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Porquê considerar a igualdade/
equidade na conservação?

É senso comum aceitar-se a premissa segundo a qual levar em conta o prin-
cípio da igualdade/equidade «visa fomentar o acesso de homens e mulheres,
em pé de igualdade, ao desenvolvimento das suas capacidades, quaisquer
que sejam o seu sexo, género, classe social, credo e idade».

O referido princípio de igualdade é amiúde caução para um certo bem-estar
social dos indivíduos, mas também representa, na maioria dos casos, um
factor de estabilidade para as comunidades. Nesse particular, levar em conta
o princípio da igualdade enquadra-se na lógica dos processos de desenvol-
vimento sustentável, com o objectivo de conciliar as dimensões económica,
ambiental e social e de fomentar o desenvolvimento das sociedades. 
No campo da conservação das espécies e dos habitats naturais, afigura-se
primordial levar em conta o princípio da igualdade. Com efeito, todos os
indivíduos detêm saberes, conhecimentos e práticas relacionadas com a bio-
diversidade. Descurar determinados grupos ditos «minoritários» (mulheres,
jovens, pessoas idosas…) equivaleria a não considerar as questões ambien-
tais na sua globalidade, assim como a perder o seu apoio e deixar de contar
com a participação de actores essenciais no âmbito das comunidades. 

Negligenciar o princípio da igualdade/equidade homem-mulher, convi-
dando e ouvindo apenas os homens quando da elaboração dos projectos de
gestão dos recursos naturais, seria pôr de parte a sabedoria, preciosa, das
mulheres – peritas na colheita de plantas e apanha de conchas, especialistas
do cultivo das cercas, da criação de bichos de pequeno porte, etc. – e esque-
cer a existência de mais de metade das forças vivas das sociedades.
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Prefácio

As estratégias e abordagens de gestão relativas às Áreas Protegidas em África 
procuram alcançar resultados e asseverar a conservação da biodiversidade para
as gerações vindouras. Pese embora os esforços significativos à data envidados,
quer no plano técnico, quer científico quer financeiro, verifica-se que os recursos
naturais permanecem numa situação «de fragilidade e de protecção insuficiente»,
ao ponto de um terço dos ecossistemas serem hoje considerados «muito degra-
dados».

Melhorar as relações entre os gestores das Áreas Protegidas e as populações locais, e muito particu-
larmente as mulheres, faz parte dos principais desafios a que temos de dar resposta. Vários países de
África têm desde já consciência que é imperioso, para que as Áreas Protegidas subsistam, estabele-
cer um diálogo com as comunidades afectadas. Resta saber em que medida e até que ponto esse diá-
logo abrange suficientemente as mulheres, cuja relevância numérica e cuja dependência em relação
aos recursos estão sobejamente comprovadas. E procurar determinar se os gestores das Áreas
Protegidas e, de um modo geral, os Estados levam cabalmente em conta os direitos de uso «recon-
hecidos» às mulheres? Se os modelos de co-gestão das Áreas Protegidas envolvem as mulheres nos
serviços e empregos criados no quadro da valorização das Áreas Protegidas? Se os parceiros locais,
no âmbito da co-gestão das Áreas Protegidas, estão dispostos a partilhar os seus papéis e responsa-
bilidades com mulheres? Quais os mecanismos criados para reforçar as capacidades das mulheres e
permitir-lhes que assumam eficazmente as suas responsabilidades? Quais os compromissos políticos
conducentes ao envolvimento das mulheres e que o podem favorecer ainda mais?

O encontro de Cotonou «Para melhor levar em consideração o princípio da igualdade na gestão das
áreas protegidas em África Ocidental» visou sensibilizar os decisores, que ao mais alto nível estão
empenhados na gestão das Áreas Protegidas, em relação ao princípio da igualdade/equidade no 
sentido de se comprometerem a zelar pela sua aplicação, tanto nas suas organizações respectivas
como ao nível dos projectos que apoiam. 

A dita conferência tão pouco ambicionava encontrar soluções para todas as perguntas acima 
referidas. Antes procurava proceder a um diagnóstico real da situação no intuito de formular orien-
tações e lançar um apelo aos decisores políticos, aos gestores das Áreas Protegidas e aos parceiros
locais, chamando a atenção para a necessidade incontornável de valorizar o melhor possível os esfor-
ços e as competências potenciais das mulheres.

Em virtude da minha prática do terreno durante anos a fio e por continuar em contacto com as
populações inseridas nas Áreas Protegidas do Benim, o meu país, posso afirmar com conhecimento
de causa que os recursos naturais das Áreas Protegidas estariam de muito melhor saúde se nos ati-
véssemos a todas as medidas necessárias para desenvolver as capacidades e para valorizar as compe-
tências das mulheres. Além do direito relativo ao uso dos recursos, as mulheres devem poder ser res-
ponsabilizadas nas instâncias decisórias e na gestão das Áreas Protegidas.
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Juliette Biao Koudenoukpo,
Ministra do Ambiente e da Protecção da Natureza do Benim





O Programme Aires Protégées pour l’Afrique du Centre et de l’Ouest (PAPACO) da União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e a Fundação Internacional do Banco
de Arguim (FIBA) organizaram, entre 30 de Maio e 1 de Junho de 2007, em Dakar no
Senegal, um encontro – workshop – de «Reflexão sobre o reforço das capacidades das mul-
heres nos processos de concertação e gestão das Áreas Protegidas de África Ocidental». 

Essa oficina reuniu profissionais das Áreas protegidas, oriundos de vários países de África
Ocidental, bem como especialistas em questões de género. O objectivo visava não só pro-
porcionar apoios conceptuais para melhorar o entendimento dessa questão, como ainda
facultar ferramentas e instrumentos conducentes à incorporação do princípio da igualdade
entre sexos nos programas e projectos das diferentes Áreas protegidas existentes na África
Ocidental. 
Quer as apresentações quer a análise de casos específicos revelaram a existência de nume-
rosos óbices que refreiam a devida consideração e integração da igualdade entre sexos,
sejam de cariz cultural, religioso, político, institucional ou ainda motivados por mero des-
conhecimento ou interpretação errónea da questão, etc. 

Entre outras propostas, os participantes expressaram a necessidade de dispor de um manual
de divulgação relativo à temática específica da igualdade de género nas áreas protegidas de
África Ocidental; uma ferramenta didáctica e concebida especialmente para os gestores das
áreas protegidas. Assim sendo, o presente manual subdivide-se em três partes:

• Reflexões teóricas acerca da problemática da igualdade entre sexos na África Ocidental e
nas áreas protegidas em particular

• Questionamentos acerca da igualdade entre sexos através do estudo de casos e do exame
de propostas práticas

• Propostas concretas com vista a uma abordagem genuína da igualdade em África
Ocidental e noutras paragens.
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1. Entender o princípio da 
igualdade: bases teóricas



1.1 Qual a distinção entre sexo e
género?

Entende-se por «sexo» o conjunto das características biológicas, heredi-
tárias e genéticas que organizam os indivíduos em duas categorias:
macho e fêmea.

O conceito de «género» define um conjunto de crenças, atitudes, senti-
mentos, valores, comportamentos que permitem diferenciar os homens
das mulheres através do processo histórico de construção social que se
desenvolve a diversos níveis – Estado, mercado do trabalho, escolas,
meios de comunicação social, lei, família – e através das relações inter-
pessoais. Esse processo comporta a hierarquização dessas crenças, de tal
forma que, regra geral, se valoriza mais os seres do sexo masculino. 

O conceito de «género» coloca-se para além da mera questão de se tratar
de mulheres. Refere-se à forma como uma dada sociedade define papéis,
responsabilidades, direitos e oportunidades em virtude de se ser homem
ou mulher. Essas características, adquiridas mercê do processo de socia-
lização, são específicas e variam consoante os contextos. O género é cul-
tural ao passo que o sexo é biológico. Em muitas sociedades tradicionais
africanas, esses papéis são flexíveis, inclusive em determinadas circuns-
tâncias podem-se inverter.
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Daí ser importante reter que o uso do conceito de género designa as relações sociais entre
sexos. A construção social e cultural dessas relações encontra-se na base das desigualdades
e iniquidades das nossas sociedades.
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Os Tikar da zona central dos Camarões
fazem a destrinça inequívoca entre sexo e
género. O poder político encontra-se repartido
entre um chefe e o seu equivalente feminino.

O soberano tem, ao seu serviço, um notável
masculino encarregue de zelar pelo seu bem-
estar, papel tradicionalmente concedido às mul-
heres. Leva-lhe as refeições, prova-lhe os remé-
dios, acompanha-o na hora do deitar, veste e
despe-o, organiza-lhe a ordem de visita das
esposas na alcova e partilha de todos os seus
segredos. As esposas chamam-lhe «notre jalou-
sie» – o nosso ciúme ou a nossa inveja, visto
configurar «a esposa dilecta» do marido delas.

No entanto, esse notável é simultaneamente
marido e pai de família, combina na perfeição
o seu papel social e as suas características bio-
lógicas.

Por seu lado, a soberana alberga no palácio
dela um homem que está ao seu serviço, lhe é
totalmente dedicado e desempenha o papel tra-
dicional da esposa: serve-lhe as refeições, zela
pela lide doméstica, partilha o seu leito, trata
das crianças, e cultiva as lavras. Também é o
pai biológico dos filhos da soberana, sem
contudo poder reivindicar essa paternidade,
visto a sociedade não o reconhece enquanto tal;
tem o estatuto de “serviçal” da soberana.



1.2 Como se manifestam as desigualdades entre
sexos nas nossas sociedades?

Restrições às liberdades individuais e aos direitos fundamentais

Regra geral a sociedade concede mais liberdades aos homens do que às mulheres. Em mui-
tos países, as mulheres têm de pedir a autorização ao marido, companheiro ou irmãos mais
velhos para sair de casa ou levar a cabo uma actividade económica. 

Caso contrário, as respectivas firmas são-lhes apreendidas e as suas liberdades tolhidas,
sendo a pior das consequências os «crimes de honra». 
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Na Guiné, houve mulheres que não rece-
beram a autorização dos maridos para par-
ticipar nas actividades do grupo de mulheres
envolvidas no fumeiro do pescado da
"COFUB" em Bonfi. Argumentavam que
adquirindo poder económico, elas lhes pode-
riam deixar de obedecer, o que subverteria os
preceitos religiosos segundo os quais «a mul-

her se deve submeter e obedecer absoluta-
mente ao marido e senhor». As mulheres
desse grupo que se obstinaram enfrentam
diariamente a ira e as admoestações dos seus
cônjuges, familiares e vizinhos.
Conversa com as mulheres de Bonfi, dis-
trito de Conakry 



Em muitos países, o direito à propriedade está vedado à mulher, sendo um exclusivo dos
seus maridos, irmãos ou outros homens da família. Elas não têm existência enquanto pes-
soa singular, são antes consideradas como um bem pertença da sua família e, posterior-
mente, do marido. Em determinadas culturas, à morte do cônjuge, são «herdadas» automa-
ticamente, sem consentimento da própria, por um dos irmãos ou tio do defunto tal como
as lavras e as propriedades deste (regra do levirato).

E mais, segundo certas tradições, a parte mais apetecível da comida e as melhores peças de
carne são prerrogativa do homem, sobrando frequentemente para a mulher e as crianças os
restos; de igual modo, em público, uma mulher não pode nem deve mostrar-se em público
com uma indumentária que apague a do marido. 
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Os crimes ditos de honra constituem uma
prática antiga, arraigados mais pela cultura
do que pela religião. Esse costume, enraizado
num código complexo, permite que um
homem mate ou abuse da sua parceira ou de
uma mulher da respectiva família por «com-
portamento imoral» real ou presumido. Pode
ter por base um facto perfeitamente corri-
queiro, como seja conversar com um vizinho
do sexo oposto, receber chamadas telefónicas
de outros homens ou não ter servido uma
refeição a tempo e horas... Mas infelizmente,
essas mulheres são amiúde acusadas de rela-
ções sexuais extra matrimoniais, de se terem
furtado a “pedidos” do marido (ou daquele
que lhes foi imposto), ou ainda de terem sido
violadas por um estrangeiro. Uma mulher
vítima de violação é considerada culpada,
por «se ter deixado violar»; considera-se o
homem a quem «pertencia» parte lesada pelo
que goza do apoio da população.

O código de honra é implacável: as mulheres
sob suspeita não têm qualquer hipótese de
defesa e, para os familiares, a única solução
socialmente aceitável consiste em restabele-
cer a sua honra, sacrificando-as. Os métodos
variam: massacre a golpe de catana, desfigu-
ração com ácido, degolação, estrangula-
mento, etc. Anualmente, registam-se mais de
5 000 casos de crimes de honra no mundo!
São perpetrados em vários países, nomeada-
mente no Afeganistão, no Bangladesh, no
Brasil, no Cambodja, no Egipto, na Índia, no
Irão, em Israel e nos Territórios Palestinos
autónomos, na Jordânia, no Líbano, na
Nigéria, no Paquistão, no Peru, nos Estados
Unidos da América, na Turquia, no Reino
Unido, em Itália, na Noruega, na Suécia, na
Alemanha, etc. Nalguns desses países as leis
permanecem indulgentes em relação ao
assassino, pois ele apenas «limpou» a honra
ferida da família e da sociedade.
Amnesty International. www.amnesty.be.

Em 2004, na província de Lubango, no Sueste
de Angola, os responsáveis do Programa Alimentar
Mundial (PAM) verificaram-se, sem perceber por-
quê, que as mulheres começavam sempre por escol-
her roupas para os maridos dentro dos fardos da
ajuda humanitária, em vez de procurar peças para
elas e para os filhos. Com efeito, se assim não fizes-
sem, os cônjuges obrigá-las-iam a vender parte da

ajuda recebida e a entregar-lhes o dinheiro equiva-
lente para castigá-la, entendendo que tinham
transgredido à tradição. Pela sua parte, os homens
vendiam os seus pacotes de ajuda alimentar no
mercado negro para adquirir álcool e cigarros.
Enquanto isso, o pacote que entregue às mulheres é
consumido pelo agregado familiar, ficando nova-
mente as melhores partes para os homens.



Amiúde as mulheres são consideradas menos aptas para tomar decisões e ocupar cargos de
responsabilidade. Presume-se pura e simplesmente que não possuem a inteligência neces-
sária. 

A sociedade valoriza mais as decisões públicas
do que as decisões privadas (domésticas), visto
as primeiras serem frequentemente tomadas
pelos homens e as segundas pelas mulheres. Por
vezes, a sociedade outorga aos homens todo o
poder de decisão no âmbito da esfera familiar,
podendo inclusive estender-se ao controlo da
vida e das actividades das mulheres. Estão habi-
litados a tomar decisões relativas à sua saúde,
corpo, recursos e rendimentos. Assim, muitas
mulheres adultas são tratadas como se fossem
eternas crianças, consideradas menores tal
como menores de idade e permanentemente
submetidas a estado de dependência. 

O investimento na educação das raparigas e dos
rapazes não é idêntico, a pretexto das raparigas
não precisarem de instrução pois quando adul-
tas, permanecerão no recato do lar. 

Segundo a tradição, esse é o fado delas.
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Em muitos países de África Ocidental,
muitos pais recusam-se a inscrever as filhas
na escola, argumentando que a instrução
faria delas más esposas. Por exemplo, na
Guiné, quando o acesso das raparigas às
escolas corânicas é autorizado, apenas lhes é
ministrado um ensino superficial do Alcorão.
Aquele que se destina aos rapazes é muito

mais analítico e permite-lhes adquirir ele-
mentos para formarem um juízo crítico: para
se tornarem senhores é-lhes recomendada a
aprendizagem e memorização completa do
Alcorão.
Entrevista com responsáveis do
Ministério da Condição Feminina e da
Criança e do Ministério das Pescas

Na Somália, segundo reza um provérbio, «o
peito que produz leite não pode conter simul-
taneamente inteligência».  
Olivia Graham, S/a: “Pastoral women
and drought: social dislocation in central
Somalia”, LAG.



