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Impacto do Covid-19 na igualdade de género na CPLP. Troca de experiencias para evitar
retrocessos no pós Covid-19
O Surto da Pandemia de corona vírus e o respetivo combate em Timor-Leste envolveu, não
só o governo de Timor-Leste (TL), como também, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e
as Agências das Nações Unidas residentes em Timor-Leste.
É sabido que a Pandemia do corona vírus de 2019 afetou o mundo internacional sem exclusão
da República Democrática de Timor-Leste (RDTL).
Timor-Leste registou o primeiro caso de corona vírus a 21 de março de 2020, com a chegada
dum estrangeiro infetado no país.
Frente a emergente situação, o Presidente da República Democrática de Timor-Leste (RDTL)
decretou Estado de Emergência (EE)por um período de 30 dias.
O primeiro periodo do EE iniciou a 26 de Março e terminou no dia 27 do mês de Abril.
Novos casos de COVID-19 se registaram durante o primeiro período de EE.
O registo de novas infeções no país, obrigou o governo timorense a solicitar ao Presidente da
RDTL que estendesse o EE.
Assim iniciou o segundo período do EE em28 de Abril e terminou a 27 de Maio. O número
dos infetados pelo corona vírus aumentou e foi necessário o terceiro período do EE que
principiou no dia 28 de Maio e terminará no dia 27 do corrente mês.
O último período do EE, permitiu uma maior flexibilidade em termos de movimentação de
pessoas, transportes e atividades económicas e/ou sociais.
Apesar da maior flexibilidade, as autoridades civis e militares continuam assegurar o
cumprimento das regras provenientes da OMS referentes ao COVID-19.
O Governo da RDTL combate o corona vírus em cooperação com a Organização Mundial da
Saúde (OMS) e outras Agências das Nações Unidas instaladas no território da RDTL.
Durante os três períodos do EE, cumpriu-se, escrupulosamente, todos os critérios de
prevenção propostos pela OMS, tais como distanciamento social e físico, o uso de máscaras,
a higiene pessoal e a lavagem contínua das mãos.
Foi estabelecido o Centro Integrado de Gestão de Crises (CIGC) que, diariamente, atualiza e
partilha informações à população em geral, através dos Médias Sociais, tais como Televisão,
Rádio, Facebook, entre outros. Criou-se as quarentenas e centros de isolamento em quase
todo o território da RDTL.
O Porta-voz do CIGC divulgou que até à data, registaram-se em Timor-Leste 24 casos
positivos confirmados de pessoas infetadas com o novo corona vírus. De momento não há
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casos activos de COVID-19, todos os pacientes (24 casos confirmados positivos e quatro
casos prováveis) já recuperaram. Foram realizados até ao momento (entre 21 de Março a 23
de Junho) cerca de 2160 testes, aguarda-se ainda resultado do teste de 152 casos suspeitos e
1984 tiveram resultado negativo.
O Governo submeteu proposta ao Parlamento Nacional (PN) solicitando a aprovação de um
fundo para a prevenção e o combate à Pandemia do corona vírus ou COVID-19.
A proposta do orçamento submetida ao PN foi aprovada.
Incluem-se neste Fundo despesas relacionadas com a aquisição de medicamentos, materiais,
equipamentos médicos e bens essenciais, com a instalação e manutenção dos locais de
quarentena e isolamento, com a formação e operacionalização dos profissionais envolvidos
na prevenção e combate à COVID-19, com proteção social às vítimas da Síndrome
Respiratória Aguda Grave do Corona vírus 2 (SARS-CoV-2) e outras despesas relacionadas
com a luta contra ao novo corona vírus.
Privado de laboratórios devidamente equipados, o Governo de Timor-Leste, assinou Acordo
Bilateral com o governo da Austrália para análise dos dados de infeção da COVID-19,
recolhidos em TL.
Foram assinados, também, acordos de cooperação com a República Popular da China para a
providência de medicamentos e outros equipamentos indispensáveis ao combate da pandemia
do corona vírus ou COVID-19.
