REFELA

CARTA DAS AUTORIDADES
LOCAIS PELA

IGUALDADE DE
GÊNERO NA ÁFRICA

CARTA DAS AUTORIDADES LOCAIS PELA

IGUALDADE DE GÊNERO NA ÁFRICA

ÍNDICE
INTRODUÇÃO
CARTA DE INTENÇÃO E COMPROMISSOS
PREÂMBULO

6
8
8

CAPÍTULO I
CONCEITOS, PRINCÍPIOS E VALORES
ARTIGO 1º: CONCEITOS
ARTIGO 3º: VALORES

10
10
10
12

CAPÍTULO II
ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
ARTIGO 4º: LIDERANÇA E GOVERNANÇA LOCAL
ARTIGO 5º: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL
ARTIGO 6º: DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE RIQUEZAS, BENS E SERVIÇOS
ARTIGO 7º: IGUALDADE PROFISSIONAL E EMPODERAMENTO
ECONÔMICO DAS MULHERES
ARTIGO 8º: PROTEÇÃO ÀS MULHERES E MENINAS CONTRA A VIOLÊNCIA
ARTIGO 9º: PROMOÇÃO DA PAZ E DA SEGURANÇA
ARTIGO 10 : PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS
ARTIGO 11 : COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA A
IGUALDADE DE GÊNERO
ARTIGO 12 : PARCERIA E COOPERAÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÊNERO

13
13
13
14
15

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES DE MONITORAMENTO DA CARTA
ARTIGO 13 : PLANO DE AÇÃO
ARTIGO 14 : MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
ARTIGO 15 : VISIBILIDADE

21
21
21
21
21

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 16 : ADESÃO À CARTA E ASSINATURA
ARTIGO 17 : ENTRADA EM VIGOR DA CARTA
ARTIGO 18 : RÉVISÃO DA CARTA
AGRADECIMENTOS

22
22
22
22
22
23

16
17
18
19
19
20

CARTA DAS AUTORIDADES LOCAIS PELA

IGUALDADE DE GÊNERO NA ÁFRICA

INTRODUÇÃO
Realizada sob a égide da ONU, a IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Ação para a
Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz, organizada em Pequim em 1995, marcou uma
importante virada para a igualdade de gênero, dando aos governos a oportunidade de
reconhecer que «A igualdade de direitos, de oportunidades e de acesso aos recursos,
a divisão equitativa das responsabilidades familiares e a parceria harmoniosa entre
mulheres e homens são fundamentais ao seu bem-estar e ao de suas famílias, bem
como para a consolidação da democracia…». Em setembro do ano 2000, na Declaração
do Milênio adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, chefes de Estado e de
Governo se comprometeram a «promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da
mulher como meios eficazes de combater a pobreza, a fome e as doenças e de promover
um desenvolvimento verdadeiramente sustentável». Quinze anos depois e na mesma
direção, a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em
seu quinto objetivo (ODS5), apela aos Estados para que alcancem a igualdade de gênero
e empoderem todas as mulheres e meninas até 2030.
Apesar dos importantes esforços realizados para manter esses compromissos pelos
governos nacionais, autoridades locais, parceiros para o desenvolvimento, organizações
da sociedade civil e diversos outros grupos, ainda observamos fortes disparidades de
gênero em todas as áreas. Esse contexto motivou o lançamento do Plano de Aceleração
Global para a Igualdade de Gênero, no Fórum Geração Igualdade realizado em Paris em
julho de 2021 pela ONU MULHERES.
Especificamente na África, apesar de representarem mais de 50% da população, milhões
de mulheres ainda estão excluídas da economia formal e ocupam menos de um quarto
dos cargos de tomada de decisão. No entanto, estudos recentes1 indicam que a igualdade
entre homens e mulheres deve acelerar o desenvolvimento sustentável. Além disso,
aproveitando o avanço da descentralização na África que coloca as autoridades locais à
frente na satisfação das necessidades das populações, os governos locais e regionais/
autoridades locais, que representam o elo de poder mais próximo das populações,
pretendem se comprometer de fato na dinâmica global em prol da igualdade de gênero.
Essa Carta foi elaborada pela vontade de líderes e membros das autoridades locais da
África para servir como documento de orientação e guia para a elaboração de políticas
territoriais que favoreçam a igualdade de gênero em todos os aspectos da governança
e da vida local. Ela é uma iniciativa das Cidades e Governos Locais da África (CGLUÁfrica), por meio da sua Comissão Permanente para a Igualdade de Gênero, a Rede de
Mulheres Eleitas Locais da África (REFELA), e está estruturada em seis partes:

1 Estratégia da União Africana para a igualdade de gênero e empoderamento da mulher (GEWE) (2018-2028)
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● uma carta de intenção que especifica os compromissos das organizações signatárias;
● um preâmbulo que relembra os diferentes instrumentos de referência relacionados à
igualdade de gênero na África e em outros locais;
● as orientações gerais que apresentam os conceitos utilizados, os princípios e valores
que sustentam a Carta;
● as principais declarações que especificam as áreas prioritárias de ação;
● as disposições de acompanhamento visando a aplicação da Carta;
● e as disposições finais.
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CARTA DE INTENÇÃO E COMPROMISSOS
Nós, representantes das autoridades locais africanas, ao subscrever a essa Carta,
nos comprometemos a:
● Informar governantes nacionais da adesão das autoridades locais à Carta e integrála na nomenclatura de textos que regem o funcionamento do governo local;
● Facilitar a implantação efetiva desta Carta integrando sistematicamente a perspectiva
de gênero nos planos de desenvolvimento de nossos territórios, em suas instâncias de
governança e em seus procedimentos de gestão no nível local e regional, garantindo
a capacitação humana para uma maior eficiência;
● Tornar visível a implantação da igualdade de gênero em todas as comunicações
(escritas ou orais) relatando a situação em que se encontra, as atividades ou
perspectivas da autoridade local com relação ao governo nacional, órgãos de
governança, nossas autoridades locais, cidadães, organizações parceiras e todas
as outras partes interessadas;
● Criar nas autoridades locais uma comissão paritária que integre as diferentes
organizações envolvidas responsáveis pelo monitoramento e avaliação da
implantação da Carta nos territórios, mas que também participe ativamente na
avaliação continental de sua implantação;
● Contribuir para a promoção da adesão à Carta por associações ou redes nacionais
de autoridades locais das quais somos membros, bem como por nossas autoridades
locais parceiras, no escopo de programas ou projetos de cooperação descentralizada.

PREÂMBULO
Nós, membros das Cidades e Governos Locais Unidos da África (CGLU-África),
representando as autoridades locais africanas e sua Rede de Mulheres Eleitas Locais da
África (REFELA),
Reafirmando o nosso compromisso relacionado ao princípio da igualdade de gênero,
assim como declarado na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU
(1948), Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (1979), a Plataforma de Ação de Pequim (1995), o Ato Constitutivo da União
Africana(2000), o Protocolo Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os
Direitos da Mulher na África (2003), a Declaração Mundial da IULA2 sobre as Mulheres
no Governo Local (1998) e a Agenda Global de Paris de Governos Locais e Regionais
para a Igualdade de Mulheres e Homens no Âmbito Local (2013);

2 União Internacional de Autoridades Locais (IULA)
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Inspirades pela Carta Mandinga (Império do Mali, 1236) que já consagrava a igualdade
entre mulheres e homens, assim como a necessidade de uma parceria harmoniosa entre
elus, afirmando que «… uma vida não é superior a outra vida» e que « … as mulheres
devem estar associadas com todos os nossos governos»;
Convencides que «A África que nós queremos» só acontecerá com o compromisso e a
participação equitativa e efetiva de todas as suas crianças, mulheres e homens, meninas
e meninos, sem nenhuma discriminação;
Saudando o progresso realizado na implantação de estruturas globais, regionais e
nacionais de desenvolvimento preconizando a igualdade entre mulheres e homens e o
empoderamento econômico, político e social das mulheres;
Reconhecendo a importância do papel e o lugar essencial dos homens e meninos no
esforço de mudança de paradigma transformador tendo como objetivo colocar fim nas
ideias fundamentadas no machismo, e criar condições para a igualdade de gênero;
Considerando que os desafios que a África deve enfrentar em face da persistência de
estereótipos de gênero e os obstáculos à redução das desigualdades entre mulheres
e homens devem ser abordados a partir da escala local, conforme consagrado na
Carta Africana sobre os Princípios e Valores da Descentralização, Governança Local e
Desenvolvimento Local (2014);
Convencides de que o estabelecimento da igualdade entre mulheres e homens em todas
as esferas da vida pública, privada, profissional, política e econômica tornará possível
a concretização de uma África pujante impulsionada por territórios produtivos, criadores
de riqueza e empregos, inclusivos para as mulheres, homens e jovens, sem nenhuma
discriminação, com o cuidado de «não deixar ninguém nem nenhum território para trás»;
Propomos essa Carta das Autoridades Locais para a Igualdade de Gênero na África,
e convidamos as autoridades locais africanas a subscrevê-la e implantar seus dispositivos
mencionados abaixo:
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CAPÍTULO I

CONCEITOS, PRINCÍPIOS E VALORES
ARTIGO 1º: CONCEITOS
Na presente Carta, a não ser quando indicado ao contrário, entendemos como:
«Autoridade local» uma subdivisão do território nacional criada como pessoa de direito
público por via jurídica ou regulamentar, dotada de autonomia administrativa e financeira,
e exercendo no seu distrito competências que lhe tenham sido reconhecidas ou delegadas
pelo Estado central;
«Governo local3» uma estrutura de governo distinta do governo nacional com autoridade
sobre um distrito geográfico dentro das fronteiras de um país, dotada de personalidade
jurídica e autonomia financeira. O governo local assim definido deve ter também uma
assembleia deliberativa eleita, um órgão executivo eleito ou nomeado e uma administração
colocada sob a tutela do órgão deliberativo e do órgão executivo, a serviço da população
residente no território. Este termo está relacionado com «autoridade local»;
«Carta» a Carta das Autoridades Locais pela Igualdade de Gênero na África;
«Descentralização4» a transferência de poderes, responsabilidades, competências e
recursos do nível nacional a todos os níveis subnacionais de governo com o objetivo
de reforçar as capacidades dos governos subnacionais de promover a participação da
população e o fornecimento de serviços de qualidade;
«Equidade de gênero5» situação na qual as mulheres e os homens dispõem das mesmas
condições de exercer a integralidade de seus direitos humanos e de atingir seu potencial,
e na qual elus sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento político, econômico,
social e cultural, e usufrui-lo em condições de equidade;
«Equidade entre homens e mulheres6» refere-se à equidade de direitos,
responsabilidades e de oportunidades das mulheres e dos homens, das meninas e dos
meninos;