As actividades de formação contínua e de acesso ao conhecimento e à educação encontram-
se reservados aos homens, que assim têm a oportunidade de reforçar as suas capacidades
respectivas. Adquirem assim novos conhecimentos, mas também o reconhecimento social.
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Na Somália, a sociedade considera que o
rapaz melhora o seu estatuto social através
da educação, enquanto a rapariga melhora o

seu graças a um casamento precoce. 
Olivia Graham, S/a: cf. supra

Ser mulher na Mauritânia: o paraíso
mas a que preço?
Para as mulheres mauritanas, a situação e os
condicionalismos são de natureza diversa. A
mulher mauritana, sobretudo mourisca, não
tanto a negra desde logo discriminada devido
à sua origem, detém um grande poder na
sociedade tradicional: decide o estatuto matri-
monial, determina as condições de casamento
e divórcio. Em caso de divórcio motivado pela
infidelidade do marido, guarda as crianças e
os bens materiais. Segundo Shérif Abdoulatif

da UICN, «Na Mauritânia, a mulher e o
“Marabout” são as pessoas que detêm maior
notoriedade e peso. Um homem considerado
violento por uma mulher é enjeitado pela
sociedade. De igual modo, um homem não
pode manter relações sexuais não consentidas
com uma mulher» Não só o divórcio é tole-
rado ao ponto de uma mulher que os acumula
ser mais é valorizada e cortejada. Ao divor-
ciar-se sucessivamente, a mulher arrecada
bens económicos e, assim, atrai os homens que
querem beneficiar dessa opulência. 
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Acusa-se a mulher mauritana, citadina, de
materialismo e de «despojar economica-
mente os homens», acusação que não refuta.
Ao invés justifica-a: os homens são afoitos
para as saias, vivem muitas vezes clandesti-
namente entre duas famílias. Não se pode
confiar neles, portanto mais vale limpar-lhes
os bolsos para compensar esse sofrimento.»
Apesar disso, muitas reconhecem continuar a
sonhar com um homem que as ame e as res-
peite.

Esse «paraíso» da mulher mauritana
esconde contudo uma realidade mais dura: o
seu poder cinge-se ao espaço do lar. Fora de
portas, não dispõe de liberdade nenhuma. A
religião impede o controlo e a limitação dos
nascimentos. A mulher não tem o direito de
sair da sua aldeia nem de sua casa, a não ser
em caso de doença, de parto ou por outro

motivo válido e devidamente justificado ao
marido. Ele entende que ela não precisa de
mais nada uma vez que lhe proporcionou
tudo: conforto, roupas, alimento, dinheiro,
etc. O que haveria ela de querer ir buscar
fora de casa? 



Não reconhecimento e subalternização do trabalho feminino

O trabalho da mulher, por se desenrolar essencialmente no âmbito doméstico, não é devi-
damente reconhecido nem valorizado nas nossas sociedades. Esquematicamente, pode-se
dividir em 3 tipos de funções – reprodutivas, produtivas e comunitárias: 

• O trabalho reprodutivo abarca actividades associadas à reprodução biológica: gerar
filhos, tratar da família e assumir todas as tarefas ligadas à educação, alimentação e
saúde. 

• O trabalho comunitário abrange todas as tarefas realizadas pela comunidade. Permite
garantir a defesa e melhoria das condições de vida, assim como a organização comuni-
tária.

• O trabalho produtivo cobre todas as actividades geradoras de proventos financeiros, bens
ou serviços. Esses benefícios são utilizados para consumo próprio, familiar ou integram o
circuito comercial.
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Só um amante! Se fossem apanhada em fla-
grante delito, mulher e amante seriam degola-
dos sem mais nem menos: «É preciso matar
aqueles que nos desonram. E é inútil apresen-
tar queixa por delito de adultério flagrante,
tanto mais sabendo de antemão que a polícia
faria troça e chamar-nos-ia de cobardes», des-
abafa o motorista que nos leva a Nouakchott.
De igual modo, rejeita-se a mãe solteira não

casada com o progenitor. Rejeitadas ou mal
tratadas, apelidadas de «prostitutas», algumas
são impelidas a exilar-se senão mesmo a suici-
dar-se. É assim que a sociedade mauritana
«protege» a mulher dos perigos sociais contra
os quais não tem defesa. As crenças seculares
levam-na convencer-se que o mundo externo
está pejado de perigos e que, sem a protecção
de um homem, estariam perdidas.



Na maioria das sociedades, a construção do género identifica as tarefas a cargo das mulhe-
res como sendo «complementares» porque não constituem uma fonte de rendimentos. O
trabalho reprodutivo, que até está na base do trabalho produtivo, nunca é considerado no
cálculo dos custos de produção. As mulheres não recebem ordenado nenhum para o efec-
tuar, e porém é essencial. 

Para auferirem um ordenado e para serem reconhecidas e valorizadas enquanto trabalhado-
ras, as mulheres têm de realizar um trabalho produtivo fora de casa. Este vai somar-se às
tarefas reprodutivas e comunitárias, criando assim um enorme volume de trabalho. É por
isso que se fala da tripla jorna de trabalho da mulher. 

A sociedade baseia-se também
numa premissa errada,
segundo a qual o trabalho
reprodutivo é menos pesado e
penoso que o trabalho produ-
tivo. Na medida em que o
homem perfez este último,
regressa a casa para descansar e
comer. Considerando que a
mulher «perde o seu tempo»
durante o dia, afigura-lhe
«natural» que ela se encarregue
de tudo aquilo que se prende
com a reprodução e com os cuidados à família. Assim, por exemplo, os inúmeros quilóme-
tros percorridos pelas mulheres para se abastecer em água ou lenha, geralmente considera-
das actividades rotineiras que não requerem esforço. Por conseguinte, a mulher deixa de ter
tempo disponível para se dedicar à sua própria educação, a actividades recreativas e parti-

cipar em acções de reforço das capaci-
dades. Quando surge uma oportuni-
dade de formação, qualificação ou
ainda de efectuar actividades gerado-
ras de rendimento, a mulher tem de
arranjar quem assuma as actividades
reprodutivas por ela. Na maioria dos
casos, essa responsabilidade recai
sobre avós, vizinhas, ou filhas, sob
pena de estas deixarem de frequentar
a escola. 

A participação das mulheres nos pro-
cessos de desenvolvimento requer
tempo e paciência, elementos que só
podem advir do comum acordo entre
as mulheres e os homens de uma
mesma comunidade.
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Dona dos seus rendimentos, embora assu-
mindo a maioria dos encargos familiares

No sistema tradicional da maioria dos países
de África Ocidental, felizmente a mulher é a
única responsável e a única gestora dos seus
rendimentos. De um modo autónomo gere o
seu negócio, os seus lucros e as suas poupan-
ças no âmbito de associações ou mútuas
aldeãs, embora lhe possa criar dificuldades. 

A maioria das mulheres devem assumir financeiramente 90 % das responsabilidades da
família: escolarização das crianças, sustento alimentar, roupa, saúde, enquanto o homem se
cinge a contribuir com o mínimo imprescindível. Para além disso, acontece que sejam repe-
lidas pelo marido após numerosas maternidades.
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Na Mauritânia, entende-se que um homem
perde a dignidade e a honra se interessar
pelos rendimentos da esposa. A sociedade
considera que «o dinheiro ganho pela mulher
não tem nenhum valor nem relevância». Essa
expressão da sabedoria popular justifica-se
quando os rendimentos das mulheres advêm
apenas do pequeno comércio doméstico.

Contudo, quando os lucros dela superam os
do marido, desencadeiam frustrações, agres-
sões físicas, confiscação dos meios imprescin-
díveis à realização do negócio, e até divór-
cios. Na Guiné, muitas mulheres são alvo
chantagem e, por vezes, compelidas a escol-
her entre a perenidade do casamento e a
independência económica.
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Na Guiné, no meio das preparadoras de pes-
cado fumado em Bonfi e Boulbiny, uma mulher
é considerada «velha» pelo marido a partir dos
40 anos de idade ou antes, aponta-lhe o facto
de já não ser apetecível do ponto de vista
sexual, de se dedicar sobretudo às suas activi-
dades económicas e ao futuro dos filhos e de
menos aos deveres conjugais.
Pelo que se vê na obrigação de arranjar uma

jovem, de preferência virgem, que a substitua
no leito conjugal e se dedique plenamente ao
seu esposo tal como prescrito na tradição e reli-
gião. Então, a mulher instala-se quase a tempo
inteiro com as demais mulheres no fumeiro,
onde dorme, cozinha, come e vive ao sabor do
desembarque das safras de peixe. Quando
pode, volta para casa para se prosternar diante
do marido e prendá-lo com os melhores filetes
de «bagre», o peixe mais prezado, no intuito de
o «reconquistar». Mas, como elas referem «isso
não funciona porque ele já só tem olhos para a
jovem mulher». 

Apesar de tudo, a mulher continua a assumir
as responsabilidades familiares e inclusive trata
dos filhos da nova mulher, a jovem co-esposa.
Toma conta deles até terem idade de ir para a
escola. Não pode em caso algum recomeçar
uma vida amorosa ou ter um amante, o que
seria considerado uma afronta ao marido, sob
pena de ser repudiada e obrigada a carregar a
infâmia de mulher infiel, levando a família e os
amigos a rejeitá-la. Muitas mulheres contêm-se
mais por vergonha perante os filhos do que por
temerem pela sua própria fama. Aos 40, quase
todas já são avós e ajudam a tomar conta dos
netos. Sentem-se incomodadas pelo facto de

manter uma vida sexual ao mesmo tempo que
os filhos. Sem esquecer o receio de contrair DST
e SIDA. Assim, as mulheres resignam-se por
medo e credo, a religião proíbe e condena o
adultério. 

Exceptuando aqueles que trabalham na admi-
nistração ou no comércio, a maioria dos
homens passa o tempo sentado em grupo à
sombra das árvores. Enquanto as mulheres,
antes de irem para o mercado, lhes arranjam
refeição. Na Guiné, os homens preferem o funge
e o arroz estufado à moda tradicional – oneroso
e de preparação morosa – ao arroz branco
muito mais acessível, a pretexto de desencadear
gastrites. Porém, raramente lhes entregam din-
heiro suficiente para que elas possam comprar
arroz de estufar, obrigando as mulheres a
gastar os seus proventos para suprir aos capri-
chos alimentares dos respectivos maridos. Aliás
na Guiné, as mulheres referem com sentido de
humor que «todos os homens ociosos sofrem de
gastrite».

Felizmente, as mulheres instruídas fomentam a
mudança a favor dos direitos da mulher graças
à rádio, televisão e encenações nas línguas
locais. Grande parte das temáticas remete para
os direitos de sucessão (herança) das raparigas
e viúvas. Com efeito, o Alcorão, tal como é
interpretado nos cursos de islamização das
raparigas, prescreve que «a rapariga não pode
herdar do pai nem a mulher do respectivo
esposo caso não tenha tido nenhum filho com
ele». Durante as emissões, as mulheres instruí-
das demonstram o oposto e denunciam a mani-
pulação dos textos sagrados.



1.3 Rumo à desmistificação das ideias preconcebidas
O género encontra-se na base da construção das desigualdades sociais, que também assen-
tam em mitos do tipo: «As mulheres são incapazes de tomar decisões e de ocupar cargos de
poder»; «Faltam às mulheres aptidões para praticar determinadas actividades como seja dirigir
uma piroga ou caçar»; «O lugar das raparigas é na cozinha, com as mães, e o dos rapazes na sala,
com os pais»; «Os rapazes não foram talhados para as tarefas domésticas nem as raparigas para
as tarefas mecânicas e electrónicas»; «Os homens têm cognição científica e as mulheres empírica
ou prática».

O que leva a fazer crer que as mulheres
são incapazes de pensar e que os homens
não foram talhados para efectuar as
«pequenas tarefas» domésticas. Ora, se
os rapazes não sabem lavar a loiça nem
pregar um botão, isso apenas se deve ao
facto de ninguém lhes ter ensinado e não
por incapacidade de o fazer; o mesmo se
aplica às raparigas quanto à montagem
de um televisor, de um engenho de moa-
gem ou de uma roda de bicicleta. Os
homens e as mulheres possuem conheci-
mentos em campos diversos, não se pode
afirmar que sejam inacessíveis nem
incompreensíveis para o sexo oposto.
O ponto de partida deve, por conse-
guinte, começar pela desmistificação des-

sas ideias preconcebidas para então se conseguir encetar uma acção neste campo. Superada
essa fase, é conveniente promover novas ideias e difundi-las para pôr cobro à perpetuação
dos conceitos tradicionais.
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1.4 O que é a igualdade? Qual a sua pertinência
em relação aos projectos de desenvolvimento?

A igualdade visa o acesso equitativo dos
homens e das mulheres ao desenvolvimento
das suas capacidades respectivas, indepen-
dentemente de considerações ligadas ao
sexo, ao género, à classe social, ao credo e à
idade de cada indivíduo. O objectivo
consiste em esbater barreiras que blo-
queiam as oportunidades económicas, jurí-
dicas e políticas, e em facultar a todos o
acesso à educação e aos serviços de base.
Igualdade também significa justiça: atribuir
a cada um aquilo que lhe pertence por
direito, reconhecendo sempre as condições
e/ou características específicas de cada indi-
víduo. Por fim, igualdade é reconhecer a
diversidade sem discriminações.

Em 1997, nos Camarões, a ONG FAWE-
CAM (Forum for African Women
Educationalists Cameroon) criou um projecto
para incentivar as raparigas a inscreverem-
se nas opções científicas dos liceus e colégios
em vez de escolherem sistematicamente disci-
plinas como culinária, lavores femininos e
domésticos. No âmbito desse projecto e em

jeito de recompensa, entregou-se às rapari-
gas material escolar. Volvido um ano, regis-
tou-se um aumento superior a 20 %, e o
número de inscrições em opções científicas
duplicou no decurso do segundo ano. A cora-
gem e a motivação dessas raparigas serviram
assim de exemplo para a sociedade.
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A igualdade entre sexos tende a ser assimilada ou confundida com questões que apenas
dizem respeito às mulheres, porque são elas que mais padecem das desigualdades e as sen-
tem na pele. Todavia, o conceito é mais abrangente, vai para além dessa questão e pode apli-
car-se a homens, raparigas e rapazes, velhos, cristãos, muçulmanos, budistas, animistas, etc.  

A abordagem cautelosa da igualdade entre sexos reconhece que cabe a cada homem e a cada
mulher uma quota-parte de responsabilidade na realização do desenvolvimento humano
sustentável. As crianças, os jovens, os adultos e as pessoas idosas de ambos os sexos podem
e devem contribuir com as suas experiências para a promoção e o desenvolvimento da
comunidade. O objectivo é trabalhar em prol do desenvolvimento concreto de cada mulher
e de cada homem, facultar a cada um a possibilidade de se aperfeiçoar, de melhorar a sua
qualidade de vida e, simultaneamente, da comunidade no seu conjunto, esbatendo as des-
igualdades. 

Reconhecer a validade teórica desta abordagem pressupõe empenhar-se em agir para impul-
sionar as transformações sociais necessárias e romper o ciclo da consolidação das desigual-
dades e perpetuação das mesmas.

1.5 Que ligação entre conservação e igualdade
entre sexos? 

Tanto o movimento ecologista como o movimento a favor da igualdade entre os seres huma-
nos apregoam uma nova abordagem da vida, mais integral e holística. O primeiro denuncia
a degradação dos ecossistemas perpetrada pelos seres humanos, o segundo denuncia a
opressão de metade da humanidade pela outra metade. Os ecologistas colocam o problema
em termos de valor, respeito e reconhecimento da importância da biodiversidade. A igual-
dade dos géneros decorre da percepção das desigualdades sociais e do reconhecimento da
diversidade social, pessoal e cultural. Assim sendo, ecologia e igualdade dos géneros são
complementares perante os actuais problemas do mundo. 

1.6 Em que medida os projectos de conservação
constituem uma oportunidade para 
promover a igualdade entre sexos? 

As iniciativas de conservação e de desenvolvimento ainda continuam a assentar demasiado em
estruturas formais e preestabelecidas associadas à propriedade, ao acesso e controlo dos recur-
sos naturais. Fazem com que os modelos tradicionais de repartição das tarefas entre homens
e mulheres se perpetuem e, por essa via, contribuem para o reforço da iniquidade entre sexos.
É corrente, as actividades abertas às mulheres se cingirem à esfera doméstica: capoeira e gado
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de menor porte, hortas e cercas, forno e cozinha, etc. Essas actividades são frequentemente
consideradas secundárias, dispõem de orçamentos reduzidos e não têm verdadeiramente
impacto para alcançar os objectivos do projecto de desenvolvimento. Além de que, por esta-
rem confinadas a essas actividades, as mulheres acabam por ser mantidas à margem das acti-
vidades nucleares da conservação e excluídas dos benefícios gerados por tais iniciativas. 

