeira e a reestruturação da
Administração pública (incluindo a fusão do IPAD
com o Instituto Camões) e a saída de muitos
funcionários da cooperação) tiveram um efeito
negativo. Portugal faz parte do grupo de países
que menos atenção tem dado às questões de
género na cooperação para o desenvolvimento,
quer em projetos específicos, quer na
transversalidade do tema. Muitos dos problemas
/constrangimentos e limitações identificadas
nesta avaliação são comuns a outros doadores.
De uma forma geral:
 Apesar do compromisso político, traduzido na
aprovação da Estratégia e na inclusão da
igualdade de género na Visão Estratégica e no
Conceito
Estratégico, não
há
uma
incorporação sistemática das questões de
género ao nível macro;
 As questões de género não são uma
prioridade organizacional para nenhum dos
atores da CP;
 Não existem recursos humanos (RH)
dedicados a tempo inteiro à questão da
igualdade de género quer na programação da
cooperação com os parceiros, quer na
conceção
das
intervenções
de
desenvolvimento;
 Não há formação adequada dos RH em
nenhuma das instituições e/ou organizações
da CP;
 Não há orçamento específico destinado às
questões de género e os orçamentos da
cooperação não são sensíveis ao género;

2. Abordagem e Metodologia
A avaliação decorreu entre abril e dezembro
de 2017 contando com a colaboração da
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género (CIG). O trabalho da avaliação incluiu
elementos sumativos e formativos, i.e., fez uma
análise do desempenho e do grau de
sucesso/fracasso bem como identificou as
respetivas razões. Seguiu os critérios de
avaliação do CAD/OCDE (relevância, eficácia,
eficiência, sustentabilidade e impacto/efeitos).
Para o efeito, combinou a análise documental
com entrevistas semiestruturadas e focus group,
bem como a observação direta. A análise
centrou-se
nas
atividades/intervenções
reportadas
como
Ajuda
Pública
ao
Desenvolvimento (APD), financiadas pelo Estado
Português naquele período, nos seus principais
países parceiros de cooperação (Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste), nomeadamente as ações
de cooperação bilateral e multilateral.
Foi definida uma amostra de projetos, tendo
por base todos os PPA para os países visados no
6
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 O género tende a ser sinónimo de mulheres.
Mas, o género é uma questão de poder,
muito mais ampla, que está relacionada com
os papéis sociais que são atribuídos a
mulheres e homens;
 Os objetivos, metas e indicadores de género
são fracos ou inexistentes e, em
consequência, raramente são monitorizados
ou reportados;
 Os sistemas de acompanhamento e avaliação
são frágeis ou têm muitas limitações quanto
às questões de género;
 Um ponto forte da CP é o investimento em
questões de direitos de vanguarda, como o
combate às práticas tradicionais prejudiciais
como a mutilação genital feminina e o apoio
aos direitos da saúde sexual e reprodutiva.
Existe igualmente um forte compromisso ao
nível multilateral no que respeita ao ODS 5.
A relevância das questões da igualdade de
género na CP é muito limitada. Nem todos/as
os/as técnicos/as da cooperação conhecem a
Estratégia e os/as que a conhecem, ou sabem da
sua existência, não a usam para orientar o seu
trabalho.
Os resultados alcançados são limitados e
devem-se a um número muito reduzido de
intervenções
(MGF,
agricultura,
saúde
reprodutiva…). A integração de uma perspetiva
de género de forma estruturada e contínua é
muito limitada, impedindo que tenha sido dado
um contributo significativo para a promoção da
igualdade de género. O facto de avaliações de
outros doadores chegarem a conclusões
semelhantes sugere-nos que a cooperação para
o desenvolvimento em geral tem dificuldade de
contribuir efetivamente e de forma sustentável
para melhorar as relações de género. Esta
realidade não será alheia à essência e objetivo
da
abordagem
de
género
(a
transformação/mudança social).
Num contexto de declínio do orçamento para a
APD, no período em avaliação, os PPA com
Marcador 2 e 1 foram residuais no contexto da
APD portuguesa. Entre 2011 e 2015 a Estratégia
da CP para a Igualdade de Género não permitiu
alavancar recursos financeiros necessários para
implementar as ações previstas no seu Plano de
Ação nem foi promotora de um maior número
de projetos com Marcadores de Género 2 e 1.

Os Marcadores 2 e 1 teoricamente significam
que parte do orçamento de determinada
intervenção terá sido destinada à integração das
questões de género. Na prática, porém, a
ausência de formação sobre igualdade de género
de quem atribui o marcador pode levar a alguma
inconsistência na atribuição das pontuações
tornando difícil determinar com rigor os recursos
utilizados para a promoção da igualdade de
género.
Nos PPA analisados, a ausência de objetivos,
metas e indicadores específicos para a promoção
da igualdade de género não permitiu contabilizar
os recursos financeiros com rigor e analisar a
eficiência da sua utilização.
A atenção insuficiente dada às questões de
género na fase inicial dos PPA dificulta o
acompanhamento e a avaliação. Na maior parte
dos casos, faltam indicadores específicos de
género que vão além do nível de
atividade/produto para os/as beneficiários/as
finais. Os dados de acompanhamento
desagregados por sexo não são recolhidos na
fase de implementação. Este estado de coisas
contribui para a falta de atenção aos direitos das
mulheres e à igualdade de género em muitas
avaliações. Apesar destas limitações, pode
afirmar-se que em alguns casos, há indícios de
efeitos – setores da educação, saúde e
desenvolvimento rural na Guiné-Bissau – mesmo
que não tenha sido seguida uma abordagem de
integração de género.
Ainda que se possa afirmar que a CP contribuiu
para o empoderamento das mulheres em alguns
contextos (caso da Guiné-Bissau), não há
evidências de que esse contributo tenha sido
intencional o que lhe retira sustentabilidade
técnica e financeira.
A ausência de mecanismos que garantam a
inclusão da igualdade de género nos PPA, as
poucas ferramentas operacionais e a falta de um
sistema de gestão do conhecimento, a par de
recursos limitados tornam a sustentabilidade
muito reduzida.
4. Lições Aprendidas
Desta avaliação, de outras avaliações realizadas
por outros doadores à integração da igualdade
de
género
na
cooperação
para
o
desenvolvimento e de estudos promovidos pela
7
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OCDE é possível identificar as seguintes lições:
1. Um fator fundamental para uma efetiva
implementação de uma política de género
inclui: i) uma estrutura administrativa e uma
linha de comando e responsabilidade
(existência de uma unidade/pessoa
dedicada em exclusivo às questões de
género, com um mandato transversal); ii)
recursos disponíveis.
2. As questões de género devem ser incluídas
na conceção e implementação de todas as
políticas, programas e projetos e não
apenas nos que lidam com as mulheres. A
responsabilidade de integração de uma
perspetiva de género não só é do Camões,
I.P. mas também dos restantes atores da CP.
Isto significa incluir objetivos, metas e
indicadores de género e não apenas
referências ao mainstreaming do género, o
que se traduz numa diluição da abordagem.
3. A igualdade de género é uma questão de
mulheres e de homens. As questões de
género são questões de poder entre
mulheres e homens, dos papéis socialmente
atribuídos a umas e a outros e que variam
entre países, culturas, temáticas ou grupo
social. Promover a igualdade de género é
trabalhar com todas estas dimensões. Exige
liderança política e programação que atenda
aos interesses estratégicos das mulheres e
dos homens bem como às suas necessidades
práticas. Como grande parte dos projetos se
concentram nas mulheres, tendem a ter um
impacto limitado.
4. Os projetos económicos que incluem
mulheres parecem possuir um potencial de
transformação das relações de género,
contribuindo para o seu empoderamento: as
mulheres conseguem aumentar a sua
produção e rendimento. Esse incremento dálhe maior autoestima e autoconfiança
fortalecendo a sua posição no lar e na
sociedade e aumentando o poder de
iniciativa e de desenvolvimento de
competências até então subvalorizadas.
5. Medir o que é feito. Os métodos
quantitativos e qualitativos que evidenciem
o que está a ser feito e o que foi alcançado
são
essenciais.
O
sistema
de
acompanhamento & avaliação deve permitir

não só conhecer o que é feito mas também
extrair lições sobre o que realmente funciona
para promover a igualdade de género.
6. Ser realista. A mudança na igualdade de
género não é de curto prazo. Requer um
compromisso persistente. Importa perceber
que os governos têm um papel bastante
limitado na mudança do tecido social e, por
vezes, é preciso abordar as causas profundas
e estruturais da discriminação de género. As
mudanças exigem tempo – é um processo de
longo prazo que leva gerações a materializarse.
7. As avaliações de outros doadores
constataram que os projetos integrados
oferecem melhores oportunidades para
abordar questões complexas de género.
8. Existem algumas áreas onde é necessária
ação para incorporar a igualdade de género
na cultura de uma organização: 1) A direção
de uma organização, a qual deve liderar e
apoiar de forma consistente a integração da
igualdade de género; 2) Criar sistemas de
responsabilização e incentivos para que
os/as técnicos/as e as equipas não se
evadam
da
responsabilidade
pela
apresentação de resultados de igualdade de
género; 3) O trabalho de promoção da
igualdade de género deve ser devidamente
financiado e deve ser liderado por
técnicos/as com capacidade de liderança na
organização; 4) Os procedimentos e práticas
devem ser bem definidos; 5) Deve haver
uma abordagem consistente para registar
resultados e divulgar lições.
5. Recomendações
R1 – Rever/atualizar a Estratégia da CP para a
Igualdade de Género ajustando-a às
mudanças entretanto ocorridas quer ao nível
interno (CP) quer no contexto internacional.
Submeter a nova Estratégia a aprovação no
Conselho de Ministros para assegurar a sua
relevância política e caráter transversal. O
Plano de Ação é uma boa prática que deve
manter-se mas o mesmo deve identificar os
recursos financeiros associados e a
responsabilidade de cada interveniente e
respetivo calendário.
R2 – A par da implementação da Recomendação
8
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1, reforçar os recursos humanos na sede com
formação e experiência na igualdade de
género e, simultaneamente, dar a esta
temática uma prioridade organizacional.
R3 – Integrar as questões de género no diálogo
político com os países parceiros e no diálogo
com todos os atores da CP.
R4 – Integrar a perspetiva de género nos
documentos orientadores (PEC) ligando-a a
metas e indicadores ajustados à realidade de
cada país parceiro que possam ser
monitorizados e avaliados.
R5 – Refletir o forte apoio dado ao nível
multilateral ao ODS 5 na abordagem bilateral,
traduzindo
simultaneamente
o
forte
compromisso político para a área do género
ao nível nacional, implementando desta
forma as orientações do Exame do CAD de
2015 à CP.
R6
–
A
definição
de
linhas
de
orientação/diretrizes sobre a integração da
igualdade de género nos PPA dos diferentes
atores da CP ajudaria a fortalecer o
desenvolvimento
de
indicadores
desagregados por sexo e uma abordagem de
gestão centrada nos resultados da promoção
da igualdade de género.
R7 – Identificar pontos focais em cada
instituição/ator da CP para as questões de
género para apoiar a implementação da
Estratégia, quer na sede, quer no terreno.
R8 – Promover/realizar formação sobre
igualdade de género, quer na sede (Camões,
I.P. e restantes atores da CP), quer no
terreno, incluindo a forma como se
codificam/classificam as despesas com a
igualdade de género e o uso mais consistente

do sistema de marcadores de género. Esta
formação deverá promover a melhoria das
competências de acompanhamento (com
base em indicadores), avaliação e
aprendizagem interna e entre parceiros.
R9 – Integrar uma perspetiva de género no ciclo
de gestão dos PPA, a começar pela avaliação
ex-ante, dando um peso significativo às
questões de género nessa avaliação,
integrando de forma adequada a igualdade
de género na gestão centrada dos resultados.
R10 – Incluir dados quantitativos e qualitativos
na definição dos resultados dos PPA para
melhor captar a complexidade envolvida na
promoção dos direitos das mulheres e da
igualdade de género.
R11 – Incluir nos relatórios dos PPA informação
(quantitativa e qualitativa) relativa às
questões de género (eventualmente através
da definição de um formulário/relatório
modelo a ser aplicados por todos os atores da
CP) e fortalecer os sistemas internos de
gestão do conhecimento sobre esta temática.
R12 – Definir linhas de orientação para a
elaboração de PPA de modo a contemplar
esta e outras temáticas transversais. Quando
emite parecer prévio, o Camões, I.P. deve
acautelar que estas questões foram
integradas.
R13 – Incrementar o número de projetos com
marcador 2, já que a feminização da pobreza
é um problema estrutural nos países
parceiros. Incluir marcador 2 em todas as
áreas da saúde em que as questões da
igualdade de género são mais transversais.
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EXECUTIVE SUMMARY
1.

Purpose of evaluation
As stated in the ToRs this evaluation focus
on the integration of gender mainstreaming in
Portuguese Development Cooperation (PDC)
interventions (programs, projects and actions)
between 2011 and 2015 (5 years). The
evaluation purpose is: (i) Describe and analyze
how gender equality has been mainstreamed,
or not, in PDC interventions; (ii) Identify
possible good practices and lessons learned;
and (iii) Make recommendations for the future
on gender equality in PDC.
The main beneficiaries of this evaluation
are the several development actors, including
political decision-makers, involved in the
interventions of PDC, both public and private,
civil society, among others, and developing
partner countries.

3. Main Findings
The commitments made at the international
level on gender equality/equity have not been
translated into priorities of the PDC practice.
There is a gap between rhetoric and concrete
actions. The Portuguese Cooperation Strategy
for Gender Equality, adopted in 2011, was not
translated into a strengthened approach to
gender equality. The financial crises and the
public administration restructuration (including
the merger of Portuguese development agency
and the departure of several technical
cooperation experts) had a negative effect.
Portugal is one of the group countries’ who has
given least attention to gender issues in
development cooperation, both in specific
projects and in the mainstreaming of the issue.
Many of the problems/constraints and
limitations identified in this evaluation are
common to other donors. In general terms:
 Despite
the
political
commitment,
translated into the Strategy adoption and
the inclusion of gender equality in the
political and policy documents (Strategic
Vision and Strategic Concept), there is no
systematic incorporation of gender issues at
the macro level;
 For the Portuguese development actors,
gender issues are not an organizational
priority;
 There are no full-time Human Resources
(HR) devoted to gender equality either in
the programming of cooperation with
partners or in the design of development
interventions;
 There is no adequate HR training in any of
the PDC institutions and/or organizations;
 There is no specific budget for gender issues
and cooperation budgets are not gender
sensitive;
 Gender tends to be synonymous of women.
But gender is a much broader question of
power, which is related to the social roles
that are attributed to women and men;

2. Approach and methodology
The evaluation occurred between April and
December 2017 with the collaboration of the
Commission for Citizenship and Gender
Equality (CIG). The evaluation included
summative and formative elements, i.e., made
an analysis of the performance and degree of
success/failure as well as identified the
respective reasons. It followed the OECD/DAC
evaluation criteria (relevance, effectiveness,
efficiency, sustainability and impact/effects). To
this end, it combined documentary analysis
with semi-structured interviews and focus
groups, as well as direct observation. The
evaluation focuses on the interventions
reported as Official Development Assistance
(ODA), funded by the Portuguese government
during those 5 years, in its main partner
countries (Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau,
Mozambique, São Tomé and Príncipe and
Timor-Leste),
including
bilateral
and
multilateral cooperation.
A sample of projects was drawn up on the
basis of all interventions for the countries
concerned during the period considered,
representing 30% of ODA. It was carried out a
field visit to Guinea-Bissau.
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 Gender objectives, targets and indicators
are weak or non-existent and are therefore
rarely monitored or reported;
 Monitoring and evaluation systems are
fragile or have many limitations on gender
issues;
 One strength of PDC is the investment in
cutting-edge rights issues, such as
combating harmful traditional practices like
female genital mutilation (FGM) and
support for sexual and reproductive health
rights. There is also a strong commitment at
the multilateral level to SDG 5.
The relevance of gender equality issues in the
PDC is very limited. Not all cooperation experts
know the Gender Strategy and those who know
it, or know about it, do not use it to guide their
work.
The results achieved are limited and are due
to a few number of interventions (FGM,
agriculture, reproductive health ...). The
integration of a gender perspective in a
structured and continuous way is very limited,
preventing a significant contribution to the
promotion of gender equality. As we see similar
findings in evaluations from other donors we
may conclude that development cooperation
has in general difficulty to contribute
effectively and in a sustainable way to
improving gender relations. This reality will not
be unfamiliar to the essence and purpose of
the
gender
approach
(the
social
transformation/change).
In the context of a declining budget for ODA,
in the period under evaluation, interventions
with Gender Markers 2 and 1 were residual.
Between 2011 and 2015 the Strategy for
Gender Equality did not allow leveraging the
financial resources required to implement the
actions foreseen in its Plan of Action nor did it
promote a greater number of projects with
Gender Markers 2 and 1.
Gender Markers 2 and 1 theoretically mean
that part of the budget for a given intervention
has been earmarked for the integration of
gender issues. In practice, however, the
absence of training on gender equality may
lead to some inconsistency in score
assignments, making it difficult to determine

accurately the resources used to promote
gender equality.
In the sample of interventions analyzed, the
absence of specific objectives, targets and
indicators for the promotion of gender equality
did not allow to accurately account financial
resources and to analyze the efficiency of their
use.
Given the inadequate attention to gender
issues at the early stages of development
interventions, it is difficult to make its
monitoring and evaluation. There are no
specific gender indicators that go beyond the
level of activity output for the final
beneficiaries. Monitoring data disaggregated by
sex are not collected in the implementation
phase. This reality contributes to the lack of
attention to women's rights and gender
equality in many evaluations. Despite these
limitations, it can be stated that in some cases
there are some effects - education, health and
rural development sectors in Guinea-Bissau even if a gender mainstreaming approach has
not been followed.
Although it can be said that PDC contributed
to the empowerment of women in some
contexts (in the case of Guinea-Bissau), there is
no evidence that this contribution was
intended, which leaves it with no technical and
financial sustainability.
The lack of mechanisms to ensure the
inclusion of gender equality in development
interventions, the few operational tools and
the lack of a knowledge management system,
coupled with limited resources make
sustainability very low.
4. Lessons Learned
From this evaluation, and evaluations carried
out by other donors on gender mainstreaming
in development cooperation and OECDsupported studies, it is possible to identify the
following lessons learned:
1. A key factor in the effective implementation
of a gender policy includes: (i) an
administrative structure and a command
and responsibility line (existence of a
gender-dedicated unit / person with a crosscutting mandate); (ii) resources available.
2. Gender issues should be included in the
11
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design and implementation of all policies,
programs and projects, not just those
dealing with women. This means including
gender objectives, targets and indicators
and not just references to gender
mainstreaming, which means a dilution of
the approach. The responsibility for
integrating a gender perspective is not only
from Camões, I.P., but also from the other
PC actors’.
3. Gender equality is a question of women and
men. Gender questions are issues of power
relations between women and men, the
roles socially attributed to one another and
varying between countries, cultures,
thematic or social group. Promoting gender
equality is working with all these
dimensions. It requires political leadership
and programming that addresses the
strategic interests of women and men as
well as their practical needs. Because most
projects focus on women, they tend to have
limited impact.
4. Economic projects that include women
seem to have a potential for transforming
gender relations, contributing to their
empowerment: women are able to increase
their output and income. This increase gives
them greater self-esteem and selfconfidence by strengthening their position
at home and in society and increasing the
power of initiative and development of
competences hitherto undervalued.
5. Measure what is done. Quantitative and
qualitative methods which demonstrate
what is being done and what has been
achieved are essential. The monitoring &
evaluation system should enable not only to
know what is done but also to draw lessons
from what really works to promote gender
equality.
6. Be realistic. The change in gender equality is
not short-term. It requires persistent
commitment. It is important to realize that
governments have a rather limited role in
changing the social fabric and sometimes it
is necessary to address the deep and
structural causes of gender discrimination.
It's a long-term process that takes
generations to arrive.

7. Evaluations of other donors have found that
integrated
projects
offer
better
opportunities to address complex gender
issues.
8. There are some areas where action is
needed to mainstream gender equality into
an organization's culture: 1) The
organization board, which must consistently
lead and support the integration of gender
equality; 2) Create accountability systems
and incentives so that experts and teams do
not evade responsibility for presenting
gender equality results; 3) The work to
promote gender equality must be properly
funded and should be led by experts with
leadership capacity in the organization; 4)
Procedures and practices should be well
defined; 5) There should be a consistent
approach to recording results and
disseminating lessons.
5. Recommendations
- Revise / update the Portuguese
Development Strategy for Gender Equality
by adjusting it to the changes that have
occurred both internally and in the
international context. Submit the new
Strategy for Council of Ministers’ ensuring
its political relevance and transversal
character. The Action Plan is a good practice
that should be maintained. At the same
time, it should identify the associated
financial resources, the responsibility of
each stakeholder and the related calendar.
R2 - Strengthen human resources at
headquarters with training and experience
in gender equality, along with R1. At the
same time, give an organizational priority to
this issue.
R3 - Integrate gender issues in the policy
dialogue with partner countries and in the
dialogue with all Portuguese development
actors.
R4 - Integrate the gender perspective in the
strategic documents (country strategic
programs) linking it to targets and indicators
adjusted to the reality of each partner
country.
R5 - Reflect the strong support given at the
multilateral level to SDG 5 in the bilateral
R1
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approach, while translating the strong
political commitment on gender issues at
the national level, thus implementing the
2015 DAC Peer Review recommendation.
R6 - The definition of guidelines on gender
mainstreaming in the different CP actors
interventions' would help to strengthen the
development
of
gender-disaggregated
indicators and a results-based management
approach of gender equality.
R7 - Identify focal points in each development
institution / actor for gender issues to
support the implementation of the Strategy,
both at headquarters and in the field.
R8 - Promote/conduct gender equality training,
both at headquarters (Camões, IP and other
CP actors), and on the field, including how
gender equality expenditures are marked
and the more consistent use of the gender
markers. This training should promote the
improvement of the skills of monitoring
(based on indicators), evaluation and
internal learning and between partners.
R9 - Integrate a gender perspective into the
management cycle, starting with the exante evaluation, giving a significant weight
to gender issues in such evaluation,

integrating gender equality into resultsbased management.
R10 - Include quantitative and qualitative data
in the definition of interventions outcomes’
to better capture the complexity involved in
promoting women's rights and gender
equality.
R11 - Include in the interventions reports’
information (quantitative and qualitative)
on gender issues (possibly through the
definition of a report template to be applied
by all PC stakeholders) and strengthen
internal knowledge management systems
on this subject.
R12 - Define guidelines for the interventions
conception to contemplate this and other
cross-cutting aspects. When it issues its
prior opinion, Camões, I.P. should ensure
that these issues have been integrated.
R13 - Increase the number of projects with
Marker 2, as the feminization of poverty is a
structural problem in partner countries.
Include Marker 2 in all health areas where
gender equality issues are more crosscutting.
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO
1.1.

Objeto e âmbito da avaliação

Tal como referido nos Termos de Referência (TdR) (Anexo 1), o objeto da presente avaliação é a
integração da dimensão de género nas atividades da Cooperação Portuguesa (programas, projetos
e ações) entre 2011 e 2015 (5 anos).
A avaliação tem como finalidade:
(i)

Descrever e analisar a forma como a igualdade de género tem vindo a ser integrada, ou
não, de um modo transversal, nas ações promovidas pela Cooperação Portuguesa (CP);

(ii) Identificar possíveis boas práticas e lições; e
(iii) Fazer recomendações para o futuro em matéria de igualdade de género na Cooperação
Portuguesa.
Os/as principais destinatários/as da avaliação são os/as decisores/as políticos/as,
intervenientes nas ações da Cooperação Portuguesa, quer públicos/as, quer privados/as, da
sociedade civil, entre outros/as, e dos países parceiros em desenvolvimento.
Centra-se nas atividades/intervenções reportadas como Ajuda Pública ao Desenvolvimento
(APD), financiadas pelo Estado Português naquele período, nos seus principais países parceiros de
Cooperação (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste),
nomeadamente as ações de cooperação bilateral e multilateral.

1.2.

Enquadramento

Portugal tem vindo a assumir, ao nível internacional, compromissos em matéria de igualdade
de género e empoderamento das mulheres.
Em 1995, na sequência de diversas Convenções e Conferências1 a Conferência Mundial das
Nações Unidas para a Mulher adotou, em Pequim, o mainstreaming de género como estratégia
para alcançar a igualdade entre mulheres e homens. Como um conceito abrangente, “consiste na
reorganização, melhoria, desenvolvimento e avaliação dos processos de implementação de
políticas, para que a perspetiva da igualdade de género seja incorporada em todas as políticas e
em todas as fases, pelos atores geralmente implicados na decisão política”2.São igualmente de
referir, entre muitos outros: a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1325
1

Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres (CEDAW) adotada em 1979; Conferências das Nações Unidas sobre as Mulheres (México, 1975;
Copenhaga, 1980; Nairobi, 1985) e Conferência sobre População e Desenvolvimento, Cairo, 1994.
2
Relatório do Grupo de Peritos dos Conselho da Europa sobre ”A abordagem integrada da Igualdade de
Género “Mainstreaming”, 1999.
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(2000), o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 3, dedicado à promoção da igualdade
de género e empoderamento das mulheres (2005); o Consenso Europeu para o Desenvolvimento
(2005); a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento (2005); a Agenda para
a Ação de Acra (2008); o Plano de Ação de Busan (2011); o Plano de Ação 2010-2015 para
operacionalizar as Conclusões do Conselho sobre Igualdade de Género e Empoderamento das
mulheres na Cooperação para o Desenvolvimento (2007); o Compromisso Estratégico para a
Igualdade de Género 2016-2019, da Comissão Europeia; as Conclusões do Conselho sobre o
Género no Desenvolvimento e sobre uma Nova Parceria Global para a Erradicação da Pobreza e o
Desenvolvimento Sustentável pós-2015 (maio de 2015); o Novo Quadro para a Igualdade de
Género e Empoderamento das Mulheres: transformando a vida de meninas e mulheres através
das relações externas da UE (2016-2020) (setembro de 2015); a Declaração Final da III Conferência
do Financiamento para o Desenvolvimento (julho 2015); as Resoluções e Declarações aprovadas
no âmbito da CPLP; e a Agenda 2030 (2015) com ênfase no Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 5: igualdade de género e empoderamento das mulheres e raparigas.
Ao nível nacional, são de referir os vários instrumentos nacionais, nomeadamente o II Plano
Nacional de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho de Segurança das Nações
Unidas n.º 13253, o V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação
2014-2017 (V PNI)4, o V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de
Género 2014-2017 (V PNPCDG), que inclui o III Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação
da Mutilação Genital Feminina 2014-2017 (III PAPEMGF)5 e o III Plano Nacional de Prevenção e
Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2014-2017 (III PNPCTSH)6.
No que à cooperação portuguesa diz respeito, é de referir o documento “Uma Visão
Estratégica para a Cooperação Portuguesa”7 (2005) o qual assume que as “políticas que tenham
em consideração a equidade de género tendem a ter efeitos multiplicadores mais importantes
para a sociedade, para além de serem também intrinsecamente mais justas”. Por isso, enuncia
que será tida em conta na definição dos apoios a prestar pela cooperação portuguesa e que a
igualdade de género é entendida, a par da luta contra a pobreza, como “o ponto de partida para o
estabelecimento das prioridades temáticas e sectoriais da Cooperação Portuguesa”.
Mais recentemente, o Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020, aprovado
em 2014, destaca a igualdade de género como uma das áreas transversais, fundamental para a
3

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2014 de 26 de agosto.
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013 de 31 de dezembro.
5
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2013, de 31 de dezembro.
6
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2013, de 31 de dezembro.
7
Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 196/2005, de 24 de novembro.
4
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prossecução dos objetivos de desenvolvimento e um importante contributo para a coerência de
políticas. Destaca, igualmente, a importância de reforçar a transversalidade da dimensão da
igualdade entre mulheres e homens tanto no plano bilateral como multilateral, nas parcerias com
os atores da sociedade civil e com o setor privado.

1.3.

A Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género

A operacionalização da Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa traduziu-se, entre
outros, na elaboração de diversas estratégias transversais e setoriais 8. A Estratégia para a
Igualdade de Género foi aprovada em 2011, após um processo participativo de elaboração,
coordenado por um grupo de especialistas no quadro do Fórum da Cooperação.
A aprovação da Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género constituiu
um importante marco porque criou, pela primeira vez, um quadro de atuação comum para as
atividades da CP neste âmbito, estabeleceu objetivos, princípios, mecanismos e instrumentos para
a promoção efetiva e sustentável da igualdade de género e o empoderamento das mulheres e
raparigas nos países parceiros em desenvolvimento. O seu Plano de Ação (anexo à Estratégia,
identificou oito eixos de atuação, enumerando para cada um deles os resultados esperados, as
medidas/ações a implementar, as instituições envolvidas e os indicadores).
Esta Estratégia pretendia criar um quadro de atuação comum para as atividades da CP na
promoção da igualdade de oportunidades e de resultados entre mulheres e homens,
estabelecendo e maximizando objetivos, princípios, mecanismos e instrumentos que
promovessem, de forma efetiva e sustentável, a igualdade de género enquanto requisito
fundamental do desenvolvimento.
O objetivo central desta Estratégia é reforçar a atuação da CP na promoção da igualdade de
género e o empoderamento das mulheres e raparigas nos países parceiros, como elemento
fundamental para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e para um
desenvolvimento global mais equitativo, justo e sustentável. Tem como objetivos específicos:


Promover a integração da igualdade de género no sistema da cooperação portuguesa,
incluindo esta dimensão de forma sistemática nas políticas e programas de cooperação e
reforçando o conhecimento e as competências dos atores da Cooperação Portuguesa sobre
a igualdade de género no desenvolvimento.



Contribuir para o empoderamento cívico e político das mulheres nos países parceiros da
Cooperação Portuguesa e para a promoção de dinâmicas de governação propícias à

8

Disponíveis em: http://www.instituto-camoes.pt/sobre/sobre-nos/gestao-sobrenos/arquivo-sobrenos/969-cooperacao-arquivo/estrategia-para-a-cooperacao-portuguesa-arquivo
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integração da igualdade de género nos seus vários níveis de atuação, políticas públicas e
instituições.


Contribuir para o empoderamento económico e social das mulheres, promovendo a
igualdade de acesso e controlo das mulheres sobre os recursos e oportunidades económicas
– em particular o seu acesso a atividades geradoras de rendimento e ao trabalho digno – e
valorizando a sua contribuição para a produtividade e o crescimento económico nos seus
países.



Promover o acesso das raparigas e mulheres aos vários graus do sistema educativo e de
formação e a conclusão da escolaridade, bem como o combate às atitudes tradicionais que
constituam obstáculos à educação de raparigas e mulheres, com ênfase no reforço das
capacidades dos sistemas e agentes de ensino dos países parceiros.



Promover o acesso das mulheres aos cuidados e serviços de saúde e proteção social,
incluindo a saúde sexual e reprodutiva, com ênfase no reforço das capacidades dos sistemas
e agentes de saúde dos países parceiros para que se assumam como agentes da
implementação e promoção da igualdade de género.



Abordar as consequências dos novos desafios ambientais para as mulheres e raparigas,
promovendo a integração da dimensão de género nos programas de água e saneamento,
de acesso e gestão dos recursos naturais, de combate às alterações climáticas e de
promoção da sustentabilidade energética.



Combater todas as formas de violência sobre as mulheres e raparigas, (incluindo o tráfico
de mulheres, a violência sexual e doméstica, as práticas tradicionais nefastas como a
mutilação genital feminina, os casamentos forçados e precoces) e valorizar o papel das
mulheres nos Estados em situação de fragilidade, de conflito e pós-conflito.

1.4.

Processo de avaliação

A avaliação decorreu entre abril e dezembro de 2017 e teve por base os TdR (anexo 1). O
processo de avaliação foi composto pelas seguintes fases:
(i)

“Trabalho de Gabinete”, que decorreu entre abril e novembro de 2017 e caracterizou-se
pela análise documental e pela realização de entrevistas e focus-groups em Portugal aos
principais detentores de interesse.

(ii) “Trabalho de Campo”, que teve lugar entre 26 de novembro e 2 de dezembro, que
contou com a deslocação da Equipa de Avaliação à Guiné-Bissau para realizar entrevistas
aos diferentes detentores de interesse nacionais e da cooperação portuguesa e visitar
alguns dos seus projetos;
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(iii) “Elaboração e Apresentação do Relatório Final”, que decorreu entre dezembro de 2017
e fevereiro de 2018. Esta fase inclui, ainda, a incorporação dos comentários dos
detentores de interesse à versão preliminar do relatório final.

2. METODOLOGIA
2.1 Abordagem Metodológica
A presente avaliação foi elaborada pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
(Camões, I.P.) e contou com a colaboração da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
(CIG).
A avaliação inclui elementos sumativos e formativos, i.e., faz uma análise do desempenho e do
grau de sucesso/fracasso bem como identifica as respetivas razões. Segue os critérios de avaliação
do CAD/OCDE (relevância, eficácia, eficiência, sustentabilidade e impacto/efeitos). Para o efeito,
combinou a análise documental com entrevistas semiestruturadas e focus group, bem como a
observação direta. A abordagem adotada visou apresentar o estado da arte no que se refere à
integração da dimensão da igualdade de género na CP:
(i)

Identificando de que forma a transversalidade da dimensão de género, tal como definida
na Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género e Conceito
Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020, se refletiu no ciclo de gestão da
cooperação com os principais países parceiros;

(ii)

Analisando de que forma, e com que resultados, a CP apoiou os países parceiros na
integração das questões da igualdade de género nas respetivas estratégias e políticas
setoriais;

(iii) Aferindo a relevância da Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de
Género no contexto das intervenções de desenvolvimento no período em análise e de que
forma a sua aprovação contribuiu para uma melhoria da integração transversal da
igualdade de género;
(iv) Identificando as boas práticas, constrangimentos, lições aprendidas;
(v) Elaborando

recomendações

que

contribuam

para

a

implementação

de

atividades/intervenções futuras que promovam a igualdade de género no âmbito da CP.
A resposta às questões da avaliação permitiu apreciar a abordagem da igualdade de género na
Cooperação Portuguesa e centrar a análise nos critérios de avaliação definidos nos TdR (quadro
1).
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Quadro 1. Cobertura dos critérios de avaliação e questões da avaliação

1. Como é que a perspetiva de género é incorporadanos programas, projetos e
ações da CP nas diferentes áreas setoriais (educação, boa governação, saúde,
direitos humanos incluindo a paz e a segurança, justiça, etc.)?

X

2. Qual a relevância que a temática de igualdade de género assume nos/as
diferentes detentores/as de interesse da CP, nomeadamente no Camões, I.P. e
nos ministérios sectoriais?

X

3. Em que medida os objetivos da Igualdade de Género foram alcançados nas
ações de cooperação para o desenvolvimento?
4. Qual o papel da CP na discussão internacional da temática da igualdade de
género e quais as suas vantagens comparativas?

X

X

X

6. A Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género permitiu
alavancar recursos financeiros necessários para implementar as ações e
alcançar os resultados definidos no seu Plano de Ação?

X

8. Foi assegurada a sustentabilidade financeira e técnica para a continuação
das ações de promoção da igualdade de género nos principais países parceiros
da CP?

Efeitos

X

5. Quais foram os recursos (financeiros e humanos) utlizados pela CP, entre
2011 e 2015, para a implementação dos objetivos da Igualdade de Género nas
ações de cooperação para o desenvolvimento?

