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OCDE e Perspectiva de Género

A OCDE tem uma longa história de integração da igualdade de gênero:

•

Direção de Cooperação para o Desenvolvimento
– DAC - Rede sobre Igualdade de Género (GENDERNET)

•

Direção de Governança Pública
– PGC - Grupo de Trabalho sobre Incorporação da Perspectiva de Género e
Governação

Ajuda centrada na igualdade de género
Tabela. Tendências de ajuda centradas na igualdade de género

A maioria das instituições de
desenvolvimento adopta uma abordagem
de duas vias:
•

integração da igualdade de género

•

implementação de programas específicos
dedicados à igualdade de gênero e ao
empoderamento das mulheres

DCD rastreia o financiamento do
desenvolvimento
•

42% da APD bilateral ou integra uma
perspectiva de género ou é dedicada à
igualdade de género como objetivo
principal.

•

Espaço para refletir sobre os 58%
restantes da ajuda que não têm foco na
igualdade de género

Permitindo o empoderamento económico das mulheres
O empoderamento económico das mulheres na África
Subsaariana reside na realidade de que mulheres e meninas
passam enormes quantidades de tempo em trabalhos de
assistência não remunerada:
• Globalmente, as mulheres realizam 76% da quantidade
total de trabalho não remunerado (números maiores
na África Subsaariana)
• O trabalho de assistência não-remunerada continua a ser
uma restrição fundamental para a participação das
mulheres em atividades fora do domicílio
Recomendações
1. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a
sociedade
2. Limitar tarefas fisicamente exigentes e perigosas, com
infraestrutura aprimorada
3. Compartilhar as horas restantes de maneira mais
igualitária entre todos os atores (mulheres, homens, estado
e setor privado)

Áreas a serem aprofundadas futuramente pelo DAC
•

Inquérito sobre as abordagens dos membros do CAD para a
igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres
(em curso)

•

O DAC adotou uma Recomendação sobre o Fim da
Exploração Sexual, Abuso e Assédio na Cooperação para
o Desenvolvimento e Assistência humanitária em julho de
2019. Adesão Países CPLP?

•

Igualdade de género em contextos frágeis e afetados por
conflitos. Três documentos de política pública:
– Gender Equality in Fragile Conflict-affected Settings, on Engaging
with Men and Masculinities
– Politically informed approaches to gender equality in fragile, conflictaffected contexts
– Women, Peace and Security Agenda

Recomendação da OCDE: Igualdade de Género
na Vida Pública
Os objetivos da Recomendação são:
•

integrar a igualdade de género no desenho, desenvolvimento,
implementação e avaliação de políticas e orçamentos
públicos relevantes.

•

fortalecer os mecanismos de responsabilização e supervisão
das iniciativas de igualdade de género e integração no seio dos
órgãos do governo.

•

alcançar uma representação equilibrada de género nas
posições de tomada de decisão na vida pública, incentivando
uma maior participação das mulheres em todos os níveis de
governo, bem como nos parlamentos, órgãos judiciais e outras
instituições.

•

tomar medidas adequadas para melhorar a igualdade de género
no emprego público.

•

fortalecer a cooperação internacional através da partilha
contínua de conhecimentos, lições aprendidas e boas práticas
sobre igualdade de género e integração de iniciativas em
instituições públicas.

Grupo de Trabalho sobre Incorporação da Perspectiva de
Género e Governação

O objetivo principal é avançar na discussão de
políticas sobre:

•

desenho eficaz de estratégias de igualdade de
género

•

cumprimento pelos governos das metas de
igualdade de género

•

fortalecimento de instituições e capacidades

•

ferramentas governamentais, como avaliações de
impacto de género, orçamento de género

•

promoção de mecanismos de responsabilização

Actividades OECD para acabar com a violência
contra as mulheres
Apelo à ação da OCDE:

• Governos devem comprometer-se a recolher
melhores dados e com maior regularidade
• Governos devem adotar uma abordagem
transversal para acabar com a IPV.
• Governos e outras partes interessadas devem
coordenar melhor para fornecer serviços
complementares às vítimas
• Governos devem ultrapassar os desafios
administrativos que continuam a bloquear o
acesso à justiça.
• Sociedades, governos e outras partes
interessadas necessitam de acabar com a
aceitação social de tal violência. O ambiente
sócio-económico e cultural em que a violência
contra as mulheres prospera tem de mudar.
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