Ora, os projectos de conservação representam uma oportunidade ímpar para promover a
igualdade entre sexos; sendo inovadoras, as actividades de conservação e gestão dos recursos
naturais não são geralmente catalogadas segundo os esquemas tradicionais nem adstritas a um
ou outro sexo. Mas se não se acautelam as coisas, serão rapidamente atribuídas ao campo mas-
culino. Por exemplo, a vigilância das espécies terrestres ou marinhas deveria ser uma activi-
dade «neutra» na perspectiva do género, visto tradicionalmente não ser incumbência dos
homens nem das mulheres em específico. 
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As guias turísticas, do sexo feminino,
têm a seu cargo a observação das baleias
na Reserva Biológica de Vizcaino (Baixa
Califórnia, México) 
O reforço das capacidades das mulheres
enquanto guias turísticas para a observação

das baleias no meio natural permitiu-lhes
não só desenvolver conhecimentos sobre
recursos marinhos, mas também gerar rendi-
mentos. Ainda por cima, esta iniciativa fez
com que passassem a ser modelos para as
jovens gerações.



As mulheres que rompem com as tradições são frequentemente consideradas umas orgul-
hosas e olhadas com desdém. Porém, elas são agentes determinantes da mudança.

Fala-se de actividades não tradicionais quando as mulheres participam na realização de tare-
fas geralmente adstritas aos homens. Como acontece nas profissões do sector turístico, da
reciclagem de resíduos, da colheita de plantas medicinais, da cultura e venda de produtos
biológicos ou de plantas ornamentais, quer seja directamente através de cooperativas quer
seja ao nível dos restaurantes. As mulheres podem ainda ser formadas para efectuar funções
de técnica agrícola: aprender, desenvolver e promover novas práticas para melhorar o cul-
tivo e a qualidade dos solos (fertilizantes verdes, composto e fungicidas para controlo bio-
lógico das pragas). 

As pessoas que levam a cabo acções no campo da conservação devem incentivar uma parti-
cipação equitativa dos homens e das mulheres quando desenvolvem novas actividades.
Desse modo, não só se atingem objectivos de protecção da natureza como se contribui para
a redução da discriminação, dando a todos a possibilidade de aceder, em pé de igualdade,
às oportunidades e aos benefícios inerentes às Áreas Protegidas. 
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Em termos de projecto, os principais óbices
derivaram do facto das mulheres não saberem
nadar e de aspectos culturais como nunca
terem usado fato de banho. Por isso, os respon-
sáveis do projecto resolveram ministrar-lhes
aulas de natação e arranjar uma alternativa
para o fato de banho. O sucesso desse projecto
radicou na vontade e determinação de todos as
partes envolvidas no sentido de transpor quer

os obstáculos quer os tabus. Graças ao apoio
dos responsáveis do projecto, as mulheres volta-
ram a ganhar confiança própria e reforçaram a
sua credibilidade no âmbito da comunidade.
Lorena Aguilar, Montserrat Blanco e
Paula Zuñiga: «Áreas Protegidas, el
genero hace la diferencia».

Na Área Protegida de Sian Ka’na, em
Punta Allen no México, afigurou-se urgente
reconverter os pescadores antes da extinção do
recife marinho. Pelo que os pescadores recebe-
ram aulas para aprender o ofício de guia turís-
tico e de inglês. E, apesar de nem sequer ser

pescadora, uma mulher foi aceite no grupo
mercê do seu carisma e da sua motivação. A
partir daí, a sociedade passou a vê-la como um
modelo para as demais mulheres.
Rojas, SR. 2000 in Lorena Aguilar et al, cf.
supra 2002: 161.  

Em 1999, no Brasil, as mulheres da asso-
ciação Bahia do Sol beneficiaram de uma
formação com vista à gestão dos requisitos
inerentes à obtenção de licenças de pesca
junto do IBAMA (agência governamental do
ambiente), obrigatórias para qualquer pes-
soa que desenvolve a actividade piscatória

em meio rural. Desde então, ajudam os pes-
cadores da sua comunidade a efectuar as res-
pectivas diligências. 
Maria Cristina Manshy, in Lorena
Aguilar, Itzá Castañeda, Hilda Salazar
et al 2002: “En búsqueda del genero per-
dido”, San José, UICN, Absoluta: 138.



1.7 Qual a mais valia da igualdade entre sexos
na recolha de dados relativos a projectos de
conservação?

Dentro das comunidades, existem sempre pessoas detentoras de conhecimentos profundos
da biodiversidade, embora muitas vezes sejam empíricos. Através do reforço das suas capa-
cidades, nomeadamente teóricas, podem ser agentes de referência para recolher de espécies,
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Bosta de ouro na Tailândia: os responsá-
veis do parque dos elefantes de Ayutthaya, 80
km a Norte de Banguecoque propuseram às
mulheres que angariassem fundos graças ao
fabrico e venda de papel feito à base de das
reminiscências de pedaços fibrosos dos excre-

mentos dos paquidermes. As mulheres cha-
mam-lhes «bosta de ouro» tendo em conta os
rendimentos não despiciendos que auferem
graças à venda do referido papel.   
Lorena Aguilar et al, 2002, cf. supra:
141 (.)



participar na sua inventariação, realizar estudos populacionais e salvaguardar saberes sobre
as plantas medicinais e/ou as espécies marinhas. Aliás, trata-se geralmente do curandeiro
tradicional, do parteiro, de figuras que recorrem diariamente a plantas para diversos fins, de
velhos pescadores ou de caçadores aposentados, etc.  

1.8 O que significa trabalhar numa perspectiva
de igualdade entre sexos no âmbito das
Áreas Protegidas?

Trabalhar numa óptica de igualdade significa perspectivar as coisas para além da mera pro-
moção e inclusão «de actividades de mulheres destinadas a mulheres». Os principais objec-
tivos visam:
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Numa áreas Protegidas de Belize na
América Latina, foi ministrada às mulheres
das comunidades piscatórias bem como os pesca-
dores aposentados uma formação sobre o com-
portamento das aves nos mangais. Um trabalho
bem sucedido. Graças às observações e informa-
ções colhidas tanto por eles como por elas, anga-
riaram-se dados precisos sobre cada espécie,
foram inventariadas várias espécies e elaboram-
se tabelas com um grau de minúcia notável.

Sentiram-se orgulhosos não só pelo ordenado
auferido mas, sobretudo, por terem contribuído
activamente na protecção dessas espécies. Todos
os participantes foram louvados pelas suas
comunidades respectivas, que os convidaram a
realizar seminários para partilhar essas expe-
riências junto das escolas.
Lorena Aguilar et al, 2002, cf. supra:
136.

As receitas culinárias das mulheres do
Iucatan no México: A igualdade entre sexos
favorece a elaboração e consecução de meto-
dologias de pesquisa que exploram fontes de
informação inovadoras, como sejam receitas
de culinária seguidas geração após geração
pelas mulheres do Iucatan no México. Essas
receitas constituem autênticos bancos de

dados relativos às espécies que entram na
dieta alimentar da população e as variações
introduzidos ao longo do tempo (tipos de
espécies, quantidades, etc.).
Lorena Aguilar, Montserrat Blanco e
Paula Zuñiga : «Áreas Protegidas, el
genero hace la diferencia».

No Brasil, a equipa técnica do Parque
Nacional de Jaú só conseguiu determinar
quais as espécies e quantidades de animais
caçados pelos homens depois de ter consul-
tado as mulheres. Cabendo-lhes tradicional-

mente a preparação e distribuição dos ali-
mentos, possuíam informações muito valio-
sas relativas ao consumo, à variedade, à fre-
quência e à sazonalidade das espécies.
Lorena Aguilar et al, cf. supra.



• gerar uma consciencialização do papel das mulheres e dos homens como gestores e sujei-
tos do desenvolvimento;

• estabelecer um processo permanente e libertador, que inclua homens, mulheres, jovens e
pessoas idosas de ambos os sexos nas diferentes fases do projecto.

O fim almejado consiste na elaboração de estratégias e planos de acção para os homens e
para as mulheres através:
• do reconhecimento prévio das desigualdades de poder entre géneros;
• do reconhecimento do papel das mulheres no conhecimento, na conservação, utilização e

gestão dos recursos naturais; 
• da promoção de processos sociais desmontando a actual construção das identidades de

género;
• da criação de uma oferta de serviços que equilibre as oportunidades em termos de activi-

dades e introduzindo a autonomia das mulheres.

As diversas acções pretendem introduzir progressivamente uma nova forma de apreender e
vivenciar a realidade, com base em relações de igualdade e de autonomia entre os géneros. 

1.9 O que se entende por política de igualdade
entre sexos nas Áreas Protegidas?

Uma política de igualdade entre sexos significa um mecanismo que institucionaliza a procura
da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, bem como no relacionamento que
estabelecem com os recursos naturais. A finalidade é estabelecer relações mais equitativas
entre as mulheres e os homens no âmbito de uma organização, dando visibilidade. 

Tal política deve orientar recursos e preocupações para alcançar os objectivos da igualdade.
Melhora o relacionamento entre as pessoas, constituindo equipas técnicas, administrativas
e hierárquicas no âmbito das instituições. Promove a participação das mulheres e dos
homens, e uma repartição justa dos recursos. Idealmente, a prazo, contribui para melhorar
significativamente a qualidade dos desempenhos e aumentar os níveis de eficácia na gestão
do ambiente. 

1.10 Evitar o escolho de uma abordagem estrita-
mente «pró mulheres»

Identificar os factores que fazem perdurar relações de poder pouco equitativas entre sexos
pressupõe que se aborde o assunto não apenas com as mulheres mas também com os
homens. Com efeito, são eles que detém e exercem verdadeiramente o poder nas nossas
sociedades. 
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A experiência mostra que os esfor-
ços envidados para rectificar as des-
igualdades recorrendo a acções
orientadas exclusivamente para as
mulheres, podem desencadear reac-
ções negativas por parte dos
homens. Tanto é que, em África
Ocidental, os condicionalismos
sócio-culturais e religiosos podem
mesmo influir negativamente sobre
o sucesso de projectos destinados às
mulheres e ter o efeito inverso
daquele que se pretende.

Assim, os projectos de apoio e desenvolvimento das mulheres devem analisar cada contexto,
levar em conta os condicionalismos que impendem sobre as mulheres, dar garantias de
acompanhamento, dispor de meios para prevenir frustrações e crispações, e ainda propor-
cionar ferramentas e soluções para que as mulheres fruam plenamente dos dividendos da
sua participação no desenvolvimento. 

Convém formar, sensibilizar e integrar os homens nos processos de mudança, nomeada-
mente através da realização de workshops temáticos sobre identidade masculina, machismo
e o direito das mulheres. Devem também poder aceder aos bens e recursos gerados pelo pro-
jecto para o desenvolvimento da comunidade. 

De igual modo, é importante identificar e apoiar os homens que já se identificaram com a
perspectiva da igualdade e demonstrar por essa via a valia inerente à redução da desigual-
dade entre os sexos. Isso não invalida a necessidade de levar a cabo acções ou programas
exclusivamente dirigidos às mulheres quando, em determinados contextos, se afiguram
imprescindíveis.
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Projecto de micro-créditos no Mali : mul-
heres detidas por não reembolso: no Mali,
várias mulheres que tinham aceite fundos
oriundos de micro-créditos sem o consenti-
mento nem o envolvimento dos maridos,
foram confrontadas com o seu confisco pelos
respectivos esposos. Na impossibilidade de
reembolsar o micro-crédito, algumas delas
chegaram mesmo a ser detidas. Detenções
encorajadas pelos maridos que se desenrola-
ram qual uma caça às «bruxas» com todo o
aparato: carro da polícia, megafone aos 

berros citando as «prevaricadoras» pelo
nome e multidão acompanhando os polícias.
As mulheres que não se quiseram submeter a
essa humilhação foram compelidas a fugir,
abandonando filhos, casas e famílias. 
Depoimento de Traore Touré Néné
(Associação das mulheres para a educa-
ção ambiental) e de Diahara Touré
(Deputada na Assembleia do Mali).
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Por se incorporar em projectos de conserva-
ção, a mulher vai auferir rendimentos e ter
de passar tempo fora de casa. O que pode
gerar conflitos na sua família e acarretar um
acréscimo das tarefas familiares. Portanto, é
importante prever acções de prevenção e ate-
nuação dos conflitos inerentes à mudança, a
par das actividades em prol da participação
e do reforço das capacidades. Esse tipo de

acções podem assumir a forma de workshops,
reuniões e campanhas de sensibilização sobre
violência doméstica, saúde, direitos das mul-
heres e dos homens, educação das crianças e
repartição equitativa das tarefas domésticas.
Lorena Aguilar et al 2002, cf. supra:
142.



2. Situação na África
Ocidental: estudo de 
casos nas Áreas Protegidas



2.1. Resenha da situação da mulher na
África Ocidental

Para além da ratificação da Convenção Universal dos Direitos Humanos,
os países de África Ocidental adoptaram e implementaram numerosos
instrumentos nacionais e internacionais visando a promoção da igual-
dade (cf. Anexo 2). Lamentavelmente, entraves sócio-culturais e/ou reli-
giosos protelam a sua aplicação efectiva no terreno. Assim, par exemplo
no Senegal, o exercício e a aplicação prática desses direitos depara-se com
numerosos paradoxos.

Inúmeras razões explicam esses paradoxos: 
• Falta de vontade política dos Estados;
• Desconhecimento/ignorância quanto à existência dos textos e instru-

mentos, e dificuldade em accioná-los;
• Peso dos condicionalismos sociais, das tradições, dos costumes e da

religião;
• Falta de informações por parte das autoridades tradicionais que, com

frequência, ainda dirimem informalmente os conflitos relativos à ques-
tão de género; 

A promoção da Convenção relativa
à eliminação de todas as formas de
discriminação contra as mulheres
(CEDEM) no Senegal não impede
que se verifiquem inúmeras viola-
ções contra as mulheres (casamen-
tos forçados, mutilações genitais,
violência doméstica, repúdio das
mulheres, etc.). Os processos judi-
ciais caracterizam-se por uma

resolução morosa conflitos, custas
judiciais elevadas, etc. A colabora-
ção entre os actores judiciais e
extrajudiciais continua incipiente
(médicos, polícias, chefes religio-
sos, magistrados e advogados). 
FEDDAF/WILDAF, Situação das
mulheres no Senegal, 
www.wildaf-feddaf.org
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• Falta de sensibilidade dos actores judiciais e extra-
judiciais em relação aos problemas das mulheres; 

• Elevada taxa de analfabetismo feminino, falta de
solidariedade entre as mulheres na defesa dos seus
direitos, ausência de planeamento familiar; 

• Dificuldade em aceder às instâncias judiciais, des-
conhecimento e complexidade dos trâmites, lenti-
dão do aparelho judicial na resolução de conflitos,
carestia das custas judiciais, dificuldades na inter-
pretação dos textos legais pelos leigos;  

• Vazios jurídicos ou insipiência dos códigos penais
em matéria de violações específicas dos direitos das
mulheres, como seja em relação ao assédio sexual,
ao casamento forçado, às mutilações genitais, ao
repúdio da viúva da família do ex-marido, violação
conjugal, violência doméstica, ao repúdio da mul-
her ou filha que se furte ao casamento forçado; 

• Ineficácia das medidas repressivas em relação aos
culpados, o que contribuiu para a perpetuação de
certas violações, reforçando assim o sentimento de
falta de protecção de que padecem as vítimas;  

• Exclusão social por motivos de bruxedo, recusa de
paternidade do progenitor, incumprimento das
obrigações familiares;

• Forte pressão fiscal sobre as mulheres;
• Primazia da masculinidade no acesso à terra, sobre-

tudo terras boas, etc.

No plano político, verifica-se uma clara sub-repre-
sentação das mulheres nas instâncias decisoras. Muitos esforços têm ainda de ser envidados
em termos de militância e de envolvimento das mulheres nos processos de decisão política.
E no entanto, salvo na Guiné-Bissau, a população feminina supera ligeiramente a do sexo
masculino por toda a África Ocidental.

