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Questões   Situação 

Especialização em género, 
competências e requisitos de reforço 
de capacitação 

Presença de pontos focais:- Existência do Ministério da 
Mulher,Família e Coesão Social. 

Programas e projetos de gênero e de 
energia em seu país 

Por enquanto nao existe nenhuma política de Género no 
âmbito da energia programas ou projetos sendo conduzidos 
pelo governo. 

Desafios enfrentados pelas mulheres 
empresárias do sector da energia 

Insuficiencia da energia eléctrica e alto custo de produção,falta 
de legislações que regulam o sector da energia, constituíndo 
assim barreiras que impedem não só as mulheres assim como 
qualquer outra pessoa que queira investir no sector das 
energias mais concretamente na electricidade.  
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Questões   Situação 

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

Há uma desproporção enorme de trabalhadores do sexo 
masculino e do sexo feminino em cargos técnicos no sector da 
energia,na produção e assistência da energia elétrica tendo 
como principal fator, a falta de formação de mulheres na 
própria área de actuação.  
Promoção à nível social da necessidade da eficiência energética 
no país e no mundo; 
Concessão de bolsas de estudos para a formação; 

Politícas e quadro legislativo Insuficiência e carrência de legislacões que regulam a 
actividade no país. 
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Principais desafios e obstáculos à Integração 
do género no Acesso à Energia 

Principais Desafios: 

• Substituição de rede 

• Aumento de Produção de Energia 
Eléctrica 

• Investimento nas Energias 
Renováveis e doméstica  
(Fotovoltaica, Biomassa,Hídrica e 
Aeólica) 

• Redução de tarifa  

 

 

 

 

 

Apoio externo necessário para colocar a  
Política de Género e Energia da CEDEAO em ação 
na Guiné-Bissau 
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• Assistência Técnica e Financeira 

• Criação duma Autoridade 
Reguladora no Sector de Energia 

 

 

 