7. Em que medida e com que resultados a CP contribuiu para alcançar o ODM
3/ODS 5 (Promoção da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres)?

Sustentabilidade

Eficiência

Questões da Avaliação

Eficácia

Relevância

Critérios

X

X

X

A Equipa de Avaliação iniciou o trabalho de gabinete (fase documental) elaborando a matriz de
avaliação, na qual identificou os instrumentos metodológicos, as fontes de informação e os
métodos de recolha de dados para cada uma das subquestões da avaliação (anexo 2). No decorrer
da avaliação, a Equipa constatou que as subquestões 1.5 e 5.2 se debruçavam sobre o mesmo
aspeto tendo optado por responder apenas à subquestão 5.2. Com base na matriz da avaliação, a
Equipa procedeu à recolha de dados através da análise documental, identificou os detentores de
interesse a entrevistar em Portugal, preparando os respetivos guiões de entrevista, selecionou um
conjunto de Programas/Projetos (ver ponto 2.2) para analisar no âmbito desta avaliação e para os
quais preparou fichas de análise (anexo 3).
Seguiu-se a análise dos Programas/Projetos, e demais documentação, e a preparação das
entrevistas com os diferentes detentores de interesse identificados, incluindo a elaboração dos
guiões de entrevista (anexo 4). A realização das entrevistas e dos focus groups decorreu em
Portugal entre 9 de outubro e 21 de novembro de acordo com a agenda prevista (anexo 5).
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Entre 26 de novembro e 2 de dezembro decorreu o trabalho de campo, o qual se realizou na
Guiné-Bissau. A escolha deste país teve por base, por um lado, a incidência de projetos com
marcador de género e, por outro, o facto de este país ser referido como um exemplo de boas
práticas em matéria de abordagem às questões da mutilação genital feminina.
A partir da análise documental e das entrevistas realizadas foi encetada a preparação das
respostas às subquestões definidas e, sobretudo, identificados os aspetos a aferir no trabalho de
campo. Procedeu-se, assim, à preparação da agenda do trabalho de campo (Anexo 6). As
entrevistas e focus group procuraram explorar opiniões e perceções dos detentores de interesse e
atores envolvidos, direta ou indiretamente, com a conceção, programação e implementação das
intervenções da CP, quanto à integração da igualdade de género.
A validade da informação foi aferida através do cruzamento dos dados recolhidos na análise
documental, nas entrevistas e observação direta, bem como da triangulação de diferentes fontes
de dados estatísticos e discussão dos diferentes pontos de vista da Equipa de Avaliação.

2.2 Processo de Seleção da Amostra
A definição da amostra teve por base os dados constantes da Tabela de APD entre 2011-2015
para os principais países parceiros da Cooperação Portuguesa (PALOP e Timor-Leste), da qual se
excluiu a informação relativa a: (i) custos administrativos; (ii) ações relacionadas com o perdão ou
reestruturação da dívida; (iii) custos com refugiados nos países doadores; (iv) apoio orçamental
(exceto fundos da educação) e (v) linhas de crédito. Este processo significou uma redução do
universo a considerar de aproximadamente 987 MEUR para 362 MEUR, isto é, um olhar sobre
30% do total da APD bilateral para aqueles países no período em avaliação (718 projetos) (quadro
2).
No universo considerado foram incluídos todos os programas/projetos de cooperação com os
PALOP e Timor-Leste independentemente dos Marcadores de Género atribuídos. O sistema de
marcadores visa facilitar o acompanhamento das atividades dos Estados-membros do CAD no
contexto dos objetivos da Estratégia daquele Comité para o século XXI: Bem-estar económico,
desenvolvimento social, sustentabilidade ambiental, proteção dos direitos humanos, respeito
pelo Estado de direito. Para a identificação dessas atividades foram definidos um conjunto de
marcadores, entre eles, o da Igualdade de Género. Assim, os programas/projetos poderão ser
classificados como:
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Quadro 2. Programas/Projetos de APD, por Setor e por Marcador de Género (2011-2015)
SETOR/ÁREA

TOTAL

2

1

0

Educação

14

47

118

179

Saúde, População e Saúde
Reprodutiva

13

18

67

98

Governo e Sociedade Civil

3

15

80

98

Outras Infraestruturas e Serviços
Sociais

1

21

70

92

Multisetorial e outros

2

12

54

68

Agricultura, Água e Saneamento

0

19

31

50

Ajuda de Emergência

1

0

8

9

Apoio orçamental

0

0

6

6

Bancos, Serviços Financeiros,
Negócios e Outros Serviços

0

0

16

16

Comunicações

0

0

14

14

Construção, Transporte e
Armazenamento

0

0

24

24

Energia e Indústria

0

2

16

18

Pesca

0

0

1

1

Política Comercial

0

0

2

2

Prevenção de Desastres

0

0

3

3

0

2

31

33

0

0

1

1

Turismo

0

0

5

5

Setores não especificados

0

1

0

1

TOTAL

34

137

547

718

Proteção ambiental, Recursos
minerais e Silvicultura
Sensiblização para o
desenvolvimento



MARCADOR

Objetivo principal (ou primário) – o programa/projeto tem nas suas atividades o objetivo
principal da igualdade de género (Marcador 2);



Objetivo significativo (ou secundário) – quando o programa/projeto não apresenta a
igualdade de género como a sua motivação principal, mas contribuiu para a sua promoção
(Marcador 1);



Não orientada para o objetivo – quando o programa/projeto é escrutinado mas não
apresenta qualquer objetivo primário ou secundário na sua atividade que vise a igualdade
de género (Marcador 0).
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Fonte: OECD DAC Network on Gender Equality (GENDERNET) 2016

9

Figura 1.

Para selecionar a amostra a partir do universo de 718 projetos (362M EUR) no período 20112015, foram feitos filtros sucessivos considerando os seguintes critérios:


Programas/Projetos nos setores da educação, saúde (incluindo população e saúde
reprodutiva), boa governação, outras infraestruturas e serviços sociais, multissetor,
agricultura e água e saneamento (redução de 718 para 585 projetos) (quadro 3).

9

Disponível em: https://www.oecd.org/dac/gender-development/Tracking-the-money-for-womenseconomic-empowerment.pdf
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Quadro 3. Aplicação do critério setorial na seleção da amostra
MARCADOR

SETOR/ÁREA

TOTAL

2

1

0

Educação

14

47

118

179

Saúde, População e Saúde Reprodutiva

13

18

67

98

Governo e Sociedade Civil

3

15

80

98

Outras Infraestruturas e Serviços Sociais

1

21

70

92

Multissetorial e outros

2

12

54

68

Agricultura, Água e Saneamento

0

19

31

50

TOTAL

33

132

420

585



Programas/Projetos com uma implementação mínima de 3 anos seguidos (de 585 para 195
projetos) (quadro 4).
Quadro 4. Aplicação do critério temporal na seleção da amostra
MARCADOR
SETOR/ÁREA



TOTAL
2

1

0

Educação

9

32

33

74

Saúde, População e Saúde Reprodutiva

3

7

13

23

Governo e Sociedade Civil

2

7

31

40

Outras Infraestruturas e Serviços Sociais

0

13

15

28

Multissetorial e outros

1

6

13

20

Agricultura, Água e Saneamento

0

6

4

10

TOTAL

15

71

109

195

Programas/Projetos com um montante de financiamento total igual ou superior a 100 mil
EUR (de 195 para 142, cerca de 20% do universo considerado) (quadro 5).

23
MOD19.2 – PR07/V01

Quadro 5. Aplicação do critério volume financeiro na seleção da amostra
MARCADOR
SETOR/ÁREA

TOTAL
2

1

0

Educação

9

26

23

58

Saúde, População e Saúde Reprodutiva

2

4

6

12

Governo e Sociedade Civil

0

7

21

28

Outras Infraestruturas e Serviços Sociais

0

12

10

22

Multissetorial e outros

1

4

11

16

Agricultura, Água e Saneamento

0

3

3

6

TOTAL

12

56

74

142

Analisando o resultado do apuramento de possíveis PPA a incluir, a Equipa de Avaliação optou
por:
 Educação: (i) agregar a atribuição de bolsas como um único projeto; (ii) não incluir o apoio às
Escolas Portuguesas nos diferentes países; (iii) não contabilizar os encargos com estudantes e
da rede de docência; (iv) não incluir o apoio à frequência de formação profissional nos
estabelecimentos de ensino português, (v) não incluir o apoio orçamental a fundos nesta
área.
 Saúde: excluir as Hospitalizações/evacuações de doentes.
 Boa Governação: (i) excluir as bolsas de ensino policial que merecerão tratamento no quadro
da atribuição de bolsas; (ii) excluir os Protocolos de Cooperação entre as Universidades; (iii)
não considerar o Projeto de apoio ao Ministério do Interior de Moçambique (MINT) dado que
este foi objeto de avaliação; (iv) não incluir os Acordos de Cooperação Cambial; (v) não
considerar o Apoio ao STAE; (vi) considerar apenas como um projeto os Protocolos e
Programas com os Parlamentos homólogos.
 Outras Infraestruturas e Serviços Sociais: (i) excluir os apoios a iniciativas institucionais e da
sociedade civil (atividades culturais) e apoio a Centros Culturais Portugueses nos PALOP e
Timor-Leste; (ii) excluir os apoios às produções suportadas pelo ICA; (iii) considerar apenas
como um projeto o Programa Global de Cooperação Estatística.
 Multissetorial, Outros: (i) não incluir o Fundo de Pequenos Projetos; (ii) não considerar os
LabPALOP atendendo que já houve uma avaliação a este projeto; (iii) não considerar as
Atividades de Pesquisa do IICT, Laboratório de Estado que foi extinto.
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 Agricultura, Água e Saneamento: (i) não considerar o curso de mestrado em Agronomia; (ii)
não incluir o apoio à intensificação da produção alimentar na região de Bafatá (PAIPA)
atendendo ao facto de o mesmo ter sido objeto de avaliação.
Com base na aplicação destes critérios, a amostra de Programas/Projetos analisados pela
Equipa de Avaliação foi de 58 (quadro 6).

Quadro 6. Programas/Projetos de APD selecionados para análise, por Setor e por Marcador de
Género (2011-2015)
> ou = 100 mil €
MARCADOR

SETOR/ÁREA

Total

2

1

0

Educação

2

5

4

11

Saúde, População e Saúde Reprodutiva

2

4

1

7

Governo e Sociedade Civil

0

6

13

19

Outras Infraestruturas e Serviços Sociais

0

10

1

11

Multissetorial e outros

1

2

3

6

Agricultura, Água e Saneamento

0

2

2

4

Total

5

29

24

58

O processo de criação da amostra acima referida resume-se no diagrama da figura 2.

Figura 2. Processo de seleção da amostra
Filtro: 8
Áreas
Selecionada
s

Filtro: Montante
igual ou superior a
100 mil €

Filtro: 3 anos
seguidos de
implementação

Amostra

Após a aplicação dos filtros, a amostra representou 27% do montante total do universo
considerado (quadro 7).
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Quadro 7. Dimensão financeira da amostra
> ou = 100 mil €
MARCADOR

SETOR/ÁREA
2
Educação

1

2.212.107 € 27.024.142 €

Saúde, População e Saúde Reprodutiva

351.982 €

8.595.141 €

Governo e Sociedade Civil

0€

Outras Infraestruturas e Serviços Sociais

0 € 26.761.337 €

Multissetorial e outros

Total

9.390.256 €
242.967 €

7.861.106 € 11.322.184 €
286.857 € 98.519.714 €

417.767 €

2.220.844 €

671.736 €

0€

284.963 €

876.325 €

Agricultura, Água e Saneamento
Total
% no total do Marcador

0

2.981.856 € 72.747.533 € 22.790.325 €
67%

50%

11%

27%

2.3 Limitações à Avaliação
O período em análise coincidiu com uma profunda reestruturação na administração pública
portuguesa, nomeadamente a fusão do IPAD/Instituto Camões e a criação de uma nova agência
de cooperação (o Camões, I.P.), não permitindo ouvir alguns dos interlocutores que participaram
na conceção e implementação da Estratégia, limitando a análise. Também ao nível dos ministérios
setoriais as mudanças foram significativas: alterações nas estruturas que geriam as atividades de
cooperação, a grande rotação de quadros, a substituição de dirigentes, entre outros. Esta
realidade significou uma perda de memória institucional que se traduziu numa dificuldade de
seguimento desta temática e, no que a esta avaliação diz respeito, na impossibilidade de ouvir
todos os atores envolvidos desde 2011.
Apesar da existência de uma Estratégia para a Igualdade de Género e de um Plano de Ação
para a operacionalizar, a ausência de qualquer seguimento desse Plano de Ação teve como
consequência quer o negligenciar do tema, quer a ausência de informação sistematizada sobre o
mesmo. Esta realidade condicionou a avaliação.
Ao nível dos documentos de programação e dos sistemas de acompanhamento dos PPA, a
inexistência de uma matriz de implementação e de modelos de acompanhamento com metas e
indicadores sensíveis ao género, dificultaram/limitaram a análise sobretudo no que respeita aos
setores de implementação e resultados alcançados.
A escolha da amostra pode ter condicionado os resultados da presente avaliação. Esta
limitação decorreu das opções tomadas pela própria Equipa de Avaliação em considerar, para
definir a amostra, todos os projetos financiados entre 2011 e 2015, independentemente do seu
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marcador de género10, para os PALOP e Timor-Leste. Esta opção levou a que parte dos projetos
com marcador 1 e 2 não fosse analisada.
Uma outra limitação a realçar prende-se com a impossibilidade de realizar um trabalho de
campo em todos os países parceiros. A deslocação a um país – a Guiné-Bissau – para realizar o
trabalho de campo, não pode ser vista como representativa dos restantes países.
Por último, é de referir o facto de não ter sido possível concretizar com a CIG um trabalho
conjunto e continuado, dado que durante o ano de 2017 aquela Comissão comemorou 40 anos de
existência e, por esse motivo, esteve ocupada a organizar um conjunto de iniciativas para as quais
foi necessária a participação das técnicas que foram designados para trabalhar com o Camões, I.P.
na presente avaliação. Esta situação traduziu-se numa colaboração parcial e pontual da CIG e
contribuiu para o incumprimento do calendário inicialmente definido nos TdR.

10

Para uma explicação mais aprofundada sobre o Marcador de género ver:
http://www.oecd.org/dac/gender-development/Minimum-recommended-criteria-for-DAC-gendermarker.pdf; http://www.oecd.org/dac/stats/37461060.pdf e http://www.oecd.org/dac/genderdevelopment/Handbook-OECD-DAC-Gender-Equality-Policy-Marker.pdf
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3. RESULTADOS E CONSTATAÇÕES DA AVALIAÇÃO

1. Como é que a perspetiva de género é incorporada nos programas, projetos e ações da CP nas
diferentes áreas setoriais (educação, boa governação, saúde, direitos humanos incluindo a
paz e a segurança, justiça, etc.)?

A perspetiva de género não foi incorporada de forma sistemática nos PPA da CP. No período em
análise registou-se um retrocesso em termos de integração da perspetiva de género na
programação da cooperação portuguesa. Nem a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade de Género nem os documentos nacionais nesta matéria foram tidos em consideração.
Os PIC/PEC assinados após a aprovação da Estratégia são mais genéricos ou mesmo omissos em
relação à integração da perspetiva de género.
Quanto ao ciclo de gestão dos PPA, a perspetiva de género também não é considerada de forma
sistemática. Os PPA raramente incluem uma análise da situação das mulheres e dos homens. A
promoção da igualdade de género tende a estar ausente no ciclo de gestão dos PPA, tanto no
Camões, I.P. como nos restantes atores da CP. Os sistemas de acompanhamento & avaliação
não são sensíveis ao género.
No período em análise não foi assegurada a articulação entre os diferentes detentores de
interesse da CP e com os países parceiros para garantir a transversalidade da igualdade de
género.
1.1.

A Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género constitui o quadro

de referência e a base de diálogo para todos/as os/as detentores/as de interesse da CP?
Contribuiu para uma coerência de políticas?
A resposta a esta pergunta assenta numa análise de quatro níveis: 1) orientação estratégica, 2)
programação, 3) avaliação e 4) coerência das políticas.
Em termos gerais, a análise dos documentos estratégicos permite constatar que a integração
da igualdade de género na CP não foi efetuada de modo igual nestes vários níveis. Ainda que seja
assumida como um compromisso ao nível macro/político, ao nível da operacionalização a
promoção da igualdade de género acaba por ser negligenciada.
A análise dos documentos orientadores da cooperação portuguesa – nomeadamente o
documento em vigor aquando da aprovação da Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade de Género, a Visão Estratégica, aprovada em 2005, e o Conceito Estratégico da
Cooperação Portuguesa, aprovado em 2014 e ainda em vigor – evidencia que a igualdade de
género é assumida como um compromisso. Na Visão Estratégica, a igualdade de género é
enquadrada nos compromissos internacionais de Portugal no quadro da IV Conferências das NU
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sobre as mulheres, da Declaração do Milénio e respetivos ODM. No Conceito Estratégico aparece
como uma das áreas transversais a par dos direitos da criança, sem qualquer referência a
compromissos internacionais ou sequer à Estratégia em vigor nesta matéria (para uma análise
mais detalhada, ver anexo 7).
Ao nível da programação, no período em análise, verificaram-se algumas alterações
significativas de abordagem. Os Programas Indicativos de Cooperação (PIC) foram alterados (3ª
geração) e, posteriormente, substituídos pelos Programas Estratégicos de Cooperação (PEC). Se os
PIC em vigor aquando da aprovação da Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de
Género, elaborados com base em Linhas de Orientação11 incluíam as questões de género, a
análise dos PIC e PEC posteriores permite constatar que, após a aprovação da Estratégia, houve
uma diminuição/retrocesso da importância destas questões na programação da CP. As referências
à igualdade de género reduziram-se e, quando incluídas, foram mais genéricas (ver quadro do
anexo 7).
As entrevistas e focus group realizados reforçaram esta perceção de que as questões de
género não são incluídas de forma sistemática na elaboração dos PIC/PEC. Por um lado, as linhas
de orientação para a elaboração dos PIC/PEC decorrem das instruções políticas do Gabinete da
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Por outro, no início do período
em análise, os PIC/PEC tiveram por base a Visão Estratégica e, a partir de 2014, do Conceito
Estratégico e resultam da negociação com o país parceiro. Quer a Visão Estratégica quer o
Conceito Estratégico assumem a igualdade de género como um aspeto transversal da CP, ou seja,
ao nível do discurso, a igualdade de género é importante mas nos processos de negociação dos
PIC/PEC é negligenciada não sendo sequer colocada à mesa das negociações.
No acompanhamento dos PIC/PEC também se registou um retrocesso, deixando de existir a
matriz de intervenção e respetivos indicadores. No que diz respeito à avaliação dos PIC/PEC,
houve um ligeiro progresso mas apenas numa das avaliações foram elaboradas recomendações
nesta matéria (anexo 7).
Quanto à coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD), definida como uma tentativa
de evitar que políticas nacionais em outras áreas tenham um impacto negativo no
desenvolvimento dos países parceiros, embora se afirme que a igualdade de género é uma
questão transversal, há poucas evidências da sua inclusão na interseção entre o desenvolvimento
e outras áreas relacionadas. Sendo o Camões, I.P. o ponto focal nacional para a CPD, no sentido

11

Linhas de orientação para a elaboração dos PIC (2ª geração), aprovadas em 2006, para o período 20072009.
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de implementar a orientação da RCM 82/201012, em 2013 foi reforçado o papel da Comissão
Interministerial para a Cooperação (CIC) (Portaria nº 173/2013 de 07 de maio), de forma a
conferir-lhe uma maior representatividade ao nível Ministerial, bem como um mandato em
matéria de CPD. Contudo, após a primeira reunião desta nova CIC ao nível de Ministros no início
de 2014, para a apresentação e discussão do novo Conceito Estratégico, durante o período em
análise não voltou a reunir.
A CPD deveria também ser abordada ao nível do Fórum da Cooperação para o
Desenvolvimento (FCD). Órgão de natureza consultiva, constituído em 2008, para facilitar o
diálogo com as Autarquias, a sociedade civil (ONGD, Fundações, Universidades) e o setor privado
no âmbito da conceção, formulação e acompanhamento da política de cooperação para o
desenvolvimento, reuniu pela primeira vez nesse ano, tendo como um dos assuntos tratados a
criação de grupos de trabalho para a elaboração das estratégias setoriais e transversais. Entre
2011 e 2015 o funcionamento deste Fórum de coordenação foi mais regular que o da CIC (quadro
8) mas, uma análise dos temas tratados evidencia que as questões de género não foram incluídas
de forma sistemática, ainda que a elaboração da estratégia tenha decorrido no âmbito de um
Grupo de Trabalho (GT) criado para o efeito no FCD.
Quadro 8. Reuniões do Fórum da Cooperação
Data

Temas abordados

21 de março 2011

Aprovação de três estratégias: Educação; Saúde e Igualdade de
Género

12 de julho 2012

Na sequência da mudança de governo, troca de opiniões para
rever e atualizar a estratégia da CP

26 de março 2013

Revisão a Meio Percurso do CAD/PCDE
Redinamização dos GT e criação de 2 novos

13 de março 2014

Apresentação do Conceito Estratégico da CP

2015

Não se realizou nenhuma reunião

A inclusão da igualdade de género na coerência das políticas também pode ser analisada ao
nível da incorporação desta temática nas restantes estratégias setoriais e transversais –

12

Disponível em:
http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/coerencia_politicas_desenvolvimento.pdf
30
MOD19.2 – PR07/V01

Educação para o Desenvolvimento13, Multilateral14, Educação15, Saúde16. Essa análise revela
abordagens com níveis diferentes: referências pontuais na Estratégia Multilateral (a perspetiva
de género é referido na participação de Portugal nas políticas e estratégias multilaterais),
referências mais substanciais na Estratégia da Saúde (é referido o cruzamento desta estratégia
com a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género; a dimensão de género é
referido na relação com os cuidados de saúde reprodutiva e sexual e direitos conexos e a sua
influência no acesso aos cuidados de saúde). Na Estratégia da Educação, a educação é referida
como importante para eliminar as disparidades de género em todos os níveis de ensino, as quais
são tratadas num subcapítulo autónomo, e no plano de ação anexo são identificadas ações para o
efeito. A Estratégia de Educação para o Desenvolvimento refere, logo no início, que a escolha das
organizações constituintes do GT para a sua elaboração se deveu às suas áreas de atuação e
públicos com os quais trabalham, sendo incluídas as Organizações Não-Governamentais de
Mulheres (ONGM). Faz referência à importância da Educação para a Igualdade de Género
enquanto uma das “Educações para (…)”.
No quadro do Exame do CAD à CP, em 2015, é assumido no Memorando 17 que o
acompanhamento da temática da igualdade de género não tem tido, face a limitações de recursos
humanos, um núcleo dedicado o que tem dificultado uma abordagem mais estruturada e
eficiente.

1.2. Os Planos Nacionais para a Igualdade de Género dos principais países parceiros de
cooperação e as respetivas prioridades em matéria de IGEM (Igualdade de Género e
Empoderamento das Mulheres) são tidos em consideração na conceção e programação dos
programas estratégicos de cooperação?
A análise dos PIC/PEC não evidencia que os Planos Nacionais para a Igualdade de Género
(existentes em todos os países parceiros, com exceção de Angola e Guiné-Bissau) tenham sido
considerados na fase de conceção. Em alguns PIC assinados depois de 2011 são feitas referências
genéricas aos documentos de orientação, como é o caso do de Moçambique. No PIC de Cabo
Verde a igualdade de género é incluída na caracterização da situação do país (no anexo ao PIC) e
13

Disponível em: http://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/estrategia_educacao_desenv10.pdf
Disponível em: http://www.institutocamoes.pt/images/cooperacao/estrategia_cooperacao_multilateral.pdf
15
Disponível em: http://www.institutocamoes.pt/images/cooperacao/estrategia_educacao_desenvolvimento.pdf
16
Disponível em: http://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/estrategia_cooperacao_saude.pdf
17
Disponível em: http://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/memoport2015_port.pdf
14
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no de Timor-Leste é feita referência ao apoio de Portugal nos setores da justiça, da educação e da
saúde, tendo por base as escolhas estratégicas e metas do PED de Timor-Leste em termos de
igualdade de género.
De acordo com as entrevistas realizadas, sendo os PIC/PEC instrumentos políticos, negociados
e acordados por ambos os países, a maior ou menor integração da perspetiva de género varia em
função de uma maior ou menor abertura do país parceiro relativamente a esta temática. Na
prática, da parte portuguesa não tem havido uma posição proactiva de inclusão sistemática da
transversalidade da dimensão de género.

1.3. É feita uma análise à situação de mulheres e homens, em todo o ciclo de gestão dos PPA
(diagnóstico, conceção, programação, implementação, acompanhamento e avaliação)? Há
fases deste ciclo em que esta análise é mais evidente?
A Equipa de Avaliação procurou analisar em que medida são evidentes elementos de
transversalidade da abordagem de género (mainstreaming) em todo o ciclo de gestão dos PPA,
seja através do Camões, I.P. seja por outros atores da CP, como os ministérios setoriais e as
ONGD.
Ao nível do Camões, I.P., deve ser feita distinção entre programas, projetos e ações (PPA)
bilaterais, os PPA das organizações da sociedade civil cofinanciados através das Linhas das ONGD
e os PPA financiados pela via multilateral.
Ao nível da identificação dos PPA bilaterais, financiados pelo Camões, I.P., a sua conceção
e/ou apresentação pode ser feita pelos parceiros locais ou por instituições portuguesas. No
Camões, I.P. é à Divisão de Assuntos Bilaterais (DAB) que compete analisar as propostas de
financiamento. Esta Divisão não faz nenhum acompanhamento sistemático das questões de
género (nem sequer a inclusão sistemática de informação desagregada por sexo, ponto de partida
para a identificação de desigualdades de género). Apenas no âmbito dos projetos de cooperação
delegada, há uma análise de género, na fase da conceção, mas meramente administrativa. Ou
seja, não tem sido promovida a realização de análises sociais de género como base para a
conceção de PPA de cooperação (uma das medidas do Plano de Ação da Estratégia da Cooperação
Portuguesa para a Igualdade de Género). A inclusão do princípio da igualdade de género, como
critério de valoração na seleção dos PPA, também não tem sido assegurada, tal como previsto na
Estratégia da CP para a Igualdade de Género.
No que diz respeito aos projetos cofinanciados através das linhas de ONGD, a análise e
seleção compete à Divisão de Apoio à Sociedade Civil (DASC). De acordo com as entrevistas
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realizadas, existe um enquadramento normativo, no âmbito da linha de cofinanciamento das
ONGD para aferir em que medida os projetos contribuem para a prossecução da igualdade de
género. Na grelha utilizada para fazer a análise dos projetos existem duas questões relacionadas
com a temática do género, as quais têm um peso específico. Contudo, não existe uma valoração
específica para as propostas de projetos submetidas18 nem existe nenhum critério de elegibilidade
preferencial na seleção de propostas à linha de cofinanciamento de ONGD
Nos projetos financiados pela via multilateral, a Divisão de Assuntos Multilaterais (DAM) não
faz qualquer análise de género. Também não participa na classificação ou revisão dos Marcadores
atribuídos aos projetos de cooperação.
Ao nível dos Ministérios Setoriais, a dimensão de género também não está efetivamente
refletida nas ações de cooperação desenvolvidas. Há um desconhecimento quanto às fases que
constituem o ciclo do projeto e como, em cada uma delas, as questões de género poderão ser
tratadas. A escassez de recursos humanos com formação e/ou capacitação adequadas nesta
temática não permite assegurar que os objetivos de igualdade de género sejam considerados no
contexto dos projetos financiados e implementados. A necessidade de apoio metodológico é
evidente.
No que diz respeito às organizações da sociedade civil, dos focus group realizados sobressaiu
uma maior sensibilidade para a importância das questões de género. Apesar disso, a maior parte
das ONGD consultadas desconhecia a existência da Estratégia.
Durante a implementação dos PPA, o processo de acompanhamento não permite identificar
constrangimentos, detetar as causas e tomar medidas corretivas no que diz respeito à IGEM. Nem
os/as técnicos/as superiores do Camões, I.P., nem os/as das entidades executoras que apresentam
os respetivos relatórios de acompanhamento têm formação adequada para o fazer (ver 2.1). Existe
uma clara dificuldade no acompanhamento dos projetos, que se reflete também na não
monitorização das questões de género.
A igualdade de género não é uma questão que esteja implicitamente integrada no trabalho de
técnicos/as de cooperação. Acresce o facto de os recursos humanos estarem sobrecarregados com
tarefas administrativas, realidade que dificulta um verdadeiro acompanhamento dos
programas/projetos, refletindo-se também na monitorização das questões de género.
A análise da amostra corrobora esta constatação: 95% dos relatórios intercalares/finais dos
programas e projetos não apresentam informação desagregada por sexo, nem fazem uma análise

18

Apresentando como justificação que a integração de tal valoração poderia ser, ela própria,
discriminatória.
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de género. Igualmente não são apresentados os resultados alcançados sob a perspetiva de género,
nem são identificados eventuais constrangimentos e medidas corretivas implementadas para
alcançar objetivos de promoção da igualdade de género.
Ao nível da avaliação dos PPA a análise do contributo das intervenções para a igualdade de
género tem sido tentada. Contudo, não tendo os projetos incluído esta preocupação desde a sua
conceção, torna-se muito difícil avaliar, a posteriori, o seu contributo para a promoção da
igualdade de género e empoderamento das mulheres. Para além do já referido ao nível da
avaliação dos PIC/PEC (questão 1.1 as avaliações realizadas entre 2011 e 2015) apenas na
avaliação dos LabPALOP (2014) não houve qualquer tentativa de incluir as questões de género de
forma transversal ou como questão específica. Na avaliação do MINT (2013) houve uma tentativa
de análise desagregada por sexo, em termos de resultados e efeitos, mas a ausência de
informação desagregada a este nível não permitiu extrair conclusões, o que levou a uma
recomendação no sentido de se ter em consideração de uma forma mais sistemática a questão de
género. Também a avaliação do Escola+ (STP, 2013) faz alguma análise de género e
recomendações no sentido de promover a igualdade de género. Na avaliação do PAIPA (GuinéBissau) (2015), foram incluídas duas questões relacionadas com a igualdade de género e os efeitos
da intervenção na promoção do papel da mulher.
Em suma, existem grandes dificuldades em integrar a questão da igualdade de género de um
modo transversal na CP, em todas as fases do ciclo do projeto pelos diferentes atores. As fichas de
projeto

e

os

formulários

utilizados,

bem

como

os

modelos

de

relatórios

de

execução/acompanhamento não têm subjacente qualquer sensibilidade ou atenção às questões
de género. Esta realidade não é estranha ao facto de os/as técnicos/as da CP não terem formação
específica sobre esta questão.

1.4. Em que medida é assegurada uma articulação com os/as diferentes detentores/as de
interesse da CP e dos países parceiros com vista a garantir a transversalidade da igualdade
de género nos PPA?
A articulação entre os diferentes detentores de interesse da CP é feita através das reuniões do
Secretariado Permanente da CIC e das reuniões do FCD. Tal como referido em 1.1., estes fora
tiveram um funcionamento irregular. Acresce que, quando se realizaram, não tiveram a
preocupação da transversalidade da abordagem de género nem o tema foi integrado em nenhuma
das agendas destas reuniões.
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Ainda que exista alguma partilha de conhecimento sobre esta temática, via email ou através
de reuniões de coordenação, dentro do Camões, I.P. e entre o Camões, I.P. e os restantes atores da
CP, relativamente às conclusões e compromissos assumidos no plano internacional e à resposta a
solicitações/questionários, a perceção é de que há muito espaço para melhoria.
A articulação com os países parceiros é assegurada através das missões ao terreno e através
dos serviços de cooperação junto das embaixadas portuguesas. Também a este nível não houve a
preocupação de inclusão, de forma sistemática, das questões de género.
Entre os fatores que têm condicionado fortemente a inclusão desta temática nas reuniões e no
trabalho de articulação em geral inclui-se a ausência de formação específica sobre a matéria em
todas as fases do ciclo do projeto bem como ao nível de programação com os países parceiros de
cooperação. A ausência de linhas de orientação, o reduzido conhecimento dos modelos de
apresentação de propostas de projetos para serem cofinanciadas pelo Camões, I.P. e a inexistência
de um ponto específico relacionado com a “Equidade de Género” são outros fatores identificados
como aumentando a dificuldade em integrar a questão de género de um modo transversal pelos
diferentes atores e setores.

2. Qual a relevância que a temática de igualdade de género assume nos/as diferentes
detentores/as de interesse da CP, nomeadamente no Camões, I.P. e nos ministérios
sectoriais?

A temática da igualdade de género não tem sido relevante para os atores da CP. Quer no
Camões, I.P., quer nos ministérios setoriais, não existem recursos humanos com formação e
conhecimentos adequados nem foram mobilizados recursos financeiros adequados para
integrar a igualdade de género nos PPA.
Não existe nenhuma linha orçamental específica para esta temática, nem um orçamento
sensível ao género. A contabilização do esforço é feita a posteriori com base na atribuição do
Marcador de Género.
A APD focada na promoção da igualdade de género é muito reduzida: apenas 15,19% tem este
marcador sendo que desses apenas 0,45% assume como objetivo principal a igualdade de
género (Marcador 2), sendo os restantes 14,74% Marcador 1.
2.1.

Existem

recursos

humanos

com

formação

adequada

e

que

asseguram

o

acompanhamento e a integração das questões de igualdade de género no trabalho
realizado ao nível bilateral e multilateral? Existem ações de formação interna ou partilha
de conhecimento sobre a temática?
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No Camões, I.P. os recursos humanos não têm formação específica sobre igualdade de género.
Não existe nenhum/a técnico/a que se dedique, em exclusivo, a esta temática. As questões de
género são mais uma das temáticas a que os/as técnicos/as superiores têm que responder.
A Divisão de Programação da Cooperação (DPC) integra o grupo de implementação do Plano
de Ação de combate à MGF19, acumulando a técnica outras funções. Os/As técnicos/as superiores
que inserem a informação na Base de Dados têm sensibilidade para esta questão mas também
não têm formação específica. A DPC envia elementos informativos para a atribuição de
Marcadores de Género (assim como dos restantes) às entidades setoriais. No entanto, não existe
um instrumento específico que oriente a atribuição das pontuações atribuídas ao marcador de
género. No final de cada ano, e previamente ao envio da informação estatística para o CAD/OCDE,
o Camões, I.P. revê a pontuação atribuída aos marcadores de política, incluindo de Género.
Quando a informação prestada pelas entidades setoriais é escassa, a DPC procura colmatá-la
interagindo com essas mesmas entidades e fazendo os devidos esclarecimentos.
Ainda que alguns/algumas dos/as técnicos/as de diferentes unidades orgânicas tenham
contribuído para a elaboração da Estratégia, não a têm presente (nem o seu conteúdo, nem as
medidas contempladas ou o seu nível de implementação), para enquadrar a sua atividade diária.
Ainda assim, no caso da DASC as questões de género fazem parte do seu trabalho, nomeadamente
no contexto da Estratégia de Educação para o Desenvolvimento (ver 1.2). Ao nível dos assuntos
multilaterais, existe um técnico superior na DAM que acompanha as questões da igualdade de
género a tempo parcial. Contudo, nenhum/a dos/as técnicos/as desta Divisão, incluindo o/a que
acompanha as matérias de género, recebeu formação específica nesta área. O know-how obtido
decorre da experiência ganha ao longo dos anos e da participação em fora internacionais,
respostas a questionários, negociação de textos internacionais, etc.
No plano bilateral (DAB), também não existem técnicos/as superiores dedicados/as a esta
temática, como existe no caso do ambiente. Ainda que esteja a ser feito um esforço ao nível dos
projetos de cooperação delegada, não está a ser medido o contributo que Portugal poderá ter tido
na formação e capacitação em termos de igualdade de género, porque não existem mecanismos
para fazer esse acompanhamento.
A realização de ações de formação tem sido muito pontual sendo manifesta a necessidade de
um plano de formação e de apoio especializado sobre a igualdade de género e sua inclusão, de
forma transversal e sistemática, nas atividades da CP.