Obstáculos erguem-se contra o envolvimento e a participação das mulheres na vida política:
os partidos políticos não são sujeitos a qualquer obrigatoriedade quanto à colocação de can-
didatas em posições elegíveis; as candidaturas individuais são recusadas; existe uma falta de
formação política; as candidaturas femininas carecem de apoio financeiro; inexistência de
critérios fiáveis para aceder a determinados cargos de decisão; escassez orçamental e repar-
tição desigual dos recursos dedicados à promoção feminina. Países como o Senegal ou o
Burkina impuseram metas em termos de candidaturas femininas, sem contudo as consegui-
rem aplicar cabalmente.
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Governação nacional no Benin em 2007

Total H F

% população 48% 52%

Deputados 82 93,9% 6,1%

Ministros 23 78,3% 21,7%

Autarcas 1152 95,9% 4,1%

Governação nacional no Burkina Faso  
em 2007

Total H F

% população 49% 51%

Deputados 111 88,3% 11,7%

Ministros 32 90,6% 9,4%

Presid. Inst.  
Judiciais 4 75% 25%

Presidentes de  
Câmaras 49 97,6% 2,4%

Autarcas 1902 88% 12%

Fonte: Governo da República do Benin (01/07) 
e FEDDAF (08/07)

Governação na Guiné-Bissau em 2007

Total H F

% população 56% 44%

Deputados 100 87% 13%

Ministros 21 76,2% 24,8%

Secretário de 
Estado 9 100% 0%

Fonte: Governo da Guiné-Bissau/
Agência de Imprensa Africana, 
Abril de 2007. www.apanews.net

Fonte: Governo do Burkina Faso, 2007 

Governação nacional na Guiné 
em 2007

Total H F

% população 50% 50%

Deputados 114 83,3% 16,7%

Ministros 19 84,2% 15,8%

Embaixadas 22 95,4% 4,6%

S-G  
ministeriais 22 100% 0%

Presidentes de  
Câmaras 38 92,1% 7,9%

Líderes  
partidários 46 97,8% 2,2%

Fonte: Governo da República da Guiné, 2007



Ainda que discretos tendo em conta a dimensão do problema, destacam-se esforços louváveis na
maioria dos países da sub-região:
• escolarização obrigatória e gratuita das raparigas até aos 14 anos de idade e atribuição de bolsas

de estudo às raparigas;
• concessão de direitos sociais à mulher;
• respeito pela igualdade remuneratória;
• sensibilização para a questão da igualdade;
• elaboração de estratégias nacionais de promoção da mulher e da rapariga; 
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Governação no Senegal em 2007

Total H F

% população 48% 52%

Assembleia Nacional 150 87,3% 12,7%

Mesa do Parlamento 16 81,2% 18,8%
nacional

Ministros 35 71,4% 28,6%

Conselheiras 
regionais, municipais 

ou rurais 14 352 88,1% 11,9%

Conselho Nacional 
para o Diálogo 

Social 39 94,9% 5,1%

Fonte: Governo do Senegal, 2007

Governação nacional na Mauritânia em 2007

Total H F

% população 48% 52%

Parlamento 120 95% 5%

Ministros 24 91,7% 8,3%

Secretários de 
Estado 6 83,3% 16,7%

Chefias da 
função pública 93% 7%

Autarcas 3333 99,7% 0,3%

Líderes 
partidários 26 96,1% 3,9%

Governo da República Islâmica da Mauritânia,
Abril de 2007

Governação nacional no Mali
em 2007

Total H F

% população 48% 52%

Deputados 151 97,3% 2,7%

Ministros 29 86,2% 13,8%

Embaixadores 22 83,4% 13,6%

Tribunal 
Constitucional 9 66,7% 33,3%

Presidentes de  
Câmaras 701 98,4% 1,6%

Autarcas 8415 96,7% 3,3%

Conselho 
Económico e  

Social 47 93,6% 6,4%

Altos-
comissários 9 100% 0%

Governadores 56 100% 0%

Fonte: Governo do Mali, 2007



• vontade activa por parte de certos Estados no sentido de promover transversalmente a questão
dos direitos das mulheres;

• criação de ministérios da mulher e da criança;
• promoção de redes de lobbying sobre os direitos da mulher; 
• aumento progressivo do número de mulheres nos cargos governativos;
• formação de quadros nacionais femininos representativos ao nível da administração pública e

da sociedade civil; 
• constituição de grupos de acompanhamento, de comités multi-sectoriais focalizados para o

«género», etc.

Contudo, essas iniciativas positivas ainda se cingem às zonas urbanas e têm pouca divulgação nas
áreas rurais, ora é precisamente nestas últimas que a maioria áreas protegidas se localiza. Tal como
se pode verificar no conjunto da sub-região, não são tanto as leis que faltam, mas antes o seu cum-
primento, nomeadamente em virtude das mentalidades sob o peso de tradições seculares frequen-
temente discriminatórias. Desde logo, promover a igualdade entre os sexos constitui um verda-
deiro desafio para as sociedades de África Ocidental; trata-se de militar a favor de uma alteração
real das mentalidades. Integrar progressivamente a questão da igualdade ao nível de todos os sec-
tores económicos e sociais levará as mulheres e os grupos discriminados a participarem plena-
mente nos processos de desenvolvimento e a beneficiarem dos seus resultados.

Muito tem ainda de ser feito. Todavia, a conservação pode ser um quadro inovador para promover esse
conceito. As acções que vierem a ser desenvolvidas poderão servir de exemplo para outros sectores.

2.2. Estudo de caso relativos a diversas Áreas 
Protegidas de África Ocidental  

2.2.1 Diagnóstico da situação efectuado quando do encontro de Dakar em
Maio de 2007

A gama de áreas protegidas existentes na África Ocidental apresenta um leque de situações muito
variáveis; áreas protegidas convencionais (subsidiadas e geridas por comités com ou sem envolvi-
mento das comunidades locais), áreas comunitárias (geridas directamente pelas populações), flo-
restas sagradas, ou ainda áreas sob gestão exclusiva do Estado sem concertação. Sem esquecer o
caso das áreas protegidas que apenas existem no papel, onde nenhuma acção de conservação foi
feita desde a sua criação.

Para além desta diversidade, há que referir que as estratégias de concepção e gestão dessas estru-
turas foram muitas vezes elaboradas com base nas iniquidades entre sexos.  

Ao nível da participação, a igualdade não subjaz geralmente à construção dos projectos originais.
A participação das populações nos processos de concertação e de criação é residual, senão mesmo
inexistente, e até determinados grupos sociais não forma sequer consultados. O compromisso das
administrações em relação à igualdade é quase nulo; carece-se portanto de uma estratégia de igual-
dade em todas as áreas protegidas.
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Em determinadas Áreas Protegidas, «levar em conta a igualdade» traduz-se em acções muito
centradas (actividades geradoras de rendimento) nas mulheres e/ou nos jovens no âmbito
de projectos. As mulheres gastam quase a totalidade dos benefícios obtidos a partir dessas
actividades para suprir às necessidades da respectiva família, ao passo que os homens os
canalizam essencialmente para seu gáudio próprio. A maior parte dessas acções ainda está
demasiado enraizada em modelos tradicionais de repartição das tarefas. 

As mulheres ficam na periferia dos programas de conservação e gestão sustentável dos
recursos (vigilância passiva, recolha e transmissão de informações). Não são envolvidas nas
decisões, nem no processamento das informações que se referem às espécies, à adopção 
de sanções, às condições biológicas e ambientais, etc. A comunidade não reconhece 
os papeis que desempenham na qualidade de produtoras, utentes e conservadoras dos 
recursos naturais.
Os programas de formação, salvo em casos muito pontuais como na reserve de Popenguine
no Senegal, confinam as mulheres para as suas funções ditas tradicionais (cozinha, artesa-
nato e pequeno comércio, concerto das velas das pirogas, etc.), em vez de as considerar para
acções mais técnicas sobre gestão dos recursos naturais, utilização de novas ferramentas,
etc. 

A taxa participação das mulheres nas reuniões e acções de sensibilização é insuficiente e,
por vez, totalmente nula: por um lado, devido ao peso das tarefas reprodutoras e comuni-
tárias que têm a seu cargo, e, por outro, por causa da calendarização das reuniões de concer-
tação que não levam em conta o seu ritmo de vida. 
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Nas Áreas Protegidas em que se
apostou numa partilha da governa-
ção, do envolvimento e da responsa-
bilização, a igualdade entre homens
e mulheres ainda não cumpriu os
seus objectivos. O analfabetismo das
mulheres continua a ser elevado
constitui um travão mas também
um pretexto para limitar o seu
envolvimento nos processos de ges-
tão das Áreas Protegidas. As cargas
sócio-culturais e religiosas refreiam
o seu poder de decisão e influen-
ciam consideravelmente a gestão. Porém, nos casos em que têm voz activa, o contributo das
mulheres para os órgãos decisoras é notável.  

2.2.2 Estudos de caso relativos a várias Áreas Protegidas da sub-região

Parque nacional do Banco de Arguim (PNBA) na Mauritânia

As mulheres e os homens de Teichott registaram um claro aumento de abortos.
Entendem que se deve ao «frio do deserto». O centro de saúde de Teichott está degradado e
sem pessoal sanitário, pelo que os doentes têm de ser evacuados para a aldeia de Mamghar a
55 km dali, pressupondo que aluguem uma viatura para atravessar as dunas de areia pela
picada ou que sejam transportados de lancha (embarcação artesanal dos Imraguen) e percor-
ram os derradeiros 5 km a pé ou de camelo. Por esse motivo, na maioria dos casos, a mulher
entrega-se ao processo natural de aborto espontâneo.
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Segundo Farida Habib, uma Imraguen da ONG “Mer
Bleue”: «A causa do aumento dos abortos naturais não é o
frio, mas um problema de higiene pessoal. A falta de água,
mas também e sobretudo a ausência de hábitos higiénicos e
a promiscuidade provocam numerosas infecções. As mulhe-
res vão ao médico, nem falam destas maleitas por pudor.
Não estão habituadas, nem convencidas da importância de
consultar um especialista. A maioria das aldeias não dispõe
de casas de banho, nem de lavabos. Tudo se faz na areia e
o capim serve de material higiénico. Quando começa a
invernia e as temperaturas baixam, de Novembro a
Fevereiro, os aldeões tomam poucas vezes banho. A água
não sendo aquecida, é preciso coragem para lavar-se à noite
fora da tenda e enfrentar o frio e o vento. Contrariamente
às mulheres, os pescadores lavam-se pelo menos uma vez
por dia na água do mar.». Por outro lado, a escassez de
água potável expõe toda a população a infecções e
doenças diarreicas.



Os pescadores Imraguen investem pouco dinheiro na família, apesar da maioria dos pes-
cadores pedirem empréstimos a pretexto da aquisição de uma embarcação de pesca ou de
velas. Na realidade, gastam quase todo esse dinheiro na boda ou na compra de magníficos
“boubous” de Bazin, cujo valor unitário oscila de 100 a 200 euros. Mal vendem o pescado,
o grosso dos seus proventos esvai-se nas farras em Nouakchott. A verba que despendem
para suprir às necessidades alimentares das suas famílias (arroz e peixe) é irrisório, no
entanto enquanto muçulmano tem esse dever. Por conseguinte, os encargos com educação,
saúde, roupa, recaem sobre a mulher. 

A escolarização das crianças Imraguen da aldeia de Teichott é interrompida no fim do
primeiro ciclo, quando têm cerca de doze anos de idade. Não existe nenhum estabeleci-
mento de ensino secundário nas redondezas, e as crianças que pretendem continuar os estu-
dos devem ir para Nouakchott. Mas as famílias confrontam-se com muitos constrangimen-
tos: falta de meios financeiros por parte da mãe para poder assumir as despesas do filho e
dificuldades logísticas e familiares. Em geral, considera-se que o preço a pagar é excessivo
ou incomportável, pelo que a escolarização é preterida. Os miúdos permanecem então na
aldeia: os rapazes tornam-se pescadores tal como os pais, e as raparigas, casados mal che-
gam aos 13-15 anos de idade, hão-de reproduzir o ciclo de vida das mães, perpetuando a
tradição de processamento dos produtos haliêuticos. 

A produção das mulhe-
res fica condicionada
pela falta de electrici-
dade: durante a época
alta da safra de tainhas,
as mulheres são obriga-
das a limitar as horas de
trabalho por falta de
electricidade. Quando
os pescadores desembar-
cam o pescado por do
meio-dia, as mulheres
não podem transformar
o pescado por causa das
temperaturas elevadas
aquela hora. E ao cair do

dia também não podem trabalhar porque já não há luz. Portanto, só conseguem trabalhar
umas 3 horas diárias, correndo o risco do pescado comprado se vir a deteriorar. 

Felizmente, existem iniciativas bem sucedidas: várias iniciativas destinadas a melhorar
os rendimentos das mulheres (micro-créditos reembolsáveis criados pela UICN / Países
Baixos / FIBA) atingiram o objectivo para o qual foram instituídas. As mulheres puderam
melhorar a processo de transformação secular dos produtos da pesca, principalmente gra-
ças à introdução de técnicas de valorização e conservação de produtos da tainha: a famosa
Poutargue Imraguen «bel», um produto altamente valorizado e vendido bastante caro
quando exportado para França e Itália; os filetes de tainha «Tichtar», desfiados e secos
consumidos em aperitivo; ou ainda as espinhas de tainha, usadas como combustível para
extrair o óleo das cabeças de tainha, que acompanha os pratos à base de Tichtar. As mulhe-
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res Imraguen confeccionam também velas para as lanchas, tecem carpetes, cozem e montam
tendas que depois alugam aos turistas, aos visitantes ou aos vizinhos para as cerimónias 
festivas.

As mulheres concedem empréstimos aos homens graças aos rendimentos que tiram das
suas actividades. Concedem créditos tanto aos maridos como a outros homens da comuni-
dade para que possam comprar redes novas ou para trocarem as velas das lanchas. O objec-
tivo delas, é ganhar mais dinheiro para poderem comprar uma lancha aos maridos e, assim,
ter garantido o seu stock de peixe exclusivo. 
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Área Marinha Protegida de Bamboung no Senegal

Homens, mulheres e
crianças gerem e transfor-
mam juntos os produtos
da pesca: 
tradicionalmente, a apanha
das ostras e outros moluscos
faz-se em conjunto, entre
homens e mulheres. Juntos,
secam as conchas e explo-
ram-nas em moldes susten-
táveis, praticando técnicas
de triagem consoante os
tamanhos. As populações
encravadas entre o mar e a
floresta protegida retiram
dessa actividade rendimen-

tos substanciais. De igual modo, os homens apanham peixe e vendem-no às mulheres que o
transformam. Alguns homens chegam a ajudar as mulheres a escamar o pescado antes de o
porem a secar. E, tanto as mulheres como os homens zelam pela reflorestação dos mangais.

As mulheres contam com a ajuda dos homens na prática da ostricultura em cordão: as
mulheres da aldeia de Soukouta receberam uma formação em ostricultura no intuito de pre-
servar e seleccionar as espécies, mas como não aprenderam a dirigir as pirogas a motor, têm
de ser acompanhadas por um homem da aldeia.
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Melhoria das condições de trabalho
das mulheres: a FAO (Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura) forneceu uma estrutura
completa de transformação e processa-
mento do pescado (secadores, tanques de
lavagem, luvas e facas, espaço de conví-
vio/reunião e de alfabetização) às mulhe-
res de Soukouta, sede da Área Marinha
Protegida. A UICN implementou um
projecto de micro-créditos destinado às
mulheres, que levou à consolidação dos
movimentos associativos locais. Esse pro-
jecto reforçou as capacidades económicas
das mulheres de 14 aldeias periféricas.

