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1. INTRODUÇÃO  
 

O centro para energia renovável e eficiência energética da CEDEAO (ECREEE) está a organizar um workshop 

de género e energia de 3 dias para validar o esboço da diretiva regional da CEDEAO para avaliação de género 

em projetos de energia. O workshop está programado para ter lugar entre 26 e 28 de junho de 2017 no Hotel 

Kempinski, em Accra, Gana.  

O workshop de género e energia da CEDEAO é Organizado em conjunto com o Departamento de assuntos de 

género e sociais da CEDEAO, a bolsa de energia da África Ocidental (WAPP), a Autoridade Regional 

Reguladora da Eletricidade da CEDEAO (ERERA), a Autoridade do Gasoduto da África Ocidental (WAPGA) e a 

Unidade de Preparação e desenvolvimento de projetos de infraestrutura da CEDEAO (PPDU) e em parceria 

com PowerAfrica/USAID e o Centro de Soluções de Energia Limpa.  

O workshop reunirá pessoas dos Ministérios da Energia e agências reguladoras na região da CEDEAO, 

organizações da sociedade civil (OSC), instituições académicas e de investigação, parceiros de 

desenvolvimento e representantes de outras instituições interessadas relevantes que estejam interessadas 

em fazer parte do movimento para criar um setor de energia mais inclusivo de género na CEDEAO.  

  

O workshop proporcionará uma plataforma para introduzir e deliberar sobre o esboço da diretiva da 

CEDEAO, que determinará as avaliações de género em projetos de infraestruturas energéticas. Com um 

processo consultivo, o objetivo é garantir que a diretiva responde às preocupações da região e dos estados 

membros na promoção de um desenvolvimento de infraestruturas energéticas sensíveis ao género.  

O evento apresentará: 

 Sessões de formação sobre a regulação de avaliações de género no setor da energia; 

 Sessões técnica para apresentar e discutir descobertas do relatório de estudo de base sobre 

“Desenvolvimento de um instrumento legal para avaliação de género no planeamento e 

desenvolvimento de infraestruturas energéticas dentro da CEDEAO”  

 Sessões técnica para apresentar e analisar o esboço da diretiva da CEDEAO para avaliação de género 

em projetos de energia assim como regulação do modelo que orientará a implementação ao nível do 

estado membro. 

 

Os resultados previstos do workshop incluirão:  

 O esboço validado da diretiva da CEDEAO para avaliação de género em projetos de energia; 

 O relatório do estudo de base aprovado e estrutura do programa de formação.  

2. CONTEXTO 
 

Os países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) têm tomado medidas 

significativas para garantir que a forma como os projetos de energia são planeados e implementados 

incorpora e aborda as preocupações dos membros masculinos e femininos da sua comunidade. 

Reconhecendo as disparidades de género no sector da energia, os Ministros da Energia dos estados membros 

da CEDEAO adotaram, a 9 de dezembro de 2016, a Política da CEDEAO para a integração da igualdade de 

género no acesso à energia para abordar as barreiras à igual participação dos homens e mulheres na expansão 

do acesso à energia. A sua decisão de adotar a Política foi precedida pelo aval dos especialistas em energia da 
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CEDEAO que, a 5 de junho de 2015, concordaram unanimemente em que era necessária uma Política que 

criasse condições equitativas para que homens e mulheres contribuíssem para o setor de energia para alcançar 

o objetivo de acesso universal à energia para a população da CEDEAO até 2030. Nessa reunião, foi solicitado à 

ECREEE que fosse ainda mais longe para desenvolver um instrumento jurídico que obrigasse os intervenientes 

do setor de energia a incorporar avaliações de género em projetos de infraestrutura de energia. 

Como primeiro passo, foi conduzido um estudo de base para: 

 Analisar as questões relacionadas com o género associadas ao desenvolvimento de infraestrutura 

energética, documentar impactos negativos de intervenções passadas que demonstrem o risco de 

género cego no planeamento e implementação de energia;  

 Compreender o atual quadro regulamentar da energia na região da CEDEAO, para identificar em que 

medida as avaliações de género estavam a ser incorporadas no planeamento de projetos 

energéticos, as causas da sua falta e a estratégia para abordar esta questão; e 

 Definir a fase para a criação e adoção de um instrumento jurídico regional da CEDEAO para a 

realização de avaliações de género dos projetos de infraestruturas energéticas. 

 

O estudo de base “Desenvolvimento de um instrumento legal para avaliação de género no planeamento e 

desenvolvimento de infraestruturas energéticas dentro da CEDEAO”, revelou que a governação do setor da 

energia foi largamente cega em relação ao género. Além do mais, em comparação com práticas de avaliação 

de impacto ambiental amplamente utilizadas, incorporar considerações de género no planeamento de 

infraestrutura de energia não é generalizado, embora os riscos, impactos e benefícios diferenciados por 

género sejam, em muitos casos, significativos. Estudos de caso de projetos de energia da África Ocidental 

relataram como a falta de projetos de energia sensíveis ao género levaram a paragens de trabalho 

dispendiosas de membros da comunidade que sentiram que as suas necessidades e interesses não foram 

consideradas internamente.  