19

O grupo funcionou entre 2007 e 2017. O IPAD / Camões, I.P. – representou o MNE neste grupo, que
integrou também diferentes ministérios setoriais, ONGD e representantes das comunidades.
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A realidade vivida pelos ministérios setoriais é semelhante à do Camões, I.P.: não há
capacidade técnica nem formação adequada para integrar a dimensão de género nas intervenções
de cooperação.
Ao nível das organizações da sociedade civil é evidente a heterogeneidade no conhecimento e
na capacitação das instituições na área da igualdade de género. Algumas organizações,
identificadas como especialmente capacitadas nesta matéria poderiam ser utilizadas para
promover ações de formação aos restantes atores da CP.

2.2.

Quais foram os recursos financeiros usados para a integração do género nos programas,
projetos e ações apoiados pelos diferentes atores da CP no período em análise?

A igualdade de género não tem nenhuma linha orçamental específica no orçamento da
cooperação, ao contrário do que acontece com alguns doadores do CAD/OCDE. Ainda que os PPA
tenham identificado, na maior parte dos casos, o Marcador de Género aquando da identificação,
a contabilização do contributo da CP para a igualdade de género é feita a posteriori, aquando da
contabilização da APD. Acresce que nem os PIC/PEC têm a definição de um orçamento específico
indicativo para as questões transversais, nem os orçamentos dos PPA integram qualquer
componente relativa ao género.
Face à situação acima referida, apenas foi possível verificar qual foi o peso dos PPA com
Marcador de Género na APD considerada como global na análise da presente avaliação. Assim, é
possível afirmar que o seu peso é bastante residual: apenas 15,19% dos PPA tem este marcador
sendo que desses apenas 0,45% assume como objetivo principal a igualdade de género (Marcador
2), sendo os restantes 14,74% Marcador 1 (para uma análise mais pormenorizada ver questão
5.2).

3. Em que medida os objetivos da Igualdade de Género foram alcançados nas ações de
cooperação para o desenvolvimento?

Apesar de a Estratégia incluir um Plano de Ação e definir uma estrutura de acompanhamento, o
grau de implementação desse Plano foi bastante reduzido, o que revela que os objetivos de IG
não foram alcançados no período em análise.
O processo de reestruturação da Administração pública, incluindo a própria agência responsável
pela cooperação para o desenvolvimento, e a sua inoperância no acompanhamento da
implementação daquele Plano, foram dois fatores determinantes nos resultados alcançados.
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3.1.

Qual o grau de implementação da Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade
de Género? Quais os fatores que contribuíram, positiva ou negativamente, para a
prossecução dos seus objetivos?

Tal como referido anteriormente, a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de
Género contém um Plano de Ação, no qual são identificados oito eixos de intervenção e
respetivos objetivos específicos, dezasseis resultados esperados e cinquenta e sete
medidas/ações a implementar. Identifica igualmente os indicadores e as entidades responsáveis
pela implementação daquelas medidas/ações. Contudo, o Plano de Ação não identificou, em
concreto, quais as medidas/ações que cada entidade seria responsável por implementar, o que
pode ter contribuído negativamente para a prossecução dos objetivos previstos na Estratégia.
Das dezanove entidades identificadas no Plano de Ação, sete20 responderam à solicitação da
Equipa de Avaliação de indicarem se implementaram, ou não, as medidas/ações previstas naquele
Plano, o que significa que a taxa de resposta se situou nos 32%. Esta reduzida percentagem de
resposta não permite avaliar, com o rigor desejado, o grau de implementação da Estratégia de
Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género. Ainda assim, e apesar desta limitação,
apresenta-se no anexo 6 o progresso alcançado na implementação de cada uma das
medidas/ações do respetivo Plano de Ação no período em avaliação.
De um modo geral é possível concluir:


Eixo 1 – Integração da Igualdade de Género, de forma sistemática e transversal, no sistema
da Cooperação Portuguesa (Promover a integração da igualdade de género no sistema da CP,
incluindo esta dimensão de forma sistemática nas políticas e programas de cooperação e
reforçando o conhecimento e as competências dos atores da CP sobre a igualdade de género
no desenvolvimento):
- Os conhecimentos e as competências dos atores da CP sobre a igualdade de género no
desenvolvimento não foram particularmente reforçados no período em avaliação. Apesar
da realização de algumas iniciativas – como ações de formação para os/as técnicos/as do
Camões, I.P. e para alguns agentes da cooperação antes de iniciarem as suas funções no
terreno (MGF), a participação em reuniões internacionais sobre a temática, a colocação de
informação sobre a MGF no Portal do Camões, I.P., bem como alguma informação sobre

20

As entidades que responderam foram o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, Ministério da Educação, Ministério da Defesa Nacional, para
além dos serviços internos do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, IP e a Comissão para a
Igualdade e Cidadania.
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igualdade de género no âmbito do Ano Europeu do Desenvolvimento (2015) ou a realização
de, pelo menos, um debate sobre a temática da MGF – verificou-se que as iniciativas foram
insuficientes para alcançar o resultado esperado;
- Os instrumentos e as metodologias para promover a IG no desenvolvimento, não foram
suficientemente desenvolvidos e incorporados nos programas e projetos como seria
desejável. Não existe um critério de valoração de IG na seleção de programas e projetos a
serem financiados pela CP, ainda que no âmbito das propostas de projeto a serem
financiadas no âmbito da linha de cofinanciamento de ONGD exista uma grelha de análise,
na qual a dimensão de género é vista numa perspetiva transversal (constitui uma boa
prática). Por outro lado, a existência de um ponto específico sobre Género nos Documentos
de Projeto é positiva, mas claramente insuficiente por tratar da questão de um modo
bastante superficial. Acresce que a integração da dimensão de género nos instrumentos e
indicadores de avaliação dos programas e projetos financiados pela CP foi muito
esporádica, assim como não foi editado um Guia sobre a Igualdade de Género nos países
beneficiários da CP, o que seria de extrema utilidade. Verificou-se igualmente que a
dimensão em análise não está refletida nos orçamentos quer dos diferentes ministérios
setoriais, quer do Camões, I.P., nem tão pouco ao nível dos programas e projetos de
cooperação. A apresentação de dados desagregados por sexo quer nos Documentos de
Projeto, quer nos Relatórios de Acompanhamento e de Avaliações intercalares ou finais,
continua a não constituir uma prática sistemática. No que respeita à Coerência de
Políticas, a dimensão da igualdade de género tem vindo a ser incluída nos seus relatórios
nacionais bianuais, indo assim ao encontro do resultado esperado.
- A dimensão da igualdade de género foi integrada, de um modo geral, na atuação da
cooperação multilateral Portuguesa ainda que não constitua uma das suas prioridades.
Portugal tem vindo a participar ativamente em grupos multilaterais dedicados à temática
da igualdade de género, bem como tem financiado fundos específicos para a área em
análise (ex: FNUAP). O envolvimento de organismos na produção de relatórios sobre a
aplicação dos principais instrumentos internacionais tem vindo a ser conseguido e pode
constituir uma janela de oportunidade para a promoção não só de uma coordenação
interministerial, mas sobretudo uma promoção da coerência de políticas nesta área.
- A igualdade de género foi integrada de um modo muito genérico no diálogo com os países
parceiros da CP. Os PIC/PEC assinados com os principais parceiros da CP no período em
análise revelaram que a referência a esta problemática tem vindo a reduzir-se e, quando
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existe, é muito genérica. O mesmo acontece ao nível dos programas e projetos de
cooperação. O facto de no período em avaliação não terem sido estabelecidos protocolos
com os países parceiros para a implementação de iniciativas específicas para promover a
igualdade de género no desenvolvimento ilustra esta situação.


Eixo 2 – Governação (Contribuir para o empoderamento cívico e político das mulheres nos
países parceiros da Cooperação Portuguesa e para a promoção de dinâmicas de governação
propícias à integração da igualdade de género nos seus vários níveis de atuação, políticas
públicas e instituições):
- Os instrumentos legais e jurídicos que efetivamente promovam a igualdade de género nos
países parceiros constituem um resultado de difícil medição, dado tratar-se de uma
matéria de ordem interna dos próprios países. Contudo, é de referir que foram
desenvolvidas algumas ações de sensibilização junto destes países, nomeadamente através
de projetos apoiados no âmbito da Linha de Cofinanciamento de ONGD do Camões, I.P.
- As capacidades institucionais para promover a igualdade de género nos países parceiros
não foram suficientemente reforçadas. No período em avaliação, foram muito poucos os
projetos de cooperação com Marcador 2 que visaram a capacitação e a assistência técnica
de agentes do Estado nos países parceiros. De assinalar, positivamente, a preocupação que
tem existido na inclusão de temas como os direitos humanos, a igualdade de género e a
violência contra as mulheres nas ações de formação para militares dos países parceiros.
Quanto ao incentivo e ao apoio à realização de análises sociais de género, o mesmo
continua a ser diminuto (apenas alguns projetos de ONGD promoveram o debate e o
esclarecimento da temática junto da população, o que é manifestamente insuficiente).
- Uma maior participação cívica e política das mulheres nos países parceiros não foi apoiada
pela CP como seria desejável. Portugal cofinanciou alguns projetos que visaram a
implementação de ações de sensibilização, capacitação e formação de raparigas e mulheres
para o pleno exercício dos seus direitos, mas que não são ainda suficientes para alcançar
aquele resultado.



Eixo 3 – Economia, produtividade e Emprego (Contribuir para o empoderamento económico e
social das mulheres, promovendo a igualdade de acesso e controlo das mulheres sobre os
recursos e oportunidades económicas – em particular o seu acesso a atividades geradoras de
rendimento e ao trabalho digno – e valorizando a sua contribuição para a produtividade e
crescimento económico nos seus países):
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- O empoderamento económico e o empreendedorismo das mulheres nos países parceiros
tiveram algum apoio de Portugal que é necessário reforçar e aprofundar. As ações que
ilustram este apoio são as bolsas de estudo concedidas, as ações de formação específicas
realizadas e a concessão de empréstimos de microcrédito a mulheres.
- O apoio da CP à proteção social de grupos vulneráveis, em particular de mulheres e
crianças, nos países parceiros é significativo, mas em função das medidas identificadas na
Estratégia e dos respetivos indicadores identificados, a apreciação é menos positiva. Não
existe um critério de valoração ou elegibilidade preferencial para apoiar projetos de
desenvolvimento sociocomunitário e de proteção social, bem como a participação de
organizações de mulheres e jovens na conceção, implementação e avaliação de projetos
apoiados pela CP é muito diminuta.


Eixo 4 – Educação e Formação (Promover o acesso das raparigas e mulheres aos vários graus
do sistema educativo e de formação e a conclusão da escolaridade, bem como o combate às
atitudes tradicionais que constituam obstáculos à educação de raparigas e mulheres, com
ênfase no reforço das capacidades dos sistemas e agentes de ensino dos países parceiros):
- A dimensão da igualdade de género integrada nos programas de reforço das capacidades
dos sistemas de ensino dos países parceiros constitui um dos resultados onde não foi
possível aferir o grau de implementação. No entanto, importa referir que os/as docentes
colocados/as na Guiné-Bissau, no âmbito dos projetos de apoio à educação, receberam
formação prévia que incluiu um módulo específico sobre MGF.
- O apoio ao acesso das raparigas e mulheres à educação e à permanência/conclusão dos
ciclos de ensino promovidos, incluindo o combate a estereótipos de género, por parte da
CP foi insuficiente. Ainda assim é de referir a realização de algumas ações de sensibilização
no âmbito de projetos apoiados pela CP mas sem integrarem uma verdadeira campanha de
sensibilização (como estava identificado no Plano de Ação) destinada ao combate das
desigualdades de género.



Eixo 5 – Saúde (Promover o acesso das mulheres aos cuidados e serviços de saúde e proteção
social, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, com ênfase no reforço das capacidades dos
sistemas e agentes de saúde dos países parceiros para que se assumam como agentes da
implementação e promoção da igualdade de género):
- A dimensão da igualdade de género integrada nos programas de reforço das capacidades
dos sistemas de saúde dos países parceiros constitui um outro resultado no qual não foi
possível aferir o grau de implementação. Existem indícios de que não foram
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implementadas ações de formação de profissionais de saúde e agentes de decisão do setor
especificamente dirigidas para as preocupações de género.
- O apoio ao acesso das raparigas e mulheres à saúde, incluindo a saúde sexual e
reprodutiva, promovido pela CP foi positivo, ainda que nem todas as medidas/ações
previstas no Plano de ação tenham sido implementadas. A colaboração na elaboração de
folhetos, cartazes e numa campanha promocional sobre o combate à MGF, ao
cofinanciamento de projetos de ONGD e ao financiamento de ações bilaterais e de
parcerias estabelecidas com fundos multilaterais constituem aspetos positivos a reter.


Eixo 6 – Ambiente (Abordar as consequências dos novos desafios ambientais para aas
mulheres e raparigas, promovendo a integração da dimensão de género nos programas de
água e saneamento, de acesso e gestão dos recursos naturais, de combate às alterações
climáticas e de promoção da sustentabilidade energética):
- O apoio da CP na integração da dimensão da igualdade de género, nos programas e
projetos no setor do ambiente, implementados nos países parceiros, foi insuficiente face às
medidas/ações previstas no Plano de Ação. No período em avaliação a CP apoiou 25
projetos no setor da proteção ambiental e 8 projetos no setor da energia, mas nenhum
desses projetos obteve Marcador de Género 2. Contudo, deve ser realçado que face ao
papel que a mulher desempenha na recolha de água para uso doméstico e familiar, todos
os projetos que promoveram o acesso à água e ao saneamento, terão potencialmente
contribuído para melhorar a vida de mulheres e raparigas.



Eixo 7 – Violência de Género (Combater todas as formas de violência sobre mulheres e
raparigas – incluindo o tráfico de mulheres, a violência doméstica, as práticas tradicionais
nefastas como a MGF, os casamentos forçados e precoces – e valorizar o papel das mulheres
nos Estados em situação de fragilidade, de conflito e pós-conflito):
- O apoio da CP na prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres e
meninas, incluindo o combate ao tráfico humano, à violência sexual e a práticas culturais
nefastas para a saúde física e psíquica das mulheres e raparigas, foi – de acordo com o que
foi possível apurar – reduzido face às medidas/ações previstas. No período analisado foi
identificado apenas um projeto que visou especificamente combater a MGF através da
informação, educação e comunicação das consequências negativas dessa prática na GuinéBissau.



Eixo 8 – Paz e Segurança:
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- A integração das necessidades e perspetivas das mulheres em situação de conflito/pósconflito nas ações de cooperação, potenciando um papel mais valorizado e ativo das
mulheres nestes contextos, foi um resultado que merece igualmente uma apreciação
negativa. Em duas das cinco medidas/ações previstas no Plano de Ação não foi possível
aferir o seu grau de implementação. Quanto às restantes verificou-se que a integração da
dimensão de género na conceção, implementação e avaliação dos programas de
cooperação é ainda diminuta, assim como a integração da temática nos PIC/PEC tem vindo
a diminuir nos últimos anos.
Em suma, tendo por base a informação que foi possível analisar, o grau de implementação da
Estratégia da CP para a Igualdade de Género, é reduzido. Entre os fatores responsáveis incluemse:
 O desconhecimento generalizado dos atores institucionais da CP quanto à existência da
Estratégia que pode estar associado ao facto de a mesma ter sido concluída imediatamente
antes de uma profunda reestruturação verificada na administração pública portuguesa. O
PREMAC (Plano de Redução e Melhoria na Administração Central), aprovado em julho de
2011, com o objetivo de reduzir permanentemente a despesa e implementar modelos mais
eficientes para o funcionamento da Administração central portuguesa, foi responsável pela
extinção dos gabinetes/departamentos de planeamento e estratégia (a designação variava
em função dos ministérios) que nos diferentes ministérios eram responsáveis pelas ações de
cooperação para o desenvolvimento. A redefinição das orgânicas dos diferentes ministérios e
a reafectação de pessoal neste contexto, terá dado um contributo negativo para a
implementação da Estratégia que terá sido “esquecida” ou “perdida” nesta profunda
reestruturação.
 Este contexto de reforma também afetou a agência de cooperação: o IPAD, organismo
responsável pela definição, coordenação, implementação e avaliação da política de
cooperação para o desenvolvimento foi objeto de fusão com o Instituto Camões. A criação do
Camões, I.P. significou, na prática, a redução da área da cooperação a uma única Direção de
Serviços com quatro divisões. Acresce a este “emagrecimento” a saída de muitos/as dos/as
técnicos/as superiores, perdendo-se know-how e memória institucional. Esta situação
contribuiu negativamente para a implementação da Estratégia que, também aqui, ficou
“esquecida” ou “perdida” na reestruturação. Acresce referir que a inexistência de técnicos/as
superiores com formação nesta área (que se dedicam a tempo inteiro ou mesmo parcial à
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temática) na instituição também contribuiu para dificultar o acompanhamento da
implementação da Estratégia.
 Não terem sido designados pontos focais ministeriais para a implementação da Estratégia e,
por conseguinte, não ter sido constituído o grupo intersectorial de trabalho sobre esta
matéria, presidido pelo MNE/IPAD (e constituído por aqueles pontos focais ministeriais e por
membros de outros organismos e organizações com relevância e expertise nesta área,
incluindo da sociedade civil), o que contribuiu negativamente para o sucesso da
implementação do Plano de Ação da Estratégia.
 Como consequência desta inoperância por parte do Camões, I.P. no que respeita à
operacionalização da Estratégia, não foi efetuado o acompanhamento regular da sua
implementação, não foi feita a sua devida divulgação para promover o conhecimento e a
apropriação da mesma e não foi realizada a avaliação periódica (a cada dois anos e em
parceria com a CIG) para analisar os resultados alcançados.
Ainda que o grau de implementação da Estratégia tenha sido reduzido, existem aspetos
positivos que merecem ser destacados, entre eles, a Estratégia conter um Plano de Ação,
identificando medidas/ações a implementar, indicadores a medir e entidades responsáveis pela
sua implementação. O facto de definir uma estrutura de acompanhamento da implementação do
Plano e o seu caráter transversal/horizontal a todos os atores da CP também devem ser vistos
como aspetos positivos. O problema foi a sua não operacionalização. Esta realidade não terá sido
alheia às mudanças políticas e ao processo de reforma da Administração pública entretanto
ocorridas.

3.2.

De que forma os planos nacionais são tidos em consideração na elaboração e
implementação de programas, projetos e ações de cooperação?

Cada um dos principais parceiros da CP assumiu o compromisso de prosseguir a igualdade de
género através de instrumentos quer internacionais, quer nacionais. Os países detêm políticas,
estratégias ou planos nacionais nos quais identificam os objetivos que pretendem alcançar, os
setores prioritários de ação ou as metas. Habitualmente têm um ministério dedicado à mulher e à
família e, por vezes, institutos especificamente vocacionados para a promoção da igualdade e
equidade de género. A atividade destes países na área da igualdade de género e promoção do
papel da mulher passa igualmente pela existência de redes de mulheres parlamentares (quadro
9).
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Quadro 9. Quadro Legal ou Normativo por PALOP e Timor-Leste
PAÍS

DOCUMENTOS BASE

INSTITUIÇÕES / REDES

ANGOLA

Constituição da República
Plano Quinquenal de Desenvolvimento 20132017
Plano Nacional de Médio e Longo Prazo Angola
2025
Política Nacional para a Igualdade e Equidade de
Género

Ministério da Família e Promoção da
Mulher
Grupo das Mulheres Parlamentares de
Angola

CABO VERDE

Constituição da República
Programa de Governo
Plano Nacional de Igualdade de Género (PNIG)
Plano Nacional de Combate à Violência baseada
no Género

Ministério da Educação, Família e
Inclusão Social
Instituto Cabo-Verdiano para a
Igualdade e Equidade de Género
Rede de Mulheres Parlamentares
Cabo-Verdianas

GUINÉ BISSAU

Constituição da República
Política Nacional para a Promoção da igualdade e
Equidade de Género (PNIEG)
Plano Nacional de Ação para a Prevenção,
Proteção e Luta contra a Violência baseada no
Género
Lei Mutilação Genital Feminina n.º 14/2011

Ministério da Mulher, Família
Solidariedade Social
Rede de Mulheres Parlamentares

MOÇAMBIQUE

Programa Quinquenal do Governo 2015-2019
Plano Nacional de Ação para o Avanço da Mulher
Plano Nacional para a Prevenção e Combate à
Violência contra a Mulher

Ministério do Género, Criança e Ação
Social
Gabinete da Mulher Parlamentar

SÃO TOMÉ E
PRÍNCIPE

Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade
de Género

Instituto Nacional para a Promoção
Rede de Mulheres Parlamentares

TIMOR-LESTE

Constituição da República
Programa do Governo
Plano de Ação Nacional sobre Violência Baseada
no Género 2017-2021 (PAN VBG)
Plano de Ação Nacional da Resolução 1325 do
Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre
Mulheres, Paz e Segurança.

Secretaria de Estado da Igualdade
Género e de Inclusão Social
Grupo de Trabalho Interministerial
Género
Grupos de Trabalho Nacional
Género
Grupos de Trabalho Municipal
Género
Grupo de Mulheres Parlamentares

e

de
de
de
de

Apesar do vasto quadro normativo e orientador existente nos países parceiros da Cooperação
Portuguesa, os planos nacionais não são tidos em consideração na elaboração e implementação
de programas, projetos e ações de cooperação promovidos pela CP, à semelhança do que
acontece na conceção e programação dos programas estratégicos de cooperação (questão 1.2). A
quase totalidade dos projetos analisados não faz qualquer referência aos Planos Nacionais de
Igualdade de Género ou Estratégias do país para esta área. No âmbito da amostra analisada,
apenas um dos projetos (com Marcador 0) fez referência ao Plano Estratégico Nacional da
Educação em vigor no país onde a temática do género é referida.
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4. Qual o papel da CP na discussão internacional da temática da igualdade de género e quais
as suas vantagens comparativas?

O papel da CP no debate internacional centra-se na participação nos fora internacionais,
nomeadamente nas NU, CE e OCDE. Portugal tem vindo a participar de forma crescente na
discussão e definição de políticas/normas que depois são transpostas para o normativo
nacional.
O European Institute for Gender Equality refere a CP como um exemplo de boas práticas no
combate à Mutilação Genital Feminina.
4.1.

Qual tem sido o papel da CP no quadro internacional? Quais os resultados alcançados,
positivos e negativos?

Tal como já referido, a participação do Camões, I.P. na discussão multilateral carateriza-se pelo
acompanhamento no âmbito das Nações Unidas, UE e OCDE/CAD ao nível das grandes orientações
políticas e da UE ao nível mais operacional, com impacto direto no financiamento (garantir que as
questões de género estão refletidas em Conclusões, Planos de Ação, etc. é assegurar que haverá
financiamento para atuar na área da igualdade de género). O trabalho do Camões, I.P. nesta área é
muito indefinido, sendo exclusivo para o diálogo e negociação ao nível das NU e da UE. A partir do
momento em que passaram a existir Conselheiras/os para a Igualdade de Género – que trabalham
ao nível nacional/organizacional – a atuação do Camões, I.P. enquanto Ponto Focal para a
Cooperação tem-se concentrado nas organizações multilaterais. Por exemplo, ao nível da UE
analisa os documentos no sentido de verificar se em todos os capítulos é tido em consideração o
papel das mulheres.
O balanço é positivo no que respeita à participação de Portugal nas organizações
multilaterais. Portugal tem sido convidado a participar ativamente no policy advocacy no que
respeita à inclusão das questões das mulheres e raparigas em documentos internacionais,
integrando o grupo dos like-minded countries. Das entrevistas realizadas no âmbito desta
Avaliação sobressai a ideia de que a partir do momento em que foi assumido o compromisso para
com as questões da igualdade de género numa Estratégia, as preocupações passaram a estar
refletidas nas posições nacionais que vão sendo defendidas nos fora internacionais, seja no
quadro das NU seja da UE. Outra ideia retida é a de que o acompanhamento desta temática tem
vindo a aumentar, nomeadamente ao nível da discussão do CODEV. Contudo, esta participação
decorre mais da pressão exercida pelos organismos multilaterais do que da Estratégia da
Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género. Acresce que não há evidências da articulação
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desta participação nos fora internacionais com a atuação ao nível da cooperação bilateral.
A CP é referida, pelo European Institute for Gender Equality, como um exemplo de boas
práticas no combate à Mutilação Genital Feminina, tendo por base um conjunto de critérios21.
A MGF e os Cuidados Obstétricos e Neonatais mereceram ação específica em parceria com o
FNUAP, na Guiné-Bissau. As questões da Saúde Sexual e Reprodutiva, planeamento familiar e
proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis têm estado presentes em várias
intervenções da Cooperação Portuguesa ligadas à Educação, Saúde e Desenvolvimento
Comunitário e na sensibilização contra os casamentos forçados e precoces, com particular
enfoque na Guiné-Bissau. Foram também apoiadas ações de empoderamento de mulheres,
envolvendo essencialmente competências para a criação de atividades económicas.
De referir, por outro lado, o contributo do Grupo Parlamentar Português sobre População e
Desenvolvimento na preparação de posições nacionais e na participação de fora globais como o
Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento (ver questão 1.). Da mesma
forma, são de referir as medidas adotadas ao nível nacional dando seguimento a compromissos
internacionais nesta matéria:
1. O II Plano Nacional de Ação para a Aplicação da Resolução do CSNU 1325 (2000) sobre
Mulheres, Paz e Segurança, aprovado em 2014;
2. O Plano de Ação para Prevenir e Eliminar a Mutilação Genital Feminina – tolerância zero à
MGF22;
3. Em 2011, Portugal endossou o Busan Action Pan for Gender Equality and Development23.

No contexto da CPLP é de referir a aprovação do Plano de Ação para a Promoção da Igualdade
e Equidade de Género da CPLP (2014-2016) que integra a promoção e/ou reforço da cooperação
técnica e jurídica entre os Estados-membros da CPLP, com vista ao aperfeiçoamento dos seus
quadros legais em matéria de combate a todas as formas de violência contra as mulheres e
raparigas, em especial contra a excisão feminina e o tráfico de pessoas. Neste âmbito, Portugal
financiou a primeira campanha sobre a eliminação da violência contra as mulheres lançada no
espaço da CPLP (“Contra a Violência, eu dou a cara”). Financiou, também, uma ação de formação

21

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/portugal/health-database-fgm.
Ver também:
https://www.dgf.ug/sites/default/files/dgf_publications/guidelines%20for%20gender%20mainstreaming%2
0in%20project%20stages.pdf
22
http://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/cooperacao/cooperacao-portuguesa/o-quefazemos/genero
23
http://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/plano_igualdade_genero_busan.pdf
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de formadores de profissionais de justiça penal sobre o combate ao tráfico de seres humanos.

4.2.

Existem experiências ou instrumentos de outras entidades e/ou países doadores que
possam servir de aprendizagem e/ou exemplo para melhorar a atuação da CP nesta área?

No quadro da UE, o European Institute for Gender Equality24 desenvolveu uma abordagem de
boas práticas tendo por base um conjunto de critérios básicos para a identificação de práticas
com potencial e sua disseminação pelos Estados-membros para a implementação efetiva de
estratégias de integração da perspetiva de género e as políticas de igualdade de género – é
alcançado ao fornecer aos/às interessados/as relevantes exemplos de ferramentas de integração
de género e abordagens metodológicas (identificadas como boas práticas), bem como melhorar
desenvolvimento de redes e competências e aumento da oportunidade de aprendizagem entre
pares. Tal como já referido, o combate à mutilação genital feminina em Portugal foi considerado
uma boa prática25. Entre as boas práticas identificadas incluem-se:
 Ao nível estratégico, uma estratégia de incorporação da dimensão de género deve ser
planeada desde o início dos projetos como forma de melhorar o objetivo geral do projeto. Se
a abordagem de género for guiada por esforços erráticos, durante a implementação, em vez
de um plano pré-concebido e ações interligadas, corre-se o risco de a promoção da igualdade
de género ser negligenciada. Isto não significa que exista uma estratégia e atividades rígidas
de igualdade de género – antes pelo contrário, a sua revisão e ajuste deve ocorrer durante a
implementação. A flexibilidade e adaptabilidade são qualidades essenciais para que qualquer
estratégia seja bem-sucedida e que as atividades levem aos resultados esperados.
Estabelecer metas realistas dentro de um prazo razoável, tendo em atenção o contexto
subjacente.
 No que diz respeito à implementação (e a quem implementa os projetos), o caminho para a
igualdade deve ser traduzido em atividades e resultados concretos. Na maior parte dos
projetos, não se pode esperar que se alcance a igualdade de género durante um ciclo de
implementação de um ou dois anos. A abordagem deve ter isso em consideração e identificar
resultados práticos realistas que contribuam para promover a igualdade de género através
dos meios e mecanismos disponíveis no contexto do projeto. Assim, os projetos devem
documentar elementos específicos de integração do género tornando-se não só mais fácil de
implementar como de descrever e registar claramente os elementos e atividades específicas.
24
25

http://eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/portugal/health-database-fgm
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Uma abordagem que indica mecanicamente que “o género será integrado em todos os
aspetos do projeto” não pode ser considerada uma boa prática.
 Da mesma forma, se a igualdade de género for integrada de forma esporádica durante a
implementação, mas não considerada durante a fase da conceção, dificilmente a abordagem
pode ser chamada de estratégica e eventuais lições serão muito limitadas. Além disso, a
incapacidade de integrar adequadamente a dimensão de género nos projetos também pode
levar à incapacidade de otimizar os seus resultados. Para garantir que a dimensão de género
não seja posta de lado são necessários mecanismos de acompanhamento e avaliação,
incluindo indicadores, que possam medir o progresso e as conquistas na promoção da
igualdade de género. Sem tais mecanismos, os projetos têm poucas possibilidades de avaliar
o sucesso das suas estratégias de igualdade de género.
 Abordagem sistemática – a integração do género deve estar presente em todas as etapas do
ciclo do projeto, desde a conceção, à implementação, acompanhamento e avaliação. Não
deve aparecer como uma subcomponente separada. O impacto da componente de género
pode ser facilmente perdido se a igualdade de género for considerada na fase de conceção,
mas não durante a implementação ou se for deixada de fora na avaliação.
 O desenvolvimento de normas e critérios objetivos para a classificação de “boas práticas” e
o desenvolvimento de uma abordagem sistemática da formação em igualdade de género
como uma das ferramentas importantes para a integração da perspetiva de género nas
intervenções de cooperação.
4.3.

Que vantagens comparativas, se existirem, tem a CP na discussão internacional?

Tal como anteriormente referido, o European Institute for Gender Equality, considera Portugal
como um bom exemplo no combate à Mutilação Genital Feminina, identificando como boas
práticas as seguintes:
 Todos os Programas de Ação foram implementados por um grupo intersectorial composto
por representantes de vários órgãos (entidades públicas dos ministérios, organizações
internacionais e ONG mais relevantes) e coordenado pela Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género (CIG).
 Uma Plataforma de dados para monitorizar os casos de MGF: Para caracterizar, compreender
e agir contra a MGF, o Ministério da Saúde criou uma base de dados de saúde sobre esse tipo
específico de violência de género, que é um sistema de registo de casos identificados por
profissionais de saúde.
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 A experiência dos Programas de Ação para a Prevenção da MGF: a prática da mutilação
genital feminina enquadra-se no artigo 144.º do Código Penal Português. Lei n. 83/2015 (5 de
agosto), em conformidade com a Convenção de Istambul que o determina como crime
autónomo. Considerando que Portugal recebe pessoas originárias de comunidades
praticantes de MGF, o país vem incrementando, nos últimos anos, várias políticas destinadas
a prevenir e combater a MGF. Sob o trabalho de um Grupo Intersectorial – composto por
representantes

de

várias

autoridades

da

Administração

Pública,

organizações

intergovernamentais e organizações não-governamentais – foram desenvolvidos três
Programas de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina.
As boas práticas acima referidas são sobretudo ao nível nacional, mas que podem constituir
uma mais-valia na discussão internacional sobre esta questão.

5. Quais foram os recursos (financeiros e humanos) utlizados pela CP, entre 2011 e 2015, para
a implementação dos objetivos da Igualdade de Género nas ações de cooperação para o
desenvolvimento?

Entre 2011 e 2015 a cooperação portuguesa não registou um aumento significativo dos recursos
destinados à promoção da igualdade de género, sendo um dos membros do CAD que menos
esforço fez nesse sentido. Esta tendência acompanhou a evolução geral da APD portuguesa, que
devido à conjuntura económica e financeira registou uma forte e continua quebra entre 2012 e
2015.
Os recursos financeiros utilizados para promover a igualdade de género foram reduzidos na
APD portuguesa. Apenas 0,45% tem Marcador 2 e 14,75% Marcador 1. Ou seja, a maior parte da
APD para os PALOP e Timor-Leste não foi sensível ao género.
Os setores que mais atenção receberam em matéria de promoção da igualdade de género
foram os da saúde e educação, nomeadamente pela via bilateral. A transversalidade de género
nos setores produtivos e no ambiente é residual.
No período em análise não houve recursos humanos dedicados em exclusivo às questões da
igualdade de género (acumularam funções) não sendo possível aferir o tempo dedicado às
questões de género.
5.1.

Qual o peso dos programas, projetos e ações de APD classificados com os Marcadores de
Género 2 e 1 no total da CP durante o período em análise?

Entre 2011 e 2015 o total da APD Portuguesa foi de 1,931 milhões de EUR, dos quais cerca de
1,2 milhões de EUR corresponderam a APD bilateral e os restantes 732 milhões EUR a APD
multilateral. Do total da APD Portuguesa desembolsada naquele período, cerca de 987 milhões de
EUR tiveram como destinatários os PALOP e Timor-Leste.
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Considerando o objeto da presente avaliação, o universo considerado foi de aproximadamente
987 milhões de EUR, o que corresponde a 52% do total da APD para aquele período. O peso dos
PPA com os Marcadores 2 e 1 (quadro 10) foi o seguinte:


Marcador 2: o montante total foi de 4.459.287 EUR, o que representa uma taxa de 0.45%;



Marcador 1: o montante foi de 145.415.859 EUR, isto é, cerca de 14,75 % do total
considerado.

O peso dos PPA com Marcadores de Género na APD objeto de análise foi bastante residual no
período em análise, representando apenas 15% no período 2011-2015. Esta percentagem
encontra-se abaixo da média dos países membros do CAD. Entre 2014-2015, o peso dos PPA com
Marcadores de Género dos países membros do CAD foi, em média, de 35% enquanto Portugal
apresentou 17%. De salientar que, no mesmo período, ainda houve membros do CAD que não
conseguiram rastrear toda a sua APD com Marcadores de Género. É o caso da UE, França, Japão e
do Reino Unido. Portugal rastreia toda a sua APD.

5.2.

Em que áreas/setores foram atribuídos maiores recursos financeiros?