As mulheres concedem crédito qualquer que seja o sexo: as mulheres, preocupadas em
auxiliar os maridos, concederam-lhes créditos graças aos proventos obtidos a partir dos seus
próprios micro-créditos. Perante a ausência de reembolso, submeteram o caso às autoridades
tradicionais que condenaram os faltosos. Desde então, diminuíram os percalços deste tipo.
Hoje, existe uma União local dos Grupos de Aforro Comunitário (GAC), congrega 314 pes-
soas, sendo 187 mulheres. Com os lucros decorrentes do aforro e dos créditos, o GAC
construiu escritórios em 2006, formou e empregou mulheres que assumem a contabilidade
dos fundos. O GAC prevê ainda financiar os estudos de alunos e alunas no estrangeiro, mel-
horar as condições de vida, organizar peregrinações a Meca, e adquirir um cofre para proteger
os fundos antes de serem depositados no banco (crédito mutualista). 
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As mulheres pretendem diversificar as suas actividades por intermédio do desenvolvimento de
hortas e da técnica de “batik”, tendo-lhes sido ministrada uma formação recentemente nesse
campo. Os chefes das aldeias entendem que as mulheres da AMP de Bamboung têm direito à
terra e são livres de implantar as suas hortas. 

As mulheres gerem a título gracioso a creche com a finalidade de aliviar as tarefas da
vizinhança: na sequência de um conflito com uma ONG que lhes prestava apoio, as mulhe-
res da AMP de Bamboung apropriaram-se da creche de Toubacouta no sentido de aliviar as
tarefas das mulheres transformadoras de produtos haliêuticos. As 8 educadoras e a cozinheira,
sócias das associações de mulheres, são todas voluntárias e comprometeram-se a ajudar a
comunidade. Gerem 4 turmas de 36 alunos de crianças entre os 2 e os 6 anos de idade, ensi-
nam-lhes a ler, escrever, educação cívica e sensibilizam-nos para a vida escolar. A escola não
possui água canalizada, pelo que compram contentores de água todos as manhãs. A verba de
mil CFA por ano e por pessoa mal chegam para dar aos miúdos um mata-bicho (pequeno
almoço) decente. Em Janeiro de 2007, arderam duas salas e desde então as famílias têm difi-
culdades em juntar fundos suficientes para custear a reconstrução. Não contam com o apoio
das autoridades nacionais, nem dos promotores privados e funcionam apenas mercê da boa
vontade de alguns. A creche fica longe e os alunos chegam a ter de percorrer diariamente os
1,3 km que distam entre Toubacouta e Soukouta, onde reside a maioria dentre eles, sejam os
alunos e as educadoras. 

Um técnico e uma técnica à frente de um posto radiofónico que emite em FM: graças a um
projecto da UNESCO/UICN, a aldeia de Soukouta possui uma rádio que retransmite em FM e
abrange 4 freguesias rurais, com alcance num raio de 75 km. Fatou Diame e Babacar, respecti-
vamente técnica-responsável e técnico-adjunto, são os dois animadores desse posto radiofónico,
que além de programas musicais emite programas, em língua mandinga, sobre a educação e a
saúde, as TIC, a agricultura, a criação de gado, a conservação e gestão sustentável do ambiente. 
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Raparigas e rapazes trabalham juntos no acampamento turístico: em conjunto, cozinham,
prestam serviços de hotelaria e recebem os turistas que demandam o acampamento.

As mulheres tratam da vigilância passiva da Área Marinha Protegida: em matéria de ges-
tão efectiva da AMP, as mulheres tratam apenas da vigilância passiva. A partir da praia e gra-
ças aos telemóveis delas, comunicam aos responsáveis da AMP a presença de pescadores nas
zonas proibidas. Para além disso, recusam-se a comprar pescado e conchas/moluscos de
tamanho inferior ao estipulado, obrigando inclusive os pescadores a rejeitá-los ao mar nessas
circunstâncias.

Em contrapartida, verifica-se que não são envolvidas na vigilância activa da AMP nem das
espécies marinhas porque não receberam formação nesse sentido. Tão pouco participam nas
acções de formação relativas à condução de pirogas a motor, mas admitem ter coragem e capa-
cidades para tal.

Em Bonfi e Boulbiny na Guiné

A actividade dos fumeiros de peixe tem um impacto real sobre os recursos lenhosos: os
fumadeiros e as fumadeiras de peixe de Bonfi e de Boulbiny não vivem numa área marinha pro-
tegida, contudo a actividade secular desenvolvida por esse grupo é paradigmática do impacto
negativo que a sociedade guineense, no seu conjunto, tem sobre os recursos lenhosos. São comu-
nidades que preparam peixe fumado para consumo próprio, mas também e, sobretudo, para os
negociantes que exportam pescado fumado com destino à Europa, África e EUA.

A Cooperativa das mulheres fumadeiras de Bonfi (COFUB) reúne 48 sócios, 40 são mulheres e
8 são homens, residentes no bairro dos pescadores junto ao porto de Bonfi. Esse grupo benefi-
ciou de várias ajudas e créditos por parte de ONG e agências de desenvolvimento no intuito de
reformarem as suas instalações e condições de processamento do pescado, mas também de redu-
zir a quantidade de lenha queimada no fumeiro. 

Diversamente das mulheres de
Bonfi, para as 85 mulheres de
ambas as cooperativas de
Boulbiny, a lenha é o único
combustível que usam, com-
prando-o às carradas aos ven-
dedores das carrinhas. O Sr.
Kourouma Ben Fabely, funcio-
nário do Ministério das Pescas,
responsável do enquadra-
mento, da formação e da divul-
gação do fumeiro, refere que:
«Cada cooperativa chega a fumar
até 35 toneladas de peixe nos mês
de maior abundância e a gastar
quatro vezes mais em lenha.».
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Segundo os responsáveis dos Ministérios do
Ambiente, das Pescas e da Condição
Feminina, mais de 90 % dos agregados
familiares guineenses dependem dos recur-
sos lenhosos para combustível doméstico,
seja sob forma de lenha ou de carvão. As
mulheres embalam e vendem o carvão,
enquanto os homens cortam as árvores.
Antes, a lenha provinha do mangal e das flo-
restas de Conakry, hoje, tendo em conta o
grau de destruição registado, os cortadores
andam a desmatar as ilhas circundantes em
redor da capital.

Fornos ecológicos para combater a desflorestação: graças a uma viagem de intercâmbio efec-
tuada ao Gana, as mulheres da COFUB aprenderam a fabricar fornos «Chorkor» que, ao invés dos

fornos tradicionais «Bandaa», requerem pouquís-
sima lenha, às vezes até nenhuma. Esses fornos
ecológicos são feitos com tijolos de barro cozido,
que mantêm o calor durante muito mais tempo do
que os fornos construídos com blocos de cimento.
Os fornos Chorkor são alimentados com serra-
dura, muito mais barata que a lenha, e que as mul-
heres compram nas carpintarias. As cinzas voltam
a cair dentro do próprio forno e são espalhadas
pelas paredes internas, favorecendo a conservação
do calor. Na época das mangas, as mulheres usam
os caroços secos para fins de combustível, tal como
acontece com as cascas de amendoim, de coco, as
vísceras e espinhas de peixe.
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A Sra. Mariama Sylla, directora da
condição feminina no Ministério dos
Assuntos Sociais e da Promoção
Feminina e da Criança:
«A mulher guineense, em virtude do seu
padrão de vida socio-económico, contribui
marcadamente para a destruição do
ambiente. Corta madeira nas raízes dos man-
gues para revenda, destruindo um pouco mais,
dia após dia, o ambiente de que depende.
Porém, não lhe são dados meios para gerir e
proteger o ambiente, nem para participar no
seu restabelecimento. Protegem-se zonas, mas

sem explicar às mulheres qual a relevância
dessas acções. As mulheres não recebem qual-
quer formação em termos de reflorestação,
nem de responsabilidade relativamente à pro-
tecção ambiental. Não é tomada nenhuma
medida alternativa ou de acompanhamento.
Por esse motivo, os mangais nas proximidades
de Conakry continuam a extinguir-se. As mul-
heres não têm noção de que o desaparecimento
dos mangues pode afectar a perenidade das
suas actividades de subsistência. Infelizmente,
não dispõem de outra alternativa.».



Os fornos ecológicos ainda lhes deixam tempo para ir à alfabetização: recorrendo a esses
novos métodos sobra-lhes tempo, pois já não têm de atear constantemente o lume. Não só já
não precisam de ficar à beira do forno como se sentem menos desidratada. São-lhes ministra-
das sessões de alfabetização funcional sobre gestão dos lucros in loco, beneficiam de micro-cré-
ditos, e recebem apoio quando negoceiam com os bancos. Também foi possível melhorar a
higiene do produto graças ao poço que mandaram escavar: a água desinfestada permite-lhes
trabalhar com maior asseio. 

Na Área Marinha Protegida das ilhas de Loos na Guiné

A conservadora, uma pessoa muito dinâmica, não dispõe de meios para implementar
uma política de gestão dos recursos da Área Protegida: na sequência da criação da Áreas
Protegidas das Ilhas de Loos em 1992, não foi encetada nenhuma acção, fosse no âmbito da
conservação ou do desenvolvimento sustentável das populações. Só desde que a Sra. Ousmane
Hawa Diallo foi nomeada para o cargo de conservadora em 2006, é que as populações foram
informadas que estão a explorar abusivamente uma Área Protegida do Estado. Sozinha, a
conservadora faz tudo o que está ao seu alcance para sensibilizar as populações em relação à
recolha de lixos, higiene e salubridade, e para incutir uma consciência ambiental.

A Área Protegida das Ilhas de Loos ainda não possui
plano de gestão, nem orçamento. Segundo referem as
autoridades tradicionais, no que toca à exploração dos
recursos prevalece a lei do mais forte: arrastões asiáti-
cos, cuja licença comporta o nome de uma firma pes-
queira de um qualquer parente do Presidente da
República, agem em donos e senhores na zona. Os
conflitos entre as populações autóctones e essas embar-
cações de arrasto suscitam situações de tensão, levando
à ocorrência de acidentes, intencionais ou não, que já
ceifaram a vida a 4 pescadores.

Convém, no entanto, salientar que essas populações
estão dispostas a envolver-se totalmente na gestão da
Área Protegida, e respeitam a sua conservadora.

Reserva Natural de Popenguine (Senegal)

Uma experiência bem sucedida e novos desafios: no Senegal, a situação das mulheres da
Reserva Natural de Popenguine (RNP), situada a 70 km a Sueste de Dakar, na província de
Thiès, é única em toda a sub-região. Essa cidade, que acolhe numerosas unidades hoteleiras,
tornou-se turística e recebe anualmente milhares de peregrinos católicos vindos do Senegal e
de países limítrofes. Aliás, Popenguine foi a localidade escolhida pelo Presidente da República
para mandar construir a sua residência secundária.
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Consciencialização e criação da reserva por decreto presidencial: em 1996, a gestão dessa
reserva foi entregue exclusivamente a 116 mulheres do Ajuntamento das mulheres de
Popenguine a favor da protecção da natureza. Foram elas que, cientes da deterioração do meio
ambiente, começaram a reflorestar e a revalorizar as lagoas. Bem antes da criação da RNP, o
dinamismo dessas mulheres já tinham impulsionado a presente lei senegalesa sobre descen-
tralização e transferência de competências às colectividades locais, cuja actual presidente foi
signatária. Desde então, as mulheres gerem autonomamente a reserva e os rendimentos que
geram. Beneficiam do aconselhamento e do enquadramento de uma equipa de conservadores
alojados no respectivo acampamento turístico. 

Com o apoio de diversos parceiros, quer nacionais quer internacionais, foram formadas na
valência conservação (reflorestação, combate aos incêndios do mato e à erosão dos solos, edu-
cação ambiental, ornitologia, revalorização e restabelecimento dos espaços naturais marinhos,
formação acelerada em metodologias de investigação participativa, etc.) e desenvolvimento
sustentável (gestão hoteleira, água e saúde, alfabetização, técnicas hortícolas, gestão financeira
e micro-créditos, governação, higiene e salubridade, reciclagem e tratamento dos lixos, etc.). 

Diversas ideias e actividades geradoras de rendimentos: além do acampamento turístico,
as mulheres desenvolveram numerosas actividades geradoras de rendimentos: engenhos de
moagem, venda de colares de contas feitas com papel de jornal, papel de embrulho e retalhos
de tecido recuperado nas alfaiatarias, tingimento de panos e venda de roupa, venda de horta-
liças e carvão, visitas guiadas à RNP mediante pagamento, transformação de produtos haliêu-
ticos, aluguer de tendas, esteiras e panelões para cozinhar quando de baptizados e casamen-
tos, consultas para divulgar as suas experiências, banco de cereais, etc. Essas actividades ren-
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dem-lhes bem; 50 % são investidos na gestão do acampamento turístico, 30 % em ordenados
e 20 % na acção social e no desenvolvimento local (financiamento das campanhas de vacina-
ção, abastecimento dos hospitais e dispensários de medicamentos, doações em material esco-
lar a favor das famílias mais desfavorecidas, organização de concursos premiando o bairro mais
limpo da aldeia, etc.). Foram galardoadas com vários, nomeadamente o Grande Prémio atri-
buído pelo Chefe de Estado do Senegal. 

Todavia, a abundância criou conflitos de interesse: invejas e quezílias de poder, fortes tensões
com as 8 aldeias vizinhas e as 9 GIE. O Sr. Moussa Diatta, conservador-adjunto, refere ainda
que: «O agrupamento trancou-se. Não confiam em ninguém e custa-lhes delegar responsabilidades,
inclusive aos jovens voluntários que até são muito dinâmicos. Estão prontas a tudo menos partilhar.
Nenhum voluntário é assalariado, nem membro do agrupamento. Tão pouco aceitaram novas inscri-
ções desde que o agrupamento foi fundado há cerca de vinte anos. Em termos de negócio, carecem
imenso de confiança nas suas capacidades próprias e estão amarradas a modelos tradicionais. Apesar
da insistência da presidente, continuam a não ter conta bancária, o que acarreta problemas quando
conseguem financiamentos internacionais de todos os lados, e que têm de os fazer transitar por outra
instituição. Não confiam nos bancos e depositam os seus lucros numa mútua que não tem capacidade
para gerir fundos tão avultados. Por todas essas razões, guardam uma parte das verbas em casa. Em
2006, os lucros oscilaram entre os 2,5 e 3 milhões de FCFA. Não conseguem dar resposta a toda a
procura do acampamento turístico, cujo atractivo se deve em parte ao facto de ser gerido por mulhe-
res e a preços muito competitivos. No entanto, possuem um terreno baldio, mas não se atrevem a
ampliar a capacidade de acolhimento, pois para isso teriam de pedir um empréstimo. Ora, sem conta
aberta, nenhum banco lhes pode fiar apesar dos seus lucros e prestígio. Em matéria de governação,
pouco partilham a gestão da RNP com as 8 aldeias circundantes, desencadeando assim conflitos.
Acusam-nas de terem criado um monopólio. O mesmo se aplica às actividades geradoras de rendi-
mentos e lucrativas: poderiam, nomeadamente, alternar as visitas turísticas da RNP a cada uma das
aldeias. Negam-se a qualquer autoavaliação do trabalho à data realizado e teimam em trabalhar sem
plano.»

O Dr. Paul Ndiaye, da Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar, um dos peritos que acom-
panhou as mulheres de Popenguine, destaca que: «Um dos objectivos subjacentes à criação da
RNP era fazer com que a experiência fosse replicada noutros lados. Porém, nunca se pôde capitali-
zar porque o agrupamento é demasiado fechado. A direcção nacional dos parques não tem qualquer
poder sobre as mulheres. Apenas se efectuou uma auditoria ao funcionamento do agrupamento desde
a sua criação, mas não foi suficientemente divulgada.» Neste momento, seria de toda a conveniên-
cia realizar um seminário de autoavaliação, para se elaborar uma agenda de actividades e pers-
pectivar o futuro.
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3. Propostas visando uma
abordagem genuína da
igualdade relativamente a
África Ocidental e não só



As referidas propostas práticas assentam em três níveis distintos:
• político e institucional
• governação das áreas protegidas
• actores
A constância e a sensibilização no acompanhamento do processo perma-
necem, a todos os níveis, as ferramentas fundamentais para promover e
integrar a igualdade nas áreas protegidas.

3.1 Nível político e institucional

3.1.1 Realizar um compromisso politico-institucional ao
mais alto nível 

Estando agora o processo de igualdade encarreirado e tendo ele sido rece-
bido favoravelmente, quer pelos actores das Áreas Protegidas e Áreas
Marinhas Protegidas quer por um conjunto de representantes políticos, é
preciso iniciar acções que vinquem o empenhamento por parte das altas
instâncias políticas e institucionais em cada país da sub-região. O dia 17 de
Abril de 2008 marcou o lançado, em Cotonou, de um processo que contou
com o alto patrocínio da Sra. Juliette Biao Koudenoukpo, Ministra do
Ambiente e da Protecção da Natureza do Benin, e que deu azo à Declaração
de Cotonou (cf. Anexo 1).