3 Estatuto da CGLUA de 2016
4 Carta Africana sobre os Princípios e Valores da Descentralização, Governança Local e Desenvolvimento Local
(2014)
5 Centro de Genebra para o Controle Democrático das Forças Armadas (DCAF), Módulo 3, o gênero e a igualdade de
gênero. Guia para as Mulheres sobre a Reforma do Setor da Segurança. Programa de Formação.
6 Estratégia da União Africana pela Igualdade de Gênero e Empoderamento da Mulher (GEWE) (2018-2028)
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«Gênero7» refere-se aos papéis, comportamentos, atividades e atributos que uma dada
sociedade em um momento específico julga apropriados para os homens e para as
mulheres, enquanto o «sexo8» está relacionado às diferenças anatômicas e biológicas
entre homens e mulheres;
«Paridade» significa que cada sexo é representado igualmente; as mulheres e os
homens possuem uma representação equalitária nas instituições, públicas ou privadas,
nas esferas de tomada de decisão (como, por exemplo, uma assembleia paritária);
«Signatárias ou subscreventes» a autoridade local que tenha fornecido a assinatura de
sue representante devidamente mandatade indicando a sua adesão à Carta.
Artigo 2º: Princípios
Ao aderir a presente Carta das Autoridades Locais pela Igualdade de Gênero na África,
as autoridades reconhecem e aceitam os princípios fundamentais listados abaixo:
A igualdade: As mulheres e os homens gozam da mesma dignidade como seres humanos
e sua igualdade constitui um direito fundamental;
A equidade: O tratamento acordado às mulheres e aos homens em todas as situações
deve levar em conta as suas respectivas necessidades individuais e coletivas. Esse
tratamento pode ser idêntico ou diferente, mas deve ser equivalente em termos de
direitos, vantagens, obrigações e oferecer as mesmas oportunidades a todos e todas;
O respeito à legalidade: As autoridades locais signatárias da Carta se comprometem a
respeitar as leis e os regulamentos, assim como os diferentes instrumentos e agendas
regionais e internacionais aos quais subscreveram os governos nacionais, incluindo
aquelas que promovem a igualdade entre homens e mulheres;
A subsidiariedade: A resolução de problemas deve acontecer no âmbito da governança
mais próxima à população e às comunidades envolvidas, e não deve ser transferida a um
outro nível a não ser que uma resposta apropriada não possa ser encontrada na escala
mais próxima;
A participação: O envolvimento de mulheres e homens em condição de igualdade na
tomada de decisões e na vida pública e civil reflete a expressão da vitalidade de toda
sociedade democrática e constitui um alicerce para o desenvolvimento sustentável;
A representação: Conferir mandatos de maneira inclusiva, empoderando mulheres
e homens para representarem nas instâncias de governança da autoridade local é o
sinal de uma sociedade que atribui um valor equivalente às capacidades de gestão
de homens e mulheres, que respeita a diversidade e as diferenças nos processos de
tomada de decisão e garante a partir daí a qualidade de resposta da administração local
às necessidades identificadas;

7 Ibid
8 Curso universitário da UNESCO sobre a teoria do gênero, destinado à Licenciatura 1 (Madagascar)
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A eliminação dos estereótipos de gênero: A desconstrução dos preconceitos e da
discriminação relacionadas ao sexo e provenientes das tradições e costumes permite a
valorização do potencial pleno das mulheres e dos homens.

ARTIGO 3º: VALORES
Os valores africanos que sustentam a presente Carta são:
● a fraternidade;
● a solidariedade;
● o respeito pelos homens, pelas mulheres, pelos meninos e pelas meninas como
seres humanos;
● a participação comunitária;
● a preservação da vida e do interesse comum.

12

CARTA DAS AUTORIDADES LOCAIS PELA

IGUALDADE DE GÊNERO NA ÁFRICA

CAPÍTULO II

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
ARTIGO 4º: LIDERANÇA E GOVERNANÇA LOCAL
Reconhecendo igual valor às mulheres e aos homens assim como igual aptidão e
liberdade de exercer mandatos públicos e participar da governança de suas coletividades
em todas as esferas de decisão, as autoridades locais signatárias da presente Carta e
se comprometem a:
1) favorecer a representação paritária das mulheres e dos homens nos órgãos deliberativos
e executivos das autoridades locais e em todas as plataformas locais, e respeitar
as medidas e políticas internacionais que visam melhorar a representatividades das
mulheres nas instâncias decisórias;
2) incentivar os partidos políticos a integrar as mulheres em suas esferas de decisão e
inscrevê-las em suas listas eleitorais em posição de elegibilidade a fim de promover
seu empoderamento político;
3) facilitar a participação efetiva e sem nenhuma discriminação das mulheres, dos
homens e de jovens em todas as plataformas de consulta relacionadas às questões
locais, recorrendo, quando necessário, à capacitação, formação ou mentoria focando
nas pessoas sem experiência, marginalizadas ou em situação de vulnerabilidade;
4) promover a mobilização eficiente do capital humano da autoridade local por meio da
integração igualitária e equitativa das mulheres e dos homens na governança pública;
5) integrar sistematicamente a perspectiva de gênero na definição, elaboração e
implantação de políticas e programas de desenvolvimento sustentável;
6) implantar abordagens adaptadas e inclusivas de participação popular e de participação
cidadã para as mulheres, homens e jovens sem nenhuma discriminação, garantindo a
representação de todos os componentes sociais à gestão local e aos mecanismos de
tomada de decisão;
7) assegurar que as informações relevantes sejam comunicadas em tempo real a todes
es cidadães, mulheres e homens, sem nenhuma discriminação, pelos canais que lhe
são acessíveis, e apoiar a implantação de programas de educação e formação para o
fortalecimento da liderança e da aprendizagem da democracia para mulheres e jovens;
8) incentivar a participação de jovens, meninas e meninos, em todas as iniciativas locais,
principalmente apoiando a criação e o funcionamento de associação de jovens,
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tentando estabelecer conselhos municipais ou territoriais de jovens e apoiando o
surgimento de jovens líderes, meninas e meninos.