A análise dos setores apoiados teve por base a sinalização de Marcador 2 ou 1 nos PPA na APD
entre 2011 e 2015 (quadro 10). Na maior parte dos casos trata-se de PPA com Marcador 1, ou
seja, ações que contribuem para a promoção da igualdade de género, mas que não a têm como
objetivo principal (97% do total). Em apenas 3% das ações o objetivo principal é a promoção da
igualdade de género (Marcador 2).

Quadro 10. Distribuição Setorial dos PPA com Marcador de Género (EUR e %) (2011-2015)
Setor

Montante €
Marcador 2
Marcador 1

Agricultura
0
1.246.986
Educação
2.587.343
86.150.946
Governo e Sociedade Civil
147.310
12.588.019
Saúde, População e Saúde Reprodutiva
1.234.307
9.869.909
Outras Infraestruturas e Serviços
33.001
27.929.789
Sociais
Multissectorial
427.767
3.726.698
Ajuda de Emergência
29.559
0
Energia
0
3.903.512
Total
4.459.287
145.415.859
Total Geral
149.875.146
Para referência: APD total (2011-2015) = 986.737.939 €
Fonte: BDCOOP.
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Peso APD
1%
59%
8%
7%
19%
3%
0%
3%
100%

Como se pode constatar no quadro 10, é no setor da educação que se têm concentrado os
esforços de apoio em termos de promoção da igualdade de género e empoderamento das
mulheres. Este apoio traduz-se na concessão de bolsas de estudo para a frequência de
estabelecimentos de ensino, quer nos países parceiros quer em Portugal, tanto ao nível da
licenciatura como de pós-graduações (mestrado e doutoramento). Alguns regulamentos de
atribuição de Bolsas, nomeadamente o Regulamento de Concessão de Bolsas do IPAD (setembro
2009 e que ainda está em vigor), referem nos critérios de atribuição (art.º 7) a “Igualdade do
género, devendo as vagas, tanto quanto possível, ser preenchidas em número igual por homens e
mulheres, respeitando a ordem de valoração”. Do mesmo modo, os regulamentos de
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau fazem referência à igualdade de
género como critério de seleção, existindo no caso da Guiné-Bissau a primazia desse critério
relativamente a todos os restantes. Contudo, a distribuição das bolsas por sexo (ver questão 7)
não evidencia o cumprimento deste critério.
Muito distanciado, o setor das outras infraestruturas e serviços sociais assume a 2ª posição na
implementação de PPA com preocupações de promoção da igualdade de género e
empoderamento das mulheres. Destacam-se, em particular, as ações relacionadas com a redução
da pobreza, um pacote sobretudo financiado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, sobretudo com Marcador de Género 1.
O setor da saúde, população e saúde reprodutiva mantém a 4ª posição em termos de ações
apoiadas com Marcadores de Género 2 e 1, mas melhora a sua posição quando nos referimos
apenas aos PPA com Marcador 2. De facto, neste Marcador, é o setor da saúde que assume a 2ª
posição, imediatamente depois do setor da educação. Neste setor encontram-se as ações de
combate à Mutilação Genital Feminina, saúde sexual e reprodutiva e ações na área dos cuidados
primários de saúde.
O setor do governo e sociedade civil assume o 3º lugar com maior apoio a PPA com
Marcadores de Género 2 e, sobretudo, com Marcador 1.
Por último, de referir o setor da agricultura no qual se verifica uma reduzida percentagem de
PPA com Marcadores de Género no período em análise.
Para além da abordagem setorial, importa fazer uma referência ao trabalho que a Cooperação
Portuguesa tem desenvolvido com os/as Parlamentares para promover a agenda da igualdade de
Género,

nomeadamente

com

o

Grupo

Parlamentar Português

sobre

População

e

Desenvolvimento na preparação de posições nacionais e na participação em fora globais como o
Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento (ver questão 4). Da mesma
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forma, são de referir as medidas adotadas ao nível nacional, dando seguimento a compromissos
internacionais nesta matéria (ver 4.1).
Em 2014-2015, o apoio à igualdade de género centrou-se no setor da educação, nas outras
infraestruturas e serviços sociais e na saúde (incluindo a saúde reprodutiva e a população) (figura
3). Comparando com os restantes membros do CAD (figura 4) Portugal diverge nos setores mais
apoiados: maior foco na educação e menor atenção ao governo e sociedade civil e à área da
saúde, população e saúde reprodutiva.
Figura 3. Distribuição setorial da ajuda focada na igualdade de género (2014-2015)

Fonte: OECD, 2017 http://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-to-Gender-EqualityDonor-Charts-2017.pdf

Figura 4.

Fonte: OECD (2017) http://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-to-Gender-EqualityDonor-Charts-2017.pdf
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5.3.

Qual é a distribuição entre os recursos despendidos via bilateral e os canalizados pela via
multilateral?
O apoio a PPA com Marcadores de Género 2 e 1 canalizado pela via multilateral é

claramente inferior ao montante canalizado pela via bilateral. Assim, no período em análise foram
despendidos 7.547.362 EUR através das organizações multilaterais, o que corresponde a 5% do
total apoiado naquele período em análise. Pela via bilateral, o montante despendido foi
142.327.784 EUR (cerca de 95%) entre 2011 e 2015 (figura 5).

Figura 5. Distribuição PPA com Marcadores de Género 2 e 1 Bilateral/Multilateral (Montante
em EUR) (2011-2015)

Fonte: BDCOOP

No que respeita às organizações multilaterais selecionadas para canalizar o apoio a PPA com
Marcadores de Género 2 e 1 destacam-se as Nações Unidas, nomeadamente o FNUAP, o PNUD,
UNMIT e a UNIOGBIS. Quantos aos países beneficiados, encontram-se a Guiné-Bissau, TimorLeste e Moçambique. Os setores apoiados foram o governo e sociedade civil, a saúde, população
e saúde reprodutiva e a ajuda de emergência.

5.4.

Qual é a posição de Portugal comparativamente a outros países doadores, atendendo ao
peso que o esforço para a integração do género representa no total da CP?

A análise da posição de Portugal tem por base as estatísticas do CAD/OCDE, quer globais, quer
por setor/área, quanto aos esforços de integração da dimensão de género.
Em termos globais, desde 2010-2011 não se registaram progressos significativos, ao contrário
do registado desde o período anterior (figura 6).
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Figura 6. Portugal

Fonte: OECD (2017) http://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-to-Gender-EqualityDonor-Charts-2017.pdf

Numa análise comparativa dos membros do CAD em termos de esforço financeiro (quadro 11),
Portugal situa-se no grupo de países com menor esforço26. Se atendermos ao Marcador 2,
Portugal fica posicionado no 27º lugar, à frente apenas da Eslovénia, Polónia e República Checa.
Quanto ao Marcador 1, Portugal posiciona-se à frente daqueles três países bem como da Islândia,
Grécia e República Eslovaca.

Dimensão de género e apoio aos Estados frágeis
Se considerarmos a parcela de ajuda destinada a Estados frágeis com Marcador 1 na igualdade
género, Portugal está no grupo que mais cresceu desde 2008, a par da Coreia do Sul e do Japão27.
Contudo, mantém-se no grupo dos pequenos doadores (figura 7).

26

http://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-to-Gender-Equality-Donor-Charts-2017.pdf
e http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GENDER
27
http://www.oecd.org/dac/genderdevelopment/Financing%20UN%20Security%20Council%20resolution%201325%20FINAL.pdf
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Quadro 11.

Fonte: OECD (2017) Aid in Support of Gender Equality and Women’s Empowerment:
http://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-to-Gender-Equality-Donor-Charts-2017.pdf

Figura 7.

Fonte: OECD, http://www.oecd.org/dac/genderdevelopment/Financing%20UN%20Security%20Council%20resolution%201325%20FINAL.pdf
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Figura 8.

Fonte: OECD, http://www.oecd.org/dac/genderdevelopment/Financing%20UN%20Security%20Council%20resolution%201325%20FINAL.pdf

Dimensão de género e apoio ao ambiente
A ajuda canalizada para o ambiente também pode apoiar o alcançar da igualdade de
género. De acordo com as estatísticas do CAD/OCDE, em 2014, 31% da ajuda bilateral para as
alterações climáticas também contribuiu para a igualdade de género – 3% com Marcador 2 e 28%
com Marcador 1.
Em 2013-14, a Alemanha, o Japão e os EUA foram os doadores que reportaram maiores
volumes de ajuda bilateral para as alterações climáticas sensível ao género. Os países que
reportam uma atenção maior na igualdade de género como parte da sua ajuda bilateral
relacionada com o clima foram a Bélgica (84%), a Suécia (84%) e a Dinamarca (74%). Portugal
(com 12%) situa-se abaixo da média dos membros do CAD (30%) (figura 9).
Atividades económicas e empoderamento das mulheres
O empoderamento económico das mulheres é uma prioridade política para a maioria dos
membros do CAD. Porém, o investimento nesta área mantém-se residual. Os dados mais recentes
mostram que, em 2012-2013, menos de ¼ (24%) da ajuda dos membros do CAD às atividades
económicas e produtivas tem marcador de género. Isto significa que mais de ¾ da ajuda aos
setores económico e produtivo continua a não ser sensível aos interesses e preocupações
específicas das mulheres. Apenas 2% da ajuda aos setores económicos e produtivos tem
Marcador de Género 1. Esta percentagem é exatamente a mesma dos últimos seis anos revelando
um sub-investimento crónico nos programas dedicados ao empoderamento económico das
mulheres. A Bélgica, Suécia e Itália são os doadores melhor posicionados, reportando um maior
foco na igualdade de género na sua ajuda aos setores económicos e produtivos. Portugal situa-se
muito abaixo da média do CAD (figura 10).
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Figura 9.

Fonte: http://www.oecd.org/dac/genderdevelopment/Making%20Climate%20Finance%20Work%20for%20Women%20-%20Copy.pdf

Figura 10.

Fonte: http://www.oecd.org/dac/gender-development/Tracking-the-money-for-womens-economicempowerment.pdf
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6. A Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género permitiu alavancar
recursos financeiros necessários para implementar as ações e alcançar os resultados
definidos no seu Plano de Ação?

A Estratégia não permitiu alavancar recursos financeiros para implementar as ações e alcançar
os resultados definidos. Nem o Plano de Ação teve associado o necessário orçamento nem foi
criada qualquer linha orçamental para a promoção da igualdade de género.
O contexto de crise financeira que atingiu Portugal terá contribuído para o “esquecimento” da
Estratégia e a redução da atenção à igualdade de género.
A aprovação da Estratégia não se traduziu numa abordagem reforçada da igualdade de género
na cooperação portuguesa.
Tal como referido anteriormente, o grau de implementação da Estratégia da CP para a
Igualdade de Género foi reduzido (ver questão 3.1), concorrendo para este resultado um conjunto
de fatores também já mencionados no presente relatório. Apesar desta situação, procurou-se
perceber, no período em avaliação, o comportamento do financiamento dos programas/projetos
da CP com Marcador de Género 2 e 1 na cooperação com os principais países parceiros. Esta
opção deveu-se ao facto de a Equipa de Avaliação ter concluído não existir uma correlação entre
as medidas/ações previstas no Plano de Ação da Estratégia e as ações que foram implementadas
no âmbito dos programas e projetos de cooperação financiados ou cofinanciados. Por outras
palavras, as ações que foram implementadas com vista à promoção da igualdade de género nos
programas/projetos da CP não se concretizaram com o objetivo de operacionalizar a Estratégia.
A Estratégia foi aprovada em meados de 2011, mas face ao contexto económico e político, não
produziu efeitos no aumento do financiamento para programas/projetos com Marcador de
Género 2 e 1. Pelo contrário, o que se verificou foi um decréscimo no financiamento desses
programas/projetos, seguindo a tendência de toda a APD Portuguesa. Assim, verificou-se que
durante o período em análise houve um decréscimo no financiamento dos programas/projetos
com Marcador de Género 2 face ao ano de 2011 (quadro 12).
Quadro 12. Evolução da APD com Marcador de Género 2 nos PALOP e TL (2011-2015)
País
Angola
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
São Tomé
Timor-Leste
Total

2011
76.391 €
54.395 €
541.637 €
329.496 €
165.829 €
71.589 €
1.239.337 €

2012
116.472 €
122.278 €
321.251 €
229.347 €
183.244 €
0€
972.592 €

2013
93.371 €
146.512 €
321.496 €
160.166 €
190.796 €
72.331 €
984.672 €

2014
13.341 €
83.129 €
186.417 €
182.089 €
152.649 €
0€
617.625 €

Fonte: Base de dados da APD (Camões, I.P.)
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2015
Total
27.768 € 327.343 €
81.891 € 488.205 €
234.326 € 1.605.127 €
201.531 € 1.102.629 €
122.969 € 815.487 €
0 € 143.920 €
668.485 € 4.482.711 €

O país que mais beneficiou do financiamento de projetos com Marcador 2 neste período foi a
Guiné-Bissau, seguido de Moçambique. O país com um menor número e financiamento de
projetos com o Marcador 2 foi Timor-Leste. Neste período foram financiados 34 projetos, dos
quais 13 já vinham a ser financiados antes de 2011 (38%).
Quanto ao financiamento dos projetos com Marcador 1, verificou-se igualmente uma
diminuição do financiamento entre 2011 e 2015, diminuição mais significativa entre os anos de
2011 e de 2013. Em 2015, verificou-se um ligeiro aumento face ao ano anterior mas sem alcançar
os valores registados em 2011 (quadro 13).

Quadro 13. Evolução da APD com Marcador de Género 1 nos PALOP e TL (2011-2015)
País
Angola
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
São Tomé
Timor-Leste
Total

2011
2012
2013
2014
2015
4.568.246 € 4.111.939 € 3.976.049 € 1.545.419 € 2.149.426 €
1.374.680 € 1.998.404 € 1.138.718 € 1.462.586 € 1.664.766 €
4.597.818 € 3.243.403 € 2.396.188 € 3.454.665 € 3.142.586 €
9.455.845 € 8.461.995 € 9.020.013 € 8.308.806 € 7.611.820 €
3.675.143 € 3.424.112 € 2.936.219 € 3.673.393 € 3.218.203 €
14.122.014 € 9.424.872 € 6.832.441 € 7.211.280 € 8.205.105 €
37.793.746 € 30.664.725 € 26.299.628 € 25.656.149 € 25.991.906 €

Total
16.351.079 €
7.639.154 €
16.834.660 €
42.858.479 €
16.927.070 €
45.795.712 €
146.406.154 €

Fonte: Base de dados da APD (Camões, I.P.)

Contrariamente ao que se verificou nos projetos com Marcador 2, o país que mais beneficiou
de financiamento de projetos com Marcador 1 foi Timor-Leste, seguido de Moçambique. O país
que menos beneficiou foi Cabo-Verde. Neste período foram financiados 137 projetos, 76 dos
quais eram projetos de continuidade, isto é, anteriores à aprovação da Estratégia (o que
representa 55%). No total dos Marcadores 2 e 1, foram financiados 171 projetos, dos quais 89
eram projetos de continuidade (cerca de 52%).
Atendendo ao que foi acima referido, assim como aos fatores enumerados na resposta à
questão 3.1, conclui-se que a Estratégia da CP para a Igualdade de Género não permitiu alavancar
recursos financeiros necessários para implementar as ações previstas no seu Plano de Ação.
Conclui-se, igualmente, que a Estratégia também não foi promotora de um maior número de
projetos com Marcador de Género 1 e 2.
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7. Em que medida e com que resultados a CP contribuiu para alcançar o ODM 3/ODS 5
(Promoção da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres)?

Ao nível dos outputs gerados por alguns projetos da CP constatou-se a sua importância na
alteração da situação das mulheres (e alguns homens) tendo como origem as dinâmicas que
essas ações introduziram no quotidiano daqueles grupos sociais.
Em alguns projetos visitados na Guiné-Bissau há indícios de contribuição para a melhoria das
condições de vida das mulheres, maior autonomia e reforço do seu papel na economia. A
criação de associações de mulheres, como resultado de um dos projetos, pode ter efeitos
multiplicadores no reforço do papel da mulher nas comunidades locais.
7.1.

Quais os resultados atingidos na implementação dos PPA analisados/selecionados? No
processo de implementação dos PPA foram identificados constrangimentos, detetadas
as suas causas e tomadas medidas corretivas?

Da análise realizada aos 43 PPA da amostra, na ótica dos resultados obtidos constatou-se que a
maioria não inclui: (i) informação sobre os resultados previstos na perspetiva de género; (ii) 79%
não apresenta objetivos específicos de promoção da igualdade de género e, (iii) 81% dos projetos
não apresentam indicadores de género ao nível dos outputs ou outcomes. Este quadro de
referência inviabiliza, com rigor, uma resposta à primeira parte da questão.
Quanto a constrangimentos e medidas corretivas, a análise da documentação disponível
também não permite dar resposta a esta questão, quer porque o sistema de acompanhamento
não possibilita identificar eventuais medidas corretivas, quer pela escassez de informação.
No trabalho de campo realizado na Guiné-Bissau, nomeadamente nas entrevistas realizadas
sobre o processo de implementação dos projetos, e no que diz respeito a este aspeto, foi
identificado um conjunto de constrangimentos estruturais que limitaram o alcançar dos objetivos
de IG, nomeadamente: (i) o papel da mulher e do homem na realidade guineense (e nas
diferentes etnias); (ii) as práticas tradicionais como principais barreiras aos direitos das mulheres;
(iii) a estrutura familiar e o papel da educação como entraves na ação das mulheres na sociedade
guineense. Não foi possível aferir se os PPA da CP tentaram, e de que forma, contrariar/atenuar
estes constrangimentos.
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7.2.

Os PPA analisados/selecionados que foram financiados e implementados pela CP
contribuíram, positiva ou negativamente, para mudar a situação de mulheres e homens
nos principais países parceiros de desenvolvimento?

Não é possível responder a esta pergunta tendo por base a amostra selecionada. Esta
impossibilidade resulta do facto de os PPA não estarem estruturados e não terem sido
implementados com a preocupação de incluir esta questão de forma explícita. A informação
disponível não permite fazer esta análise.
Ao nível dos outputs gerados pelos projetos visitados na Guiné-Bissau constatou-se a sua
importância na alteração da situação das mulheres (e alguns homens) tendo como origem as
dinâmicas que os projetos introduziram no quotidiano daqueles grupos sociais. Como exemplo
refira-se o caso de um projeto do setor da agricultura da Guiné-Bissau, com enfoque nas questões
transversais (igualdade de género, ambiente, etc.) em particular no que diz respeito aos direitos
dos produtores em comercializar os seus produtos, essenciais não só para a sobrevivência
económica do agregado familiar mas também para a questão do aumento da segurança
alimentar. Este projeto apoiou a comercialização dos produtos agrícolas e partiu do
reconhecimento da comercialização como motor essencial ao crescimento económico de uma
região marcadamente rural e agrícola. No início, era evidente a preponderância dos produtores
de caju e orizicultores, atividades tradicionalmente com predominância dos homens. O pouco ou
nenhum espaço para a horticultura, considerada uma prática menor, destinada às mulheres,
caraterizou essa fase inicial do projeto. Com a criação de núcleos temáticos nas organizações de
produtores envolvidas, a horticultura passou a ter um lugar de destaque o que significou que as
mulheres encontraram um fórum onde as suas preocupações e prioridades podiam ser discutidas.
A reabilitação dos furos de água em alguns dos campos hortícolas, e a construção de outras
benfeitorias, potenciou o trabalho dos pequenos agricultores sobretudo mulheres (num dos
campos hortícolas visitado trabalham diretamente 326 associados, dos quais 287 mulheres e 39
homens; no outro, trabalham 260 associados, 251 mulheres e 9 homens). Porém, esta
feminização conjuntural da horticultura com vantagens imediatas para as mulheres deixa em
aberto a alteração do papel das mulheres na cultura do caju e do arroz, como já foi referido,
tradicionalmente masculino.
Ainda de referir que as ações de formação realizadas ao longo da vida do projeto centraram-se
nas áreas da gestão de pequenos/micro negócios, marketing, fabrico de sabão artesanal, fabrico
de polpa de tomate e vulgarização agrícola e foram essencialmente destinadas às mulheres e
jovens.
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No outro caso em análise – “Anhacanau Adjanhau” – tratou-se de um projeto centrado na
saúde reprodutiva cujo objetivo principal era contribuir para a redução das taxas de mortalidade
materno-infantil nas áreas de S. Domingos, Susana e Varela no norte da Guiné-Bissau. Nas
entrevistas realizadas às mulheres da Associação UBOMAL (21 mulheres) foi unânime a referência
à importância da criação das “Casas das Mães” quer na saúde dos/as recém-nascidos/as e das
parturientes quer no apoio do projeto à horticultura. “No início as mulheres não percebiam a
importância de fazer horta (…) A horta trouxe grandes modificações e resolveu muitos
problemas…a alimentação, os furos de água”. Também nas palavras de “homens grandes”
entrevistados, o projeto trouxe “mudança na vida das mulheres e na comunidade” o que pode
indiciar o início de uma alteração de perspetiva do papel da mulher na vida da tabanca visitada
por parte daquele grupo social. Em termos de IG esta intervenção é sustentada com a
participação comunitária, particularmente das mulheres, contribuindo para a sua promoção e
autonomia através da gestão da “Casa das Mães”. Houve acréscimo de trabalho para as
mulheres? Incentivou-se os homens a irem para a horta?

No projeto “Bambaram di Mindjer”, nas entrevistas realizadas a duas alunas finalistas do curso
de licenciatura em Ciências de Educação (ramo Educadores de Infância) foi referida a importância
do projeto (curso) na formação científica e pedagógica das educadoras (havia um único aluno do
sexo masculino num total de 25 alunos inscritos no 2º curso). Foi também reconhecido o valor do
curso na obtenção de emprego dado que a profissão de educadora de infância tem grande
procura no mercado de trabalho da Guiné-Bissau. As questões de género como componente do
curriculum do curso foram também referidas como de grande importância na formação destes
profissionais, por ter permitido reforçar capacidades e competências.
No que se refere aos projetos do MTSSS-PT, no caso específico da “Rede Ajuda, Cooperação e
Desenvolvimento”, destacam-se as ações que se localizam em quatro bairros do Setor Autónomo
de Bissau, em 30 tabancas da região de Quinara (sul do país) e no setor de Safim (região de
Biombo), tendo sido alfabetizadas 2577 mulheres no período 2011-2015 em cursos com a
participação também de alguns homens. As atividades de jumbai (palestras, encontros, etc.) sobre
as mais variadas temáticas (associativismo, participação da mulher na vida política, saúde
reprodutiva e planeamento familiar, etc.) levaram à criação de uma União de Associações com
cerca de 200 associações de mulheres. As ações de animação comunitária em Quinara repartemse por diversas áreas de interesse das populações e contam com o apoio de rádios locais.
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7.3.

Quais os resultados alcançados na implementação dos PPA em função dos Marcadores
de Género 2, 1 e 0?

A resposta a esta questão tem por base os PPA que foram objeto de análise (amostra).
Os resultados alcançados, na perspetiva da IG, nos 5 PPA com Marcador 228, com exceção das
Bolsas, foram eficazes, cumprindo os objetivos definidos.
No que se refere à área da Educação, o projeto “Bambaram di Mindjer – profissionalização das
mulheres e qualificação da educação de infância”, dado os seus objetivos específicos, procurou
potenciar a presença de mulheres e raparigas nas diferentes atividades, quer em número de
formandas quer de formadoras. De igual modo a coordenação e administração financeira do
Curso de Educadoras de Infância, principal objetivo do projeto, também foram executadas por
mulheres. No que respeita à capacitação dos jardins-de-infância, destaca-se o elevado número de
mulheres que integram a direção daqueles estabelecimentos, na sua direção pedagógica e no
número de crianças do sexo feminino que os frequentam (superior a 50%). A entidade executora
do projeto procurou definir novas estratégias de envolvimento e aproximação aos diferentes
públicos-alvo, contribuindo para uma melhor qualidade pedagógica e de gestão do projeto, tendo
as questões de género sido apresentadas e discutidas em diferentes contextos do projeto. Quanto
ao outro projeto de Marcador 2 na área da Educação, trata-se do programa de concessão de
bolsas de estudo, vulgo “Bolsas”, nos vários PALOP e Timor-Leste num total de dezassete projetos
com diferentes marcadores. Neste programa existe, praticamente na totalidade dos regulamentos
de atribuição de bolsas, a referência à igualdade género como critério a adotar (como já referido
na questão 5.2). Apesar de uma tendência de aproximação (figura 11), há uma prevalência de
bolseiros relativamente às bolseiras em todos os tipos de bolsas em todos os países. Em termos
globais, a desagregação por sexo neste período é 35% (mulheres) e 65% (homens) (figura 12). Na
Guiné-Bissau, cujo regulamento de bolsas dá primazia ao critério de igualdade de género, os
bolseiros (211) são mais do triplo das bolseiras (68). São Tomé e Príncipe, com 48% de bolseiras e
Cabo Verde, com 46%, destacam-se pela maior equidade nesta matéria (anexo 8).

28

“Bambaram di Mindjer”, “Atribuição de Bolsas de Estudo”, “Anhacanau Adjanhau”, “Projeto de Combate
à Mutilação Genital Feminina/FNUAP” e “Desenvolver Monapo”.
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Figura 11. Evolução do número total de bolsas atribuídas, por sexo (2011-2015)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela DSC/Camões, I.P.

Em todo o tipo de bolsas há desigualdade de género. É nas bolsas militares e, sobretudo, nas
bolsas policiais que a desigualdade de género é maior, sendo nas bolsas internas que se regista
uma menor desigualdade de género (figura 13). Se considerarmos a distribuição das bolsas por
país (figura 14) a desigualdade é maior nas bolsas de Angola e da Guiné-Bissau.
Figura 12. Distribuição das bolsas, por país, por sexo (2011-2015)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela DSC/Camões, I.P.
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Figura 13. Distribuição das bolsas totais, por tipo de bolsa, por sexo (2011-2015)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela DSC/Camões, I.P.

Figura 14. Distribuição das bolsas, por país, por tipo e por sexo (2011-2015)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela DSC/Camões, I.P.

Na área da Saúde, População e Saúde Reprodutiva, os dois projetos, no universo da amostra,
com Marcador 2 atingiram um grau elevado de realização dos resultados previstos. Como já foi
referido em 7.2, no caso do projeto “Anhacanau Adjanhau – A Mulher Líder na Gestão
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Comunitária os Serviços de Saúde Materno Infantil” foram alcançados os resultados previstos
nomeadamente: (i) 12 Comunidades com o sistema de mutualidade em saúde em funcionamento
nas áreas sanitárias de S. Domingos, Suzana e Varela; (ii) 3 Casas das Mães com cogestão
comunitária que asseguram o funcionamento e qualidade dos serviços prestados nos centros de
saúde de S. Domingos, Varela e Suzana; (iii) 80% dos Agregados Familiares das Comunidades de S.
Domingos, Suzana e Varela foram sensibilizados através das 16 Práticas Fundamentais Essenciais
para a utilização dos serviços de saúde e conhecimento dos direitos das Mulheres em Idade Fértil
e crianças com idade inferior a 5 anos no acesso à saúde.
O segundo projeto na área da saúde com Marcador 2 refere-se ao “Combate à Mutilação
Genital Feminina na Guiné-Bissau” desenvolvido pelo FNUAP que apesar dos resultados
alcançados, ainda constitui uma prática na Guiné Bissau. A área da saúde sexual e reprodutiva
neste país é ainda muito débil e reveladora dos constrangimentos que persistem (instabilidade
política com impacto na mudança de interlocutores, falta de profissionais capacitados, processos
demorados e lentos, entre outros). O facto da legislação que proíbe as práticas de mutilação
genital feminina existir, não é suficiente para acabar com essas práticas. A fiscalização da
implementação da lei é inexistente e coloca em causa os bons resultados que seriam espectáveis.
Não são raras as situações onde é a vítima a custear a deslocação das autoridades policiais ao
local onde foram praticados os crimes, o que pode demonstrar a relação entre os recursos
financeiros e a apresentação de queixas e respetiva averiguação29. Na área Multisetorial, o único
projeto de Marcador 2, “Desenvolver Monapo – Construir o Futuro”, em Moçambique, teve como
principais resultados globais, no que diz respeito às questões de género: (i) melhores condições
nos serviços de saúde (de trabalho, de atendimento e de bem-estar dos/as utentes, sobretudo às
grávidas, parturientes e crianças recém-nascidas), pela remodelação e melhoramentos efetuados
no Centro de Saúde, ampliação da maternidade, construção da casa das mães e aquisição de
respetivo equipamento; (ii) aumento da capacidade económica da população, através da
facilitação de inserção no mercado de trabalho (após a formação) sobretudo de mulheres, jovens
e deficientes, e (iii) aperfeiçoamento das formas de liderança e de governação local, através das
discussões do fórum de reflexão local.
Quanto aos PPA com Marcador 1, no total de 29, a sua maior concentração é na área das
Infraestruturas onde os projetos financiados pelo MTSSS-PT assumem especial importância na
promoção dos direitos da mulher e da criança. No caso da Guiné-Bissau as atividades apoiadas

29

Nos casos em que os processos chegaram a julgamento e ditaram pena de prisão, esta não se concretizou
por incapacidade dos estabelecimentos prisionais.
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por aquele ministério português centram-se fundamentalmente nos seguintes pontos: (i)
alfabetização funcional das mulheres; (ii) atividades geradoras de rendimento (pequenos
negócios); (iii) ciclos de formação transversais e (iv) ações de sensibilização no terreno, apoiadas
por animadores comunitários das diferentes instituições.
No caso do projeto “A Casa dos Direitos” na Guiné-Bissau, a dinâmica das ações
implementadas contribuiu para a grande maioria dos resultados esperados, nomeadamente; (i) a
afirmação da Casa dos Direitos como plataforma de diálogo e de apoio à intervenção da
sociedade civil no domínio dos direitos humanos tendo sido muitas as iniciativas dinamizadas
na/pela Casa; (ii) o reforço das capacidades técnicas das OSC em direitos e desenvolvimento; (iii) a
formação de 180 membros de ONG/OSC, parlamentares, jornalistas e animadores de rádio (não há
dados desagregados por sexo); (iv) a realização e difusão de 12 programas de rádio/ano em torno
do tema anual a partir das histórias dos direitos das mulheres envolvendo uma rede de 10 rádios;
(v) a realização de 6 ações, por ano, de trabalho com escolas em meio urbano e rural e elaboração
e distribuição de materiais pedagógicos; (vii) a realização de uma conferência anual sobre direitos
das mulheres.
Quanto aos projetos com Marcador 0, em número de 24, centrados fundamentalmente na
área do Governo e Sociedade Civil, integra maioritariamente projetos ligados à segurança e ao
fortalecimento dos sistemas judiciários dos diferentes países parceiros. A não existência de
relatórios de execução dos projetos limita a resposta a esta questão. Também o trabalho de
campo realizado na Guiné-Bissau não recolheu evidências sobre esta dimensão de análise.

7.4.

Os resultados alcançados nos países parceiros em desenvolvimento permitiram produzir
efeitos duradouros?

Também aqui a equipa de avaliação teve dificuldade em encontrar evidências que permitam
responder objetivamente a esta questão pelas razões já referidas, nomeadamente a forma como
os projetos foram elaborados, implementados e acompanhados (sem uma preocupação de
perspetiva de género). Acresce a ausência de informação relevante sobre esta matéria nos países
parceiros. A amostra definida, tal como igualmente já referido, também não facilitou esta análise.
Relativamente aos efeitos duradouros alcançados nos projetos da amostra, tendo como
referência o documento “Objetivos de Desenvolvimento do Milénio” e em particular o ODM 3
estabelecido naquele Documento para os primeiros 15 anos do século XXI pode ser referido o
seguinte:


Meta: Eliminar a disparidade entre géneros no ensino primário e secundário, se possível
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até 2005, e em todos os níveis de ensino, até 2015
O quadro geral do progresso do ODM 3 nos países parceiros da Cooperação Portuguesa,
segundo um relatório publicado em 2012 pela CPLP dava conta que a grande maioria dos países da
daquela Comunidade “registava atrasos insuperáveis no ODM 3 (…)”. Cabo Verde era o país mais
bem posicionado seguido de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique que registavam progressos
importantes no referente a esta matéria. Em São Tomé e Príncipe o grau de improbabilidade é
muito elevado relativamente ao cumprimento do ODM 3. No que se refere a Timor-Leste, o
relatório é explícito sobre a pouca informação existente sobre o progresso deste objetivo. Apesar
do número de bolsas atribuídas pela CP ter diminuído cerca de 10% em termos globais entre 2011
e 2015, em termos de igualdade de género assistiu-se a um aumento crescente, em termos
percentuais, das bolsas atribuídas a mulheres naquele período. Em 2011 a relação foi de 30%
(mulheres) e 70% (homens) e em 2015, 39% (mulheres) e 61% (homens).
Se nos situarmos numa perspetiva pós-2015, fora do nosso período de análise mas onde se
enquadra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 que tem como finalidade, alcançar, até
2030, a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, raparigas e meninas em todas as
partes do Mundo, e percorrermos as 9 metas com contribuição da CP constantes da amostra em
análise, na ótica do que se quer atingir, podemos afirmar o seguinte:
•

Meta 6 – Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos

reprodutivos, em conformidade com os documentos das Conferências internacionais realizadas
(Plano de Ação dePequim-1995, etc.)
No caso da Guiné-Bissau o projeto “Anhacanau Adjanhau” contribuiu para a criação de
melhores condições nos serviços de saúde reprodutiva nas áreas sanitárias de Varela, Susana e S.
Domingos, nomeadamente: (i) a criação de três Casas das Mães com cogestão comunitária que
assegura o funcionamento e qualidade dos serviços a grávidas, parturientes e crianças recémnascidas daquelas localidades do norte do país e, (ii) a sensibilização através de práticas
fundamentais essenciais para a utilização dos serviços de saúde e conhecimento dos direitos das
Mulheres em Idade Fértil e crianças <5 anos no acesso à saúde.
• Meta 7 – Realizar reformas para garantir às mulheres direitos iguais aos recursos
económicos (controlo sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança,
etc.)
O contributo observado no âmbito do projeto “Dinamização dos Circuitos Comerciais
Regionais” na região norte da Guiné-Bissau, centrado no fortalecimento das redes de pequenos
produtores principalmente mulheres, vai ao encontro daquela meta. No último ano da ação, além
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da consolidação dos investimentos através dos fundos de arranque e fatores de produção,
reforçando lojas e os parques de máquinas das organizações dos produtores intervenientes, o
projeto realizou uma forte componente formativa, de cariz essencialmente prático, permitindo o
reforço das atividades produtivas, passando pela gestão de pequenos negócios, ao marketing, ao
papel das rádios, ao fabrico de sabão e fruticultura. Apesar deste contributo, não se antevê
alteração na legislação e reformas que garantam novos direitos económicos às mulheres.
• Meta 8 – Aumentar o uso das tecnologias, em particular as tecnologias de informação e
comunicação para promover o empoderamento das mulheres
No contexto do uso das tecnologias, no âmbito do projeto “Anhacanau Adjanhau” na região de
Cacheu, na Guiné-Bissau, é de referir a exposição “Fotografar é dar Vida”, uma atividade de
fotografia participativa, realizada em julho de 2016 nas comunidades de Suzana e Varela (GuinéBissau), que culminou com uma exposição fotográfica itinerante. Ao longo de três semanas, um
grupo de 28 mulheres guineenses de etnia felupe utilizou a fotografia como forma de expressão e
partilha das suas experiências, anseios e rotinas. Esta iniciativa, testemunhada no terreno pela
Equipa de Avaliação é um contributo importante para uma nova atitude de envolvimento e
participação das mulheres na comunidade.