3. ÂMBITO E FINALIDADE 
 

A diretiva da CEDEAO para avaliação de género em projetos de energia baseia-se no facto de que sem 

consideração de igualdade de género e inclusão, a região está a limitar a sua capacidade de se tornar um 

melhor administrador comunitário e, mais importante, alcançar o seu potencial económico total. A ECREEE 

está a liderar com as agências de energia da CEDEAO no desenvolvimento da diretiva da CEDEAO para ajudar 

a garantir que as considerações de género sejam tomadas internamente quando os projetos de 

infraestruturas energéticas e os investimentos são planeados e executados. Está planeado um seminário de 

três dias para levar a cabo um processo de validação completo e transparente para analisar, debater e 

fornecer informações sobre o esboço da diretiva.  

Para ajudar a compreender a importância das avaliações de género e para introduzir os participantes nas 

avaliações de género “vis-a-vis” das práticas atuais no desenvolvimento de projetos de energia, o primeiro 

dia de formação proporcionará a oportunidade aos participantes de estarem bem informados sobre: 

 Relações entre género e energia e o papel que as avaliações de género podem desempenhar no 

planeamento e desenvolvimento energético; 

 Tendências globais e melhor prática na condução de avaliações de género; 

 Ferramentas para monitorizar e fazer cumprir a conformidade; e 

 Conjuntos de competências e conhecimento exigidos para regular o setor com sucesso.  
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O objetivo do primeiro dia da formação permitirá aos participantes (representantes dos estados membros, 

reguladores e outras partes interessadas) apreciar o conteúdo do esboço da diretiva e avaliar a sua 

adequação ao abordar as questões identificadas no relatório do estudo de base.  

O segundo dia do workshop irá apresentará a diretiva e formação sobre a sua implementação. A atividade 

será um mergulho profundo nas disposições da diretiva e na gama de considerações na adoção da diretiva. 

Conduzirá a uma melhor compreensão da diretiva e do que significará para os estados membros 

implementarem esta medida no seu país.  

O terceiro dia do workshop irá centrar-se numa análise aprofundada do esboço da diretiva pelos 

representantes dos estados membros.  

4. PARTICIPANTES  
 

O workshop reunirá um número seleto de especialistas dos ministérios da energia, agências reguladoras, 

ministérios de género, instituições da CEDEAO, organizações de desenvolvimento e do meio académico, bem 

como de todos os outros grupos interessados.  

 

Especificamente incluirá: 

 Os diretores de energia e representantes dos Ministérios no Grupo ECOW-GEN de assessoria técnica 

(TAG)/pontos focais de género da CEDEAO; 

 Representantes de agências reguladoras de energia nos estados membros da CEDEAO  

 Representantes da ECREEE, departamento de género da CEDEAO, departamento jurídico da CEDEAO, 

ERERA, WAPP, WAPGA e PPDU; 

 Organizações da sociedade civil, particularmente grupos de mulheres; 

 Promotores de projeto energético; 

 Instituições académicas e de investigação; 

 Parceiros de desenvolvimento; e 

 Representantes de outras instituições interessadas relevantes.  

 

5. RESULTADOS  
 

O resultado esperado do workshop é a validação da diretiva para a avaliação de género da CEDEAO em 

projetos de energia ao nível técnico/operacional dos Ministérios da energia da CEDEAO.  

 

Prevê-se igualmente que o workshop resulte no aval do relatório de estudo de base como um material de 

informação abrangente sobre género no desenvolvimento de infraestruturas energéticas na CEDEAO.  

 

Por último, o workshop levará a uma compreensão clara dos métodos e do apoio disponíveis para colocar a 

diretiva em funcionamento, ao nível da agência da CEDEAO e ao nível dos estados membros.  
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WORKSHOP DE GÉNERO E ENERGIA DA CEDEAO 

PARA 

VALIDAÇÃO DA DIRETIVA DA CEDEAO SOBRE AVALIAÇÃO DE GÉNERO 
EM PROJETOS DE ENERGIA 

 

26 a 28 de Junho de 2017 
 

Hotel Kempinski 

Accra, Gana 
 

Programa de Trabalho 

08:30 
 Dia 1  

26 de junho de 2017 
Registo de participantes 

Sessão de abertura 

09:00  Notas de boas-vindas por: 

 ECREEE, Sr. Mahama Kappiah 

 NREL, Sr.ª Victoria Healey 

 Power Africa, Sr. Alex Deprez 
Discursos de abertura por: 

 Comissário da CEDEAO para a Energia e Minas, Dr. Morlaye Bangura 

 Embaixadora de Espanha em Ghana, Sua Excelência, Dra. Maria Alonso 

 Ministro da Energia, República de Ghana,  Sua Excelência, Boakye Kyeremateng Agyarko 