ARTIGO 5º: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
LOCAL SUSTENTÁVEL
Reconhecendo que o planejamento que integra a igualdade de gênero permite oferecer a
todes cidadães, mulheres e homens, um espaço de diálogo com protagonistas polítiques,
administratives e socioeconomiques da autoridade local, visando compartilhar uma visão
comum para um desenvolvimento local sustentável, as autoridades locais signatárias da
presente Carta se comprometem a:
1) garantir que levará em conta, por meio de uma abordagem participativa e em todas as
instâncias de decisão, as necessidades específicas, as preocupações e opiniões das
mulheres, dos homens, sem nenhuma discriminação, nas políticas e nos programas
que visam o desenvolvimento sustentável;
2) instaurar e apoiar o funcionamento de plataformas inclusivas com o intuito de assegurar
a participação efetiva, equitativa e fortalecida de todas e todos, mulheres e homens,
nas diferentes etapas de planejamento, programação, cálculo orçamentário e de
monitoramento e avaliação dos projetos e programas da autoridade local, a fim de
garantir que eles respondam efetivamente às necessidades de todes, sem criar nem
agravar as desigualdades;
3) assegurar uma participação ativa e igualitária de mulheres e de homens na tomada
de decisão na gestão e na preservação do meio-ambiente com o intuito de aproveitar
os saberes tradicionais de uso sustentável da biodiversidade, geralmente aportados e
transmitidos pelas mulheres;
4) promover uma economia local responsável pelo apoio às práticas comerciais
inovadoras e que respeitem o meio-ambiente e valores éticos, incentivando, dessa
forma, a criação de riquezas de forma equitativa e sustentável tanto para as mulheres
como para os homens;
5) colocar em prática programas de preservação e promoção do patrimônio local cultural
material e não material, incluindo as tradições, línguas, costumes, artesanatos, com
a participação e para o benefício de mulheres e homens, meninas e meninos, sem
nenhuma discriminação, visando garantir uma contribuição eficiente no desenvolvimento
local;
6) incentivar a consideração do gênero na ação climática das autoridades locais e
nos planos e programas territoriais favoráveis à preservação do meio-ambiente e
da proteção à biodiversidade, sempre implantando programas de fortalecimento de
competências para o acesso de mulheres e homens nas carreiras relacionadas à
transição ecológica.
14
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ARTIGO 6º: DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE RIQUEZAS,
BENS E SERVIÇOS
Convencidas de que a distribuição equitativa de riquezas, bens e serviços constitui um
dos pilares da prosperidade e do desenvolvimento sustentável dos territórios, e é a
garantia de mais harmonia na sociedade, as autoridades locais signatárias da presente
Carta se comprometem a:
Distribuição equitativa de recursos
1) facilitar e incentivar a educação e a formação de mulheres e de homens em todos
os níveis e em todas as disciplinas, e especificamente nos campos das ciências,
da tecnologia e da economia para aprimorar as suas capacidades e usufruir das
oportunidades econômicas, eliminando a disparidade de gênero observada nesses
campos;
2) promover a geração de trabalho decente e acessível tanto para mulheres, como para
homens;
3) implantar e/ou apoiar nos meios rural e urbano as iniciativas públicas e/ou privadas
de extensão e treinamento nas tecnologias de informação e comunicação (TICs)
para todes, incluindo mulheres, jovens e outros grupos vulneráveis, tendo em vista o
aprimoramento do acesso à informação, o saber compartilhado e oportunidades;
Fornecimento de bens e serviços
1) elaborar programas para o fornecimento de serviços essenciais com base numa
identificação participativa de necessidades e avaliação de efeitos e impactos das
respostas dadas à essas necessidades nas mulheres, homens, jovens e grupos
vulneráveis nos âmbitos econômico, social, cultural e ambiental;
2) tomar as medidas necessárias para dispor de informações atualizadas separadas por
gênero, nome e localização de distintos componentes sociais com o intuito de planejar
eficazmente e equitativamente o fornecimento de serviços essenciais garantindo que
« ninguém seja deixade para trás »;
3) equipar e manter infraestrutura e equipamentos locais para fornecer de maneira
equitativa a todes es residentes locais, incluindo imigrantes, migrantes refugiades,
pessoas privadas de liberdade, sem qualquer discriminação, serviços essenciais de
qualidade cujos custos sejam adaptados à renda da maioria e cujas modalidades de
fornecimento respeitem as especificidades das mulheres, dos homens, jovens e dos
grupos vulneráveis;
4) constituir e garantir o funcionamento de comitês paritários de gestão de obras,
assim como o envolvimento de organizações comunitárias de base na prestação de
serviços, garantindo, dessa forma, que mulheres e homens participem nas decisões
de construção e gestão de diversas obras;
15
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5) assegurar a avaliação qualitativa e quantitativa com indicadores sensível ao gênero,
da disponibilização e qualidade dos serviços essenciais prestados às populações,
levando em conta principalmente as necessidades específicas das mulheres e dos
homens, das meninas e dos meninos, sem nenhuma discriminação.