8. Foi assegurada a sustentabilidade financeira e técnica para a continuação das ações de
promoção da igualdade de género nos principais países parceiros da CP?

Ainda que se possa afirmar que a CP contribuiu para o empoderamento das mulheres em alguns
contextos (caso da Guiné-Bissau), não há evidências de que esse contributo tenha
sustentabilidade técnica e financeira. Em nenhum dos projetos analisados foram planeadas e
implementadas estratégias de saída (onde se incluem a garantia de recursos humanos e
financeiros) nem ações de formação sobre igualdade de género para as pessoas envolvidas na
respetiva implementação.
Acresce que a envolvente macro, ao nível do país, não é facilitadora da sustentabilidade. Apesar
de nos PALOP e em Timor-Leste existir alguma legislação e Planos Nacionais que tentam
impedir as práticas nocivas, em termos de IG (casamentos precoces, forçados envolvendo
crianças, bem como a mutilação genital feminina) e outras formas de discriminação contra as
mulheres e as raparigas, não há mecanismos que garantam o seu cumprimento. As poucas
ferramentas operacionais, a par de recursos limitados, tornam a aplicabilidade daquela
legislação muito restrita limitando a sustentabilidade dos projetos.
8.1.

Os/as detentores/as de interesse dos países parceiros da CP foram devidamente
empoderados/as garantindo que os objetivos de igualdade de género estão
devidamente refletidos a todos os níveis da governação (nacional e local)?
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A sustentabilidade deverá ser entendida enquanto probabilidade de os benefícios perdurarem
a longo prazo após conclusão de um projeto. Apesar de diferentes estádios de produção
legislativa sobre IG, ao nível da governação nacional dos PALOP e Timor-Leste existe alguma
legislação e Planos Nacionais que tentam impedir as práticas nocivas, em termos de IG
(casamentos precoces, forçados envolvendo crianças, bem como a mutilação genital feminina) e
outras formas de discriminação contra todas as mulheres e raparigas. No entanto, a inexistência
de mecanismos que garantam o seu cumprimento, as poucas ferramentas operacionais e a falta
de um sistema de gestão do conhecimento, a par de recursos limitados, tornam a aplicabilidade
daquela legislação muito restrita tornando a sustentabilidade dos projetos, com um referencial de
IG, muito baixa.
Ainda que se possa afirmar que a CP contribuiu para a melhoria das condições de vida de
algumas mulheres em alguns contextos (caso da Guiné-Bissau), não há evidências de que esse
contributo tenha sido propositado o que lhe retira sustentabilidade técnica e financeira.
Ainda nos projetos objeto de análise na Guiné-Bissau, a continuação dos benefícios resultantes
das ações não indicia alterações significativas nas questões da IGEM. Nas entrevistas realizadas, foi
unânime a resposta dos atores relativamente aos bons resultados alcançados, quer no projeto
ligado à agricultura, quer no da saúde, no que diz respeito à melhoria das condições de vida das
mulheres. No que se refere ao projeto dos circuitos comerciais agrícolas, uma otimização dos
canais de distribuição pode concorrer para a sustentabilidade mas não poderá ser considerada
determinante de maior empoderamento das mulheres na comunidade local porque não altera os
papéis que socialmente lhe são atribuídos. No caso do projeto de saúde reprodutiva, apesar da
melhoria de algumas condições de assistência sanitária e de alguma capacidade organizadora das
mulheres locais, a sustentabilidade dos resultados positivos obtidos é baixa.
Em termos globais, esta situação é consentânea com a falta de sustentabilidade financeira e
técnica ao nível nacional nos diferentes países, onde como já foi referido na questão 2.2, a
ausência de orientação e recursos específicos sobre esta matéria são notórias em todas as fases do
ciclo do projeto bem como ao nível da programação e planeamento com os países parceiros da
cooperação portuguesa.

8.2.

Foram assegurados os recursos (financeiros, materiais e/ou humanos) necessários à
continuação das ações de promoção da igualdade de género? De que forma?

Esta questão está intimamente ligada à definição de estratégias de saída dos projetos,
planeando e implementando atividades que garantam a apropriação e assunção dos encargos e
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responsabilidades por parte da/os beneficiária/os.
A ausência de estratégias de saída nos PPA constitui uma limitação à promoção da apropriação
e sustentabilidade das intervenções.
Com base na amostra e na informação disponibilizada, em nenhum dos projetos analisados
foram planeadas e implementadas estratégias de saída (onde se incluem a garantia de recursos
humanos e financeiros) nem ações de formação sobre igualdade de género para as pessoas
envolvidas na respetiva implementação. Em alguns casos, o que se constatou foi que apesar de
estarem previstas ações de formação, a informação disponível não permite saber se estas ações se
destinavam (ou não) exclusivamente às mulheres.
Em nenhum dos projetos da amostra, os próprios técnicos foram objeto de
formação/sensibilização sobre a problemática da igualdade de género.

4. CONCLUSÕES, LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES
4.1. Conclusões
4.1.1. Conclusões gerais
Os compromissos assumidos ao nível internacional em matéria de igualdade/equidade de
Género não se traduziram em prioridades na prática da CP. Existe uma grande distância entre a
retórica e as medidas concretas. A aprovação da Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade de Género não se traduziu numa abordagem reforçada da igualdade de género.
Portugal faz parte do grupo de países que menos atenção tem dado às questões de género na
cooperação para o desenvolvimento, quer em projetos específicos, quer na transversalidade do
tema. Muitos dos problemas /constrangimentos e limitações identificadas nesta avaliação são
comuns a outros doadores. De uma forma geral:
 Apesar do compromisso político, traduzido na aprovação da Estratégia e na inclusão da
igualdade de género na Visão Estratégica e no Conceito Estratégico, não há uma
incorporação sistemática das questões de género ao nível macro;
 As questões de género não são uma prioridade organizacional para nenhum dos atores da
CP;
 Não há formação adequada dos RH em nenhuma das instituições e/ou organizações da CP;
 Não há orçamento específico destinado às questões de género e os orçamentos da
cooperação não são sensíveis ao género;
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 O género tende a ser sinónimo de mulheres. Mas, o género é uma questão de poder, muito
mais ampla, que está relacionada com os papéis sociais que são atribuídos a mulheres e
homens;
 Os objetivos, metas e indicadores de género são fracos ou inexistentes e, em consequência,
raramente são monitorizados ou reportados;
 Os sistemas de acompanhamento e avaliação são frágeis ou têm muitas limitações quanto
às questões de género;
 Um ponto forte da CP é o investimento em questões de direitos de vanguarda, como o
combate às práticas tradicionais prejudiciais como a mutilação genital feminina e o apoio
aos direitos da saúde sexual e reprodutiva.

4.1.2. Relevância
A relevância das questões da igualdade de género na CP é muito limitada. Nem todos/as os/as
técnicos/as da cooperação conhecem a Estratégia e os/as que a conhecem, ou sabem da sua
existência, não a usam para orientar o seu trabalho.
Os PIC/PEC não incluem de forma sistemática os documentos de orientação política na área da
igualdade de género, quer de Portugal, quer dos países parceiros.
Não há recursos humanos afetos, a tempo integral, à promoção da igualdade de género, quer
na programação da cooperação com os parceiros, quer na conceção dos PPA.
Há uma clara discrepância entre os compromissos assumidos ao nível internacional e os
recursos disponibilizados para o efeito.
4.1.3. Eficácia
As análises contextualizadas de género são raras nos documentos da CP (PIC/PEC, PPA) e não
há preocupação de integrar os objetivos, metas e indicadores de igualdade de género de forma
transversal nos PPA. O Plano de Ação da Estratégia não foi implementado nem monitorizado.
Como corolário, o sistema de acompanhamento e avaliação carece de integração sistemática da
perspetiva de género. Os mecanismos de A&A não funcionam numa ótica de género – não é
possível acompanhar/avaliar o progresso, documentar boas práticas e integrar lições aprendidas.
De uma forma geral, os relatórios de acompanhamento, finais e de avaliação raramente vão além
de informação sobre as atividades realizadas e poucos fornecem informação desagregada por
sexo. Ou seja, o conhecimento sobre os resultados das intervenções numa ótica de género é
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muito limitado não sendo possível avaliar com rigor a eficácia da promoção da igualdade de
género na CP.
No Camões, I.P. não há recursos humanos a trabalhar este tema de forma exclusiva. Não há
um sistema de gestão centrado nas questões de género. A ligação entre o plano multilateral e o
plano bilateral carece de aprofundamento. A atribuição do marcador género é feita de acordo
com os padrões da OCDE. Contudo, os/as técnicos/as superiores que inscrevem e verificam a
atribuição deste marcador também não têm formação específica sobre género.
Os resultados obtidos são limitados e devem-se a um número muito reduzido de intervenções
(MGF, agricultura, saúde reprodutiva…). A integração de uma perspetiva de género de forma
estruturada e contínua é muito limitada, impedindo que tenha sido dado um contributo
significativo para a promoção da igualdade de género. O facto de avaliações de outros doadores
chegarem a conclusões semelhantes sugere-nos que a cooperação para o desenvolvimento em
geral tem dificuldade de contribuir efetivamente e de forma sustentável para melhorar as
relações de género. Esta realidade não será alheia à essência e objetivo da abordagem de género
(a transformação/mudança social).

4.1.4. Eficiência
A avaliação da eficiência da integração da dimensão de género na CP não é exequível. A
estratégia e respetivo Plano de Ação não contaram com um envelope financeiro associado. No
Camões, I.P. bem como nos restantes atores da CP, não existe uma linha orçamental indicativa
autónoma. A contabilização é feita a posteriori, aquando da contabilização da APD.
Num contexto de declínio do orçamento para a APD, no período em avaliação, os PPA com
Marcador 2 e 1 foram residuais no contexto da APD portuguesa. Entre 2011 e 2015 a Estratégia da
CP para a Igualdade de Género não permitiu alavancar recursos financeiros necessários para
implementar as ações previstas no seu Plano de Ação nem foi promotora de um maior número de
projetos com Marcadores de Género 2 e 1.
Os Marcadores 2 e 1 teoricamente significam que parte do orçamento de determinada
intervenção terá sido destinada à integração das questões de género. Na prática, porém, a
ausência de formação sobre igualdade de género de quem atribui o marcador pode levar a
alguma inconsistência na atribuição das pontuações tornando difícil determinar com rigor os
recursos utilizados para a promoção da igualdade de género.
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Nos PPA analisados, a ausência de objetivos, metas e indicadores específicos para a promoção
da igualdade de género não permitiu contabilizar os recursos financeiros com rigor e analisar a
eficiência da sua utilização.
4.1.5. Efeitos/impacto
A Estratégia da CP para a Igualdade de Género foi irrelevante quer para os PIC/PEC quer para
os PPA. O Plano de Ação também foi irrelevante. Ambos são pouco conhecidos pelos atores da
CP. Não produziram qualquer efeito de integração sistemática das questões de género no
planeamento e nas intervenções da CP.
Se a informação sobre os resultados alcançados é escassa, a informação sobre potenciais
efeitos/impactos é ainda mais rara.
A atenção insuficiente dada às questões de género na fase inicial dos PPA dificulta o
acompanhamento e a avaliação. O problema de uma visão limitada dos resultados começa
durante a fase de design da intervenção. Na maior parte dos casos, faltam indicadores específicos
de género que vão além do nível de atividade/produto para os/as beneficiários/as finais. Os dados
de acompanhamento desagregados por sexo não são recolhidos na fase de implementação. Este
estado de coisas contribui para a falta de atenção aos direitos das mulheres e à igualdade de
género em muitas avaliações. Isso também se aplica às próprias avaliações do Camões, I.P.
embora existam exceções (enunciadas na questão 1.3). Normalmente, as avaliações ocorrem
antes do final ou logo após a implementação dos projetos, não permitindo identificar eventuais
efeitos, dado que as mudanças fundamentais (os impactos) na desigualdade de género levam
muito mais tempo para se materializar – são geracionais. Apesar destas limitações, pode afirmarse que em alguns casos, há indícios de efeitos – setores da educação, saúde e desenvolvimento
rural na Guiné-Bissau – mesmo que não tenha sido seguida uma abordagem de integração de
género.
4.1.6. Sustentabilidade
Não é possível aferir, com rigor, o contributo da cooperação portuguesa para a
sustentabilidade da promoção da igualdade de género através dos programas e projetos. Ainda
que se possa afirmar que a CP contribuiu para o empoderamento das mulheres em alguns
contextos (caso da Guiné-Bissau), não há evidências de que esse contributo tenha sido intencional
o que lhe retira sustentabilidade técnica e financeira.
A ausência de mecanismos que garantam a inclusão da igualdade de género nos PPA, as
poucas ferramentas operacionais e a falta de um sistema de gestão do conhecimento, a par de
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recursos

limitados

tornam

a

sustentabilidade

muito

reduzida.

Não

há

linhas

de

orientação/manuais que forneçam um enquadramento para formalmente dar orientações sobre o
género em termos de sustentabilidade.
4.2 Lições aprendidas
Desta avaliação, de outras avaliações realizadas por outros doadores à integração da igualdade
de género na cooperação para o desenvolvimento e de estudos promovidos pela OCDE é possível
identificar as seguintes lições:
1. Um fator fundamental para uma efetiva implementação de uma política de género inclui:
i) uma estrutura administrativa e uma linha de comando e responsabilidade (existência de
uma unidade/pessoa dedicada em exclusivo às questões de género, com um mandato
transversal); ii) recursos disponíveis.
2. As questões de género devem ser incluídas na conceção e implementação de todas as
políticas, programas e projetos e não apenas nos que lidam com as mulheres. A
responsabilidade de integração de uma perspetiva de género é não só do Camões, I.P. mas
também dos restantes atores da CP. Isto significa incluir objetivos, metas e indicadores de
género e não apenas referências ao mainstreaming do género, o que se traduz numa
diluição da abordagem.
3. A igualdade de género é uma questão de mulheres e de homens. As questões de género
são questões de poder entre mulheres e homens, dos papéis socialmente atribuídos a
umas e a outros e que variam entre países, culturas, temáticas ou grupo social. Promover
a igualdade de género é trabalhar com todas estas dimensões. Exige liderança política e
programação que atenda aos interesses estratégicos das mulheres e dos homens bem
como às suas necessidades práticas. Como grande parte dos projetos se concentram nas
mulheres, tendem a ter um impacto limitado.
4. Os projetos económicos que incluem mulheres parecem possuir um potencial de
transformação das relações de género, contribuindo para o seu empoderamento: as
mulheres conseguem aumentar a sua produção e rendimento. Esse incremento dá-lhe
maior autoestima e autoconfiança fortalecendo a sua posição no lar e na sociedade e
aumentando o poder de iniciativa e de desenvolvimento de competências até então
subvalorizadas.
5. Medir o que é feito. Os métodos quantitativos e qualitativos que evidenciem o que está a
ser feito e o que foi alcançado são essenciais. O sistema de acompanhamento & avaliação
deve permitir não só conhecer o que é feito mas também extrair lições sobre o que
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realmente funciona para promover a igualdade de género.
6. Ser realista. A mudança na igualdade de género não é de curto prazo. Requer
compromisso persistente. Importa perceber que os governos têm um papel bastante
limitado na mudança do tecido social e, por vezes, é preciso abordar as causas
profundas/estruturais da discriminação de género. Definir objetivos sensíveis ao género
requer uma lógica de intervenção baseada em análises sólidas e que inclua objetivos e
indicadores alcançáveis, que ajudem a medir e avaliar o progresso registado. As mudanças
exigem tempo – é um processo de longo prazo que leva gerações a materializar-se.
7. As avaliações de outros doadores constataram que os projetos integrados oferecem
melhores oportunidades para abordar questões complexas de género.
8. Existem algumas áreas onde é necessária ação para incorporar a igualdade de género na
cultura de uma organização: 1) A direção de uma organização, a qual deve liderar e apoiar
de forma consistente a integração da igualdade de género; 2) Criar sistemas de
responsabilização e incentivos para que os/as técnicos/as e as equipas não se evadam da
responsabilidade pela apresentação de resultados de igualdade de género; 3) O trabalho
de promoção da igualdade de género deve ser devidamente financiado e deve ser
liderado por técnicos/as com capacidade de liderança na organização; 4) Os
procedimentos e práticas devem ser bem definidos; 5) Deve haver uma abordagem
consistente para registar resultados e divulgar lições. Para que a igualdade de género se
torne parte integrante da cultura de uma organização (integrando a sua missão, valores e
objetivos), é necessária uma ação consistente e sustentada em todas estas áreas.30
4.3 Recomendações
Tendo por base a análise efetuada no capítulo 3 e as conclusões e lições aprendidas, a Equipa
de Avaliação faz dez recomendações ao Camões, I.P., ONG e ministérios setoriais:
Recomendação

Destinatários

R1 – Rever/atualizar a Estratégia da CP para a Igualdade de Género ajustandoa às mudanças entretanto ocorridas quer ao nível interno (CP) quer no
contexto internacional. Submeter a nova Estratégia a aprovação no
Conselho de Ministros para assegurar a sua relevância política e caráter Camões, I.P.
transversal. O Plano de ação é uma boa prática que deve manter-se mas o
mesmo deve identificar os recursos financeiros associados e a
responsabilidade de cada interveniente e respetivo calendário.
R2 – A par da implementação da Recomendação 1, reforçar os recursos Camões, I.P.
humanos na sede com formação e experiência na igualdade de género e,
30

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/48977974.pdf
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simultaneamente, dar a esta temática uma prioridade organizacional.
R3 – Integrar as questões de género no diálogo político com os países
Camões, I.P.
parceiros e no diálogo com todos os atores da CP.
R4 – Integrar a perspetiva de género nos documentos orientadores (PEC)
ligando-a a metas e indicadores ajustados à realidade de cada país parceiro Camões, I.P.
que possam ser monitorizados e avaliados.
R5 – Refletir o forte apoio dado ao nível multilateral ao ODS 5 na abordagem
bilateral, traduzindo simultaneamente o forte compromisso político para a
Camões, I.P.
área do género ao nível nacional, implementando desta forma as
orientações do Exame do CAD de 2015.
R6 – A definição de linhas de orientação/diretrizes sobre a integração da
igualdade de género nos PPA dos diferentes atores da CP ajudaria a
fortalecer o desenvolvimento de indicadores desagregados por sexo e uma Camões, I.P.
abordagem de gestão centrada nos resultados da promoção da igualdade
de género.
R7 – Identificar pontos focais em cada instituição/ator da CP para as questões
de género para apoiar a implementação da Estratégia, quer na sede, quer Atores da CP
no terreno.
R8 – Promover/realizar formação sobre igualdade de género, quer na sede
(Camões, I.P. e restantes atores da CP), quer no terreno, incluindo a forma
como se codificam/classificam as despesas com a igualdade de género e o
uso mais consistente do sistema de marcadores de género. Esta formação
deverá promover a melhoria das competências de acompanhamento (com
base em indicadores), avaliação e aprendizagem interna e entre parceiros.

Camões, I.P.
CIG
Plataforma
portuguesa das
ONGD

R9 – Integrar uma perspetiva de género no ciclo de gestão dos PPA, a começar Camões, I.P.
pela avaliação ex-ante, dando um peso significativo às questões de género
nessa avaliação, integrando de forma adequada a igualdade de género na Ministérios
setoriais
gestão centrada dos resultados.
R10 – Incluir dados quantitativos e qualitativos na definição dos resultados
Todos os atores
dos PPA para melhor captar a complexidade envolvida na promoção dos
da CP
direitos das mulheres e da igualdade de género.
R11 – Incluir nos relatórios dos PPA informação (quantitativa e qualitativa)
relativa às questões de género (eventualmente através da definição de um
Todos os atores
formulário/relatório modelo a ser aplicados por todos os atores da CP) e
da CP
fortalecer os sistemas internos de gestão do conhecimento sobre esta
temática.
R12 – Definir linhas de orientação para a elaboração de PPA de modo a
contemplar esta e outras temáticas transversais. Quando emite parecer Camões, I.P.
prévio, o Camões, I.P. deve acautelar que estas questões foram integradas.
R13 – Incrementar o número de projetos com marcador 2, já que a
feminização da pobreza é um problema estrutural nos países parceiros. Todos os atores
Incluir marcador 2 em todas as áreas da saúde em que as questões da da CP
igualdade de género são mais transversais.
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ANEXOS
Anexo 1. Termos de Referência
AVALIAÇÃO CONJUNTA
A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE DO GÉNERO NA COOPERAÇÃO PORTUGUESA
2011-2015

1. ENQUADRAMENTO
A igualdade de género está hoje consagrada internacionalmente como uma questão de direitos
humanos e de justiça social e como um valor fundamental do desenvolvimento, visão que é
partilhada pela Cooperação Portuguesa (CP) no quadro de referência da legislação nacional e dos
compromissos internacionalmente aceites. A igualdade de género significa acesso a iguais
oportunidades entre mulheres e homens a recursos, aos direitos e ao poder e para participar de
forma plena, na vida económica, política, social, cívica e cultural das comunidades, países e
regiões.
A igualdade entre mulheres e homens é, desde 1976, um princípio fundamental da
Constituição da República Portuguesa, cabendo ao Estado não apenas assegurar o direito à
igualdade mas promovê-lo ativamente. A integração da dimensão da igualdade de género nos
diferentes níveis da administração pública, nas práticas e rotinas das diversas instituições e
entidades que integram a sociedade portuguesa tem sido um processo que tem envolvido uma
multiplicidade de atores e que se consubstancia, por exemplo, na elaboração, implementação e
reporte dos Planos Nacionais para a Igualdade, habitualmente com uma periodicidade trienal.
Portugal tem vindo a assumir compromissos internacionais que visam promover a igualdade
entre mulheres e homens no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, como a Convenção
das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(CEDAW) adotada em 1979, os planos de ação aprovados nas quatro grandes Conferências das
Nações Unidas sobre as Mulheres (México, 1975; Copenhaga, 1980; Nairobi, 1985 e Pequim, 1995)
e na Conferência sobre População e Desenvolvimento, Cairo, 1994, e revisões que se seguiram às
Conferências, a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1325 (2000), os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), em particular o ODM 3 especificamente
dedicado à promoção da igualdade de género e empoderamento das mulheres (2005), e as suas
sucessivas avaliações, o Consenso Europeu para o Desenvolvimento (2005), a Declaração de Paris
sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento (2005), a Agenda de Ação de Acra (2008) e o Plano
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de Ação de Busan (2011), o Plano de Ação 2010-2015 para operacionalizar as Conclusões do
Conselho sobre Igualdade de Género e Empoderamento das mulheres na Cooperação para o
Desenvolvimento (2007), o Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género 2016-2019, da
Comissão Europeia, as Conclusões do Conselho sobre o Género no Desenvolvimento e sobre uma
Nova Parceria Global para a Erradicação da Pobreza e o Desenvolvimento Sustentável pós-2015
(maio de 2015), Novo quadro para a Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres:
transformando a vida de meninas e mulheres através das relações externas da UE (2016-2020)
(setembro de 2015), a Declaração Final da III Conferência do Financiamento para o
Desenvolvimento (julho 2015), as Resoluções e Declarações aprovadas no âmbito da CPLP e a
Agenda 2030 (2015) com ênfase no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5.
A aprovação, em 2011, da Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género,
constituiu um importante marco ao criar um quadro de atuação comum para as atividades da CP
neste âmbito, estabelecendo objetivos, princípios, mecanismos e instrumentos para a promoção
efetiva e sustentável da igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas nos
países parceiros em desenvolvimento. O seu Plano de Ação identificou 8 eixos de atuação,
enumerando para cada um deles os resultados esperados, as medidas/ações a implementar, as
instituições envolvidas e os indicadores.
Mais recentemente, o Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020, aprovado
em 2014, destaca a igualdade de género como uma das áreas transversais da CP fundamental para
a prossecução dos objetivos de desenvolvimento e um importante contributo para a coerência de
políticas. Destaca a importância de reforçar a transversalização da dimensão da igualdade entre
mulheres e homens na CP em ambos os planos bilateral e multilateral, nas parcerias com os atores
da sociedade civil e com o setor privado.
De referir, ainda, os vários instrumentos nacionais, a saber o II Plano Nacional de Ação para a
Implementação da Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1325 , o V Plano
Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação 2014-2017 (V PNI) , o V
Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017
(VPNPCDG), que inclui o III Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital
Feminina 2014-2017 (III PAPEMGF) e do III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de
Seres Humanos 2014-2017 (III PNPCTSH) .
Entre 2011 e 2015 a APD Portuguesa total foi de 1,9 milhares de milhões de €. Para o mesmo
período, aproximadamente 151 milhões € corresponderam a projetos cujo objetivo principal ou
significativo era a igualdade de género, e cujos países beneficiários foram os principais parceiros
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em desenvolvimento da CP (PALOP e Timor-Leste).
Os/as principais detentores/as de interesse da presente avaliação são: o Camões, I.P., a CIG –
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, os ministérios setoriais, instituições,
organizações da sociedade civil e setor privado que implementam programas, projetos e ações de
cooperação. As entidades parceiras institucionais dos países beneficiários da CP que atuam na
área da igualdade de género integram igualmente a lista de detentores/as de interesse.

2. OBJETO E FINALIDADE DA AVALIAÇÃO
O objeto da avaliação é a integração da dimensão de género nas atividades da Cooperação
Portuguesa (programas, projetos e ações) entre 2011 e 2015 com os seus principais países
parceiros de desenvolvimento (PALOP e Timor-Leste).
A realização desta avaliação tem por base os seguintes factos:


As avaliações pelos pares promovidas pelo CAD (Comité de Ajuda ao Desenvolvimento) da
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) efetuadas a
Portugal desde os finais dos anos 1990, têm apontando uma fragilidade constante nesta
área, quer pela falta de recursos humanos qualificados na agência portuguesa de
cooperação para o desenvolvimento, quer pela inexistência de um planeamento claro de
como integrar, de um modo transversal, a igualdade de género nos programas, projetos e
ações.



A Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género, aprovada em 2011,
não ter sido objeto de avaliação, embora a mesma tenha previsto a realização de uma
avaliação periódica, a cada dois anos, promovida pelo então IPAD e em colaboração com a
CIG.



O Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 identifica a igualdade de
género como uma das áreas transversais, destacando a sua relevância para a coerência de
políticas, e a necessidade de reforçar a transversalidade da dimensão de género nos
planos bilateral e multilateral, nas parcerias com atores da sociedade civil e com o setor
privado.

Neste contexto, a finalidade da avaliação é: (i) descrever e analisar a forma como a igualdade
de género tem vindo a ser integrada, ou não, de um modo transversal, nas ações promovidas pela
Cooperação Portuguesa; (ii) identificar possíveis boas práticas e lições e (iii) fazer recomendações
para o futuro em matéria de igualdade de género na CP. Os/as principais destinatários/as da
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avaliação são os/as decisores/as políticos/as, intervenientes nas ações de Cooperação Portuguesa,
quer públicos, quer privados, da sociedade civil, entre outros/as, e dos países parceiros em
desenvolvimento.

3. ÂMBITO DA AVALIAÇÃO
A avaliação compreende o período entre 2011 e 2015 (5 anos) e centra-se nas
atividades/intervenções reportadas como Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), financiadas
pelo Estado Português naquele período, nos seus principais países parceiros de Cooperação
(Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste),
nomeadamente as ações de cooperação bilaterais e multilaterais.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA AVALIAÇÃO
A avaliação é temática, sumativa e, simultaneamente, formativa pretendendo contribuir para a
apresentação dos resultados alcançados na integração da igualdade de género na Cooperação
Portuguesa, tendo subjacente a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género.
Deverá contribuir igualmente para a aprendizagem de lições e melhoria do desempenho no
futuro.
Este exercício tem como objetivo global a apresentação do estado da arte da Igualdade do
Género na CP. Os seus objetivos específicos são os seguintes:
 Identificar de que forma a transversalidade da dimensão de género, tal como definida na
Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género e Conceito Estratégico da
Cooperação Portuguesa 2014-2020, se reflete no ciclo de gestão da cooperação com os
principais países parceiros de cooperação;
 Analisar de que forma, e com que resultados, a CP apoia os seus países parceiros em
desenvolvimento na integração das questões de igualdade de género nas respetivas
estratégias e políticas setoriais;
 Aferir a relevância da Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género no
contexto das intervenções promovidas pela CP no período em análise e de que forma a sua
aprovação contribuiu para uma melhoria da integração transversal da igualdade de género;
 Identificar boas práticas, constrangimentos, lições aprendidas;
 Elaborar recomendações que contribuam para a implementação de atividades/intervenções
futuras que promovam a igualdade de género no âmbito da Cooperação Portuguesa.
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5. QUESTÕES DA AVALIAÇÃO
As questões a que a Equipa de Avaliação deverá dar resposta são as seguintes:
1. Como é que a perspetiva de género é incorporada nos programas, projetos e ações da CP nas
diferentes áreas setoriais (educação, boa governação, saúde, direitos humanos incluindo a
paz e a segurança, justiça, etc.)?
1.1. A Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género constitui o quadro de
referência e a base de diálogo para todos/as os/as detentoras/es de interesse da CP?
Contribuiu para uma coerência de políticas?
1.2. Os Planos Nacionais para a Igualdade de Género dos principais países parceiros de
cooperação e as respetivas prioridades em matéria de IGEM (Igualdade de Género e
Empoderamento das Mulheres) são tidos em consideração na conceção e programação
dos programas estratégicos de cooperação?
1.3. É feita uma análise à situação de mulheres e homens, em todo o ciclo de gestão dos PPA
(diagnóstico, conceção, programação, implementação, acompanhamento e avaliação)? Há
fases deste ciclo em que esta análise é mais evidente?
1.4. Em que medida é assegurada uma articulação com os/as diferentes detentores/as de
interesse da CP e dos países parceiros com vista a garantir a transversalidade da igualdade
de género nos PPA?
1.5. Quais têm sido os principais setores apoiados em matéria de IGEM?

1. Qual a relevância que a temática de igualdade de género assume nos/as diferentes
detentores/as de interesse da CP, nomeadamente no Camões, I.P. e nos ministérios
sectoriais?
1.1. Existem

recursos

humanos

com

formação

adequada

e

que

asseguram

o

acompanhamento e a integração das questões de igualdade de género no trabalho
realizado ao nível bilateral e multilateral? Existem ações de formação interna ou partilha
de conhecimento sobre a temática?
1.2. Quais foram os recursos financeiros usados para a integração do género nos programas,
projetos e ações apoiados pelos diferentes atores da CP no período em análise?

2. Em que medida os objetivos da Igualdade de Género foram alcançados nas ações de
cooperação para o desenvolvimento?
2.1. Qual o grau de implementação da Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade
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de Género? Quais os fatores que contribuíram, positiva ou negativamente, para a
prossecução dos seus objetivos?
2.2. De que forma os planos nacionais são tidos em consideração na elaboração e
implementação de programas, projetos e ações de cooperação?

3. Qual o papel da CP na discussão internacional da temática da igualdade de género e quais as
suas vantagens comparativas?
3.1. Qual tem sido o papel da CP no quadro internacional? Quais os resultados alcançados,
positivos e negativos?
3.2. Existem experiências ou instrumentos de outras entidades e/ou países doadores que
possam servir de aprendizagem e/ou exemplo para melhorar a atuação da CP nesta área?
3.3. Que vantagens comparativas, se existirem, tem a CP na discussão internacional?

4. Quais foram os recursos (financeiros e humanos) utlizados pela CP, entre 2011 e 2015, para a
implementação dos objetivos da Igualdade de Género nas ações de cooperação para o
desenvolvimento?
4.1. Qual o peso dos programas, projetos e ações de APD classificados com os Marcadores de
Género 2 e 1 no total da CP durante o período em análise?
4.2. Em que áreas/setores foram atribuídos maiores recursos financeiros?
4.3. Qual é a distribuição entre os recursos despendidos via bilateral e os canalizados pela via
multilateral?
4.4. Qual é a posição de Portugal comparativamente a outros países doadores, atendendo ao
peso que o esforço para a integração do género representa no total da CP?

5. A Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género permitiu alavancar
recursos financeiros necessários para implementar as ações e alcançar os resultados definidos
no seu Plano de Ação?

6. Em que medida e com que resultados a CP contribuiu para alcançar o ODM 3/ODS 5
(Promoção da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres)?
6.1. Quais os resultados atingidos na implementação dos PPA analisados/selecionados? No
processo de implementação dos PPA foram identificados constrangimentos, detetadas as
suas causas e tomadas medidas corretivas?
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6.2. Os PPA analisados/selecionados que foram financiados e implementados pela CP
contribuíram, positiva ou negativamente, para mudar a situação de mulheres e homens
nos principais países parceiros de desenvolvimento?
6.3. Quais os resultados alcançados na implementação dos PPA em função dos Marcadores de
Género 2, 1 e 0?
6.4. Os resultados alcançados nos países parceiros em desenvolvimento permitiram produzir
efeitos duradouros?

7. Foi assegurada a sustentabilidade financeira e técnica para a continuação das ações de
promoção da igualdade de género nos principais países parceiros da CP?
7.1. Os/as detentores/as de interesse dos países parceiros da CP foram devidamente
empoderados/as garantindo que os objetivos de igualdade de género estão devidamente
refletidos a todos os níveis da governação (nacional e local)?
7.2. Foram assegurados os recursos (financeiros, materiais e/ou humanos) necessários à
continuação das ações de promoção da igualdade de género? De que forma?

6. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO
A avaliação será desenvolvida conjuntamente pelo Camões, I.P e pela CIG – Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género.
Será feita uma seleção das intervenções a avaliar com base num processo de amostragem a
definir pela Equipa de avaliação. A abordagem metodológica a seguir pela Equipa de Avaliação
deverá incluir a análise documental e a realização de entrevistas em Portugal e, caso se justifique,
em alguns dos países parceiros da CP, bem como outros métodos de pesquisa que as/as
avaliadores/as considerem adequados tendo por base o objeto de avaliação.

A análise deverá basear-se, inter alia, na informação sobre os PPA da CP, relatórios de
progresso, análises e outros estudos realizados, incluindo trabalhos de investigação realizados
tanto pelos países parceiros da CP como por outros/as detentores/as de interesse internacionais.
Neste âmbito, deverão ser tidas em consideração as boas práticas de entidades e/ou países
doadores nesta área. A informação deverá ser validada/triangulada e a qualidade dos dados
apreciada de forma transparente destacando, sempre que isso se verifique, as lacunas e/ou pouca
qualidade da informação. A Equipa de Avaliação deverá elaborar uma matriz de avaliação que
norteará a avaliação.
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Deverá ser feita uma distinção entre conclusões e recomendações da avaliação, devendo as
conclusões basearem-se em evidências e serem referenciadas. A avaliação deve respeitar as
“Normas de Qualidade para a Avaliação do Desenvolvimento”, do CAD/OCDE, e basear-se nos
critérios da relevância, eficiência, eficácia, impacto/efeitos (perspetiva de resultados alcançados) e
sustentabilidade.