Para responder às necessidades básicas da população, em compensação aos dois primeiros
meses do Estado de Emergência, o Governo de Timor-Leste providenciou um montante de
USD 200.00 para cada chefe de família com salário mensal igual ou inferior aos USD 500.00
para além da ajuda de necessidades básicas feita pelas organizações da sociedade civil,
instituições religiosas, empresários/as, entre outros. Neste aspeto, a Pandemia do Corona
vírus de 2019 abriu uma oportunidade para as pessoas se tornarem mais solidários e humanos
uns para com os outros.
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Relativamente ao quadro da Igualdade de Género, durante o período do EE, a SEII, em
estreita cooperação com a Unidade de Pessoas Vulneráveis (UPV) da Polícia Nacional de
Timor-Leste e as organizações de mulheres, nomeadamente, Rede Feto, Fokupers e ALFELA
atenderam, quase todos os dias, as vítimas de Violência Doméstica e as de Violência Baseada
no Género.
O Programa de “Spotlight Initiative to eliminate violence against women and girls”, da União
Europeia e ONU Mulheres em estreita parceria cm o Governo através da Secretaria de Estado
para a Igualdade e Inclusão, alocou um milhão de dólares Americanos (US$ 1.000.000,00)
para custear o combate ao COVID-19. Salienta-se que esse programa é financiado pela União
Europeia e implementado pela ONU Mulheres e a Secretaria de Estado para a Igualdade e
Inclusão e tem a duração de três anos com o intuito de apoiar a implementação do Plano de
Ação Nacional sobre a Violência baseada no género PAN-VBG).
A ONU Mulheres, a SEII e e organizações da Sociedade Civil estabeleceram Grupo de
Género para combate à Violência Baseada no Género durante o surto de COVID-19; A ONU
Mulheres, PNUD e SEII também realizaram encontros regulares para abordarem riscos do
aumento de violência doméstica nas mulheres e crianças durante o confinamento e
disseminaram números de contatos/redes telefónicas no caso de alguém da comunidade vir a
sofrer de qualquer tipo de violência doméstica.
Fez-se, ainda, disseminação de conhecimentos básicos sobre prevenção do COVID-19 a nível
nacional, com atividades realizadas nos municípios.
No aspeto de Empoderamento Económico das Mulheres, o Governo através da SEII
encorajou grupos de mulheres beneficiários ao Fundo de Transferências Públicas a
produzirem máscaras e venderem-nas às instituições governamentais, empresas e
organizações da sociedade civil. Muitos dos grupos supracitados, designadamente, os grupos
nos municípios de Ermera, Aileu, Baucau, Bobonaro e RAEOA obtiveram bom rendimento.
De uma forma geral, a Pandemia do Corona vírus de 2019 produziu impacto negativo no
sector económico e social em Timor-Leste.
A roda micro e macro económica ficou paralisada, baixando para 6% segundo informação do
Presidente do Banco Central de Timor-Leste.
No sector social, como acontece nos outros países, Timor-Leste não é exceção – registaramse vários casos de violência doméstica, violência sexual e abuso sexual às adultas e menores.
Por último, o Governo de Timor-Leste está determinado em apostar na formação de
profissionais de saúde para a Prevenção e combate a Pandemia do Corona vírus, construir
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e equipar as zonas de quarentena e centros de isolamento, seguindo rigorosamente todas as
regras e padrões da OMS mesmo que, venha a terminar o Estado de Emergência.
Particularmente, a Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão, continua a apostar na
implementação do Plano de Ação Nacional para a Violência Baseada no Gênero, nos
programas de prevenção, educação e disseminação de informação sobre a violência baseada
no género, a violência domêstica, violência sexual e incentivar os valores da família.
Daqui a um ou dois meses estaremos a preparar o nosso Plano de Ação e Orçamento Geral do
Estado para 2021 e, concerteza muitas outras atividades virão nessa altura.
Tenho dito e Obrigada.

Dili, 26 de Junho de 2020
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