
Situação da Integração do Género no Acesso  à 
Energia em (país) 

WWW.ECREEE.ORG 

Nome & Apelido 

Ministério da Energia/ Função 

Workshop de Validação para a Política Regional  da CEDEAO para a integração do 
género no acesso à Energia 

Tema: Promover a Inclusão Social para a Energia Sustentável para Todos 



 Situação da Integração do Género no Acesso à Energia em (país): 

WWW.ECREEE.ORG 
 

 

 

Questões   Situação 

Especialização em género, 
competências e requisitos de reforço 
de capacitação 

A condição feminina em Cabo-Verde, não obstante os avanços 
registados, desafios significativos  permanecem, quando se 
analisam as desigualdades dentro do país e em relação ao 
género o que demonstra que o impacto das politicas publicas 
de promoção da mulher e da igualdade têm tido um resultado 
mitigado. Relativamente ao setor de energia, constata-se: 
 
1.Inexistência de pontos focais ou unidades de género no 
Ministério de Energia 
2.Ausência de treinamentos especializado em género 
3.Não inclusão da dimensão género nos programas e projectos 
energéticos  
4.Fraca capacidade de implementar e supervisionar estratégias 
e políticas de gênero e de energia 
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Questões   Situação 

Programas e projetos de gênero e de 
energia em seu país 

Programa Nacional de Investimento Agrário (PNIA) 
Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza (PNLP) 
 
Plano Nacional Para As Energias Domésticas (PNED) não 
implementado por falta de financiamento 
 
Plano Nacional Para a Igualdade de Género, embora não sendo 
também do Ministério de Energia, ele faz a transversalização da 
abordagem género em todas as areas , incluíndo a area de 
Energia  
 

Desafios enfrentados pelas mulheres 
empresárias do sector da energia 
 

O custo avultado dos investimentos e o desconhecimento do 
setor da energia 
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Questões   Situação 

Igual participação de homens e 
mulheres no sector da energia como 
empregados 
 

A percentagem de trabalhadores do sexo masculino é de longe 
superior ao do sexo feminino em cargos técnicos 
Muitas mulheres escolhem a via tecnológica.  Mas acabam por 
seguir outras areas em detrimento da energia 
Das formadas em energia, devido a problemas vários , acabam 
por trabalhar na docência  

Politícas e quadro legislativo 
 

A Constituição de Cabo-Verde é clara em termos de Igualdade e 
Equidade de Género, embora a linguagem um pouco 
generalista 
 
No quadro legal: DL nº 84/VII/2011 sobre a violência baseada 
no Género 
Politica Nacional de Saúde (2007) 
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Questões   Situação 

Politícas e quadro legislativo 
 
 

Código Laboral (2008), contendo um capitulo distinto sobre os 
direitos da MulherSistema de Segurança Social (2009), abrange 
o trabalho do setor informal e equipara o setor privado ao 
publico no que diz respeito a licença de matern 
Idade 
 
DL nº47/2009 estabelece o minimo para a base de incidencia 
contributiva 
DL nº48/2009 torna o sistema de proteção social obrigatório 
para todos os trabalhadores independentes 
DL nº50/2009 inclui os trabalhadores domésticos  na proteção 
social, a maioria dos quais mulheres e as legislações/normas 
sociais e/ou práticas que levam ao (directa ou indirectamente) 
acesso desigual aos recursos para homens e mulheres; 
implementação da orçamentação de género. 
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Principais desafios e obstáculos à Integração 
do género no Acesso à Energia 

• Engajamentos  juridicos e politicos  do 
Estado de Cabo-Verde em matéria de 
igualdade de género e a sua tradução 
em politicas, programas e projetos  
que possibilitem a mudança do status. 

• Encorajar o estabelecimento de 
pontos focais do género em cada 
ministério, em particular, no 
ministério de energia  

• Promover a integração sistemática do 
Género em todas as areas   

Apoio externo necessário para colocar a  
Política de Género e Energia da CEDEAO em ação 
em (país) 

• Necessidade de apoio tanto 
interno quanto externo para a 
procecusão dos objetivos 
preconizados  
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       Gratos pela atênção  

 

    Muito Obrigado 
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