ARTIGO 7º: IGUALDADE PROFISSIONAL E
EMPODERAMENTO ECONÔMICO DAS MULHERES
Igualdade profissional
Conscientes da responsabilidade das autoridades locais como empregador na
administração e estruturas territoriais de promover e fazer ser respeitada a igualdade
entre mulheres e homens no campo profissional, as autoridades locais signatárias da
presente Carta se comprometem a:
1) oferecer oportunidades de emprego igualitárias às mulheres e aos homens na
administração territorial e nas sociedades de economia mista em que as autoridades
locais sejam parte, e promover condições de emprego justas, equitativas e seguras,
principalmente no que diz respeito à remuneração equivalente para cargos equivalentes,
planos de carreira, proteção contra todos os tipos de assédio, direito de usufruir de
vantagens estendidas aos cônjuges e crianças, incluindo o direito de exercer uma
paternidade/maternidade responsável;
2) sensibilizar e, quando necessário, capacitar as pessoas a fim de integrar a igualdade
de gênero nas relações profissionais, a tramitação de processos, o acolhimento de
usuáries, a condução de projetos e programas e a escolha de prestadores de serviços;
3) promover e apoiar, incluindo por meio de alocações orçamentárias, o desenvolvimento
de estruturas públicas e/ou privadas de cuidado infantil, levando a um melhor
aproveitamento do trabalho da mãe e do pai, mulheres e homens, preservando o seu
emprego e desenvolvimento profissional.
Empoderamento econômico das mulheres
Reconhecendo os numerosos obstáculos que as mulheres e meninas enfrentam para
acessar as oportunidades econômicas, e principalmente a redução de oportunidades de
acesso a um emprego remunerado, à educação e/ou formação, do tempo dedicado às
atividades de assistência, cuidado e outras responsabilidades familiares não remuneradas,
as autoridades locais signatárias da presente Carta se comprometem a:
1) promover uma estrutura jurídica favorável ao empoderamento econômico das
mulheres e que garanta a participação de mulheres, jovens meninas, sem nenhuma
discriminação, incluindo imigrantes, migrantes, mulheres de grupos vulneráveis na
elaboração e na implantação das políticas econômicas locais;
2) promover em parceria com o governo central, bem como com organizações da
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sociedade civil, organizações comunitárias, a educação de meninas e a formação
profissional nos campos das ciências, tecnologia e economia visando desenvolver
capital humano local melhorar a sua empregabilidade e acesso às oportunidades
econômicas;
3) apoiar os agrupamentos de mulheres produtoras e favorecer seu acesso aos recursos
produtivos e oportunidades econômicas, principalmente por meio de incentivos às
instituições financeiras locais para que desenvolvam mecanismos inovadores para
beneficiá-las por meio da criação de plataformas para a promoção e comercialização
de seus produtos e serviços e fortaleçam duas capacidades de utilização de tecnologias
de informação e comunicação;
4) desenvolver a rotulagem e certificação de denominações de origem para produtos
locais com base no saber local frequentemente dominado por mulheres, e usufruir da
cooperação descentralizada para promover o comércio justo desses produtos;
5) conduzir, em parceria com o governo central, organizações da sociedade civil,
organizações comunitárias e os meios midiáticos, campanhas de informação e
sensibilização com líderes tradicionais e mulheres para aumentar o seu acesso a
propriedade de terra, que é normalmente exigido como uma garantia para obtenção
de crédito financeiro.

ARTIGO 8º: PROTEÇÃO ÀS MULHERES E MENINAS
CONTRA A VIOLÊNCIA
Reconhecendo que a violência contra as mulheres e meninas nos espaços físicos e
virtuais e em todos os campos (público, privado, profissional, político, econômico,
etc.) constituem violações de seus direitos fundamentais e representam um obstáculo
para a realização dos objetivos de igualdade entre mulheres e homens, bem como ao
desenvolvimento de um clima de paz e harmonia nas comunidades locais, as autoridades
locais signatárias da presente Carta se comprometem a:
1) iniciar e/ou incentivar campanhas de comunicação, informação e sensibilização
visando todos os setores da sociedade para contrariar a todas as práticas nefastas,
incluindo aquelas decorrentes de costumes e tradições e que discriminam e promovem
a violência contra mulheres e meninas nos ambientes domésticos, profissionais,
políticos, econômicos e públicos, assim como nos espaços físicos e virtuais;
2) promover iniciativas de educação, informação e sensibilização de todes, principalmente
de mulheres e meninas, sobre a saúde e direitos sexuais e reprodutivos;
3) organizar e/ou apoiar formações específicas destinadas às pessoas responsáveis por
intervir nas situações de violência contra as mulheres e meninas, especificamente às
forças responsáveis pela manutenção da ordem, bem como aos serviços sociais de
aconselhamento e acompanhamento de vítimas;
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4) implantar e/ou promover, incluindo alocações orçamentárias, o funcionamento das
estruturas públicas ou privadas de apoio às mulheres e meninas vítimas de violência,
e principalmente acolhimento e alojamento, serviços de saúde, assistência jurídica e
legal, aconselhamento e acompanhamento adequados;
5) elaborar e alimentar, com o apoio dos governos centrais, um sistema de
acompanhamento de situações de violência e delinquência na autoridade local, com
indicadores sensíveis a questão de gênero tendo em vista a elaboração de estratégias
de luta adaptadas.