A referida declaração inspirou-se no procedimento congénere seguido pela
América Latina, entre os anos de 1998 e 2000. Os Presidentes e Ministros
do Ambiente de seis países (Panamá, Costa Rica, México, Nicarágua, El
Salvador, Guatemala) alteraram efectivamente o rumo das suas respectivas
nações, apostando em declarações políticas em prol da promoção e integra-
ção da igualdade entre os sexos e legislando no sentido de se incorporar a
noção de igualdade. Por essa via, promoveram a democracia, o desenvolvi-
mento sustentável e a participação de todos os indivíduos na construção de
um futuro mais justo. Os quadros jurídicos e as leis de gestão que se apli-
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cam às Áreas Protegidas foram revistos privilegiando a igualdade. Embora as diligências não
tenham sido fáceis, o empenho do Governo facilitou significativamente o processo.

Processos semelhantes poderiam ser levados a cabo em cada país de África Ocidental. 

3.1.2 Sensibilizar para as questões da igualdade e exercer pressão junto das
autoridades responsáveis pelas políticas ambientais

Tendo em conta a falta de conhecimentos relativos à igualdade, em geral, e muito particu-
larmente nas áreas protegidas, qualquer acção terá de dotar previamente as autoridades
políticas com ferramentas de sensibilização e divulgação relativas à igualdade
(oficinas/workshops, ferramentas conceptuais, brochuras, filmes, etc.), mas também inter-
vir na divulgação dos compromissos assumidos pelos governos a nível internacional. É pre-
ciso que essas mensagens sejam transmitidas a todas as entidades de apoio ao desenvolvi-
mento ambiental das comunidades. Por fim, é necessário exercer pressão –- lobbying – junto
dos governos no sentido de cumprirem os seus compromissos. Pretende-se alterar, a prazo,
as leis consagrando as áreas protegidas, para as tornar mais equitativas. 

- 52 -

No dia 14 de Outubro de 1998, o Presidente da
República e o Ministro do Ambiente da Costa
Rica publicaram um decreto incorporando a
abordagem da igualdade em todas as activida-
des do Ministério, depois de considerar as
convenções internacionais a favor da promo-
ção para a igualdade e da protecção e gestão
sustentável do ambiente de que o seu país era

parte outorgante. E ainda confirmaram a
aprovação da Declaração política de igualdade
entre sexos por decreto constitucional. 
Lorena Aguilar et al, 1999 : «La ineludi-
ble corriente: Políticas de equidad de
género en el sector medio ambiental
mesoamericano», San José de Costa
Rica, Absoluto, S.A.:47.



3.1.3 Mobilizar financiamentos para acções conducentes à igualdade

Também se reveste da maior importância mobilizar as instituições e os doadores para que
prestem apoiem aos processos de integração e promoção a favor da igualdade entre sexos
nas áreas protegidas da sub-região.

3.1.4 Velar pelo acompanhamento e monitorização institucional dos processos

Convém facilitar a formação e/ou o reforço das capacidades das pessoas, dos recursos, etc.
O que poderia passar pela constituição de grupos de peritos regionais, que trabalhem com
as instituições da sub-região e diversas partes interessadas, nomeadamente comités de ges-
tão. Mas, podem ser encaradas outras opções.

3.1.5 Acompanhar as estruturas de gestão quando da criação de novas Áreas
Protegidas

Entidades empenhadas na igualdade entre sexos e que possuem uma visão global do pro-
cesso de criação das Áreas Protegidas-Áreas Marinhas Protegidas, deveriam prestar apoio na
elaboração de planos de gestão orientados para a igualdade assim como para suprir às
necessidades de governação. Conviria ainda que se disponibilizassem para acompanhar o
processo no mínimo durante 18 meses, na fase inicial, e para dar assistência à estrutura, per-
mitindo a sua projecção a curto, médio e longo prazo…
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Recorrer ao pagamento dos serviços
ambientais para promover a igualdade:
em 2001, o Governo da Costa Rica promoveu
uma política compensatória relativa à fixação
do carbono com um certo número de países des-
envolvidos. O dinheiro angariado através des-
ses serviços ambientais foi transferido para as
comunidades proporcionalmente à superfície de

floresta conservada, plantada ou recuperada.
Mais recentemente, a Ministra do Ambiente
determinou que parte dessas verbas seria cana-
lizada para a promoção da igualdade no
âmbito das comunidades beneficiárias. 
Rosario Zuñiga, 2001 in Lorena Aguilar,
Itzá Castañeda, Hilda Salazar, 2002:
138



3.2 Nível da governação nas Áreas Protegidas

3.2.1 Efectuar diagnósticos participativos orientados para a igualdade entre
sexos nas áreas protegidas

Um diagnóstico participativo orientado para a igualdade entre sexos corresponde a um pro-
cedimento sistemático, que permite identificar uma dada situação e perceber porque vigora.
A construção do conhecimento faz-se com base nas opiniões das pessoas a quem diz res-
peito. O diagnóstico assenta num pressuposto: os indivíduos que gerem áreas protegidas
não constituem um grupo homogéneo: mulheres e homens têm necessidades e percepções
diferentes consoante o género, a idade e a condição social. Esse processo destaca as relações
de poder no seio de uma comunidade. E, comporta seis elementos fundamentais:

• Análise da situação e do contexto local: essa análise, prévia do trabalho no terreno,
deve proporcionar elementos sobre o carácter produtivo, sócio-demográfico, politico-ins-
titucional (pobreza, ileteracia, saúde), sanitário, cultural, ambiental, procurando desagre-
gar esses dados por sexo e género.

• Divisão sexista do trabalho: a divisão do trabalho varia imensamente ao longo do
tempo, de uma sociedade para outra, em função das transformações constantes do agre-
gado. Tentar-se-á dar resposta às perguntas: Quem faz o quê? Quem participa na captura,
na caça, na apanha ou na pesca, e de que maneira? Quem participa na transformação de
produtos e como? Quem participa na sua comercialização e como? Como são as popula-
ções envolvidas no processo produtivo? Quanto tempo é dispendido por cada um? A que
distância estão dos lugares onde trabalham? São actividades geradoras de rendimentos? As
mulheres controlam as actividades e os rendimentos que daí advêm? Estão mulheres e
homens culturalmente excluídos de algumas dessas actividades? Etc. 

• Uso, acesso e controlo dos recursos e repartição dos custos e dos benefícios: as mul-
heres e os homens não usam os recursos naturais da mesma maneira. O que poderá
variar consoante a idade, a classe social e a cultura. Como agem os diferentes actores em
relação ao ambiente? Quem controla os recursos? Quem determina a sua utilização?
Quem lucra com o uso desses recursos e como? Existem conflitos relativos ao uso dos
recursos naturais? As mulheres têm acesso ao crédito? Por quem é constituída a mão-de-
obra (raparigas, rapazes, pais, empregados ou outros)? De que tipo são os direitos de
acesso à terra? Etc. 

• Degradação do ambiente e o seu impacto em função do sexo/género: a degradação dos
recursos naturais tal como a redução da fertilidade do solo ou retracção dos recursos
(água, lenha para aquecimento…) tem muitas vezes por consequência um acréscimo da
carga laboral das mulheres. Além disso ocorrer com frequência, nessas situações as mul-
heres do lar sacrificam parte da sua ração a favor dos homens. Quais são os principais pro-
blemas ambientais na zona de trabalho? Será que a degradação ambiental afecta diversa-
mente mulheres e homens? Será que as populações que vivem numa Áreas Protegidas se
apercebem da redução dos recursos disponíveis? Na afirmativa, quais e como explicam
esse facto (causa)? Etc. 

• Concepções culturais ou tradicionais: existem normas e legislações tradicionais relati-
vas ao uso e à conservação dos recursos naturais? Na afirmativa, será que afectam as rela-
ções entre géneros? Cingem elas as hipóteses de melhorar a gestão sustentável e equitativa
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dos recursos? Até que ponto as comunidades dependem dos recursos para preservar os
seus costumes sociais e práticas culturais ou religiosas? Etc. 

• Nível de participação: Como mulheres e homens se envolvem nas decisões e no planea-
mento familiar e comunitário? Quais as organizações em que as mulheres participam e a
que nível? Estarão as mulheres e os homens informados acerca dos seus direitos, em geral,
e acerca do acesso aos recursos e respectivo uso, em particular? Existem redes sociais de
entreajuda que reforçam a comunidade ? De que maneira as mulheres e os homens parti-
cipam nessas redes? Quais os seus papeis respectivos? Etc.

3.2.2 Prestar ajuda com vista à elaboração de planos de gestão seguindo uma
abordagem orientada para a igualdade

Variadíssimas Áreas Protegidas-Áreas Marinhas Protegidas da sub-região ainda não elabora-
ram planos de gestão. A sua realização a breve trecho constitui uma oportunidade para se
integrar a problemática da igualdade. Quanto às áreas protegidas que já o tenham elabo-
rado, como seja o Parque Nacional do Banco de Arguim, é perfeitamente viável reverem o
plano de gestão e os projectos de conservação de modo a neles integrar a vertente igualdade,
mesmo não tendo sido considerada inicialmente. Com efeito, as acções de conservação e de
uso sustentável dos recursos naturais implicam um ajustamento permanentemente. O ele-
mento determinante depende da vontade das equipas de gestão, e do seu empenho em pro-
mover a igualdade.
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Um plano de gestão integrando a vertente igualdade parte de uma premissa basilar segundo a
qual a perspectiva da igualdade social é transversal, e abarca todas as fases do projecto, desde
a escolha de uma Áreas Protegidas até à monitorização/avaliação. Pelo que assenta nos seguin-
tes aspectos:
• Identificação dos participantes: o mapa social dos grupos tem de identificar com clareza

as partes interessadas e levar em conta que nem todos os indivíduos dispõem das mesmas
capacidades. Tem de fazer a destrinça entre os vários grupos, ser representativo, assegu-
rar a participação das mulheres e ter em consideração o horário das actividades reprodu-
tivas.

• Objectivos: o objectivo global da Área Protegida deve visar o equilíbrio entre interesses
ecológicos e desenvolvimento sustentável. Os objectivos específicos referentes à igualdade
devem salientar claramente que o projecto poderá induzir uma transformação no relacio-
namento homem-mulher, e definir as condições conducentes ao reforço das capacidades
das mulheres, à luta contra a pobreza, à autonomização económica, à promoção e conso-
lidação do papel participativo das mulheres e dos grupos marginalizados.

• Zoneamento da Área Protegida: os critérios subjacentes ao zoneamento devem levar em
consideração os usos por sexo, faixa etária e grupos sócio-económicos. As sanções e requi-
sitos inerentes ao uso devem ser claramente identificadas e convém prever alternativas de
uso relativamente às mulheres. A inconsideração das necessidades e dos interesses das
mulheres e dos homens poderia criar situações dramáticas.

• Quadro conceptual: deve realçar os princípios que norteiam a elaboração do plano de
gestão, como sejam a sustentabilidade, a igualdade e a participação, de modo a que aque-
les que não tenham sido envolvidos na concepção do documento, possam compreender
quais os seus fundamentos.
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Ao abrigo do processo regional na
América Central sob o ímpeto da UICN, a
Secretaria mexicana para o Ambiente e
Recursos Naturais assinou, em 1999, uma
declaração política em virtude da qual se
compromete a promover a abordagem igual-
dade nas políticas ambientais. O referido
documento foi retomado por um rol de ONG,
fazendo com que semelhantes compromissos
fossem assumidos noutras regiões. Assinada

pela esposa do Governador do Estado de
Tabasco, a declaração serviu de enquadra-
mento para que o director da Área Protegida
dos Pântanos de Centla aceite organizar um
workshop para proceder à revisão do respec-
tivo plano de gestão. 
Lorena Aguilar, Itzá Castañeda, Hilda
Salazar et al, 2002 : « En búsqueda del
genero perdido », San José, UICN,
Absoluta p. 57.

Na Índia, a Resolução relativa à Protecção
Florestal, aprovada por 15 Estados no âmbito
do programa «Gestão Conjunta das
Florestas», estipula sanções severas (flagela-
ção pública) contra qualquer apanhador de
lenha na mata das Áreas Protegidas. Ora veri-

ficou-se que 90% das pessoas submetidas às
sanções eram mulheres, porque para apanhar
lenha em zonas sem restrição de acesso teriam
de caminhar em média mais 10 km.
Sarin, 1995 in Lorena Aguilar et al, cf.
supra :129.



• Definição de programas e subprogramas: os programas devem integrar os aspectos téc-
nicos, metodológicos, administrativos, operacionais, bem como os requisitos para a exe-
quibilidade do plano de gestão na vertente igualdade. É preciso definir as responsabilida-
des e os recursos de todo o pessoal, identificar as actividades que garantem o reconheci-
mento e a participação das mulheres, recorrer a diferentes técnicas e metodologias nas
análises baseada no género (indicadores, dados por sexo, especialista em questões de
género, reforço das capacidades do pessoal, previsão e/ou utilização de tecnologias, perío-
dos temporais, horários e mensagens adaptadas às mulheres).

• Recursos e cronograma: os recursos humanos e financeiros têm de ser suficientes para a
consecução do processo, na sua íntegra. Mais vale apostar em pessoal misto, ter uma polí-
tica de selecção do pessoal equitativa, estabelecer um procedimento permanente de
reforço das capacidades, preparar um orçamento orientado para a promoção da igualdade
e dedicar recursos suficientes para implementar as actividades.

Pôr a tónica na igualdade social em função dos objectivos próprios de conservação das Áreas
Protegidas, permite equilibrar os interesses das pessoas, dos grupos e das comunidades
locais. Afigura-se da maior importância fazer um balanço da situação inicial com base em
indicadores mensuráveis relativos à igualdade e assim avaliar os progressos realizados, com-
parar resultados e medir o impacto das políticas, dos programas e projectos implementados.
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3.2.3 Promover, apetrechar e sensibilizar para a boa governação e relevância
participativa no âmbito das Áreas Protegidas - Áreas Marinhas Protegidas

Em África Ocidental, a maior participação das comunidades locais em termos de gestão das
áreas protegidas constitui um pressuposto seja qual for a acção encarada. Caminhar para
uma governação verdadeiramente participativa pressupõe as seguintes etapas:
• Suscitar a confiança das comunidades em relação às estruturas de gestão das Áreas

Protegidas - Áreas Marinhas Protegidas.
• Garantir que os comités de gestão sejam compostos por grupos com interesse e empenha-

mento genuínos relativamente à gestão sustentável das Áreas Protegidas-Áreas Marinhas
Protegidas, e que estejam conscientes da interdependência das diversas estruturas em rela-
ção ao seu próprio desenvolvimento: grupos de mulheres e jovens, ONG, rádios locais,
autoridades políticas locais, entidades naturais da região como deputados, ministros, pro-
fessores universitários, ao fim ao cabo, todos aqueles que podem contribuir para a pro-
moção da Áreas Protegidas aos vários níveis.

• Planear e estabelecer progressiva-
mente quotas de representatividade
para cada parte interessada.

• Avaliar em que medida todos os indi-
víduos envolvidos na gestão das Áreas
Protegidas-Áreas Marinhas Protegidas
são beneficiados em moldes equitati-
vos, no intuito de resolver e prevenir
tensões e cobiças. Por exemplo, em
Bamboung e Popenguine, trilhos
turísticos poderiam ligar o acampa-
mento a outras aldeias circundantes.
Criar-se-ia assim emprego e reforçar-
se-ia o sentido de responsabilidade
das demais aldeias, levando-as a par-
ticipar activamente na gestão susten-
tável da estrutura.

• Envolver activamente as mulheres na
definição das finalidades relativas à
zona e nas decisões de gestão, utili-
zando ferramentas que suscitam o seu
interesse e favorecem o seu empenho.
Apoiar a criação de conselhos
género/igualdade em todas as Áreas
Protegidas (nacional/regional).

• Salvaguardar os direitos das mulheres
na gestão das Áreas Protegidas.