7. PROCESSO DA AVALIAÇÃO
A avaliação deverá seguir o habitual processo destes exercícios, compreendendo três fases: (i) a
fase documental, de recolha de informação relevante em Portugal; (ii) a segunda fase, de trabalho
de campo, em que há uma deslocação ao terreno para se efetuar uma análise no local, e (iii) a
terceira, e última, de elaboração e apresentação do relatório final.
Atendendo à especificidade da temática em avaliação, a Equipa de Avaliação deverá apresentar
um relatório após concluída a fase documental, identificando possíveis países parceiros e projetos
a visitar no decurso da fase de trabalho de campo. Esta seleção deverá ter em conta os PPA
analisados/selecionados pela Equipa de Avaliação.
Concluída a segunda fase, a Equipa de Avaliação deverá apresentar um aide memoire e
preparar o relatório final (versões provisória e final) de acordo com o calendário de execução
referido no ponto 9, devendo o mesmo incorporar os comentários de todos/as os/as
detentores/as de interesse. O relatório final deverá seguir o modelo aprovado pelo Camões, I.P.
para o efeito.
A Equipa de Avaliação deverá ter em consideração as convenções terminológicas do Glossário
da Avaliação e Gestão Centrada nos Resultados do CAD/OCDE. A divulgação do relatório final
seguirá as Diretrizes para a Divulgação e Utilização dos Resultados da Avaliação.

8. EQUIPA DE AVALIAÇÃO
A Equipa de Avaliação será constituída por três técnicos/as superiores do Camões, I.P.
(Gabinete de Avaliação e Auditoria) e por técnicos/as superiores da CIG, devendo ter subjacente o
Código de Ética da Avaliação, bem como as Normas para Evitar o Conflito de Interesses no
Processo de Avaliação.

9. CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO
A Equipa de Avaliação deverá respeitar o seguinte calendário:
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Quadro 1 - Calendário da Avaliação
Fase

Produto

Prazo

Responsável

Intervenientes
Camões, I.P.; CIG;

1ª Fase

Relatório Preliminar

Trabalho de

Ministérios
Maio 2017

Gabinete

Equipa de

Setoriais; ONGD;

Avaliação

Outros/as

Reunião de preparação
da fase seguinte.

Equipa de Avaliação

2ª Fase
Trabalho de Campo

A identificar
Aide Memoire

Junho 2017

Equipa de

posteriormente

Avaliação

3ª Fase
Elaboração do

Relatório Final (versão

Setembro

Equipa de

2017

Avaliação

provisória).

Relatório Final

Equipa de Avaliação

Equipa de
Discussão das

Outubro

Equipa de

Avaliação; Camões,

Conclusões e

2017

Avaliação

I.P.; CIG;

Recomendações.

Ministérios
Setoriais; ONGD;
Outros/as

Relatório Final (versão
definitiva).

Outubro

Equipa de

2017

Avaliação
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Equipa de Avaliação

Anexo 2. Matriz de Avaliação
Questões

Indicadores

Fontes de Informação

Métodos e Ferramentas

Detentores de Interesse

Questão 1. Como é que a perspetiva de género é incorporada nos PPA da Cooperação portuguesa nas diferentes áreas setoriais (educação, boa governação, saúde,
direitos humanos incluindo a paz e a segurança, justiça, etc.)? - Critério Relevância
1.1. A Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade de Género constitui o quadro de referência e a
base de diálogo para todos/as os/as detentoras/es de
interesse da CP? Contribuiu para uma coerência de
políticas?

Nº de referências à Estratégia
nos PIC/PEC;
Nº de medidas/ações da
Matriz de Intervenção da
Estratégia que foram
implementadas

1.2. Os Planos Nacionais para a Igualdade de Género dos
principais países parceiros de cooperação e as respetivas
prioridades em matéria de IGEM (Igualdade de Género e
Empoderamento das Mulheres) são tidos em consideração
na conceção e programação dos programas estratégicos
de cooperação?

Nº de países parceiros que
têm Planos Nacionais para
Igualdade de Género;
Nº de referências nos PIC/PEC
ou PPA quanto aos objetivos e
prioridades do país parceiro
em matéria de IG

1.3. É feita uma análise à situação de mulheres e homens,
em todo o ciclo de gestão dos PPA (diagnóstico, conceção,
programação, implementação, acompanhamento e
avaliação)? Há fases deste ciclo em que esta análise é mais
evidente?

Nº de PPA com análise M/H
em todas as fases do ciclo de
gestão;
Nº de PPA com análise M/H
em algumas fases do ciclo de
gestão

- Estratégia IG-CP
- Documento "Coerência
das Políticas"

- Visão Estratégica da CP
(2005)
-Conceito Estratégico
2014
- PIC/PEC (2011-15)

- Entrevistas
- análise documental

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONGD

- Análise documental

Camões, I.P.

- Portefólio de Projetos
- Relatórios anuais

- Análise documental

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONGD

1.4. Em que medida é assegurada uma articulação com
Mecanismos de articulação
- Portefólio de Projetos
os/as diferentes detentores/as de interesse da CP e dos
existentes entre os detentores - Relatórios anuais
países parceiros com vista a garantir a transversalidade da de interesse;
- PIC/PEC (2011-15)

- Análise documental

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONG
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VERSÃO PROVISÓRIA

igualdade de género nos PPA?

Nível de eficácia dos
mecanismos de articulação

Questão 2. Qual a relevância que a temática de igualdade de género assume nos/as diferentes detentores/as de interesse da CP, nomeadamente no Camões, I.P. e nos
ministérios sectoriais? Critério Relevância
Nº de recursos humanos
com formação adequada;
2.1. Existem recursos humanos com formação adequada e % desses recursos
que asseguram o acompanhamento e a integração das
humanos no total dos
questões de igualdade de género no trabalho realizado ao recursos afetos à
nível bilateral e multilateral? Existem ações de formação
cooperação;
interna ou partilha de conhecimento sobre a temática?
Nº de ações de
formação/partilha de
conhecimentos

- Portefólio de Projetos
- Relatórios anuais

- Análise documental

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONG

2.2. Quais foram os recursos financeiros usados para a
integração do género nos programas, projetos e ações
apoiados pelos diferentes atores da CP no período em
análise?

- Portefólio de Projetos
- Relatórios anuais

- Análise documental

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONGD

Volume de recursos
financeiros inscritos

Questão 3. Em que medida os objetivos da Igualdade de Género foram alcançados nas ações de cooperação para o desenvolvimento? Critério Eficácia

3.1. Qual o grau de implementação da Estratégia de
Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género?
Quais os fatores que contribuíram, positiva ou
negativamente, para a prossecução dos seus objetivos?

% de medidas/ações da
Matriz de Intervenção da
Estratégia que foram
implementadas;
Nº fatores positivos e
negativos

-Estratégia IG/CP
-Portefólio de Projetos
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- Análise documental

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONG

3.2. De que forma os planos nacionais são tidos em
consideração na elaboração e implementação de
programas, projetos e ações de cooperação?

Nº de objetivos dos Planos
Nacionais refletidos nos
PPA

- Planos Estratégicos dos
Países Parceiros (2011-15)
- Portefólio de Projetos
- PIC/PEC (2011-15)

- Análise documental

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONG

Questão 4. Qual o papel da CP na discussão internacional da temática da igualdade de género e quais as suas vantagens comparativas? Critério Relevância e Efeitos

4.1. Qual tem sido o papel da CP no quadro internacional? % de resultados positivos
Quais os resultados alcançados, positivos e negativos?
e/ou negativos obtidos

- Conceito Estratégico 2014
-PIC/PEC (2011-15)
- Análise documental
- Relatórios APD do
CAD/OCDE (2011-15)

Camões, I.P.
Ministérios setoriais

4.2. Existem experiências ou instrumentos de outras
entidades e/ou países doadores que possam servir de
aprendizagem e/ou exemplo para melhorar a atuação da
CP nesta área?

Boas práticas de outros
doadores/entidades úteis
para a CP

- Planos Estratégicos dos
Países Parceiros
- Portefólio dos projetos
vários incluindo ONGD

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONGD

4.3. Que vantagens comparativas, se existirem, tem a CP
na discussão internacional?

Nº de vantagens
comparativas da CP

- Análise documental
-Entrevistas

- Relatórios APD do
CAD/OCDE (2011-2015)
- Análise documental
- Conceito Estratégico 2014 -Entrevistas

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONGD

Questão 5. Quais foram os recursos (financeiros e humanos) utlizados pela CP, entre 2011 e 2015, para a implementação dos objetivos da Igualdade de Género nas ações
de cooperação para o desenvolvimento? Critério Eficiência

5.1. Qual o peso dos PPA de APD classificados com os
Marcadores de Género 2 e 1 no total da CP durante o
período em análise?

% de PPA com Marcador 2
no total da APD;
% de PPA com Marcador 1
no total da APD
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- Portefólio de Projetos

- Análise documental

5.2. Em que áreas/setores foram atribuídos maiores
recursos financeiros?

Recursos
financeiros/setor(áreas);
% APD/setores no total da
APD

- Portefólio de Projetos
- Relatórios anuais

- Análise documental

5.3. Qual é a distribuição entre os recursos despendidos
via bilateral e os canalizados pela via multilateral?

% de recursos financeiros
canalizados
bilateralmente;
% de recursos financeiros
canalizados
multilateralmente

- Portefólio de Projetos
- Relatórios anuais

- Análise documental

5.4. Qual é a posição de Portugal comparativamente a
outros países doadores, atendendo ao peso que o esforço
para a integração do género representa no total da CP?

% dos PPA da CP no total
da APD;
% dos PPA de outros
doadores no total da sua
APD

- APD Portuguesa (20112015)
- Relatórios APD do
CAD/OCDE (2011-2015)

- Análise documental

Questão 6. A Estratégia de Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género permitiu alavancar recursos financeiros necessários para implementar as ações e alcançar
os resultados definidos no seu Plano de Ação? - Critério Eficiência
Nº de ações não
implementadas por falta
de recursos financeiros;
Fontes de Financiamento
ou Nº de Entidades
Financiadoras

-Estratégia IG/CP
-Portefólio de Projetos

- Análise documental

Questão 7. Em que medida e com que resultados a CP contribuiu para alcançar o ODM 3/ODS 5 (Promoção da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres)?
Critério Eficácia e Efeitos
7.1. Quais os resultados atingidos na implementação dos

% resultados obtidos nos

- Portefólio de Projetos
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- Análise documental

Parceiros locais

PPA analisados/selecionados? No processo de
implementação dos PPA foram identificados
constrangimentos, detetadas as suas causas e tomadas
medidas corretivas?

- Relatórios anuais

- Entrevistas

- Portefólio de Projetos
- Relatórios anuais

- Análise documental
- Entrevistas

Parceiros locais

7.3. Quais os resultados alcançados na implementação dos % de Resultados
PPA em função dos Marcadores de Género 2, 1 e 0?
alcançados/Marcador

- Portefólio de Projetos
- Relatórios anuais

- Análise documental
- Entrevistas

Parceiros locais

7.4. Os resultados alcançados nos países parceiros em
desenvolvimento permitiram produzir efeitos
duradouros?

- PIC/PEC (2011-15)
- Relatórios anuais

- Análise documental
- Entrevistas

Parceiros locais

7.2. Os PPA analisados/selecionados que foram
financiados e implementados pela CP contribuíram,
positiva ou negativamente, para mudar a situação de
mulheres e homens nos principais países parceiros de
desenvolvimento?

PPA face ao previsto;
Nº de constrangimentos
detetados;
Nº de medidas corretivas
introduzidas
% dos PPA que
contribuíram
positivamente;
% dos PPA que
contribuíram
negativamente

% de PPA que produziram
efeitos duradouros

Questão 8. Foi assegurada a sustentabilidade financeira e técnica para a continuação das ações de promoção da igualdade de género nos principais países parceiros da
CP? Critério Sustentabilidade
Nº de detentores de
interesse empoderados
face ao previsto;
Nº de níveis de governação
beneficiados face ao
previsto;
8.2. Foram assegurados os recursos (financeiros, materiais Nº de ações de promoção
8.1. Os/as detentores/as de interesse dos países parceiros
da CP foram devidamente empoderados/as garantindo
que os objetivos de igualdade de género estão
devidamente refletidos a todos os níveis da governação
(nacional e local)?
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- PIC/PEC (2011-15)
- Relatórios anuais
- Planos Estratégicos dos
Países Parceiros (2011-15)

- Análise documental
-Entrevistas

Camões, I.P.
Ministérios setoriais
ONGD
Parceiros locais

- Relatórios anuais

- Análise documental

Camões, I.P.

e/ou humanos) necessários à continuação das ações de
promoção da igualdade de género? De que forma?

de IG implementadas após
o fim dos PPA;
% de recursos financeiros
com fonte nas entidades
dos países beneficiários;
% de recursos humanos
locais envolvidos nas ações
de promoção de IG dos
países beneficiários
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- Entrevistas

Ministérios setoriais
ONGD
Parceiros locais

Anexo 3. Ficha de Análise

GRELHA DE ANÁLISE DOS PROGRAMAS/PROJETOS DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA
Designação do Programa/Projeto:

Marcador de Género:

Entidade executora:

País:

Entidade financiadora:

Beneficiários:

Setor:

Código do CAD:

Objetivos gerais:

O sumário ou síntese do Documento de Projeto faz referência às questões de género? Se sim, quais?
1. Fase de conceção e programação
1.1. No Documento de Projeto (ponto 5 Equidade de Género) há informação disponível relativa à questão do
género?
1.2. No enquadramento /contexto do Programa/Projeto foram incluídos/tidos em conta os instrumentos de
política da área da igualdade de género do país beneficiário? (ex: Planos Nacionais de Igualdade de Género,
Estratégias, Plano de Ação, etc.)
Se sim, qual(ais)?
1.3. No enquadramento, foi incluída uma análise de género? Se sim, com base em que documentos?
1.4.O Programa/Projeto tem algum objetivo específico de promoção da igualdade de género?

1.5. Na descrição do Programa/Projeto há dados estatísticos desagregados por sexo?
1.6. Os resultados esperados no Programa/Projeto têm em consideração a análise de género?
1.7. Existem indicadores de género ao nível de outputs e de outcomes?
1.8. Os recursos previstos para o Programa/Projeto contemplaram as medidas de promoção da igualdade
de género?
1.9. A programação teve em conta a mitigação ou a perpetuação das desigualdades de género?

1.10. As atividades planeadas no Programa/Projeto contribuem para alcançar objetivos de igualdade de
género e empoderamento de mulheres?
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VERSÃO PROVISÓRIA

1.11. Foram planeadas ações de formação sobre igualdade de género para os técnicos/pessoas envolvidas
na implementação do Programa/Projeto? Se sim, esses custos foram incluídos no orçamento do
Programa/Projeto?
2. Fase de Implementação e Acompanhamento
2.1. A informação contida nos relatórios intercalares/finais de acompanhamento está desagregada por sexo
e considera a análise de género?
2.2. Os relatórios intercalares/finais de acompanhamento incluem informação sobre os resultados previstos
e/ou alcançados sob a perspetiva de género?
2.3. Os relatórios de acompanhamento identificam constrangimentos, suas causas e medidas corretivas
adotadas na ótica da igualdade de género e empoderamento das mulheres?
2.4. Que mecanismos existem para assegurar a implementação de medidas corretivas (se necessário)?
2.5. Foram implementadas as ações de formação previstas (ou não) para promover as preocupações de
género e dar formação aos técnicos/pessoas envolvidas no Programa/Projeto?

Viabilidade e sustentabilidade
2.6. Os relatórios de acompanhamento intercalares ou finais contêm elementos que analisem a
sustentabilidade do Programa/Projeto do ponto de vista da igualdade de género?
2.7. Os detentores de interesse do Programa/Projeto foram devidamente empoderados, garantindo que os
objetivos de igualdade de género se perpetuam/mantêm?
2.8. Foram assegurados os recursos financeiros, materiais e humanos para dar continuidade às ações de
igualdade de género e empoderamento de mulheres?
3. Fase de Avaliação
3.1. O Programa/Projeto foi avaliado?
3.2. A avaliação inclui uma análise da promoção da igualdade de género/direitos e empoderamento das
mulheres?
3.3. As conclusões e recomendações incluem aspetos relacionados com a promoção da igualdade de género?
Documentos analisados:

Observações:

Membros da Equipa Avaliação:
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Anexo 4. Guiões de Entrevista
I) Entrevistas efetuadas em Portugal
1) Direção de Serviços de Cooperação (Camões, I.P.)


A Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género contribuiu para a
integração da dimensão de género no seu trabalho diário/no trabalho da Divisão? Se sim,
como? Se não, porquê? Qual é a sua perceção relativamente à implementação desta
Estratégia? Os técnicos que acompanham os PIC/PEC têm formação em IGEM?



Quais são os recursos humanos que estão dedicados a esta temática? Foram objeto de
alguma formação específica? Se sim, qual? Se não, qual o motivo?



Como tem vindo a ser assegurado que o princípio de igualdade de género está
devidamente refletido nos PPA cuja conceção é da inteira responsabilidade do Camões,
IP?



As questões de género são tidas em consideração na análise das propostas de projetos a
serem financiadas pelo Camões, IP ao abrigo da linha de cofinanciamento de ONGD? Se
sim, como? Se não, porquê?:
a. A inclusão do princípio da igualdade de género como critério de valoração na seleção
dos PPA tem sido assegurada tal como prevista na Estratégia da CP para a Igualdade de
Género? Em que medida os Planos Nacionais para a Igualdade de Género dos parceiros
de cooperação são conhecidos e considerados nessa análise?
b. Existe algum critério de elegibilidade preferencial na seleção das propostas à Linha de
Cofinanciamento de ONGD relativamente às questões de género? (A estratégia prevê o
critério de elegibilidade preferencial o apoio a projetos de ONGD que promovam
parcerias com organizações de mulheres e organizações de jovens em países parceiros)
c. A realização de análises sociais de género como base para a conceção de programas de
cooperação tem sido promovida (constitui uma das medidas do Plano de Ação da
Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género)?



O Marcador de Género é uma informação que habitualmente as entidades proponentes
apresentam nas suas propostas ou são os técnicos do Camões, I.P. que atribuem esse
Marcador? Na sua perspetiva as entidades proponentes, incluindo da sociedade civil
assim como os técnicos superiores do Camões, I.P., têm o conhecimento adequado e
suficiente para atribuir corretamente o Marcador de Género?
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Os Planos Nacionais para a Igualdade de Género dos principais países parceiros de
cooperação e as respetivas prioridades em matéria de IGEM (Igualdade de Género e
Empoderamento das Mulheres) são tidos em consideração na conceção e programação
dos programas estratégicos de cooperação?



As linhas de orientação de elaboração dos PIC/PEC, desde 2011, incluíram orientações
relativas à promoção da igualdade de género?



Os mecanismos/instrumentos de acompanhamento dos PIC/PEC são sensíveis ao género?



No acompanhamento dos PPA como é que a questão da igualdade de género é tratada? É
habitual a identificação de constrangimentos e as suas causas, bem como delineadas
medidas corretivas que permitam assegurar a promoção dos objetivos de igualdade de
género? Como e com que frequência esse trabalho é realizado?



Como é garantido que a implementação desses PPA tem em consideração as prioridades
em matéria de IGEM (Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres)? É feito um
levantamento de dados estatísticos desagregados por sexo e desenvolvimento de
indicadores (quantitativos e qualitativos) sensíveis ao género para medir os avanços em
matéria de igualdade entre mulheres e homens, em todos os sectores e programas da
cooperação portuguesa?



A temática da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres foi alguma vez
discutida/analisada no Fórum da Sociedade Civil? Se sim, quem a colocou na agenda?



De uma forma geral como é feita a análise e o acompanhamento da temática da
Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres no trabalho com os diferentes
tipos de organizações da sociedade civil? Existem constrangimentos? Como gostaria que
fosse no futuro? (A Estratégia prevê a Promoção de parcerias com organizações da
sociedade civil para implementação de projetos que promovam o acesso de mulheres e
raparigas à educação e manutenção destas no sistema de ensino/formação, bem como a
diversificação das escolhas educacionais e profissionais, bem como na área da saúde.)



Como carateriza a participação do Camões, IP na discussão multilateral no que respeita à
temática da Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres?



Que balanço (positivo ou negativo) pode ser feito relativamente ao contributo de Portugal
para essas discussões? Quais os resultados que foram alcançados?



Como é partilhado o conhecimento obtido nesses fora multilaterais, entre eles os
compromissos internacionais assumidos por Portugal, quer internamente (DPC e DAB),
quer com as entidades parceiras de cooperação (ministérios setoriais)?
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Qual tem sido o papel do Camões, IP na implementação do Plano de Ação da EU para as
Questões do Género (GAPI e II)? Como é assegurada a articulação com os outros serviços
da administração pública nesta matéria? E relativamente ao Plano Estratégico de
Cooperação da CPLP para a Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres?



Em que medida a dimensão da igualdade de género está refletida no trabalho do Camões,
I.P. no que respeita à Coerência de Políticas para o Desenvolvimento?



Como são operacionalizados os compromissos, assumidos internacionalmente por
Portugal, em matéria de IGEM nos PPA financiados pela Cooperação Portuguesa/Camões,
IP? Quais os constrangimentos/dificuldades ou desafios com que se deparam nesta
operacionalização?



Na sua perspetiva como é que o Camões, IP deveria atuar no sentido de assegurar a
transversalidade da igualdade de Género na Cooperação Portuguesa?

2) Focus Group Ministérios Setoriais


A transversalidade da dimensão de género e o seu reflexo na gestão do ciclo do projeto (a
experiência de cada um dos Ministérios para assegurar que existe uma abordagem
transversal daquela dimensão e como essa abordagem se reflete em cada uma das fases
daquele ciclo).



Os resultados alcançados nos diferentes setores e países parceiros no âmbito do trabalho
realizado por cada um dos Ministérios.



As boas práticas obtidas, os constrangimentos encontrados e as eventuais lições
aprendidas na implementação da dimensão do género nas ações de cooperação para o
desenvolvimento de cada Ministério.



Como promover a igualdade de género na Cooperação Portuguesa no futuro próximo e
tendo em consideração os ODS.

3) Focus Group ONGD


A transversalidade da dimensão de género e o seu reflexo na gestão do ciclo do projeto.



Os resultados alcançados nos diferentes setores e países parceiros no âmbito do trabalho
realizado por cada uma das ONGD.



As boas práticas obtidas, os constrangimentos encontrados e as eventuais lições
aprendidas na implementação da dimensão do género nas ações de cooperação para o
desenvolvimento de cada ONGD.
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Como promover a igualdade de género na Cooperação Portuguesa no futuro próximo e
tendo em consideração os ODS.

4) ONGD executoras dos projetos a visitar na Guiné-Bissau
 O projeto previa que a sua implementação decorresse entre x e Y. Este período de
implementação cumpriu-se ou houve prolongamento?


A equipa que concebeu o projeto incluiu algum perito em questões de género tratando-se
de um projeto com objetivos claros na área da igualdade de género?



A Equipa de gestão do projeto foi constituída por quantos elementos no terreno e na
sede? Algum desses elementos tem conhecimentos específicos na área do género? Foram
sentidos constrangimentos nessa matéria? Se sim, como foram ultrapassados?



Houve lugar a ações de formação na área do género para os técnicos envolvidos na
implementação do projeto? Porquê?



A apresentação de dados desagregados por sexo não é uma prática corrente quer no
enquadramento do projeto, quer nos relatórios de acompanhamento da implementação
do mesmo. Na sua opinião porque é que isto acontece? Como poderia mudar?



Tem ideia de quantas mulheres beneficiaram deste projeto? Era o que esperavam? Foi
acima, foi abaixo? E quantas mulheres participam diretamente na gestão das
mutualidades?



O projeto foi implementado. Como foi garantida a sustentabilidade do mesmo? E a
sustentabilidade na perspetiva de género?



Quais são os resultados mais visíveis, ou que enumeraria, decorrentes da implementação
do projeto? Dentro destes o que poderia ser visitado/visto pela Equipa de Avaliação?

II)

Entrevistas realizadas na Guiné- Bissau

1) Entidades ministeriais


Na sua perspetiva, como deve ser abordada a problemática da igualdade de género e
empoderamento das raparigas na Guiné-Bissau e porquê?



Do seu ponto de vista, quais são as principais barreiras para garantir a igualdade de
género e os direitos das mulheres, bem como os direitos das raparigas no acesso e
frequência do ensino e, em particular, dos níveis mais elevados? (Tendência para a
diminuição do número de raparigas à medida que se vai subindo no nível de ensino) Quais
as diferenças entre os meios rural e urbano? (Etnias/grupos religiosos) / no acesso aos
cuidados de saúde incluindo os cuidados ao nível da saúde reprodutiva na Guiné Bissau?
103

MOD19.2 – PR07/V01



Como caracteriza o trabalho que este Ministério no combate às desigualdades de género
e ao empoderamento das mulheres/ tem vindo a desenvolver na melhoria do acesso e
permanência de raparigas nos diferentes níveis de ensino? / no acesso de mulheres e
raparigas aos cuidados de saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva e maternoinfantil, bem como o combate à mutilação genital feminina? Quais são as principais
necessidades sentidas por este Ministério na prossecução da sua missão nesta matéria?



Qual tem sido o papel do Ministério no combate à Mutilação Genital Feminina?



A desagregação de dados por sexo é, ainda, um desafio. Como é que o Ministério
consegue ter uma visão da situação de raparigas e rapazes relativamente ao acesso e à
frequência dos diferentes níveis de ensino? / acesso à saúde? Qual é sua a fonte de
informação?



Existe a preocupação de incluir conteúdos relacionados com a igualdade de género nos
programas escolares?



Qual ou quais tem sido os seus principais parceiros nacionais e estrangeiros para
implementar ações que promovam a igualdade de género e empoderamento das
mulheres/ o acesso e a permanência de raparigas nos diferentes níveis de ensino na
Guiné-Bissau? Esse apoio mantém-se após a conclusão dos estudos e no ingresso no setor
laboral? E na promoção do acesso de mulheres e raparigas aos cuidados de saúde na
Guiné-Bissau?



Qual foi o projeto de apoio à igualdade de género e/ou empoderamento das mulheres /
ao acesso e frequência de raparigas aos diferentes níveis de ensino / acesso de mulheres
e raparigas aos cuidados de saúde na Guiné-Bissau mais bem-sucedido, desde 2011, e
porquê? E qual o menos bem-sucedido e porquê?



Como tem sido assegurada a apropriação das ações apoiadas pela comunidade
internacional e, por outro lado, a sua sustentabilidade? Existem exemplos positivos ou
negativos?



Pela sua experiência como caracteriza o interesse da Cooperação Portuguesa sobre as
questões de igualdade de género e do empoderamento das mulheres / ligadas ao acesso
e à frequência do ensino pelas raparigas / questões ligadas ao acesso e à prestação de
cuidados de saúde às mulheres e raparigas nos últimos anos (2011 em diante)? Tem
aumentado? Diminuído?



Como compara esse interesse com o manifestado por outros doadores (bilaterais e
multilaterais)? Maior ou menor? Porquê?
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Quais as “mais-valias” e as “fraquezas” que considera que a Cooperação Portuguesa tem
em comparação com outros doadores bilaterais na Guiné-Bissau no que respeita à
promoção do acesso e frequência dos diferentes níveis de ensino das raparigas / à
promoção do acesso de mulheres e raparigas aos cuidados primários de saúde, à saúde
sexual e reprodutiva e materno-infantil / igualdade de género e ao empoderamento das
mulheres?

2) ONGD/Projetos visitados
 Projeto “Anhacanau Adjanhau” (VIDA):
1. Reunião Mulheres da Associação UBOMAL (mulheres fotógrafas)
 Quais os benefícios (e alterações) do Projeto para os diferentes públicos-alvo?


O que trouxe de novo o Projeto para as mulheres de Susana (e Varela)?



Importância dos direitos da mulher guineense?



A exposição de fotografias foi uma iniciativa do Projeto. Qual a programação futura em
termos em termos de participação cultural ou outra da Associação?



Que efeitos da exposição?

2. Reunião “Homens Grandes” (Susana)
 O que conhecem do Projeto?


Que benefícios (e alterações) foram introduzidos pelo projeto na vida da comunidade?



Mutualidades das comunidades de S. Domingos, Susana e Varela. Comentário.



Futuro?



Qual o papel que as mulheres tinham antes do Projeto e o que mudou?

3. Reunião com mulheres/homens (SS Varela/aldeia)
 O que conhecem do Projeto?


Que benefícios (e alterações) foram introduzidos pelo projeto na vida da comunidade,
sobretudo no que diz respeito ao papel da mulher na comunidade?



Importância da “casa das mães” na vida das mulheres das tabancas?



Que alterações na vida quotidiana dos homens e mulheres de Varela?



Mutualidades da comunidade de Varela. Comentário.



Futuro?

4. Reunião com Direção do CCSMISD/S: Domingos)
 Importância do Projeto na saúde materno-infantil de S. Domingos e na gestão do
CCSMISD?


Que alterações na vida quotidiana dos homens e mulheres de S. Domingos?
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Há uma maior participação das mulheres na vida da Associação?



Futuro?

5. Reunião com Associação Mulheres/farinhas
 O que conhecem do Projeto?


Que benefícios (e alterações) introduzidos pelo projeto na vida da comunidade de S.
Domingos?



Que alterações na vida quotidiana dos homens e mulheres de S. Domingos? Maior
participação das mulheres na vida da Associação?



Mutualidades da comunidade



Futuro?

 Projeto Dinamização dos Circuitos Comerciais Regionais (IMVF)
1. Associação “Lâmpada do Campo”


Qual a importância do projeto no desenvolvimento da região e na comunidade/tabancas
de S. Domingos?



Que alterações na vida quotidiana dos homens e mulheres de S. Domingos? Maior
participação das mulheres na vida da UPAI?



Que benefícios (e alterações) foram introduzidos pelo projeto na vida da comunidade,
sobretudo quanto ao papel da mulher?



Futuro?

2. Loja do Mercado de São Domingos


Quantas mulheres foram beneficiárias do projeto?



O que mudou na sua vida?



O que gostariam que mudasse?

3. Associação UPAI (União de Produtores Agrícolas de Ingoré)


Qual a importância do projeto no desenvolvimento da região e na comunidade/tabancas
de Ingoré?



Que alterações na vida quotidiana dos homens e mulheres de Ingoré? Maior participação
das mulheres na vida da UPAI?



Que benefícios (e alterações) foram introduzidos pelo projeto na vida da comunidade,
nomeadamente ao nível do papel da mulher?



Futuro?

 Projeto Integrado de Desenvolvimento de uma Rede de Proteção Social (RA)
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Há quanto tempo está a RA envolvida neste Projeto? Qual é o seu papel?



Na conceção do Projeto a RA esteve envolvida? A ideia de desenvolver este projeto surgiu
da RA ou de outra entidade Guineense ou foi uma proposta das autoridades portuguesas?
As comunidades locais estiveram envolvidas?



Quando é que o elemento do género foi introduzido na conceção do Projeto e qual tem
sido a sua relevância no decurso da implementação do mesmo?



O apoio no âmbito deste Projeto é financiado pela Cooperação Portuguesa. Existem
outros doadores que também apoiam a RA no âmbito desta intervenção? Quais?




Quais os eventuais constrangimentos sentidos?



Pela sua experiência como carateriza o interesse da Cooperação Portuguesa sobre as
questões de igualdade de género e do empoderamento das mulheres nos últimos anos
(2011 em diante)? Tem aumentado? Diminuído?



Como compara esse interesse com o manifestado por outros doadores (bilaterais e
multilaterais)? Maior ou menor? Porquê?



Quais as “mais-valias” e as “fraquezas” que considera que a Cooperação Portuguesa tem
em comparação com outros doadores bilaterais na Guiné-Bissau no que respeita à
igualdade de género e ao empoderamento das mulheres?

 Projeto BAMBARAM DI MINDJER (FEC)
1. JI Rainha da Paz (Bairro Quélélé)
 Quando é que se integrou no projeto?


Participou na sua conceção e design?



Enquanto beneficiária do projeto, o que mudou na sua vida (formação, etc)?



Que alterações o projeto introduziu na comunidade? Como são visíveis?



O que poderia ter sido feito de modo diferente?



Efeitos atuais do projeto na vida das mulheres de Quélélé?

2. Universidade Católica de Bissau


Quando e como é que se envolveu no Projeto?



O que é que beneficiou do Projeto? O que mudou na sua vida?



Que mudanças aconteceram em consequência do Projeto? (na comunidade, nas relações
familiares, na vida das mulheres, com as autoridades locais e oficiais, etc)



O que poderia ter sido feito diferente no contexto do Projeto?
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Qual a importância da Licenciatura nas alterações de comportamento dos alunos/alunas
relativamente à igualdade de género e ao papel da mulher?

 Projeto Casa dos Direitos (ACEP)


Como deve ser abordada a problemática da igualdade de género e do empoderamento
das mulheres na Guiné Bissau e porquê?



Quais são as principais barreiras para garantir a igualdade de género e os direitos das
mulheres na Guiné Bissau?



Como é que a questão da Mutilação Genital Feminina deve ser abordada nas diferentes
facetas:



Quais

Direitos Humanos?
Étnico-Cultural?
Na aplicação da legislação que proíbe esta prática?
Papel da sociedade civil?
os benefícios que podem ser identificados, ao nível dos diferentes públicos-alvo,

com a abertura e funcionamento desta Casa dos Direitos? O que trouxe de novo para as
mulheres guineenses (de Bissau)?


Como caraterizam a intervenção da Cooperação Portuguesa nas questões de igualdade de
género e do empoderamento das mulheres nos últimos anos (2011 em diante)? Tem
aumentado? Diminuído? Tens “mais-valias” e/ou “fraquezas”? E em relação aos outros
doadores?

3) Outros atores
 Delegação FNUAP


Na sua perspetiva quais as questões relacionadas com a igualdade de género que devem
ser abordadas no país e porquê?



Do seu ponto de vista existem algumas barreiras que não permitem o tratamento destas
questões da igualdade de género e empoderamento das mulheres? Quais as que
enumeraria como as mais evidentes e as mais difíceis de ultrapassar?



Como é que é desenvolvido o vosso portfólio de programas na Guiné-Bissau:



Como é assegurado o alinhamento dos vossos programas com as prioridades nacionais do
país no que respeita à temática da igualdade de género?
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Quais as questões de género que são tratadas, habitualmente, nos programas e projetos
que desenvolvem no país?



Existindo uma agência específica das Nações Unidas para a Mulher (ONU-Mulher),
devidamente representada nesta missão das NU na Guiné Bissau, como é assegurado o
trabalho entre aquela agência e o FNUAP? É comum existirem programas/projetos/ações
conjuntos? Em que áreas sobretudo?



Existe alguma articulação com as cooperações bilaterais, nomeadamente com Portugal?



Como é assegurada a sustentabilidade das intervenções promovidas pelo FNUAP?



Como vê a evolução (se é que houve) da promoção da igualdade de género e do
empoderamento das mulheres ao longo dos últimos 5 anos?



Como foi concebido Projeto de Combate à Mutilação Genital Feminina, cofinanciado por
Portugal? Quais as entidades, guineenses ou portuguesas, que estiveram envolvidas na
sua conceção?



Foi possível aceder a dados desagregados por sexo na construção do projeto? Qual foi a
fonte de informação? Se não, como foi ultrapassada a situação?



Existiram outros doadores envolvidos no financiamento deste projeto? Se sim quais?



O projeto teve como objetivo “informar, educar e comunicar sobre as consequências
negativas da prática de MGF nas regiões de Tombali, Gabú e Oio” sobretudo ONG locais,
dirigentes comunitários, associações de jovens, jornalistas das rádios comunitárias, etc.:



Qual foi o período de implementação deste projeto?



Qual o balanço que é possível fazer quanto aos resultados alcançados? Foram alcançados
resultados imprevistos/não esperados?



Quais as fragilidades que foram sentidas durante a implementação do projeto?



E as boas práticas/lições apreendidas?



Tratando-se de um projeto de “curta-duração”, o mesmo fez parte de um conjunto de
iniciativas de combate à mutilação genital feminina/excisão promovidas pelo FNUAP?
Tratou-se de uma iniciativa isolada? Foi assegurada a sua sustentabilidade?