10:30  Fotografia de grupo 
Intervalo para café 

  Preparar a cena 
Facilitador: Departamento de Gênero da CEDEAO / Centro de Desenvolvimento de Gênero (EGDC) 

11:00  Eleição do Gabinete 

Apresentação do workshop: Âmbito, objetivos e resultados 

Ms. Monica Maduekwe, ECREEE 

  Workshop Formação 
Avaliações de Gênero no Setor de Energia: porquê, o quê, como 

Facilitador: Departamento de Gênero da CEDEAO / Centro de Desenvolvimento de Gênero (EGDC)  

11:30  Formação sobre   Avaliações de Gênero no Setor de Energia: porquê, o quê, como  

 Sra. Gabriela Factor, Community Insights Group 

  Perguntas e Discussões 

13:00   Almoço 

 

14:30  Formação sobre   Avaliações de Gênero no Setor de Energia: porquê, o quê, como  

 Sra. Gabriela Factor, Community Insights Group 

  Perguntas e Discussões 
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15:45  Intervalo para café 

  Apresentação do Relatório de Estudo de Base 

 Facilitador: Departamento de Gênero da CEDEAO / Centro de Desenvolvimento de Gênero (EGDC) 

16:00  Apresentação do Relatório de Estudo de Base para a Diretiva da CEDEAO sobre Avaliações de 
Gênero em Projetos de Energia  

Dr. Ellen Morris, Sustainable Energy Solutions (SES) 

   Perguntas e Discussões 

17:00   Encerramento do dia  

Programa de trabalho  

  Dia 2  
27 de Junho de 2017 

9:00  Recapitulação do Dia 1 
Representante do Estado-Membro 

 
Objetivos do Dia 2 
Ms. Monica Maduekwe, ECREEE  

  Apresentação da Diretiva da CEDEAO sobre Avaliação de Género em Projetos de Energia 
Facilitador: Sra. Obii Onouha,   ECOWAS Legal Department  

09:30  Base Jurídico e Contexto para o Projecto da Directiva da CEDEAO para a Avaliação de Gênero em 
Projetos de Energia  

Dr. Sam Saunders, Sullivan and Cromwell (S&C) 

  Perguntas e Discussões 

11:00  Intervalo para café 

  Apresentação da diretiva da CEDEAO sobre avaliação de género em projetos de energia 
Facilitador: Sra. Obii Onouha,   ECOWAS Legal Department  

11:30  Apresentação do Projeto da Diretiva da CEDEAO para Avaliação de Gênero em Projetos de Energias 

 
Dr. Sam Saunders, Sullivan and Cromwell (S&C) 

  Perguntas e Discussões 

13:00   Almoço 

  Formação: Operacionalizar a Diretiva da CEDEAO sobre Avaliação de Género em Projetos de Energia  
Facilitador:  Mrs. Obii Onouha ,  ECOWAS Legal Department 

14:30  Formação:  Implementação da Diretiva da CEDEAO para Avaliação de Gênero em Projetos 
Energéticos em cada Estado Membro  

 
Dr. Sam Saunders, Sullivan and Cromwell (S&C) 

  Perguntas e Discussões 
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Pessoa de contacto do workshop 
Sr.ª Monica Maduekwe 

Coordenadora - Programa da CEDEAO sobre Integração do Género no Acesso à Energia (ECOW-GEN) 

E-mail: mmaduekwe@ecreee.org  

Telefone: +238 9809689 

  Apresentação do Modelo de Regulamentação e Estrutura de Formação para a Diretiva da CEDEAO 
sobre Avaliação de Gênero em Projetos de Energia 

16:30  Formação:  Implementação da Diretiva da CEDEAO para Avaliação de Gênero em Projetos de Energia 
em cada Estado-Membro: Modelo de Regulamentação e Estrutura de Formação 

Dr. Sam Saunders, Sullivan and Cromwell (S&C) 

Dr. Ellen Morris, Sustainable Energy Solutions 

17:00  Encerramento do dia 2 

Programa de trabalho 

  Dia 3 do workshop 
28 de Junho de 2017 

08:30  Recapitulação do Dia 2 
Representante do Estado-Membro  

Objetivos do dia 3 

Ms. Monica Maduekwe, ECREEE 

  Processo de Validação da Diretiva da CEDEAO sobre Avaliação de Género em Projetos de Energia: 
Facilitador: Comissário da CEDEAO para a Energia, Dr. Morlaye Bangoura 

09:00  Eleição do presidente  

  Validação da Diretiva da CEDEAO sobre Avaliação de Género em Projetos de Energia  

Presidente ( Representante do Estado-Membro ) 

10:30  Intervalo para café 

11:00  Validação da Diretiva da CEDEAO sobre Avaliação de Género em Projetos de Energia  

Presidente ( Representante do Estado-Membro ) 

12:30  Apresentação e análise do relatório do workshop 
Presidente  

 
Encerramento do workshop de validação 
Comissário da CEDEAO para a Energia, Dr. Morlaye Bangoura 

 
Conferência de imprensa 

 

13:00   Almoço 

mailto:mmaduekwe@ecreee.org