• Tentar que as Áreas Protegidas-Áreas Marinhas Protegidas em vias de criação aprendam
com os erros das demais, nomeadamente quanto à prevenção de conflitos, nomeadamente
através de seminários de intercâmbio de experiências, como aconteceu no PNBA em
Novembro de 2007 sobre governação participativa na rede RAMAO.
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3.2.4 Estabelecer políticas internas de igualdade nas estruturas de gestão

A igualdade não é um mero conceito de aplicação no terreno; se uma instituição pretende
fomentar as relações de género e fazer com que os seus parceiros as levem em conta, cabe-lhe
ser a primeira a velar pela aplicação esses princípios. 

É essencial que o conjunto do pessoal se impregne da valência «género»: poder-se-á nomear
um zelador do género, mas todos os membros da equipa terão de ser responsabilizados para
que a questão seja levada em conta transversalmente e todos terão de se apropriar das ferra-
mentas existentes. 

A igualdade deve ser considerada tanto em termos de planeamento como orçamentais, em
particular nos planos estratégicos e anuais. Caso não tenha sido previsto inicialmente, haverá
que reorçamentar e voltar a afectar em função das despesas. O objectivo é criar um ambiente
de trabalho sensível à questão da igualdade entre os géneros.

3.3 A nível dos actores

3.3.1 Formar os actores e facultar-lhes apoio técnico 

• Formar e envolver mulheres, homens e crianças em relação a actividades não tradi-
cionais. Por exemplo, nas AMP, as formações podem versar sobre conhecimento e vigi-
lância da avifauna, técnicas de captura de aves doentes, condução de uma piroga a motor,
etc. Em Bamboung, onde esta actividade é imprescindível para a apanha das ostras, seria
conveniente facultar às mul-
heres um instrutor dispondo
de ferramentas educativas
práticas adequadas ao nível
das mulheres e que permita
reforçar a confiança delas. No
Parque de Pendjari, no Benin,
duas mulheres controlam
cada uma das cancelas de
acesso.  
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• Aproveitar o entusiasmo manifestado pelos jovens de ambos os sexos e prepará-los
em conjunto para o desempenho dessas actividades. Para isso, é importante criar um
clima de confiança no núcleo familiar e, portanto, certificar-se que as condições de tra-
balho não criam demasiada promiscuidade. Em Bamboung por exemplo, poder-se-ia
encarar a construção de uma casa para as vigias que queiram participar na vigilância activa
no miradouro da AMP.

• Dar aulas de francês: tirando as mulheres de Popenguine, alfabetizadas em francês, a
maioria das mulheres das Áreas Protegidas-Áreas Marinhas Protegidas da sub-região não
sabe ler nem escrever em língua francesa, embora não seja um empecilho para o dina-
mismo delas. Os muitos programas de alfabetização ministrados em idiomas locais
(serere, wolof, soussou, etc.), facultaram-lhes ferramentas para comunicarem com o meio
envolvente, mas também as limitam. Hoje em dia, as mulheres solicitam cursos de fran-
cês para conseguirem comunicar com os turistas, assistir aos seminários de formação
regionais, ler manuais e instruções de uso das máquinas e aprender informática.

• Prever medidas concretas para compensar os grupos desfavorecidos. Trata-se nomea-
damente de proporcionar apoios técnicos para diversificar as actividades e fontes de ren-
dimento: o encerramento de espaços de colheita e apanha de moluscos/conchas em deter-
minadas Áreas Marinhas Protegidas, como em Bamboung, reduziu os rendimentos de
muitas mulheres, mas aumentou os dos pescadores. Assim poder-se-ia instalar, em
Bamboung, engenhos de moagem, promover a transformação de hortícolas e confecção de
doces e compotas (melancia, manga, goiaba), comercializando esses produtos com o
rótulo da Áreas Marinhas Protegidas no acampamento de ecoturismo.

• Acautelar a conservação de saberes tradicionais detidos pelas pessoas idosas e, em
particular, pelas mulheres por intermédio de estudos e levantamentos, e inserir essas
pessoas quando da elaboração do plano de gestão da área Protegida. Consoante a perti-
nência dos resultados, envolver esses indivíduos nas actividades de monitorização bioló-
gica da Área Protegida.
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Questionado sobre o facto dos homens aceita-
rem que as mulheres possam aprender a diri-
gir uma piroga a motor, o soba da aldeia de
Medina Sangako, na AMP de Bamboung,
responde: «As mulheres são todas umas

“leoas”. Se já criaram uma mútua que fun-
ciona e nos auxilia a todos, o que haveriam
elas de deixar de fazer para construir a
nossa região?».



• Melhorar as condições de trabalho das mulheres. Por exemplo nas Áreas Marinhas
Protegidas, é importante prevenir a ocorrência de acidentes durante a apanha de produtos
haliêuticos e aumentar o rendimento, recorrendo a: luvas, fatos de trabalho, estruturas
asseadas para processamento dos produtos, geradores para as comunidades do PNBA, etc.

• Dar meios através de micro-créditos. Podem ajudar a valorizar os conhecimentos das
mulheres e a aumentar os seus rendimentos. Por exemplo em Bamboung, ensinaram-se
técnicas de Batik as mulheres, e agora andam à procura de capitais para continuar a sua
valorização.

3.3.2 Realizar acções de sensibilização

• A igualdade assume diversas facetas, e passa também pela sensibilização das mulheres,
dos homens e das crianças em relação às regras básicas de higiene, dos pais para a impor-
tância de dar educação aos filhos, dos homens em relação às suas responsabilidades para
com as famílias respectivas.

• Dar meios e criar programas de melhoria das condições de vida das populações, e
das mulheres em particular: acesso à água e à água doce, acesso aos cuidados de saúde,
criação de estruturas para combater a promiscuidade (latrinas e duches).
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• Sensibilizar as populações para a protecção do ambiente e sua gestão sustentável,
fomentar a consciência ecológica, facultando informações sobre a interdependência
entre os seres humanos e o meio ambiente. Por exemplo, na Guiné, tratar-se-á de dar a
entender às mulheres de Bonfi e Boulbiny que o seu desempenho tem uma incidência
negativa sobre os recursos lenhosos e chamar-lhes a atenção para o perigo dessa des-
truição, pois pode levar à extinção das florestas. Terão de ser apetrechadas para a
mudança e induzidas a participar na restauração e gestão sustentável do ambiente, antes
de mais seu.

• Promover e/ou apoiar as acções das rádios comunitárias existentes: essas emissoras
constituem valiosas ferramentas de comunicação e sensibilização social. Podem ser
importantes vectores para sensibilizar em relação a temas como a igualdade, a conser-
vação e o desenvolvimento sustentável.

3.3.3 Participação

• Ter em conta o nível de compreensão e assimilação dos diferentes grupos para sus-
citar o seu interesse e motivação pelo devir das Áreas Protegidas quando das reuniões
dos comités de gestão.

• Criar espaços de partilha com todas as partes interessadas.
• Estabelecer estruturas para aliviar o peso das tarefas domésticas: criara creches e

refeitórios para as crianças, reabilitar as creches existentes, instalar lavadouros perto das
nascentes, engenhos de moagem, abrir furos, etc., permitindo assim às mulheres terem
mais tempo disponível para participar na gestão active das Áreas Protegidas-Áreas
Marinhas Protegidas.

• Reforçar os grupos de mulheres no campo da assunção de poder, etc.
• Promover a integração das raparigas e dos rapazes e despertar o seu interesse pelas

Áreas Protegidas-Áreas Marinhas Protegidas através de estruturas geradoras de emprego.
Por exemplo, a implantação de fábricas de gelo na Área Marinha Protegida de Bamboung
proporcionaria trabalho aos jovens como aumentaria os rendimentos dos transformado-
res de pescado (os produtos fresco vendem-se mais caro, não requerem de transforma-
ção nem secagem, deixando mais tempo livre às mulheres e aos jovens).  

3.3.4 Aproveitar e divulgar as experiências positivas 

• Reforçar a confiança das mulheres das Áreas Protegidas-Áreas Marinhas Protegidas
através da troca de experiências e de seminários de formação. Assim, por exemplo,
as mulheres de Popenguine deveriam assumir o seu papel de pioneiras e dinamizar a
promoção da sua acção. Poderiam formar as comunidades das Ilhas de Loos e de Tristão
em termos de reflorestação do mangal e de gestão de projectos comunitários. Na Guiné,
estruturas de secagem do peixe seguindo o modelo daquela que a FAO colocou em
Soukouta, poderiam ser progressivamente instaladas noutras aldeias. Da mesma
maneira, as fumadeiras de Bonfi poderiam transmitir o seu know-how sobre fornos eco-
lógicos às fumadeiras de Boulbiny. 

• Dar visibilidade às valias diferenciadas dos homens e das mulheres relativamente à
gestão sustentável da Áreas Protegidas, efectuando diagnósticos e elencando as activida-
des levadas a cabo por as mulheres, inventariando as actividades ou acções expectáveis
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dos homens e das mulheres, identificando os usos diferenciais dos recursos naturais não
lenhosos por parte de homens e mulheres, avaliando a perda de rendimento inerente ao
incumprimento do princípio da igualdade, realçando o papel económico da mulher no
desenvolvimento, etc. 
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4 - Conclusão



A temática da integração em prol da igualdade entre os géneros nos pro-
cessos de concertação e gestão das Áreas Protegidas em África Ocidental
constituem desafios da maior relevância. A sua abrangência interpela-nos
acerca das construções sociais, leva-nos a reflectir acerca das nossas pró-
prias inter-relações e a forma como nos relacionamos com terceiros e
meio em geral, e, essencialmente, acerca do relacionamento homem-mul-
her. Desde logo, as Áreas Protegidas dão-nos uma oportunidade ímpar de
encarar essas relações, desiguais e iníquas, sedimentadas pelas nossas
sociedades geração após geração, mas também, e sobretudo, abrem-nos
um terreno de experimentação com vista à integração apostando na
igualdade entre géneros. Para atingir esse fim, além de ser preciso cora-
gem, persistência e boa vontade por parte de todos os intervenientes, há
que esbater barreiras e trabalhar em conjunto, visando um só e mesmo
objectivo: construir sociedades novas, mais justas e equitativas.
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Anexos



Anexo 1: DECLARAÇÃO DE COTONOU 

Os abaixo assinados, em representação do Benin, do Burkina-Faso, do Mali, da Mauritânia,
do Níger e do Senegal, ministros, deputados, responsáveis de ONG de protecção do
ambiente e de desenvolvimento sustentável, altos funcionários, universitários, reunidos em
Cotonou a 17 de Abril de 2008 por ocasião de encontro de alto nível «Para melhor levar em
consideração o princípio da igualdade na gestão das áreas protegidas em África Ocidental»:

• Considerando as convenções internacionais ratificadas pelos nossos países res-
pectivos com vista à promoção para a igualdade e dos direitos das mulheres, e à
conservação da diversidade biológica, e dos seus instrumentos políticos, legisla-
tivos e regulamentares de implementação;

• Convictos de que a conservação das áreas protegidas diz respeito a todos os gru-
pos sociais e que se deve realizar a par do desenvolvimento sustentável das popu-
lações locais;

• Reconhecendo a importância do princípio da igualdade que visa o acesso equita-
tivo entre homens e mulheres ao desenvolvimento das suas capacidade elemen-
tares, independentemente do sexo, género, classe social, religião e idade;

• Recordando que a igualdade entre sexos se refere à correcção desigualdades de
que padece um grupo de indivíduos, indiferenciadamente do sexo, condição, reli-
gião e estatuto numa sociedade;

• Reconhecendo a obrigação de eliminar todos os entraves que afectam as oportu-
nidades económicas, jurídicas e políticas, e permitir a todos o acesso à educação
e aos serviços básicos;

• Conscientes das diferenças sócio-culturais entre os países da sub-região e da
necessidade de levar em conta cada contexto específico;

• Recordando os pontos identificados por ocasião do encontro de Dakar, em Maio
de 2007, no quadro da reflexão sobre «o reforço das capacidades das mulheres
nos processos de concertação e de gestão das áreas protegidas de África
Ocidental»;

• Reconhecendo a importância e o papel crucial das redes de parlamentares e jor-
nalistas dedicadas ao ambiente;

• Conscientes que a sociedade civil, as autarquias e as organizações comunitárias
de base desempenham um papel essencial para fomentar a mudança.

- Solicitamos a aplicação da recomendação do fórum do PRCM, realizado
na cidade da Praia em Abril de 2007, sobre a criação e/ou dinamização
de redes de parlamentares a favor do ambiente nos países de África
Ocidental e propomos a interligação dessas redes.

- Comprometemo-nos a entrar em contacto com as comissões do ambiente
e redes pertinentes de parlamentares dos nossos países respectivos e da
CEDEAO no sentido de sensibilizar os parlamentares para a questão da
igualdade a nível sub-regional. 

- Empenhamo-nos em efectuar as acções necessárias à integração para a
igualdade :

- Nas estratégias de educação ambiental. 
- Nas leis relativas à conservação da natureza e dos recursos natu-

rais nos nossos países respectivos. 
- Assumimos o compromisso de realizar a sua monitorização.

- 67 -



Anexo 2: Ferramentas internacionais e nacionais
destinadas à promoção dos direitos das
mulheres 

BENIN 

Instrumentos jurídicos internacionais ratificados
• 23 de Junho de 1965, Convenção relativa ao consentimento e à idade mínima

para casar e ao registo matrimonial;
• 16 de Maio de 1968, Convenção relativa à igualdade remuneratória entre mão-

de-obra masculina e mão-de-obra feminina para o trabalho equiparado;
• 20 de Janeiro de 1986, Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos; 
• 12 de Março de 1992, Pacto internacional sobre direitos económicos, sociais e

culturais;
• 12 de Março de 1992, Convenção relativa à eliminação de todas as formas de dis-

criminação contra as mulheres (CEDEM); 
• 22 de Março de 1992, Pacto internacional sobre direitos civis e políticos; 
• 30 de Setembro de 2005, protocolo adicional à Carta Africana dos Direitos do

Homem e dos Povos relativo aos direitos da mulher.

Leis nacionais para promover os direitos das mulheres 
• Código Penal BOUVENET, de 6 de Maio de 1877;
• Lei reprimindo incentivos ao aborto e à propaganda anticoncepcional, de 31 de

Julho de 1920;
• Código Civil: dualidade jurídica em matéria familiar (aplicação de textos desde as

independências: Consuetudinário do Dahomé, de 1931, e Código Napoleónico,
de 1858);

• Código da Nacionalidade (lei 65-17, de 23 de Junho de 1965);
• Lei 65-5, de 14 de Agosto de 1965, sobre organização do regime da propriedade

fundiário no Dahomé;
• Lei 86-013 sobre o estatuto geral dos Agentes Permanentes do Estado (APE ou

funcionários do Estado), de 26 de Fevereiro de 1986;
• Lei 86-014 relativa ao Código das Pensões Civis e Militares, de 26 de Setembro

de 1986;
• Constituição de 11 de Dezembro de 1990, aprovada por referendo a 2 de

Dezembro de 1990 e à qual foi integrada Carta Africana dos Direitos do Homem
e dos Povos de 1981, preconizando princípio da igualdade de todos os cidadãos
por direito e sem distinção de sexo (artigo 26º);

• Código do Trabalho, aprovado pela lei n°98-004, de 27 de Fevereiro de 1998;
• Lei n°2003-04, de 3 de Março de 2003, relativa à saúde sexual e reprodutiva; 
• Lei n°2003-03, de 3 de Março de 2003, sobre repressão contra a prática de muti-

lações genitais femininas; 
• Convenção colectiva geral do trabalho;
• Lei n°2002-07, de 7 de Junho de 2004, sobre o Código das Pessoas e da Família;
• Projecto de lei n°2006/19 sobre repressão contra o assédio sexual e para protec-

ção das vítimas.
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BURKINA FASO          

Instrumentos jurídicos internacionais 
• Carta Africana dos Direitos dos Povos (OUA, 1981), ratificada a 6 de Julho de

1984, entrou em vigor a 21 de Outubro de 1986, assim como o seu projecto de
protocolo adicional;

• CEDEF que vigora desde 3 de Setembro de 1981 e foi ratificada a 28 de
Novembro de 1984.