 Rede de Mulheres Parlamentares


Na sua perspetiva, como deve ser abordada a problemática da igualdade de género e do
empoderamento das mulheres na Guiné Bissau e porquê?



Do seu ponto de vista, quais são as principais barreiras para garantir a igualdade de
género e os direitos das mulheres na Guiné Bissau?
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Como carateriza o trabalho deste Parlamento no combate às desigualdades de género e
ao empoderamento das mulheres? Quais são as principais necessidades?



A desagregação de dados por sexo é, ainda, um desafio. Como é que o Parlamento
consegue ter uma visão da situação de mulheres e homens relativamente ao acesso à
saúde, à educação, à economia, etc.? Qual é sua a fonte de informação?



Qual a atitude dos partidos políticos guineenses representados no Parlamento para
implementar ações que promovam a igualdade de género e empoderamento das
mulheres na Guiné Bissau?



Como tem decorrido o intercâmbio inter-parlamentos dos países da CPLP nesta temática?
Existem exemplos positivos ou negativos?



Pela sua experiência como carateriza o interesse da Cooperação Portuguesa sobre as
questões de igualdade de género e do empoderamento das mulheres nos últimos anos
(2011 em diante)? Tem aumentado? Diminuído?



Como compara esse interesse com o manifestado por outros doadores (bilaterais e
multilaterais)? Maior ou menor? Porquê?



Quais as “mais-valias” e as “fraquezas” que considera que a Cooperação Portuguesa tem
em comparação com outros doadores bilaterais na Guiné-Bissau no que respeita à
igualdade de género e ao empoderamento das mulheres?
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Anexo 5. Agenda de entrevistas em Lisboa

21-04-2017

10:30

Interlocutor:
Paula Barros (DSC)
Helena Vaquinhas (DAM)
Odete Serra (DPC)
Graça Rocha (DPC)

9 de Outubro a 21 de Novembro de 2017
9 de Outubro
(Segunda-Feira)
Horas

16 de Outubro
(Segunda-Feira)
Horas

9 de Novembro
(Quinta-Feira)
Horas

Interlocutor: CICL/DASC
(Sérgio Guimarães,
António Torres e Rita
10:00-11:00
Nascimento
Local: Sala Reuniões
(Palacete)
Interlocutor: CICL/DAM
(Paula Pereira e Helena
11:30-12:30
Vaquinhas)
Local: Sala Reuniões
(Palacete)

14:00-15:00

Interlocutor: CICL/DAB
(Pedro Oliveira)
Local: Sala Reuniões
(Palacete)

15:0016:00

Interlocutor:
CICL/DPC (Odete
Serra e Graça
Rocha)
Local: Sala Reuniões
GAA (Office 123)

10:00 13:00

10 de Novembro
(Sexta-Feira)
Horas

Horas

Focus-Group I
Interlocutores:
Ministérios Setoriais
selecionados
(Irina Andrade DGS/MS; Ana Cotrim e
Paula Loureiro GEP/MTSS; Clara santos
10:00-13:00
e Manuel Maias
DGPJ/MJ; Margarida Vaz
(GPPAG/MAFDR; Paula
Teixeira DGAE/ME e
Janine Costa SGEC/ME;
Rodrigo Grilo e Ana
Palma DSRI/MAI)
Local: Auditório CICL

Focus-Group II
Interlocutores: ONGD
selecionadas
(Joana Martins e
Teresa Sousa - IMVF;
Ana Costa - GRAAL e
Susana Jorge - Saúde
em Português - em
representação da
Plataforma ONGD;
Patrícia Maridalho VIDA; Inês Mendes TESE; Mercedes Pinto FEC)
Local: Auditório CICL
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16 de Novembro
(Quinta-Feira)

14 de Novembro
(Terça-Feira)
Horas

14:30 16:00

10:3011:30

Interlocutor:
GEP/MTSS
(Ana Cotrim)
Local:
GEP/MTSS

Horas

Intercolutor: ONG VIDA
(Patrícia Maridalho) 11:00-12:00
Local: VIDA

17 de Novembro
(Sexta-Feira)
Horas

10:3012:00

20 de Novembro
(Segunda-Feira)

Intercolutor: ONG
IMFV
(João Monteiro)
Local: IMVF

21 de Novembro
(Terça-Feira)
Horas

Intercolutor: ONG FEC
(Mercedes Pinto)
Local: GAA/Office 123

10:30-12:00

Intercolutor: ONG
ACEP
(Fátima Proença)
Local: ACEP

Anexo 6. Agenda do Trabalho de Campo
AVALIAÇÃO À INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO NA COOPERAÇÃO PORTUGUESA
2011-2015
Agenda de Entrevistas/Visita para Bissau
26 de Novembro a 2 de Dezembro de 2017
26 de Novembro
(Domingo)
Horas

27 de Novembro
(Segunda-Feira)
Horas

28 de Novembro
(Terça-Feira)
Horas

30 de Novembro
(Quinta-Feira)

29 de Novembro
Quarta-Feira)
Horas

Horas

Interlocutor: Ministério da
Educação (nome a
09:00 -10:00 designar)
09:30 -11:00
Local: Ministério da
Educação

10:30-11:30

09:00-19:00

Vsita ao Projeto do VIDA
Anhacanau Adjanhau - A
Mulher líder na gestão
comunitária dos serviços de
saúde materno-infantil
(Marcador 2)
Interlocutor: David Bastos
(VIDA)
Local: Suzana e Varela

Vsita ao Projeto do VIDA
Anhacanau Adjanhau - A
Visita ao Projeto do
Mulher líder na gestão
IMVF de Dinamização
comunitária dos serviços
dos Circuitos Comerciais 12:00 - 13:00
de saúde materno09:30-17:00
09:00 -18:00 (Marcador Género 1)
infantil (Cont.)
Interlocutor: a designar
(Marcador 2)
Local: São Domgingos e
Interlocutor: (Ver agenda
Ingoré
própria)
Local: Suzana e Varela

Interlocutor: DG
Cooperação Internacional
11:00 - 12:30
(a designar)
Local: DGCI

1 de Dezembro
(Sexta-Feira)
Horas

Interlocutor: Diretora
Executiva da ONG RA - Rede
Ajuda, Cooperação e
Desenvolvimento (Alice
Mané)
Local: RA - Bissau

Visita à Missão Católica de
Safim (Marcador 1)
Interlocutor: a designar
Local: Bissau

9:30-10:30

16:00-18:00
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Tempo disponível a ser
utilizado em caso de
necessidade "extrema"

11:00-12:00

Interlocutor: Ministério da
Mulher, Família e
Solidariedade Social
15:00 - 16:00
16:30 - 17:30
(nome a designar)
Local: Ministério da
Mulher

Interlucotor: Conselheiro da
Cooperação (Fábio Sousa) +
Técnicos Setoriais (Lurdes
Caiado)
Local: Embaixada

Horas

Visita ao Projeto Bambaram
di Mindjer (Marcador Género
09:00 -12:30
2)
Interlocutor: Telma Santos
Local: Bissau

Interlocutor: Ministério da
Saúde Pública (nome a
Interlocutor:FNUAP Bissau (a
designar)
14:30 - 16:00 designar)
14:30 - 15:30
Local: Ministério da Saúde
Local: Escritório em Bissau
Pública

Apresentação da Missão da
Avaliação
Interlocutor: Embaixador
17:00 - 18:00 (António Alves de
18:00 - 19:00
Carvalho) e Conselheiro de
Cooperação (Fábio Sousa)
Local: Embaixada de PT

2 de Dezembro
(Sábado)

Interlocutor: Rede de
Mulheres Parlamentares na
Guiné-Bissau (Dra. Susi
Barbosa)
Local: a designar

Visita ao Projeto Casa dos
Direitos: Redes e recursos
para a paz e o
desenvolvimento (Marcador
1) + Liga dos Direitos
Humanos + Comité para o
Abandono das Práticas
Nefastas (Dra. Fatomate
Baldé)
Interlocutor: Ana Filipa
Oliveira e Filomena Correia
Local: Casa dos Direitos

13:00

Fim do Trabalho de
Campo

Anexo 7. Análise dos documentos de programação
Análise dos PIC/PEC
Critérios:
 Identificação dos PIC/PEC em vigor no período de 2011-2015
Esta análise incluiu os seguintes PIC/PEC:
Angola – PIC 2007-2010 foi prorrogado até 2014 com adenda. Foi realizada uma avaliação
conjunta a este PIC. O PEC está em negociação.
Cabo Verde – PIC 2008-2011, foi objeto de avaliação; O PIC 2012-2015 também foi avaliado. Está
em vigor o PEC 2017-2021 (que poderá ser objeto de análise se se pretender ver se houve
evolução em matéria de género).
Guiné-Bissau – PIC 2008-2010 foi objeto de avaliação. Plano de ação 2014-2015 (não houve PIC
devido à situação interna na GB). Está em vigor o PEC 2015-2020.
Moçambique – PIC 2011-2014 (foi objeto de avaliação conjunta). PEC está em negociação.
São Tomé e Príncipe – PIC 2008-2011 foi avaliado. PIC 2012-2015 foi avaliado. PEC 2016-2020 em
vigor.
Timor-Leste – PIC 2007-2010, foi avaliado. PEC 2014-2017 em vigor (está a iniciar a avaliação).
Conclusão
Entre os PIC assinados antes da aprovação da Estratégia de Igualdade de Género e os aprovados
posteriormente registam-se alterações mas, tal como se pode ver no quadro, essas alterações
foram no sentido da diminuição da importância das questões de género na programação da CP. As
referências à igualdade de género reduziram-se e, quando incluídas, foram mais genéricas.
No acompanhamento também se registou um retrocesso, deixando de existir a matriz de
intervenção e respetivos indicadores. No que diz respeito à avaliação, houve um ligeiro progresso
mas apenas numa delas se traduziram em recomendações nesta matéria.
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Questão

PIC até 2010

PIC depois de 2011

Evolução

O texto do PIC/PEC inclui as linhas
de orientação relativas à promoção
da igualdade de género referidas
nas linhas de orientação de
elaboração dos PIC/PEC?

Nem todos os PIC respeitam, na íntegra, os princípios
definidos. Em nenhum dos PIC é feita a análise da situação
do país no contexto internacional em matéria de igualdade
de género, ainda que este aspeto seja incluído nas Linhas
de Orientação. Os PIC de São Tomé e Príncipe e TimorLeste são os menos exaustivos em termos de análise das
questões da igualdade de género. Nos PIC de Angola, Cabo
Verde e Guiné-Bissau a análise é bastante exaustiva.

Os PIC desta geração não incluem, por regra, qualquer referência a
linhas de orientação sobre igualdade de género. Apenas o PIC de
Timor-Leste refere que se baseia nas estratégias setoriais da CP (sem
as identificar). Os PIC de Moçambique e São Tomé e Príncipe são
ainda mais genéricos identificando a igualdade de género como um,
entre outros, dos objetivos a prosseguir.

Retrocesso

A Estratégia da Igualdade de Género foi aprovada em 2011. Os
PIC/PEC assinados a partir desse ano deveriam ter uma referência
explícita à mesma. Contudo, uma análise dos documentos assinados
revela que não há qualquer referência a esta ou a qualquer uma das
restantes estratégias setoriais da CP, com exceção de Timor-Leste,
como referido em 1.1. Em termos de documentos orientadores
apenas é referida a Visão Estratégica, de 2005. Constata-se, assim,
um retrocesso relativamente aos PIC anteriores, no que se refere à
integração da dimensão da igualdade de género.
A igualdade de género não é, por regra, incluída no PIC quando se
referem os documentos orientadores do país parceiro. São feitas
referências genéricas aos documentos de orientação no caso de
Moçambique. No caso de Cabo Verde a igualdade de género é
incluída na caracterização da situação do país (no anexo ao PIC). No
PIC de Timor-Leste é feita referência ao apoio de Portugal nos
setores da justiça, da educação e da saúde, tendo por base as
escolhas estratégicas e metas do PED de Timor-Leste em termos de
igualdade de género.

O texto do PIC/PEC inclui referências
à Estratégia de Igualdade de Género
da CP?

A Estratégia da Igualdade de Género foi aprovada em 2011
e a assinatura destes PIC é anterior. Contudo, há uma
referência explícita à incorporação das questões
transversais (Angola 2007-2010) e como um dos princípios
para a definição de prioridades (STP 2008-2011)
nomeadamente a igualdade de género

O texto inclui referência a
documentos de orientação sobre
igualdade de género do país
parceiro?

A análise da situação do país segue, em linhas gerais a
mesma estrutura nos cinco PIC assinados neste período.
Em nenhum é identificado qualquer documento nacional
relativo à igualdade de género. As referências surgem
quando se analisa a situação do país ou quando se
identificam as prioridades no quadro das estratégias
nacionais de combate à pobreza/ desenvolvimento

Identifica intervenções concretas
para a promoção da IGEM?

Os PIC não identificam intervenções concretas mas sim
eixos prioritários e, dentro deste, setores/áreas de
intervenção. A Igualdade de Género não aparece como um
fim em si mesmo, ou com ações concretas, mas antes é
identificada como uma área transversal a ter em
consideração.

Os PIC desta geração não incluem ações concretas mas sim setores e
áreas de intervenção. As questões de género são referidas nos casos
da Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. De uma forma muito
superficial é referida no PIC de São Tomé e Príncipe.

Algum progresso na
identificação de áreas

O PIC tem em conta o ODM de
género?

Todos os PIC assinados neste período incluem uma
referência explícita e clara do ODM 3.

O ODM 3 – promover a igualdade de género e o empoderamento
das mulheres – raramente é citado e quando isso acontece é de
forma muito genérica.

Retrocesso
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Retrocesso

Manutenção da
situação

Tem indicadores de género?

Os PIC desta geração incluíram, pela primeira vez, um
anexo com uma matriz de intervenções onde, para além
dos objetivos do PIC (gerais e específicos) e por Eixo de
Intervenção, inclui linhas orientadoras, objetivos para cada
área de intervenção e indicadores gerais (globais e
setoriais) e de resultado (para cada área de intervenção).
Nos indicadores gerais, não há desagregação por género.
Nos indicadores de resultados, em algumas áreas de
intervenção são referidos indicadores desagregados por
sexo.

Os PIC desta geração não têm matriz de intervenções nem
indicadores.

Retrocesso

A linguagem utilizada é integradora
(não sexista)?

A redação dos PIC não obedece aos princípios da
linguagem inclusiva

A redação dos PIC não obedece aos princípios da linguagem inclusiva

Manutenção da
situação

Implementação e acompanhamento
Os
instrumentos
de
acompanhamento são sensíveis ao
género?

Este conjunto de PIC incluía, em anexo, uma matriz de
intervenção com objetivos gerais e específicos, com as
linhas orientadoras eixos prioritários e respetivas áreas de
intervenção e, dentro destas, objetivos e indicadores de
resultados. Nestes indicadores, em algumas áreas de
intervenção, são apresentados indicadores desagregados
por sexo.
Entre os critérios para a identificação das intervenções a
incluir na operacionalização dos PIC é referida a
incorporação das questões transversais definidas entre as
quais a igualdade de género (Angola, Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe e Timor-Leste). Apenas o PIC da GB não
incluiu esta referência.

OS PIC desta geração
acompanhamento.

Os técnicos que acompanham os
PIC/PEC têm formação em IGEM?

Os técnicos não têm formação específica. Têm que responder a várias temáticas, incluindo as questões de género. Não houve, ao
longo do tempo, formação sobre esta temática. O Know-how obtido decorre da experiência ao longo dos anos.

Manutenção da
situação

A avaliação incluiu a análise da
dimensão de género?

As avaliações destes PIC foram realizadas internamente
(Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe) ou por equipas
conjuntas com as autoridades dos países parceiros (Angola,
Cabo Verde e Timor-Leste). Em nenhuma delas os TdR
incluem questões relativas à promoção da igualdade de
género.
Quanto à análise dos resultados alcançados, no caso de
Angola e Timor-Leste é feito o seguimento das

Ligeiro progresso
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não

incluem

instrumentos

de

As avaliações dos PIC, na maior parte avaliações conjuntas com as
autoridades de cada país parceiro, não incluem nos TdR questões
relativas à promoção da igualdade de género. A exceção é a
avaliação do PIC de Moçambique que incluiu uma subpergunta
sobre esta questão. Também no caso de STP, embora os TdR não
incluam uma pergunta sobre a promoção da igualdade de género, a
mesma foi analisada numa subquestão (3.6), par além de ser tida em
consideração noutras subperguntas.

Retrocesso

Existem
conclusões
e
recomendações
relativas
à
promoção da igualdade de género?

recomendações da avaliação do PIC anterior relacionada
com a inclusão da igualdade de género.
Quer nesta avaliação quer nas restantes há referências
pontuais a intervenções e a resultados alcançados em
termos de promoção da mulher (educação, agricultura,
formação profissional, mercado de trabalho, saúde).
Não. Nenhuma das avaliações incluiu qualquer
recomendação relacionada com a igualdade de género.
Apesar de, no caso de Timor-Leste se constatar que, na
análise da relevância (pág. 44) o género e o ambiente
foram pouco relevantes no quadro do PIC e das
intervenções implementadas, carecendo de maior atenção
no futuro, não há qualquer recomendação neste âmbito
para o PIC seguinte.
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Na avaliação de Cabo Verde são feitas referências à igualdade de
género na análise do contexto. Na análise dos resultados, só são
apresentados dados desagregados por sexo nas bolsas.

Na avaliação de Moçambique há conclusões e uma recomendação
sobre a promoção da igualdade de género e na avaliação do PIC de
São Tomé e Príncipe só há uma conclusão sem que daí decorra
qualquer recomendação relativa à promoção da igualdade de
género.

Ligeiro progresso

Análise
Outros documentos relevantes:
 Linhas de orientação para a elaboração dos PIC (2007-2009)
 Orientações para a elaboração dos PEC (CIC de 7 de abril de 2016)
 Visão Estratégica (2005)
 Conceito Estratégico (2014)
 Estratégia da Igualdade de Género (2011)

Análise dos documentos de orientação estratégica
Visão estratégica – aprovada em 2005, este em vigor até 2014, quando foi aprovado o
Conceito Estratégico.
As questões de género aparecem como um compromisso internacional, nomeadamente no
quadro da IV Conferências das NU sobre as mulheres, a Declaração do Milénio e respetivos
ODM (pág. 15-16).
Nos princípios orientadores, reconhece-se a importância da equidade de género nos seus
efeitos multiplicadores para a sociedade, para além de as políticas que a tenham em
consideração serem intrinsecamente mais justas. Refere a valorização do papel social da
mulher, bem como dos seus direitos sexuais e reprodutivos, e considera que a cooperação
portuguesa oferece um claro contributo para a prossecução dos objetivos da Convenção para a
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres (pág. 20).
Nas prioridades da cooperação portuguesa é referida a aplicação dos princípios de respeito
pela igualdade de género, entendidos como ponto de partida para o estabelecimento das
prioridades temáticas e setoriais da CP (pág. 25). Na prioridade “desenvolvimento sustentável e
luta contra a pobreza” é referida a promoção de igualdade de oportunidades, designadamente
entre homens e mulheres” no contributo para o desenvolvimento humano e económico das
populações dos países parceiros (pág. 27)
No capítulo relativo à cooperação portuguesa e a sociedade civil, no ponto 8.2.2 outras
organizações da sociedade civil, é referida a necessidade de envolver os sindicatos e as
associações profissionais como parceiros da CP dado o papel importante que podem ter, entre
outros, na promoção da igualdade de género (pág. 47).
Conceito estratégico para a cooperação portuguesa (2014-2020)
Documento que substituiu a Visão Estratégica. A igualdade de género aparece como uma das
áreas transversais a par dos direitos da criança. Considera que:
O objetivo central é o de reforçar a atuação da cooperação portuguesa na promoção da
igualdade de género, fomentando o empoderamento das mulheres e raparigas nos países
parceiros, como elemento fundamental para a prossecução dos ODM e para um
desenvolvimento global mais equitativo, justo e sustentável.
A intervenção nesta área está alinhada com a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade de Género (in http://www.institutocamoes.pt/images/cooperacao/estrategia_cp_igualdade_genero.pdf ), a qual reafirma os
direitos das mulheres e das raparigas como parte integrante, inalienável e indivisível dos
direitos humanos e no contexto da qual deverá ser prestada particular atenção às questões da
prevenção e do combate a todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas e a
promoção da saúde sexual e reprodutiva.
A igualdade de género apresenta particular relevância para a coerência das políticas de
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desenvolvimento, pelo que importa reforçar a transversalização da dimensão da igualdade
entre mulheres e homens na cooperação portuguesa, no plano bilateral e multilateral, e nas
parcerias com atores da sociedade civil e com o setor privado, de forma a garantir a plena
realização dos direitos humanos das mulheres.
Linhas de orientação dos PIC/PEC
As linhas de orientação para a elaboração dos PIC (2ª geração) foram aprovadas em 2006 para
o período 2007-2009. Os PIC que se seguiram (3ª geração) já não tiveram em consideração
estas linhas de orientação, tendo-se alterado a estrutura dos PIC. Em 2016 foram definidas
novas orientações, no quadro de reunião da CIC, a 7 de abril de 2016, para a elaboração dos
PEC. Embora sejam posteriores ao período de análise desta avaliação, foram tidas em
consideração numa ótica de perceber se as questões de género se mantêm, ou não, relevantes
na CP e, desse modo, extrair conclusões e eventuais recomendações para a programação
futura.
Linhas de orientação dos PIC (2ª geração) (2007-2009)
Nos princípios para a programação estratégica é referido que a seleção dos setores de
intervenção deve residir, entre outras, na área do género (pág. 5)
Na análise da situação política os PIC devem ter em conta os constrangimentos, entre outros,
em matéria de paridade de género. Deve ser dada especial atenção, entre outros, à violência
contra mulheres e crianças, identificando os progressos nesta matéria. (pág. 8)
Na análise da situação social (pág. 11-12) a situação do emprego será estudada com particular
atenção para a igualdade de oportunidades para homens e mulheres e:
A maior parte da análise relacionar-se-á com as fontes de instabilidade social mais importantes
e envolve a revisão da equidade no acesso aos serviços e o seu uso para os grupos
desfavorecidos e vulneráveis, tais com as crianças, mulheres e povos indígenas, e determinando
se as políticas adoptadas respondem às preocupações destes grupos, às questões da igualdade
de género ou do HIV/SIDA e às necessidades das comunidades indígenas. (pág. 12)
No ponto relativo à situação do país no contexto internacional, entre as pistas incluem-se as
posições governamentais no que respeita às convenções internacionais chave, nomeadamente
as que se referem à igualdade de género (pág. 12).
Na análise da redução da pobreza, entre as pistas inclui-se “Como se manifesta a pobreza: em
diferentes partes do país e entre diferentes grupos culturais e socio-económicos, e tendo em
conta as diferenças em questões como o género, a idade e a incapacidade?” (pág. 14)
Nas escolhas estratégicas do doador (Parte 2; capítulo 1) considera que a elegibilidade dos
sectores e, em particular, dos projetos/programas deve estar condicionada à contribuição que
cada um destes dará para a prossecução dos ODM (pág. 19) A igualdade de género é
identificada como um dos setores prioritários, a par da democracia, boa governação e direitos
humanos, da sustentabilidade ambiental e do HIV/SIDA. (pág. 19).
Os anexos do PIC devem incluir um perfil de migração do país parceiro, tendo em conta, de
forma transversal, o género e as crianças (pág. 24).
Linhas de orientação dos PEC (2016)
As linhas de orientação para a elaboração dos PEC foram definidas e aprovadas na Comissão
Interministerial para a Cooperação, realizada no dia 7 de abril de 2016. A igualdade de género é
incluída nas questões transversais (pág. 6): “as questões do género e a promoção de parcerias,
incluindo com o setor privado, deverão ser transversais a todos os programas/projetos”.
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Análise dos PIC /PEC
1. Análise da conceção dos PIC/PEC
1.1 O texto do PIC/PEC inclui referências à Estratégia de Igualdade de Género da CP?
A Estratégia da Igualdade de Género foi aprovada em 2011 e a assinatura destes PIC é anterior.
Contudo, há uma referência explícita à incorporação das questões transversais (Angola 20072010) e como um dos princípios para a definição de prioridades (STP 2008-2011)
nomeadamente a igualdade de género
1.2 O texto inclui referência a documentos de orientação sobre igualdade de género do país
parceiro?
A análise da situação do país segue, em linhas gerais a mesma estrutura nos cinco PIC
assinados neste período. Em nenhum é identificado qualquer documento nacional relativo à
igualdade de género. As referências surgem quando se analisa a situação do país ou quando se
identificam as prioridades no quadro das estratégias nacionais de combate à
pobreza/desenvolvimento.
1.3 Identifica intervenções concretas para a promoção da IGEM?
Os PIC não identificam intervenções concretas mas sim eixos prioritários e, dentro deste,
setores/áreas de intervenção. A Igualdade de Género não aparece como um fim em si mesmo,
ou com ações concretas, mas antes é identificada como uma área transversal a ter em
consideração.
1.4 O PIC tem em conta o ODM de género?
Todos os PIC assinados neste período incluem uma referência explícita e clara do ODM 3.
1.5 Tem indicadores de género?
Os PIC desta geração incluíram, pela primeira vez, um anexo com uma matriz de intervenções
onde, para além dos objetivos do PIC (gerais e específicos) e por Eixo de Intervenção, inclui
linhas orientadoras, objetivos para cada área de intervenção e indicadores gerais (globais e
setoriais) e de resultado (para cada área de intervenção). Nos indicadores gerais, não há
desagregação por género. Nos indicadores de resultados, em algumas áreas de intervenção são
referidos indicadores desagregados por sexo.
1.6 A linguagem utilizada é integradora (não sexista)?

2 Implementação e acompanhamento
2.1 Os instrumentos de acompanhamento são sensíveis ao género?
Este conjunto de PIC incluía, em anexo, uma matriz de intervenção com objetivos gerais e
específicos, com as linhas orientadoras eixos prioritários e respetivas áreas de intervenção e,
dentro destas, objetivos e indicadores de resultados. Nestes indicadores, em algumas áreas de
intervenção, são apresentados indicadores desagregados por sexo.
Entre os critérios para a identificação das intervenções a incluir na operacionalização dos PIC é
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referida a incorporação das questões transversais definidas entre as quais a igualdade de
género (Angola, Cabo Verde, STP e Timor-Leste). Apenas o PIC da GB não incluiu esta
referência.
2.2 Os técnicos que acompanham os PIC/PEC têm formação em IGEM?
Questão a colocar na reunião com os técnicos da DSC/DPC
3 Análise da avaliação
3.1 A avaliação incluiu a análise da dimensão de género?
As avaliações destes PIC foram realizadas internamente (Guiné-Bissau e STP) ou por equipas
conjuntas com as autoridades dos países parceiros (Angola, Cabo Verde e TL). Em nenhuma
delas os TdR incluem questões relativas à promoção da igualdade de género.
Quanto à análise dos resultados alcançados, no caso de Angola e Timor-Leste é feito o
seguimento das recomendações da avaliação do PIC anterior relacionada com a inclusão da
igualdade de género. Quer nesta avaliação quer nas restantes há referências pontuais a
intervenções e a resultados alcançados em termos de promoção da mulher (educação,
agricultura, formação profissional, mercado de trabalho, saúde).
3.2 Existem conclusões e recomendações relativas à promoção da igualdade de género?
Não. Nenhuma das avaliações incluiu qualquer recomendação relacionada com a igualdade de
género. Apesar de, no caso de Timor-Leste se constatar que, na análise da relevância (pág. 44)
o género e o ambiente foram pouco relevantes no quadro do PIC e das intervenções
implementadas, carecendo de maior atenção no futuro, não há qualquer recomendação neste
âmbito para o PIC seguinte.
A partir de 2010, com a Estratégia de género aprovada (2011)
1.1 O texto do PIC/PEC inclui as linhas de orientação relativas à promoção da igualdade de
género referidas nas linhas de orientação de elaboração dos PIC/PEC?
Os PIC desta geração não incluem, por regra, qualquer referência a linhas de orientação sobre
igualdade de género. Apenas o PIC de Timor-Leste refere que se baseia nas estratégias setoriais
da CP (sem as identificar). Os PIC de Moçambique e STP são ainda mais genéricos identificando
a igualdade de género como um, entre outros, dos objetivos a prosseguir.
1.2 O texto do PIC/PEC inclui referências à Estratégia de Igualdade de Género da CP?
A Estratégia da Igualdade de Género foi aprovada em 2011. Os PIC/PEC assinados a partir desse
ano deveriam ter uma referência explícita à mesma. Contudo, uma análise dos documentos
assinados revela que não há qualquer referência a esta ou a qualquer uma das restantes
estratégias setoriais da CP, com exceção de Timor-Leste, como referido em 1.1. Em termos de
documentos orientadores apenas é referida a Visão Estratégica, de 2005. Constata-se, assim,
um retrocesso relativamente aos PIC anteriores, no que se refere à integração da dimensão da
igualdade de género.
1.3 O texto inclui referência a documentos de orientação sobre igualdade de género do país
parceiro?
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A igualdade de género não é, por regra, incluída no PIC quando se referem os documentos
orientadores do país parceiro. São feitas referências genéricas aos documentos de orientação
no caso de Moçambique. No caso de Cabo Verde a igualdade de género é incluída na
caracterização da situação do país (no anexo ao PIC). No PIC de Timor-Leste é feita referência
ao apoio de Portugal nos setores da justiça, da educação e da saúde, tendo por base as
escolhas estratégicas e metas do PED de Timor-Leste em termos de igualdade de género.
1.4 Identifica intervenções concretas para a promoção da IGEM?
Os PIC desta geração não incluem ações concretas mas sim setores e áreas de intervenção. As
questões de género são referidas nos casos da Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. De
uma forma muito superficial é referida no PIC de STP.
1.5 O PIC tem em conta o ODM de género?
O ODM 3 – promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres – raramente é
citado e quando isso acontece é de forma muito genérica.
1.6 Tem indicadores de género?
Os PIC desta geração não têm matriz de intervenções nem indicadores.
1.7 A linguagem utilizada é integradora (não sexista)?
A redação dos PIC não obedece aos princípios da linguagem inclusiva
2 Implementação e acompanhamento
2.1 Os instrumentos de acompanhamento são sensíveis ao género?
OS PIC desta geração não incluem instrumentos de acompanhamento.
2.2 Os técnicos que acompanham os PIC/PEC têm formação em IGEM?
Não.
3 Análise da avaliação
3.1 A avaliação incluiu a análise da dimensão de género?
As avaliações dos PIC, na maior parte avaliações conjuntas com as autoridades de cada país
parceiro, não incluem nos TdR questões relativas à promoção da igualdade de género. A
exceção é a avaliação do PIC de Moçambique que incluiu uma subpergunta sobre esta questão.
Também no caso de STP, embora os TdR não incluam uma pergunta sobre a promoção da
igualdade de género, a mesma foi analisada numa subquestão (3.6), par além de ser tida em
consideração noutras subperguntas. Na avaliação de Cabo Verde são feitas referências à
igualdade de género na análise do contexto. Na análise dos resultados, só são apresentados
dados desagregados por sexo nas bolsas.
3.2 Existem conclusões e recomendações relativas à promoção da igualdade de género?
Na avaliação de Moçambique há conclusões e uma recomendação sobre a promoção da
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igualdade de género e na avaliação do PIC de STP só há uma conclusão sem que daí decorra
qualquer recomendação relativa à promoção da igualdade de género.