ARTIGO 9º: PROMOÇÃO DA PAZ E DA SEGURANÇA
Conscientes do papel prioritário das autoridades locais na promoção da paz e da
segurança, na prevenção gestão e regulamentação de conflitos, assim como no
acolhimento e integração de imigrantes, migrantes, refugiades, que são, na sua grande
maioria, mulheres e crianças, as autoridades locais signatárias da presente Carta se
comprometem a:
1) vincular de maneira paritária as mulheres e os homens aos mecanismos e processos
de prevenção, de alerta precoce, de gestão e resolução de conflitos e disputas no nível
dos territórios, assim como às iniciativas locais de promoção da paz e segurança;
2) assegurar a presença das mulheres ao lado dos homens na ocasião da elaboração e
da implantação de programas de reconstrução e recuperação no pós-crise, sejam elas
crises sanitárias, econômicas ou ligadas às catástrofes naturais e outras;
3) implantar, por meio de uma abordagem participativa e que integre especificamente
as mulheres e jovens, estratégias e programas de prevenção da delinquência com o
intuito de melhorar a segurança nos espaços públicos locais, principalmente para as
mulheres e meninas;
4) levar socorro para es imigrantes, migrantes, refugiades, mulheres, homens, crianças
e outros grupos vulneráveis, sem nenhuma discriminação, em nome da solidariedade
e da fraternidade, valores fundamentais africanos, e em coerência com as disposições
da Carta das Autoridades Locais da África sobre a Migração;
5) promover, sem nenhuma discriminação, a integração pacífica de imigrantes, migrantes
refugiades, mulheres, homens, crianças e outros grupos vulneráveis à vida econômica
e social da comunidade, principalmente por meio do acesso à habitação decente,
integração escolar de meninas e meninos, a proteção de jovens meninas e mulheres
contra qualquer forma de violência ou exploração de gênero, apoio à geração de renda
para mulheres e homens em idade produtiva.
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ARTIGO 10 : PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS
Reconhecendo que o prisma sob o qual toda sociedade é julgada mais ou menos digna de
humanidade é seu comprometimento com o desenvolvimento de suas crianças, meninas
e meninos, ainda mais quando a sua prosperidade depende de seu desenvolvimento
saudável, as autoridades locais signatárias da presente Carta se comprometem a:
1) tomar todas as medidas necessárias para que as crianças, meninas e meninos, sem
nenhuma discriminação, tenham seu registro de nascimento ou de sua chegada no
território no caso de filhes de imigrantes, refugiades ou migrantes, para que possam
ter uma identidade e poder usufruir de seus direitos;
2) assegurar que todas essas crianças, meninas e meninos sem nenhuma discriminação,
incluindo as que tenham necessidades especiais, se beneficiem de uma paternidade/
maternidade responsável e que tenham acesso à uma educação básica de qualidade,
a cuidados primários de saúde, à atividades recreativas e artísticas e a outros serviços
essenciais para que possam desenvolver plenamente seus potenciais;
3) trabalhar com os governos centrais, organizações da sociedade civil e dirigentes
escolares para que os estereótipos de gênero sejam suprimidos dos programas de
educação e que as meninas e os meninos em idade escolar tenham igual acesso às
oportunidades;
4) garantir que todas as medidas apropriadas sejam tomadas, incluindo a abolição de
práticas tradicionais danosas, para proteger as meninas e os meninos contra qualquer
tipo de violência, maus-tratos ou exploração, e realizando campanhas públicas
para educar sobre a importância da compreensão das causas, manifestações e
consequências da violência e de como se proteger de qualquer violência, abuso físico,
psicológico e sexual.

ARTIGO 11 : COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA
A IGUALDADE DE GÊNERO
Persuadidas que o comprometimento em implantar essa Carta e ao incentivo à sua
apropriação pelas pessoas só podem ser manifestados por meio de uma grande
campanha de comunicação focando nes cidadães, mulheres e homens, sem nenhuma
discriminação, as autoridades locais signatárias da presente Carta se comprometem a:
1) informar pelos canais mais apropriados todas as camadas sociais, sem nenhuma
discriminação, a adesão à Carta e as mudanças que serão realizadas na organização
da vida local, assim como dar visibilidade aos compromissos assumidos por meio de
diferentes meios de comunicação da autoridade local;
2) envolver-se em uma parceria frutífera com os meios de comunicação visando realizar
uma mudança transformadora nas mentalidades incentivando a igualdade de gênero
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e promover, incluindo por meio de alocações orçamentárias, iniciativas públicas e/
ou privadas locais de comunicação, informação, educação e sensibilização para a
igualdade de gênero;
3) Realizar sessões de informação e sensibilização com líderes tradicionais e outras
partes interessadas para que práticas nefastas e discriminatórias trazidas pelos
costumes e tradições possam progressivamente dar lugar a um sistema de valores
que promova a igualdade de gênero.

