A evolução mundial da COVID 19 e declarado como pandemia por parte da OMS o Governo de
Cabo Verde tomou como medida a declaração do Estado de emergência pelo Decreto
presidencial n.º 6/2020, de 28 de março, e sua prorrogação pelos Decretos n.º 7/2020 de 17 de
abril, e n.º 8 /2020 de 2 de maio de 2020, acabaram por ditar o recolhimento domiciliário.
Porém, o confinamento acabou por deixar muitas mulheres ainda mais expostas a situações de
vulnerabilidade e agressões de parceiros.
Para evitar eventuais retrocessos das grandes conquitas levadas a cabo pelo país nos últimos
anos em matéria de Igualdade de género, particularmente a Violência Baseada no género, VBG,
o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género - ICIEG traçou um plano de
trabalho com foco no combate à violência, na proteção das mulheres em situações mais
vulneráveis, nomeadamente vítimas de VBG, empregadas domesticas, na comunidade LGBTI. A
aposta recaiu na montagem de estruturas de proteção, assistência e atendimento de vítimas do
impacto da COVID-19 na desigualdade de género.
De entre as iniciativas, destaque-se:
1. Montagem de um plano de assistência e comunicação “VBG em tempo de COVID
2. Produção e difusão de um spot televisivo/radiofónico de 31 segundos da Campanha “Bu
ka sta bo so! “Denuncie VBG durante o isolamento;
3. Produção e difusão de um spot televisivo/radiofónico da Campanha Novas
masculinidades visando a divisão das tarefas durante o isolamento;

4. Produção e difusão de um spot televisivo/radiofónico da Campanha sobre os Direitos
das Empregadas domésticas;

5. Promoções de cartazes específicos de cada CAV no Facebook com contatos de apoio dos
técnicos e da Polícia Nacional;



divulgar os contatos de apoio dos técnicos e da Polícia Nacional a nível nacional em
casos de necessidades;

6. Criação e divulgação de uma linha de mail (violenci.covid@icieg.gov.cv );

7. Criação uma linha SMS 110 em parceria com a CVTelecon e Unitel T+ para facilitar o
contato entre as vitimas e os técnicos de atendimento;
8. implementação da campanha “pidi markara19”, no âmbito de medidas adotadas para
evitar o aumento de crimes VBG, face a pandemia COVID-19, visando facilitar o acesso
aos serviços de denuncia, assistência e proteção as mulheres vitimas de violência
Baseada no Género que se encontrar em situação de isolamento;
9. Realização de uma videoconferência WEIMAR Impacto da COVID nas mulheres caboverdiano;
10. Divulgação de materiais de comunicação de campanha COVID 19 no website
www.covid19.cv;
11. Realização de um estudo sobre o impacto da covid-19 na desigualdade de género (em
curso).

12. ICIEG subscreveu a declaração do ERC sobre COVID-19- Para obter mais informações

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=258
07&LangID=E&fbclid=IwAR2xYubOlySbZXb5o9IrfXocQuxj_Ag6CPsYxsTehRysyS9fVGQ8TMBdHw
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=a49T7ydA1Ac

13. Difusão da Campanha promoção pagamento do salario das empregadas domesticas
durante

o

Estado

de

Emergência

nas

rádios

comunitárias

do

país.

https://drive.google.com/file/d/1Kc1lWGBhcNbEqF0D_Y5sv2GrhQukBBX/view?fbclid=IwAR2G7MByFEQ_dzzB4JUle3Xk6ZLvgpWFoe_BYzmFw
StVwDwZQdkBOkrcbp8