Instrumentos jurídicos e leis nacionais 
• A Constituição de 1991 garante a igualdade dos cidadãos a todos os níveis;

direito da propriedade (art. 15º), e liberdade de empreendimento sem autoriza-
ção expressa do marido (art. 16º), direito à instrução e educação sem discrimina-
ção de sexo, origem, raça ou credo (art. 27º), direito ao trabalho para todos (art.
19º), igualdade de acesso aos empregos públicos sem discriminação de sexo (lei
n°13/98 NA, de 28-4-98), igualdade salarial (Código do Trabalho, art. 82º à 88º)
e direito à saúde para todos (art. 26º);

• A lei N° 14/96/ADP, de 23 de Maio de 1996, sobre a reforma agrária e fundiária
(RAF) estipula no art. 62º, o direito de atribuição das terras urbanas ou rurais do
domínio fundiário nacional indistintamente do sexo ou estatuto matrimonial;

• O Código Penal de 1996 pune as mutilações genitais femininas (art. 380º), prevê
uma pena de prisão de 6 meses a 3 anos e uma coima de 150 000 francos contra
os fautores e cúmplices do acto de excisão. A pena pode ser agravada para 5 a 10
anos caso a excisão tenha levado à morte da vítima; 

• Adopção do plano de acção 1994-2000, para a promoção da educação das rapa-
rigas e criação da Direcção da Promoção da Educação, suprimindo dos manuais
escolares qualquer referência a estereótipos passíveis de perpetuar a discrimina-
ção. A UNESCO abriu em Ouagadougou, um Centro internacional para a educa-
ção das mulheres e raparigas em África com a finalidade de reforçar a formação
científica das mulheres;

• O Código de Trabalho prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres para
empregos equiparados, instituindo condições de trabalho adaptadas à situação
das mulheres (maternidade), tal como no Código da Segurança Social;

• O Código das Pessoas e da Família (CPF) estipule que os matrimónios costumei-
ros não têm qualquer oficial, apenas se reconhece o casamento civil. Os casamen-
tos forçados são proibidos. O casamento assenta na igualdade dos direitos e deve-
res entre cônjuges. As crianças são iguais perante a lei, qualquer que seja a sua
origem e sexo. O cônjuge sobrevivente tem direito a parte da sucessão. A ruptura
do casamento é da exclusiva competência do juiz, proibindo-se o repúdio arbi-
trário pelo marido;

• O Código Eleitoral estipule que qualquer cidadão burquinabês, indistintamente
do seu sexo, goza dos direitos cívicos e políticos nas condições previstas ao abrigo
da lei. Não faz qualquer diferença entre homens e mulheres.
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GUINÉ       

Instrumentos jurídicos internacionais
• A Convenção relativa à eliminação de todas as formas de discriminação contra as

mulheres (CEDEM) foi assinada a 17 de Julho de 1981 e ratificada em 9 de Agosto
de 1982. O Protocolo facultativo à CEDEM encontra-se em fase de análise. 

Leis nacionais relativas aos direitos das mulheres 
• Código Civil actualizado em 1 de Janeiro de 1996;
• Código Penal e Código de Processo Penal revistos em 1998, ambos condenam qual-

quer forma de violência exercida contra a mulher;
• Código das Pescas;
• Código do Trabalho (Acórdão n°003/PRG/SGG/88, de 28 de Janeiro de 1998) ;
• Código da Segurança Social;
• Código das Minas;
• Lei Fundamental, adoptada por referendo a 23 de Dezembro de 1990 e promulgada

pelo decreto n°250/PRG/SGG/90, de 31 de Dezembro de 1990, revista em virtude
do referendo de 11 de Novembro de 2001 e promulgada pelo decreto
D/2002/49/PRG/SGG, de 15 de Maio de 2002, estipula no seu preâmbulo que «O
Povo da Guiné proclama a igualdade e a solidariedade de todos os cidadãos nacio-
nais, sem distinção de raça, etnia, sexo, origem, credo e opinião». Ao abrigo do
artigo 8º, refere que: «Todos os seres humanos são iguais perante a lei. Homens e
mulheres gozam dos mesmos direitos». Ao abrigo do artigo 18º, reconhece-se a
todos o direito ao trabalho. O Estado cria condições propícias ao exercício desse
direito. Ninguém pode ser lesado no seu trabalho em virtude do seu sexo. Essa lei
consagra o carácter obrigatório do ensino primário e a igualdade de todos, sem
quaisquer discriminações, poderem aceder aos serviços educativos. Promove a cria-
ção de comités de igualdade ao nível do sistema educativo guineense e o estabele-
cimento de um fundo nacional de apoio à educação das raparigas (FONSEF);

• Código Eleitoral; 
• Código das Actividades Económicas; 
• Estatuto Geral da Função Pública; 
• Código da Propriedade Fundiária; 
• Lei L/2000/010/NA, de 10 de Julho de 2000, relativa à saúde reprodutiva;
• Projecto de revisão do Código Civil (em fase de aprovação); 
• Projecto de lei relativa à promoção e protecção das pessoas deficientes (em fase de dis-

cussão).

GUINÉ-BISSAU                  

A situação da mulher na Guiné-Bissau caracteriza-se pela ausência de dados a todos os níveis. Ainda
não foi feito um ponto da situação a nível nacional. A Guiné-Bissau tão pouco ratificou a
CEDEM/CEDAW e desconhecem-se os direitos das mulheres. Segundo o PNUD, não existe nen-
huma estratégia nacional para garantir a igualdade entre sexos. Em matéria de igualdade e desenvol-
vimento humano, o PNUD aposta na aplicação de programas de acção através das instituições nacio-
nais, com vista à implementação da igualdade dos sexos e à facilitação do acesso aos serviços sociais
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básicos por parte das pessoas mais vulneráveis. Contudo, no âmbito do Ministério da Solidariedade
Social, existe um Instituto de Apoio à Mulher e à Criança, assim como uma rede nacional de mul-
heres parlamentares e uma rede de activistas que combatem a violência contra as mulheres. 

MALI        

Instrumentos internacionais 
• 22 de Setembro de 1960, adesão e ratificação da Convenção n°41 relativa ao trabalho

nocturno das mulheres, adoptada em 1934 e em vigor desde 1936;
• 19 de Agosto de 1964, adesão à Convenção relativa ao consentimento e à idade

mínima para casar e ao registo matrimonial, em vigor desde 1964;
• 12 de Julho de 1968, adesão e ratificação da Convenção N° 100 sobre igualdade

remuneratória entre mão-de-obra masculina e mão-de-obra feminina para trabalhos
equiparados, adoptada em 1951 e em vigor desde 1953;

• de Fevereiro de 1973, adesão à Convenção relativa à nacionalidade da mulher casada,
adoptada em 1957 e em vigor desde 1958;

• 16 de Julho de 1974, adesão à Convenção relativa à repressão contra o tráfico de seres
humanos e a exploração da prostituição de terceiros, adoptada em 1950 e em vigor
desde 1951;

• 16 de Julho de 1974, adesão à Convenção internacional sobre a erradicação de todas
as formas de discriminação racial, adoptada em 1965 e em vigor desde 1969;

• 16 de Julho de 1974, adesão pelo Acórdão N° 26 ao Pacto internacional relativo aos
direitos civis e políticos, adoptado em 1966 e em vigor desde 1976 ;

• 16 de Julho de 1974, adesão ao Pacto internacional sobre direitos económicos, sociais
e culturais, adoptado em 1966 e em vigor desde 1976 ;

• de Setembro de 1985, adesão pelo Acórdão N°85-13 PR à Convenção relativa à eli-
minação de todas as formas de discriminação contra as mulheres (CEDEM), adoptada
em 1979 e em vigor desde 1981 ;

• 26 de Fevereiro de 1999, adesão à Convenção contra a tortura e outras penas ou tra-
tamentos cruéis, desumanos ou degradantes, adoptada em 1984 e em vigor desde
1987 ;

• 9 de Fevereiro de 2000, adesão pelo Acórdão N° 01 ao Protocolo facultativo referente
ao Pacto internacional sobre direitos civis e políticos;

• de Dezembro de 2000, adesão ao Protocolo facultativo à CEDEM, adoptado em 1999
e em vigor desde 2000.

Instrumentos e leis nacionais relativas aos direitos das mulheres 
• Código civil francês (1803): parcialmente aplicável no Mali, em certas matérias rela-

tivas a bens, obrigações, sociedade civil e regimes matrimoniais; 
• 25 de Fevereiro de 1992, a Constituição do Mali é aprovada por referendo a 12 de

Janeiro de 1992 e promulgada pelo decreto N° 92-073/P-CTSP;
• Código do Processo Civil, Comercial e Social: Decreto n°99-254/P-RM, de 15-09-

1999, relativo ao Código do Processo Civil, Comercial e Social;
• Código Penal: Lei n°01-080, de 20 de Agosto de 2001;
• Código do Processo Penal: Lei N° 01-080, de 20 de Agosto de 2001;
• Código Eleitoral: Lei N° 00-058, de 30 de Agosto de 2000 modificado pela lei N° 01-

065, de 13 de Julho de 2001: Acórdão N° 91-075/P-CTSP, de 10 de Outubro de 1991,
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referente à Carta dos partidos políticos;
• Código da Nacionalidade: Lei N° 72-18 AN- RM, de 3 de Fevereiro de 1962, referente

ao Código da Nacionalidade, emendada pela lei N° 95-70 , de 25 de Agosto de 1995; 
• Código do Trabalho: Lei N° 92-020, de 23 de Setembro de 1992, referente ao Código

do Trabalho: Decreto de aplicação N° 96-178/P-RM, de 16 de Junho de 1996;
• Código da Previdência Social: Lei N° 99-041, de 12 de Agosto de 1999, referente ao

Código da Previdência Social;
• Código da Terra e Propriedade Fundiária: Acórdão N° 27/P-RM, de 22 de Março de

2000, referente ao Código da Terra e Propriedade Fundiária;
• Código Matrimonial e da Tutela: Lei N° 62-17 AN-RM, de 3 de Fevereiro de 1962,

referente ao Código Matrimonial e da Tutela, emendado pelo Acórdão n°26, de 10 de
Março de 1975;

• Código da Parentela: Acórdão N°36 CMLN, de 31 de Julho de 1973, referente ao
Código da Parentela; Lei N° 89-06/AN-RM, de 18 de Janeiro de 1989, referente ao à
mudança de apelido.

REPÚBLICA ISLÂMICA DA MAURITÂNIA           

Instrumentos internacionais 
• 1999, ratificação da Convenção relativa à eliminação de todas as formas de discrimina-

ção contra as mulheres (CEDEM);
• 1989, ratificação da CDE (Convenção sobre os direitos das crianças); 
• 2001, adopção da Convenção internacional relativa à erradicação de todas as formas de

discriminação racial e adopção de um Código do Estatuto da Pessoal Singular, conferindo
numerosas oportunidades de emancipação às mulheres e a emergência de uma sociedade
civil em franco desenvolvimento, na qual as mulheres ocupam um ligar d destaque;

• 1994, subscrição e implementação das recomendações da Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento (CIPD, 1994);

• Participação nos encontros internacionais relativos à Mulher.

Instrumentos nacionais
• Constituição de 20 de Julho de 1991, restabelecendo as liberdades fundamentais para

todos;
• Criação em 1992 de uma Secretaria de Estado para a Condição Feminina; 
• Formulação de uma estratégia nacional para a promoção feminina em 1995, reactualizada

em 2002; 
• Aprovação pela Assembleia Nacional, em 2002, de uma lei que torna obrigatório o ensino

das crianças, inclusive das raparigas entre os 6 e os 14 anos de idade;
• 2001, criação de um Grupo multi-sectorial para seguimento do género (GSG);
• 2004, lançamento de uma campanha oficial de luta contra as MGF (Mutilações genitais femininas);
• Reconhecimento oficial pela Assembleia Nacional da existência do fenómeno da violên-

cia contra as mulheres e da necessidade de a combater;
• Adopção de uma política para a família e infância;
• O Código do Trabalho e a lei referente ao estatuto geral da função pública não são discri-

minatórios e reconhecem os direitos da mulher durante a maternidade;
• Desde 2005, decorre um processo de ratificação das convenções internacionais relativas

à protecção dos direitos do Homem.
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SENEGAL           

Instrumentos internacionais  
• 2 de Agosto de 1968, Convenção n°111, de 1961, e Convenção n°156, de 1981

de l’Organização Internacional do Trabalho relativa à igualdade remuneratória
para trabalho equiparado;

• 1983, assinatura e ratificação da Declaração das Nações Unidas sobre a erradica-
ção da violência contra as mulheres;

• de Fevereiro de 1985, Convenção relativa à eliminação de todas as formas de dis-
criminação contra as mulheres (CEDEM);

• 1990, Convenção dos Direitos da Criança cujo artigo 2º determina a discrimina-
ção assente no sexo;

• 1981, assinatura da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, e proto-
colo adicional à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos referente aos
direitos das mulheres;

• O Senegal participou em todas as conferências internacionais relativas à Mulher:
(cidade do México - 1975; Copenhaga - 1980; Nairobi - 1985; Pequim - 1995).

Leis nacionais relativas aos direitos das mulheres 
• A Constituição reconhece a igualdade entre os sexos, o que vem claramente esti-

pulado no preâmbulo e nos artigos 1º e 7º;
• O princípio da igualdade entre homens e mulheres foi reafirmado ao abrigo da

mais recente lei fundamental (aceite por referendo a 7 de Janeiro de 2001);
• Código Penal: Lei de 24 de Janeiro de 1999, emendando o Código Penal e san-

cionando formalmente as violências contra as mulheres, quer domésticas quer
sociais;

• Código da Família de 1972, preza particularmente a protecção e o reconheci-
mento dos direitos das mulheres, proíbe formalmente e pune o casamento pre-
coce ou forçado nos seus artigos 108º e 111º;

• O estatuto da função pública proscreve a discriminação assente no sexo;
• Código Penal: a lei de 24 de Janeiro de 1999 reprime mais severamente as violên-

cias contra as mulheres, define e contempla a repressão a novas infracções de há
muito criticadas pelas mulheres, como incesto, violação, assédio sexual, excisão,
pedofilia e violências domésticas;

• O preâmbulo da nova Constituição refere-se à CEDEM que dela faz parte inte-
grante;

• O direito à propriedade fundiária está agora garantido tanto ao homem como à
mulher. São proibidas as restrições, sobretudo consuetudinárias, relativas ao
acesso da mulher à posse da terra;

• A mulher, tal como o marido, tem o direito de possuir património próprio, tendo
ainda o direito de gerir pessoalmente os seus bens;

• Lobbying pela defesa e promoção da mulher no plano jurídico;
• Lobbying das organizações de direitos humanos permitindo a instrução de um

processo civil em caso de violação dos direitos da mulher;
• Lobbying para a ratificação e implementação de um Protocolo relativo aos direitos

da mulher africana na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
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Genero e equidade nas Áreas Protegidas
de África Ocidental

Pela África Ocidental fora, é bastante raro a gestão das áreas protegidas reger-se por
princípios que levam plenamente em conta a igualdade/equidade de género entre
homens e mulheres. Ao nível dos processos decisórios, a participação dos diversos
quadrantes da população é amiúde ilusória e, mesmo quando «se leva em conta a
igualdade», na prática as acções replicam geralmente os modelos tradicionais de
repartição sexista das tarefas. 

O referido princípio da igualdade/equidade que «visa fomentar o acesso de homens e
mulheres, em pé de igualdade, ao desenvolvimento das suas capacidades, quaisquer
que sejam o seu sexo, género, classe social, credo e idade», afigura-se fundamental na
perspectiva actual do desenvolvimento sustentável. A igualdade constitui frequente-
mente uma caução para o bem-estar social e uma garantia para melhorar a sustenta-
bilidade na gestão dos recursos naturais. 

O presente manual pretende descodificar, através das múltiplas facetas do processo
decisório, como é tido em consideração o princípio da igualdade/equidade na gestão
das áreas protegidas da costa ocidental de África: essencialmente a igualdade entre
sexos, bem como entre jovens e idosos, ricos e pobres, etc. Alicerçando-se num diag-
nóstico realizado em várias áreas protegidas da região (Guiné, Mauritânia e Senegal),
este compêndio proporciona, tanto aos gestores das áreas protegidas como a qualquer
pessoa que queira «diligenciar no sentido da igualdade», ferramentas úteis a diversos
níveis de intervenção (politico-institucional, governação e actores). 

J u l i e n n e  N . A n o k o