ARTIGO 12 : PARCERIA E COOPERAÇÃO PARA A
IGUALDADE DE GÊNERO
Afirmando o papel de alavanca da parceria e da cooperação para garantir a coerência
das intervenções em prol da igualdade de gênero, o fortalecimento de sua dinâmica e
ampliar seus efeitos e impactos, as autoridades locais signatárias da presente Carta se
comprometem a:
1) promover esforços comuns e coletivos nos níveis local, nacional e internacional
com diferentes protagonistas públicos e privados em prol da igualdade entre
homens e mulheres visando enfrentar os grandes obstáculos e desafios no campo,
principalmente as barreiras que limitam a participação de mulheres na tomada de
decisão envolvendo as comunidades locais e nacionais;
2) colaborar com as administrações centrais responsáveis pela questão da igualdade
de gênero para garantir a implementação de um ambiente institucional, legislativo e
regulamentar favorável à consolidação da igualdade entre mulheres e homens nas
políticas e nas atividades realizadas nas esferas nacionais e do território, incluindo
o usufruto do conhecimento e eventualmente de recursos disponibilizados pela
administração central;
3) cooperar com as autoridades locais de outros países africanos e de outros continentes
e suas associações para intercambiar boas práticas em matéria de igualdade de
gênero e eventualmente se inspirar pela definição e realização de suas iniciativas
nesse campo;
4) usufruir da oportunidade de participação em grandes encontros internacionais de
autoridades locais e de cidades sobre a descentralização e o desenvolvimento local
para compartilhar suas experiências e se mobilizar em prol da igualdade de gênero
na escala africana e intercontinental.

20

CARTA DAS AUTORIDADES LOCAIS PELA

IGUALDADE DE GÊNERO NA ÁFRICA

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES DE MONITORAMENTO
DA CARTA
ARTIGO 13 : PLANO DE AÇÃO
A implantação da presente Carta beneficia do apoio da Comissão Permanente para a
Igualdade de Gênero da CGLU-África, que está elaborando um plano de ação trienal de
monitoramento das autoridades locais para adesão à Carta tendo em vista a sua realização
efetiva. Esse plano de ação trienal inclui, entre outras, ações de sensibilização, campanha,
de fortalecimento de capacidades das autoridades locais e de compartilhamento de boas
práticas, incluindo para a contribuição de organizações da sociedade civil e de meios
midiáticos.

ARTIGO 14 : MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A Comissão Permanente para a Igualdade de Gênero da CGLU-África implantou um
sistema de monitoramento e avaliação que capitaliza os mecanismos existentes e
comprovados nas comunidades locais como o trabalho em pares, e possibilita a medição
do progresso observado no campo da igualdade de gênero.
Esse sistema se apoia principalmente na implantação e no funcionamento de um
dispositivo multiatores encarregado da governança do sistema de monitoramento e
avaliação no qual protagonistas pertinentes são representades, incluindo eleites locais
e suas associações nacionais, as administrações nacionais, organizações da sociedade
civil, protagonistas do mundo da economia e do campo acadêmico e de pesquisa.
Cada subscrevente se compromete, por princípio, a participar do sistema de avaliação
mencionado acima.

ARTIGO 15 : VISIBILIDADE
A CGLU-África, por meio da sua Comissão Permanente para a Igualdade de Gênero,
se compromete a colocar à disposição de todas as autoridades locais signatárias, um
logotipo e outras ferramentas visuais que materializem a sua adesão à Carta, a serem
colocadas nos meios de comunicação de cada subscrevente, como sites, revistas e
contas nas redes sociais.
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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 16 : ADESÃO À CARTA E ASSINATURA
A adesão à presente Carta está aberta a todas as autoridades locais da África e ocorre
por meio da deliberação ou de uma resolução adotada para esse efeito pelo órgão
deliberativo da autoridade local, mandatando e responsável do órgão executivo a assinar
o ato de adesão à Carta em conformidade com os procedimentos legais e regulamentares
em vigor em seu respectivo país.
A adesão é realizada após o recebimento, pelo Secretariado Geral da CGLU-África, do
Ato de Adesão assinado pele chefe do órgão executivo da autoridade local, com o carimbo
oficial da autoridade local em questão, e acompanhado da deliberação ou resolução
tomada pelo órgão deliberativo competente que autorizar a referida adesão.
A adesão é confirmada por carta enviada pelo Secretário Geral da CGLU-África ae
responsável do órgão executivo da autoridade local, confirmando o recebimento formal
do ato de adesão. Este aviso de recebimento valida a assinatura da Carta pela autoridade
local em questão.

ARTIGO 17 : ENTRADA EM VIGOR DA CARTA
A presente Carta entra em vigor a partir de sua adoção pelos órgãos competentes da
CGLU-África e principalmente sua Comissão Permanente sobre a Igualdade de Gênero.