Análise da conceção dos PIC/PEC no período de vigência das linhas de orientação (20072009)
No período de vigência das linhas de orientação foram assinados cinco PIC: Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
1.1 O texto PIC/PEC inclui as orientações relativas à promoção da igualdade de género
referidas nas linhas de orientação de elaboração dos PIC/PEC?
1. Princípios para a programação estratégica – a referência à igualdade de género apenas
é explícita nos PIC de Angola, Cabo Verde e STP. Nos outros a referência é genérica, no
quadro dos ODM.
2. Análise do país parceiro – as linhas de orientação referem a necessidade de os PIC
incluírem as questões de género na análise:
a. da situação política - constrangimentos em matéria de paridade de género e a
violência contra as mulheres: apenas o PIC de Angola refere as questões de género.
b. da situação social – a situação do emprego será estudada com particular atenção
para a igualdade de oportunidades para homens e mulheres: as questões de
igualdade de género são incluídas nos PIC de Angola, Cabo Verde; Guiné-Bissau e
Timor-Leste.
c. do contexto internacional – nas pistas é incluída a referência a posições
governamentais no que respeita às convenções internacionais que se referem à
igualdade de género: nenhum PIC inclui qualquer referência nesta matéria.
d. da redução da pobreza – nas pistas é referida a questão da forma como se
manifesta a pobreza tendo em conta as diferenças de género: é considerada em
todos os PIC deste período.
3. Escolhas estratégicas do doador – a elegibilidade dos setores deve estar condicionada à
sua contribuição para a prossecução dos ODM, dando como exemplo o ODM 3. Em cada
setor prioritário deverá acrescer a identificação das matérias transversais: são feitas
referência em todos os PIC, com destaque para a Guiné-Bissau em que Portugal lidera a
coordenação do Grupo de Desenvolvimento Humano (saúde, educação e género).
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Análise da conceção dos PIC assinados no período 2007-2009
Análise das questões
de género - como
referido nas linhas
de orientação para a
elaboração dos PIC
PIC Angola (20072010)

PIC Cabo Verde
(2008-2011)

Análise do país parceiro
Princípios para
a programação
estratégica
Sim, no âmbito
dos ODM e
identificada
como uma das
questões
transversais e
nas prioridades
setoriais
Sim, com
referência
explícita

Análise
da
situação
política
Sim

Análise da
situação social
Sim

Análise da redução da
pobreza

Escolhas
estratégicas do
doador

Sim. Na pág. 45 é feita
uma análise da situação
das mulheres no setor
informal da economia
angolana

Sim

Não

Sim
Refere os
avanços nos
ODM com
informação
sobre educação
e identifica
progressos na
igualdade de
género

Não

Sim.
Na análise do perfil de
pobreza aponta para
diferenças de género na
incidência da pobreza
(pág. 28)
É referido, no quadro da
estratégia de
desenvolvimento de CV,
o objetivo de
desenvolvimento de
atividades geradoras de
rendimento para as
camadas mais
desfavorecidas, entre
outras das mulheres
chefes de família

Sim

Não

Na análise da estratégia
de desenvolvimento da
GB é referido, no 4º
eixo, a redução das
disparidades de género
(pág 25)

Portugal
coordena o
grupo de
desenvolviment
o humano
(saúde,
educação e
género) (pág.
31)

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

PIC Guiné Bissau
(2008-2010)

Sim, no âmbito
dos ODM em
geral

Não

PIC STP (2008-2011)

Sim, como um
dos princípios
base para as
prioridades
geográficas e
setoriais da CP
Sim, no âmbito
dos ODM em
geral

Não

sim.
As mulheres
são incluídas
nas camadas da
população
consideradas
mais
vulneráveis.
A taxa de
analfabetismo
é muito elevada
sendo maior
nas mulheres
Não

Não

Sim

PIC Timor-Leste
(2007-2010)

Situação do
país no
contexto
internacional
Não

Nem todos os PIC respeitam, na íntegra, os princípios definidos. Em nenhum dos PIC é feita a
análise da situação do país no contexto internacional em matéria de igualdade de género,
ainda que este aspeto seja incluído nas Linhas de Orientação. STP e Timor-Leste são os PIC
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menos exaustivos em termos de análise das questões da igualdade de género. Nos PIC de
Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau a análise é bastante exaustiva.
1.2 O texto do PIC/PEC inclui referências à Estratégia de Igualdade de Género da CP?
A Estratégia da Igualdade de Género foi aprovada em 2011 e a assinatura destes PIC é anterior.
Contudo, há uma referência explícita à incorporação das questões transversais (Angola 20072010) e como um dos princípios para a definição de prioridades (STP 2008-2011)
nomeadamente a igualdade de género
1.3 O texto inclui referência a documentos de orientação sobre igualdade de género do país
parceiro?
A análise da situação do país segue, em linhas gerais a mesma estrutura nos cinco PIC
assinados neste período. Em nenhum é identificado qualquer documento nacional relativo à
igualdade de género. As referências surgem quando se analisa a situação do país ou quando se
identificam as prioridades no quadro das estratégias nacionais de combate à
pobreza/desenvolvimento:
Angola (2007-2010) - Na análise da situação social é feita uma análise das taxas de
escolarização desagregada por sexo evidenciando as desigualdades de género
prevalecendo em todos os graus de ensino bem como entre os quadros médios
superiores das empresas e em cargos políticos (pág. 35). No anexo Estratégia de
Combate à Pobreza de Angola (pág. 118 e seguintes), na educação os resultados
esperados incluem reduzir a taxa de analfabetismo das mulheres, aumentar as taxas de
escolarização das raparigas e aumentar a taxa de retenção e de progressão das raparigas.
Nos objetivos também é referido “garantir a equidade de género”. Na saúde os objetivos
referem como principais grupos alvo as mulheres e crianças e nos resultados esperados é
incluída a redução da taxa de mortalidade materna
Cabo Verde (2008-2011) – Na pág. 31 refere a Estratégia de Desenvolvimento de Cabo Verde,
na qual se inclui o desenvolvimento de atividades geradoras de rendimento para as
camadas mais desfavorecidas, entre outras, das mulheres chefes de família.
Guiné-Bissau (2008-2010) – Não. Apenas refere a Estratégia de Desenvolvimento da GuinéBissau, na qual há preocupações de género. Na educação refere a DENARP relativamente
ao aumento da taxa das jovens raparigas que terminam o ensino básico para reduzir as
desigualdades de género (pág. 49)
S. Tomé e Príncipe (2008-2011) – Não. Apenas refere a Estratégia de Redução da Pobreza, sem
qualquer referência à igualdade de género. No contexto refere a evolução negativa da %
das raparigas no ensino secundário (pág. 22).
Timor-Leste (2007-2010) – Não. Apenas refere o Programa do Governo de Combate à Pobreza
destacando, entre outras, a componente de maior ênfase na promoção do equilíbrio de
género no desenvolvimento do país.
1.4 Identifica intervenções concretas para a promoção da IGEM?
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Os PIC não identificam intervenções concretas mas sim eixos prioritários e, dentro deste,
setores/áreas de intervenção. A Igualdade de Género não aparece como um fim em si mesmo,
ou com ações concretas, mas antes é identificada como uma área transversal a ter em
consideração.
Angola (2007-2010) - Nas escolhas estratégicas (pág. 65 e seguintes) a igualdade de género é
identificada como um dos temas transversais incluindo uma análise da situação do país
nomeadamente no que se refere aos indicadores do ODM 3 e em consequência diz que
nesta estratégia a igualdade de género assenta em duas vertentes: a) a prossecução de
uma estratégia de mainstreaming em que a dimensão da igualdade de género é parte
integrante na formulação de políticas, programas e projetos (incluindo esta dimensão em
todas as fases do ciclo de projeto) e b) a assunção de que a capacitação das mulheres e a
valorização do seu papel social é fundamental para o desenvolvimento sustentável. No
desenvolvimento sociocomunitário é definido como um dos objetivos específicos "apoiar
a formação profissional dos grupos vulneráveis com enfoque na capacitação das
mulheres". As mulheres são igualmente referidas como um dos grupos específicos em
situação de exclusão social ou numa posição mais vulnerável.
Cabo Verde (2008-2011) - Nas escolhas estratégicas da CP a igualdade de género entra como
um dos três temas transversais (pág. 47-48), na linha de prossecução do ODM 3 (texto
igual ao de Angola). No Eixo Estratégico II - desenvolvimento sustentável e luta contra a
pobreza, na formação profissional e desenvolvimento social (pág. 61), as mulheres são
identificadas como um dos grupos populacionais mais carenciados ou em situação de
exclusão social a necessitar de apoio.
Guiné-Bissau (2008-2010) – Refere a aposta na formação de professores para aumentar a taxa
de escolarização das mulheres (pág. 53). Nas pág. 55 e 68, no desenvolvimento
sociocomunitário, inclui como objetivo específico contribuir para o alargamento da
capacidade de resposta de serviços sociais, designadamente para mulheres, entre
outros.
S. Tomé e Príncipe (2008-2011) – Não. Apenas é referido, genericamente, que as políticas
desenvolvidas por Portugal têm em consideração princípios transversais entre os quais
se incluem, entre outros, a igualdade de género (pág. 31).
Timor-Leste (2007-2010) – Não. Identifica eixos. No eixo I - BG, participação e democracia (pág.
42) refere a elaboração do PIS para a gestão do setor público que inclui a uniformização
em termos de género. No Eixo II - desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza
(pág. 50) é referido o ODM 3 eliminar a disparidade de género em todos os níveis de
ensino. No emprego e formação profissional (pág. 54) um dos objetivos é a redução da
pobreza particularmente entre as mulheres. No programa de trabalho (pág. 58), nos
critérios orientadores para a inclusão de projetos no PIC inclui-se a incorporação das
questões transversais entre as quais a igualdade de género. Na matriz de intervenção,
entre as linhas orientadoras, inclui-se a incorporação das questões transversais entre as
quais a igualdade de género.
1.5 O PIC tem em conta o ODM de género?
Todos os PIC assinados neste período incluem uma referência explícita e clara do ODM 3.
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1.6 Tem indicadores de género?
Os PIC desta geração incluíram, pela primeira vez, um anexo com uma matriz de intervenções
onde, para além dos objetivos do PIC (gerais e específicos) e por Eixo de Intervenção, inclui
linhas orientadoras, objetivos para cada área de intervenção e indicadores gerais (globais e
setoriais) e de resultado (para cada área de intervenção). Nos indicadores gerais, não há
desagregação por género. Nos indicadores de resultados, em algumas áreas de intervenção são
referidos indicadores desagregados por sexo.
Angola (2007-2010) - na área da justiça: dados desagregados por sexo; na área da polícia e
segurança: dados desagregados por sexo; na área da educação/ensino: dados
desagregados por sexo; na área do desenvolvimento sociocomunitário: dados
desagregados por sexo; na área de capacitação em investigação na área da saúde: dados
desagregados por sexo
Cabo Verde (2008-2011) – Na matriz de intervenção (pág. 73-74): nº de mulheres formadas e %
de mulheres que beneficiaram de bolsas internas. Nos outros indicadores não há
desagregação por sexo.
Guiné-Bissau (2008-2010) – Na matriz de intervenção (pág. 63 e seguintes) é incluída a % de
mulheres formadas em relação ao total, na área da segurança e justiça. Na educação foi
incluído o indicador de % de mulheres formadas relativamente ao total e o nº de bolsas
concedidas a mulheres.
S. Tomé e Príncipe (2008-2011) – Na Matriz de intervenção (pág. 59 e seguintes), na
capacitação institucional é incluída a % de mulheres formadas/total. No setor da
educação é incluído o indicador % de mulheres formadas relativamente ao total.
Timor-Leste (2007-2010) – Na matriz de intervenção (pág. 63 e seguintes) alguns indicadores
estão desagregados por sexo: nº de quadros técnicos abrangidos pelas ações de
formação (por género) (pág. 64 e 66); nº de professores timorenses formados (por
género); nº de bolsas internas e para formação pós-graduada (por género); % de
mulheres abrangidas por ação (pág. 72).
1.7 A linguagem utilizada é integradora (não sexista)?

2 Implementação e acompanhamento
2.1 Os instrumentos de acompanhamento são sensíveis ao género?
Este conjunto de PIC incluía, em anexo, uma matriz de intervenção com objetivos gerais e
específicos, com as linhas orientadoras eixos prioritários e respetivas áreas de intervenção e,
dentro destas, objetivos e indicadores de resultados. Nestes indicadores, em algumas áreas de
intervenção, são apresentados indicadores desagregados por sexo.
Entre os critérios para a identificação das intervenções a incluir na operacionalização dos PIC é
referida a incorporação das questões transversais definidas entre as quais a igualdade de
género (Angola, Cabo Verde, STP e Timor-Leste). Apenas o PIC da GB não incluiu esta
referência.
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Angola (2007-2010) - No PIC é referido (pág. 100), dentro dos mecanismos de planeamento e
gestão e como critérios orientadores para a inclusão de projetos no PIC a incorporação
das questões transversais definidas entre as quais a igualdade de género. Para os
mecanismos de acompanhamento e avaliação é referido que a avaliação deve basear-se
nos indicadores constantes na matriz de intervenção a qual refere nas suas linhas
orientadores a incorporação da igualdade de género e que contém entre os indicadores
de resultado (outputs) taxas desagregadas por sexo.
Cabo Verde (2008-2011) – o capítulo de implementação (pág. 66 e seguintes) nos critérios
orientadores para inclusão no PIC inclui-se a incorporação da questão da igualdade de
género.
Guiné-Bissau (2008-2010) – no capítulo relativo à implementação da estratégia (pág. 58 e
seguintes) não há qualquer referência a questões de género.
S. Tomé e Príncipe (2008-2011) – no capítulo relativo à implementação da estratégia, nos
mecanismos de implementação (pág. 56) é referido que é referido que os critérios para a
inclusão de projetos no PIC incluem, entre outros, contribuição para a prossecução dos
ODM e incorporação das questões transversais definidas: igualdade de género, boa
governação, sustentabilidade ambiental.
Timor-Leste (2007-2010) – no capítulo relativo à implementação da estratégia, nos
mecanismos de planeamento (pág. 58-59) é referido que os critérios para a inclusão de
projetos no PIC incluem, entre outros, contribuir para a prossecução dos ODM e
incorporação das questões transversais definidas: igualdade de género, boa governação,
sustentabilidade ambiental.
2.2 Os técnicos que acompanham os PIC/PEC têm formação em IGEM?
Questão a colocar na reunião com os técnicos da DSC/DPC
3 Análise da avaliação
3.1 A avaliação incluiu a análise da dimensão de género?
As avaliações destes PIC foram realizadas internamente (Guiné-Bissau e STP) ou por equipas
conjuntas com as autoridades dos países parceiros (Angola, Cabo Verde e TL). Em nenhuma
delas os TdR incluem questões relativas à promoção da igualdade de género.
Quanto à análise dos resultados alcançados, no caso de Angola e Timor-Leste é feito o
seguimento das recomendações da avaliação do PIC anterior relacionada com a inclusão da
igualdade de género. Quer nesta avaliação quer nas restantes há referências pontuais a
intervenções e a resultados alcançados em termos de promoção da mulher (educação,
agricultura, formação profissional, mercado de trabalho, saúde).
Angola (2007-2010) - Avaliação conjunta (IPAD e MIREX angolano).
 Os TdR não fazem qualquer referência às questões de género e sua análise.
 Na análise, nomeadamente da incorporação das recomendações da avaliação do PIC
anterior, o relatório refere (pág. 53) que "A recomendação de melhoria da
orçamentação da cooperação não se verificou, apesar de o IPAD concordar com ela,
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pelo facto de não estar no âmbito das suas competências. A introdução de
preocupações com o género deu pequenos passos, nomeadamente nas regras de
paridade na escolha de bolseiros".
 São referidas algumas intervenções focadas na igualdade de género/empoderamento
das mulheres
Cabo Verde (2008-2011) – Avaliação conjunta (IPAD e MIREX CV).
 Nos TdR há apenas referências genéricas à implementação da cooperação em
consonância com o PIC.
 No enquadramento é feita referência aos progressos em matéria de igualdade de
género (pág. 7).
 Na análise, pág. 36, há uma caixa sobre o estudo de impacto da formação técnicoprofissional em Cabo Verde que refere: A inserção laboral das mulheres (61,5%)
apresenta menores índices que a dos rapazes (70,6%);
 Em média, as raparigas demoram mais tempo (mais 2 meses) a encontrar o 1º
emprego (6 meses no total);
 O auto-emprego é mais representativo nos rapazes do que nas raparigas, sendo que
63,8% dos rapazes diplomados após a formação criaram o seu próprio negócio;
 Os rapazes diplomados auferem, em média, um maior salário do que as raparigas.
Guiné-Bissau (2008-2010) – Avaliação interna.
 Nos TdR não há referência ao género;
 No capítulo da análise do contexto são apresentados dados desagregados por sexo na
educação (diferenciação relativamente às raparigas nos diferentes níveis) bem como
informação sobre a prevalência de VIH/SIDA nas mulheres;
 É referido um projeto de ONG que tem como objetivo promover o reforço dos grupos
e associações de mulheres camponesas nos sectores de Tite e Fulacunda e
apresentados dados sobre o nº de mulheres alfabetizadas. Também são apresentados
resultados de reforço da "capacidade de produção hortícola e frutícola, já que se
realizaram várias acções de formação nessas áreas, que abrangeram 50 mulheres e
jovens". "Paralelamente, o projecto promoveu a capacitação na área da
transformação, proporcionando formação a 8 mulheres e a implementação de uma
unidade de transformação e conservação de produtos hortícolas e frutícolas";
 São apresentados dados de um projeto contra VIH/SIDA desagregados por sexo.
S. Tomé e Príncipe (2008-2011) – Avaliação interna.
 Nos TdR não há referência ao género. As questões do género são referidas apenas
pontualmente:
 No contexto é referido o aumento de % de mulheres grávidas com consultas e
cuidados de saúde (pág. 5);
 Na questão 6.1 - relativa a saber se as intervenções da CP responderam às prioridades
nacionais - identifica o objetivo de redução das diferenças de género (pág. 19)
 É referido o apoio às mulheres na área da formação profissional (pág. 24)
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 Na pág. 34 refere os progressos em termos de acesso à educação e equidade de
género.
 Na pág. 35 são apresentados indicadores de educação desagregados por género
Timor-Leste (2007-2010) – Avaliação conjunta (IPAD/MNE-TL).
 Nos TdR não há referência ao género. As questões do género são referidas apenas
pontualmente:
 Na análise da situação social é referida a desigualdade de género (pág. 8-9)
 Na análise das recomendações da avaliação anterior é referido que não foram
implementadas, ou foram-no apenas parcialmente, as recomendações relacionadas
com, nomeadamente, a incorporação das questões transversais, como o género e o
ambiente, as quais carecem, ainda, de aprofundamento e consideração sistemática.
(pág. 40).
 Na análise da relevância (pág. 44) é referido que relativamente às questões
transversais, como o género e o ambiente, foram pouco relevantes no quadro do PIC e
das intervenções implementadas, carecendo de maior atenção no futuro.

3.2 Existem conclusões e recomendações relativas à promoção da igualdade de género?
Não. Nenhuma das avaliações incluiu qualquer recomendação relacionada com a igualdade de
género. Apesar de, no caso de Timor-Leste se constatar que, na análise da relevância (pág. 44)
o género e o ambiente foram pouco relevantes no quadro do PIC e das intervenções
implementadas, carecendo de maior atenção no futuro, não há qualquer recomendação neste
âmbito para o PIC seguinte.
A partir de 2010, com a Estratégia de género aprovada (2011)
Os PIC/PEC abrangidos por este período são:
 PIC Cabo Verde (2012-2015)
 Plano de Ação Guiné-Bissau (2014-2015)
 PIC Moçambique (2011-2014)
 PIC STP (2012-2015)
 PEC Timor-Leste (2012-2017)
Análise do país parceiro

Análise das questões de
género - como referido
nas linhas de orientação
para a elaboração dos PIC
(2007-2009)

Princípios
para a
programaçã
o estratégica

Análise da
situação
política

Análise da
situação
social

Situação do
país no
contexto
internacional

Análise
da
redução
da
pobreza

Escolhas
estratégicas
do doador

PIC Cabo Verde (20122015)

Não

Não

Sim
(ver 1.3)

Não

Não

Não

Plano de Ação GuinéBissau (2014-2015)

Não

Não

Não

Não

Não

Não
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PIC Moçambique (20112014)

Sim (ver 1.1)

Não

Não

Não

Não

Não

PIC STP (2012-2015)

Sim (ver 1.1)

Não

Não

Não

Não

Não

PEC Timor-Leste (20122017)

Sim (ver 1.1)

Não

Não

Não

Não

Sim (ver 1.3)

3.3 O texto do PIC/PEC inclui as linhas de orientação relativas à promoção da igualdade de
género referidas nas linhas de orientação de elaboração dos PIC/PEC?
Os PIC desta geração não incluem, por regra, qualquer referência a linhas de orientação sobre
igualdade de género. Apenas o PIC de Timor-Leste refere que se baseia nas estratégias setoriais
da CP (sem as identificar). Os PIC de Moçambique e STP são ainda mais genéricos identificando
a igualdade de género como um, entre outros, dos objetivos a prosseguir.
Cabo Verde (PIC 2012-2015) - Na sua conceção, o texto do PIC não inclui quaisquer orientações
relativas à promoção da igualdade de género, nem referências à Estratégia de Igualdade
de Género da CP.
Guiné-Bissau (Plano de Ação 2014-2015) - O texto não tem qualquer referência às orientações
relativas à promoção da igualdade de género.
Moçambique (PIC 2011-2014) - (mantém-se em vigor, dado não ter sido assinado o novo PEC)
O PIC refere (página 9), que “A promoção da igualdade de género e a capacitação das
mulheres (incluindo direitos económicos) constitui também um objetivo a prosseguir
durante a vigência do novo PIC, como elemento fundamental para a prossecução dos
ODM e para um desenvolvimento global mais equitativo, justo e sustentável”.
S. Tomé e Príncipe (PIC 2012-2015) - O PIC refere (página 10), que “A promoção da igualdade
de género e a capacitação das mulheres constitui também um objetivo a prosseguir
durante a vigência deste novo PIC, como elemento fundamental para a prossecução dos
objetivos de Desenvolvimento do Milénio e para um desenvolvimento global mais
equitativo, justo e sustentável.”
Timor-Leste (PEC 2012-2017) - O texto refere que se baseia nas estratégias sectoriais da CP, (…)
e no novo “Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020”. Refere ainda
que se afigura crucial o reforço dos esforços do Governo de Timor-Leste no sentido da
promoção da igualdade de género e da capacitação das mulheres, como elemento
fundamental para a prossecução dos ODM e para um desenvolvimento global mais
equitativo, justo e sustentável.
3.4 O texto do PIC/PEC inclui referências à Estratégia de Igualdade de Género da CP?
A Estratégia da Igualdade de Género foi aprovada em 2011. Os PIC/PEC assinados a partir desse
ano deveriam ter uma referência explícita à mesma. Contudo, uma análise dos documentos
assinados revela que não há qualquer referência a esta ou a qualquer uma das restantes
estratégias setoriais da CP, com exceção de Timor-Leste, como referido em 1.1. Em termos de

MOD19.2 – PR07/V01

130

documentos orientadores apenas é referida a Visão Estratégica, de 2005. Constata-se, assim,
um retrocesso relativamente aos PIC anteriores, no que se refere à integração da dimensão da
igualdade de género.
Cabo Verde - PIC 2012-2015 - Apenas refere que “A promoção da igualdade de género e a
capacitação das mulheres constitui também um objetivo a prosseguir durante a vigência
destes novos PIC, como elemento fundamental para a prossecução dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio e para um desenvolvimento global mais equitativo, justo e
sustentável.” (página 13). Na página 40 é referido o Memorando de Entendimento para a
Promoção da Igualdade de Género, assinado a 09/06/2010, entre Portugal e Cabo Verde.
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - Não inclui referências à Estratégia de Igualdade de
Género da CP.
Moçambique - Não inclui referências à Estratégia de Igualdade de Género da CP.
S. Tomé e Príncipe – Não inclui referências à Estratégia de Igualdade de Género da CP
Timor-Leste – Não inclui referências à Estratégia de Igualdade de Género da CP
3.5 O texto inclui referência a documentos de orientação sobre igualdade de género do país
parceiro?
A igualdade de género não é, por regra, incluída no PIC quando se referem os documentos
orientadores do país parceiro. São feitas referências genéricas aos documentos de orientação
no caso de Moçambique. No caso de Cabo Verde a igualdade de género é incluída na
caracterização da situação do país (no anexo ao PIC). No PIC de Timor-Leste é feita referência
ao apoio de Portugal nos setores da justiça, da educação e da saúde, tendo por base as
escolhas estratégicas e metas do PED de Timor-Leste em termos de igualdade de género.
Cabo Verde - PIC 2012-2015: O texto não inclui referências a documentos de orientação sobre
igualdade de género de Cabo Verde. Apenas refere, no anexo de caracterização da
situação de Cabo Verde, o ODM 3 - igualdade de género (página 33), como um dos 4
objetivos já alcançados pelo país. Na análise da situação social é destacada, como área
de atuação, "A igualdade do género, com a implementação de políticas públicas que
visam democratizar o acesso à educação, alcançando a paridade de género na educação
primária e secundária;" (página 37).
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - Não inclui referências a documentos de orientação
sobre igualdade de género da Guiné-Bissau
Moçambique - Não. Refere genericamente o alinhamento com o documento moçambicano de
combate à pobreza (página 5), mas sem qualquer consideração sobre a dimensão de
género no combate à pobreza.
S. Tomé e Príncipe – Não inclui referências a documentos de orientação sobre igualdade de
género de S. Tomé e Príncipe.
Timor-Leste – Não inclui referência a documentos de orientação sobre igualdade de género de
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Timor-Leste. No entanto, faz referência a algumas metas do PED de Timor-Leste em
matéria de género, nos setores que Portugal apoia: defesa, educação e saúde.
3.6 Identifica intervenções concretas para a promoção da IGEM?
Os PIC desta geração não incluem ações concretas mas sim setores e áreas de intervenção. As
questões de género são referidas nos casos da Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. De
uma forma muito superficial é referida no PIC de STP.
Cabo Verde - PIC 2012-2015: Não identifica intervenções concretas para a promoção da IGEM
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - Quanto a intervenções concretas para a promoção
da IGEM, no contexto dos eixos e áreas de intervenção (página 3) é considerado
importante apoiar os esforços da Guiné-Bissau na integração sistemática de
preocupações de equidade de género, na perspetiva dos desafios transversais com
impacto no desenvolvimento.
No Eixo II (página 4) sobre desenvolvimento humano e bens públicos globais, é referido
que a CP apoiará o reforço da produção e produtividade da agricultura tradicional de
base familiar e comunitária, tendo em vista, entre outros objetivos, o aumento do
rendimento das famílias, das mulheres em particular.
Moçambique - Entre os principais programas da área de intervenção sobre capacitação
institucional, governo e sociedade civil (página 10) é incluído um programa para
organização e instituições para a igualdade das mulheres, cujo objetivo é melhorar a
capacidade institucional e as condições de intervenção do Ministério da Mulher e da
Ação Social e apoiar projetos de luta contra a pobreza.
S. Tomé e Príncipe – Não. Apenas reconhece, nos principais programas na área da saúde, que
“A pobreza afeta sobretudo as crianças, as mulheres e os idosos e exige uma abordagem
simultânea a vários níveis (página 14).
Timor-Leste – Nas contribuições de Portugal previstas para 2014, identifica que a Secretaria de
Estado para a Promoção da Igualdade será apoiada através de formação profissional de
pessoal em igualdade de género. No setor da defesa, refere que Portugal apoiará a meta
do PED: "as mulheres nas F-FDTL terão um papel mais importante na defesa nacional e
mais oportunidades para progredir nas suas carreiras; no eixo II, é referido que Portugal
apoiará a meta do PED: "será incorporado um currículo "sensível à igualdade de género"
em todos os níveis do sistema de educação; na saúde, Portugal apoiará a meta do PED,
de que 70% das mulheres grávidas receberão cuidados pré-natais pelo menos 4 vezes e
65% das mulheres terão um parto assistido.
3.7 O PIC tem em conta o ODM de género?
O ODM 3 – promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres – raramente é
citado e quando isso acontece é de forma muito genérica.
Cabo Verde - PIC 2012-2015: O ODM de género é apenas citado, conforme referido em 1.2,
como fundamento para a promoção da igualdade de género e a capacitação das
mulheres, e em 1.3 sublinhando que o objetivo foi já alcançado.
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Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - Os ODM não são referidos
Moçambique - São referidos pontual e genericamente, nomeadamente conforme citado em
1.1.
S. Tomé e Príncipe – Tem apenas uma referência genérica dos ODM, conforme citado em 1.1.
Timor-Leste – Conforme citado em 1.1, é referida a promoção da igualdade de género e da
capacitação das mulheres como elemento fundamental para a prossecução dos ODM.
3.8 Tem indicadores de género?
Os PIC desta geração não têm matriz de intervenções nem indicadores.
Cabo Verde - Não
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - Não
Moçambique - Não.
S. Tomé e Príncipe – Não.
Timor-Leste – Não. Apenas os referidos anteriormente, em 1.4, a título de metas do PED de TL.
3.9 A linguagem utilizada é integradora (não sexista)?
A redação dos PIC não obedece aos princípios da linguagem inclusiva
Cabo Verde - A redação do PIC não obedece aos princípios da linguagem inclusiva
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - A redação do Plano de Ação não obedece aos
princípios da linguagem inclusiva
Moçambique - A redação do PIC não obedece aos princípios da linguagem inclusiva.
S. Tomé e Príncipe – A redação do PIC não obedece aos princípios da linguagem inclusiva.
Timor-Leste – A redação do PEC não obedece aos princípios da linguagem inclusiva
4 Implementação e acompanhamento
4.1 Os instrumentos de acompanhamento são sensíveis ao género?
OS PIC desta geração não incluem instrumentos de acompanhamento.
Cabo Verde - O PIC não inclui referência a instrumentos de acompanhamento
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - O Plano de Ação não inclui referência a
instrumentos de acompanhamento
Moçambique - O PIC não inclui referência a instrumentos de acompanhamento
S. Tomé e Príncipe – O PIC não inclui referência a instrumentos de acompanhamento
Timor-Leste – O PIC não inclui referência a instrumentos de acompanhamento
4.2 Os técnicos que acompanham os PIC/PEC têm formação em IGEM?
Ver na entrevista com DPC.
Cabo Verde - Sem informação
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - Sem informação
Moçambique - Sem informação
S. Tomé e Príncipe – Sem informação
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Timor-Leste – Sem informação
5 Análise da avaliação
5.1 A avaliação incluiu a análise da dimensão de género?
As avaliações dos PIC, na maior parte avaliações conjuntas com as autoridades de cada país
parceiro, não incluem nos TdR questões relativas à promoção da igualdade de género. A
exceção é a avaliação do PIC de Moçambique que incluiu uma subpergunta sobre esta questão.
Também no caso de STP, embora os TdR não incluam uma pergunta sobre a promoção da
igualdade de género, a mesma foi analisada numa subquestão (3.6), par além de ser tida em
consideração noutras subperguntas. Na avaliação de Cabo Verde são feitas referências à
igualdade de género na análise do contexto. Na análise dos resultados, só são apresentados
dados desagregados por sexo nas bolsas.
Cabo Verde – Avaliação conjunta - Na análise do contexto social é referida a reduzida
disparidade de género na área da educação. No que se refere aos indicadores utilizados,
apenas na análise da atribuição das bolsas de estudo são apresentados dados
desagregados por sexo.
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - O Plano de Ação não foi avaliado
Moçambique – Avaliação conjunta - Os TdR incluem uma pergunta sobre a dimensão de
género, na análise das questões transversais, nos seguintes termos: “A dimensão de
género foi, tal como previsto, integrada na abordagem adotada?”.
S. Tomé e Príncipe – Avaliação conjunta – No sumário executivo (Conclusões), refere: “O PIC
2012-2015 foi estrategicamente relevante, alinhado com a ENRPII e o PAP 2012-2016 e
contribuiu para o alcançar dos ODM, nomeadamente no setor da saúde (ODM 4, 5 e 6),
género (ODM 3) e ambiente (ODM 7).”
No Contexto, é feita uma análise das desigualdades de género (páginas 6-7),
nomeadamente no que se refere à esperança de vida à nascença, à média de anos de
escolaridade, e ao RNB per capita.
Na página 13, refere quais os projetos que contribuem para o ODM 3: projetos nos
sectores da educação, saúde, proteção social; CTP
Na subquestão CA 2.3 – O tipo de atores e parcerias utilizados foram adaptados ao
contexto e às necessidades de desenvolvimento de STP?, refere-se que nos projetos de
proteção social se destacam as parcerias com OSC santomenses, por serem elas que
melhor conhecem a realidade e trabalham diretamente na luta contra a pobreza nos
grupos mais vulneráveis da população (crianças, mulheres e idosos)(página 24).
Foi incluída uma subquestão sobre o género: CA 3.6 – As questões de género foram
claramente incluídas na programação e implementação do PIC? Esta análise conclui que:
As questões do género não tiveram a atenção que o documento do PIC indiciava. (pag
41-43)
É referido um projeto de uma ONG que tem como objetivo reduzir a violência baseada
no género, especialmente a violência doméstica. (página 65), mas conclui-se que ainda é
cedo para avaliar o nível de resultados alcançados.
Na subquestão CA 6.4, que trata da atribuição de bolsas de estudo a estudantes
santomenses, (bolsas internas), é referido que o género é considerado critério de
desempate naquela atribuição (página 94).
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Na subquestão CA 6.5, sobre o apoio ao sector da educação e seu contributo para
promover um acesso mais equitativo à educação, na análise do ensino secundário e em
termos de género, constata-se a paridade no ensino secundário (índice de paridade de
género 1,18 MICS5 2014), não existindo diferenças significativas ao nível das taxas de
transição, frequência e conclusão entre alunos e alunas (página 96). Não existe contudo
uma recolha sistemática dos dados desagregados por género e condição socioeconómica
do agregado familiar, ao longo dos anos letivos, que permita fazer uma análise
longitudinal rigorosa.
Timor-Leste – avaliação vai realizar-se no final de 2017
5.2 Existem conclusões e recomendações relativas à promoção da igualdade de género?
Na avaliação de Moçambique há conclusões e uma recomendação sobre a promoção da
igualdade de género e na avaliação do PIC de STP só há uma conclusão sem que daí decorra
qualquer recomendação relativa à promoção da igualdade de género.
Cabo Verde – Não há nenhuma conclusão ou recomendação relativa à promoção da igualdade
de género
Guiné-Bissau – Plano de Ação 2014-2015 - Não aplicável
Moçambique - Sim, nos seguintes termos:
“Conclusão 14: Abordagem ao Género ainda bastante ténue: a abordagem à dimensão
do género foi pouco significativa, apesar de o quadro normativo e orientador existente
em ambos os parceiros ser particularmente vasto nesta matéria.”
“Recomendação 9: Integrar os aspetos transversais na fase de Programação do Programa
de Cooperação - A abordagem aos aspetos transversais, nomeadamente o género,
deverá ser sistemática. No novo ciclo de programação com Moçambique deverão ser
tidos em conta os objetivos identificados na Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade do Género. O Camões, I.P., enquanto coordenador da Cooperação Portuguesa,
deverá trabalhar com os ministérios setoriais nesse sentido, utilizando os mecanismos já
existentes. As autoridades moçambicanas deverão igualmente procurar que esta
abordagem figure nas ações de cooperação que sejam desenvolvidas com Portugal.”
S. Tomé e Príncipe – A primeira conclusão - C1 – considera que o PIC é estrategicamente
relevante para os objetivos de desenvolvimento de S. Tomé e Príncipe, tendo contribuído
para alcançar os ODM por parte do país, nomeadamente no que se refere ao género
(ODM 3), entre outros. Quanto às recomendações, não têm referências às questões de
género.
Timor-Leste – Não aplicável
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Anexo 8 – Bolsas por país, entre 2011 e 2015 (licenciatura, mestrado, doutoramento,

País

militares, policiais), por sexo
Tipo Bolsa
Licenciatura

H

M

H

H

H

H

M

M

M

M

Total
H

M

0

0

0

0

1

0

3

5

13

8

10

6

6

4

1

2

1

0

31

20

Doutoramento

5

5

2

2

1

2

0

1

1

0

9

10

Policial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Judicial

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

Militar

35

1

29

0

28

0

35

0

31

0

158

1

0

3

0

0

0

0

0

0

11

3

11
69

19

41

12

35

6

36

3

34

0

215

40

4

11

2

7

1

5

1

4

0

3

8

30

17

17

13

20

6

10

10

12

5

7

51

66

Doutoramento

9

5

8

4

5

3

6

3

4

2

32

17

Policial

0

0

4

0

5

0

5

0

5

0

19

0

Judicial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Militar

26

2

22

1

7

0

15

0

17

0

87

3

Internas

29

1

13

26

12

28

9

26

9

31

72

112

Total

85

36

62

58

36

46

46

46

45

43

269

228

Licenciatura

11

3

8

8

5

10

4

5

1

3

29

29

Mestrado

21

5

17

6

16

7

4

2

2

0

60

20

Doutoramento

1

1

2

1

1

0

1

0

3

0

8

2

Policial

0

0

2

0

2

0

2

0

2

0

8

0

Judicial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mestrado
Cabo Verde

2015***

1

Licenciatura

Guiné-Bissau

2014***

0

Total

Militar

8

0

4

0

1

0

2

0

2

0

17

0

Internas

22

6

24

6

19

2

14

2

10

1

89

17

Total

63

15

57

21

44

19

27

9

20

4

211

68

8

6

4

1

3

1

2

0

4

5

21

13

36

12

21

14

9

6

11

5

15

4

92

41

Doutoramento

5

1

8

2

7

1

7

1

6

2

33

7

Policial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Judicial

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Militar

21

4

26

4

12

0

9

0

16

0

84

8

Internas

14

11

19

11

15

8

15

8

12

17

75

55

Total

85

36

78

32

46

116

44

14

53

28

306

126

7

15

10

10

7

9

6

10

4

7

34

51

10

9

9

10

6

8

3

10

1

6

29

43

Doutoramento

1

2

1

2

2

1

3

0

0

3

7

8

Policial

0

0

7

0

9

0

10

0

9

0

35

0

Judicial

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Licenciatura
Mestrado
Moçambique

2013***

4

Internas

Licenciatura
São Tomé e
Príncipe

2012**

2

Mestrado
Angola

2011*

Mestrado
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Militar

9

2

9

3

11

0

6

0

6

0

41

5

Internas

33

27

31

29

24

26

26

34

16

28

130

144

Total

61

55

67

54

59

44

54

54

36

44

277

251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

3

7

2

11

6

3

5

3

5

37

21

Doutoramento

3

0

3

0

2

0

2

0

2

0

12

0

Policial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Judicial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Militar

7

0

3

0

17

0

3

0

1

0

31

0

Internas

0

0

0

0

0

0

23

17

23

13

46

30

23

3

13

2

30

6

31

22

29

18

126

51

386

164

318

179

250

137

238

147

212

137

1404

764

Licenciatura

Timor-Leste

Mestrado

Total
TOTAL Países

* Fonte: processamento setembro 2011 (final ano letivo), novembro 2011 (inclui novas bolsas)
** Fonte: processamento setembro 2012, dezembro 2012 (inclui novas bolsas)
*** Fonte: Pontos situação Mensais NB 2013-2015
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