ARTIGO 18 : RÉVISÃO DA CARTA
Toda autoridade local signatária pode propor um ou mais emendas à Carta e enviar o
texto aos cuidados do Secretário Geral da CGLU-África. O Secretário Geral comunicará,
então, a proposta de emendas às outras autoridades signatárias para avaliação. As
autoridades signatárias têm um prazo de seis (6) meses para expressar seu parecer
ao Secretário Geral da CGLU-África. No final desse período todos os pareceres são
recolhidos, analisados e sintetizados em um projeto de proposta de emendas e submetidos
à aprovação na assembleia geral da CGLU-África seguinte, após a pré-validação pela
REFELA, seguindo os mesmos procedimentos e formas que regem a adoção dessa
Carta. Toda emenda adotada de acordo com essas disposições entrará imediatamente
em vigor.
Adotada pela Assembleia Geral da CGLU-África ocorrida em Kisumu (Quênia), em...
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Portadora institucional da Carta na África, CGLU África é a organização guardachuva e a voz unificada e representativa dos governos locais na África. Foi fundada
em 2005 na cidade de Tshwane, em África do Sul, na sequência da unificação de três agrupamentos de
autarquias locais de acordo com a língua oficial dos respetivos países (anglófona, francófona e portuguesa).
Seção africana da organização mundial das Cidades Unidas e Governos Locais (CGLU), CGLU África tem
entre seus membros 51 associações nacionais de autoridades locais ativas no continente africano, bem
como 2.000 cidades e territórios com população igual ou superior a 100.000 habitantes e que são membros
diretos. Por meio de seus membros, a CGLU África representa um pouco mais de 350 milhões de cidadãos
africanos.
A visão definida por seus membros na CGLU África é contribuir para a unidade da África e promover o
desenvolvimento e integração do continente africano a partir de seus territórios. Para tal, CGLU África visa
promover a descentralização, apoiar as autarquias locais no exercício dos seus mandatos, apoiar a criação
e desenvolvimento de associações nacionais de autarquias locais, representar e dar voz às autarquias
locais em África a nível regional, continental e internacional.
www.uclga.org
Rede de Mulheres Eleitas Locais da África (REFELA)
A rede REFELA reúne todas as mulheres líderes e / ou as representantes eleitas de
autarquias locais e regionais de África. A ideia foi lançada a pedido dos membros da CGLU
África reunidos na Cimeira Africidades em Marraquexe, em Marrocos, em 2009, e a Rede
foi criada em março de 2011 em Tânger, sob a égide da CGLU África com o apoio do Reino do Marrocos.
Os estatutos da CGLU África adotados pela Assembleia geral extraordinária em novembro de 2016 em
Marraquexe, estabelecem o REFELA como o Comitê Permanente para a Igualdade de Gênero da CGLU
África. Como tal, os membros do REFELA representam a África no Comitê Permanente de Igualdade de
Gênero da CGLU.
REFELA atualmente tem 30 seções nacionais no continente africano. REFELA promove a agenda de
emancipação das mulheres e igualdade entre mulheres e homens dentro das autarquias locais africanas e
para isso, apoiou o desenvolvimento da Carta Africana das Autarquias Locais para a igualdade de gênero..
www.uclga.org/tag/refela/
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Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)
Como uma rede global de cidades, governos locais, regionais e metropolitanos e suas
associações, a CGLU tem o compromisso de representar, defender e ampliar as vozes
dos governos locais e regionais, de forma a não deixar ninguém ou nenhum território para
trás. Juntos, somos as sentinelas das esperanças, sonhos e aspirações de cada indivíduo em todas as
comunidades ao redor do mundo, em busca de uma vida onde os ideais dos ODS sejam respirados.
Por meio da cooperação, diálogo e compartilhamento de conhecimento, nós, como organização global,
falamos, trabalhando para promover respostas e ações globais por meio de compromissos e ações. Acordos
inovadores, que se tornarão os denominadores comuns que transcendem as fronteiras e aproximam as
comunidades, para empoderar a escala local e puxe-a para cima.
www.uclg.org

Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CEMR)
Criado em 1951, o Conselho dos Municípios e Regiões da Europa é a associação
mais antiga de cidades e regiões da Europa. Reúne 100.000 autarquias locais por
meio de 60 associações nacionais.
CEMR é a Seção Europeia de Cidades Unidas e Governos Locais (CGLU), e representa as autarquias
locais e regionais da Europa a nível internacional. O CEMR promove a construção de uma Europa unida,
pacífica e democrática, baseada na autonomia local e no respeito pelo princípio da subsidiariedade.
O CEMR defende os interesses das autarquias locais e regionais para que as suas vozes sejam ouvidas
na Europa, com destaque para a democracia local e a autonomia. Este trabalho de advocacia é baseado
na experiência do CEMR e de suas associações membros.
www.cemr.eu

PLATFORMA
PLATFORMA é a coalizão pan-europeia de autoridades locais e regionais - e
suas associações - ativas na cooperação para o desenvolvimento cidade a cidade
e região a região. Todos são atores-chave na cooperação internacional para o
desenvolvimento sustentável. PLATFORMA é um centro de especialização na ação internacional dos
governos locais e regionais, que reúne autarquias locais e regionais, suas redes europeias e internacionais,
bem como associações regionais e nacionais.
Juntamente com os seus parceiros, PLATFORMA defende o papel dos órgãos de poder local e regional
nas políticas de desenvolvimento da UE, promove a cooperação internacional entre cidades e regiões de
todo o mundo e facilita o intercâmbio de conhecimentos entre as autarquias locais e regionais e respetivas
associações.
Em 2015, a PLATFORMA ratificou um Acordo-Quadro de Parceria (FPA) com a Comissão Europeia. Seus
signatários se comprometeram, assim, a agir contra a pobreza e as desigualdades no mundo, defendendo
a democracia local e o desenvolvimento sustentável, respeitando valores e objetivos comuns.
O Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CEMR) acolhe o secretariado de PLATFORMA.
www.platforma-dev.eu
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