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RESUMEN 

 

Cabo Verde es un pequeño país africano insular que, tras cinco siglos 

como colonia portuguesa, se proclamó Estado-nación en 1975. 

Constitucionalmente se configuró como estado democrático, pautado en los 

principios y valores de igualdad de derechos humanos. Sin forma alguna de 

discriminación, los derechos de igualdad entre hombre y mujer se 

salvaguardaron y, a partir de ahí, se ha producido un código legislativo especial 

de protección de los derechos de la mujer que condena todas las formas de 

violencia de género.  

No obstante, a pesar del marco jurídico favorabel para la igualdad y 

equidad de género, la mujer cabo-verdiana, que llega, sensiblemente, a ser la 

mitad de la población residente, vive situaciones asimétricas de poder y de 

derecho efectivo, en relación al hombre en casi todos los dominios de la vida 

socio-económica, política y cultural. Identificar y analizar la articulació de las 

políticas públicas e privadas de inserció socio-económica y cultural de la mujer 

cabo-verdiana en el proceso de desarrollo, objeto del presente estudio, implica 

el reconhecimento de la mdaduración de la cultura democrática en Cabo Verde, 

donde ya hay evidencias de esfuerzos colectivos para comabtir las 

desigualdades sociales. Partiendo de estos presupuestos, y en este contexto 

democrático, se encuadra esta investigación en el marco de Doctorado en 

Ciencais de la Educación, en el área de Educación Comparada, en que se 

utiliza un enfoque comparativo para aprehender la articulación ente las políticas 

públicas y privadas de inserción socio-económica, política e cultural de la 

mujer. La investigación incide sobre cuatro unidades de estudio: OMCV, 

MORABI, VERDEFAM e ICIEG. 

 

PALABRAS-CLAVE: EDUCACIÓN COMPARADA / GÉNERO / DESARROLLO 

/ IGUALDAD / EQUIDAD / ESFERA PÚBLICA - PRIVADA /   
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RESUMO 

 

Cabo Verde é um pequeno país africano insular e que após cinco 

Séculos como colónia portuguesa, ascendeu-se em estado-nação em 1975. 

Constitucionalmente assumiu-se como estado democrático, pautado nos 

princípios e valores de igualdade de direitos humanos. Sem qualquer forma de 

discriminação, os direitos de igualdade entre o homem e a mulher foram 

salvaguardados, e a partir daí tem vido a produzir um código legislativo 

especial de protecção aos direitos da mulher e que condena todas as formas 

de violência baseada no género. 

Não obstante o quadro jurídico favorável para a igualdade e equidade de 

género, a mulher cabo-verdiana, sensivelmente metade da população 

residente, vive situações assimétricas de poder e de direito efectivo, em 

relação ao homem em quase todos os domínios da vida sócio-económica, 

política e cultural. Identificar e analisar a articulação das políticas públicas e 

privadas de inserção sócio-económica e cultural da mulher cabo-verdiana no 

processo do desenvolvimento, objecto do presente estudo, implica o 

reconhecimento de que cultura democrática em Cabo Verde atingiu 

amadurecimento de que já existem evidências de esforços colectivos para 

combater as desigualdades sociais. Partindo destes pressupostos e neste 

contexto democrático insere-se esta investigação, no quadro do Doutoramento 

em Ciências da Educação, ramo Educação Comparada, em que se utiliza a 

abordagem comparativa para apreender a articulação entre as política públicas 

e privadas de inserção sócio-económica, política e cultural da mulher. A 

investigação incide sobre quatro unidades de estudo: OMCV, MORABI, 

VERDEFAM e ICIEG. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO COMPARADA / GÉNERO / 

DESENVOLVIMENTO / IGUALDADE / EQUIDADE / ESFERA PUBLICA-

PRIVADA 
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ABSTRACT 

Cabo Verde is a small African island country that achieved independence 

in 1975, after five centuries as a Portuguese colony. In constitutional terms, 

Cabo Verde is a democratic country guided by the principles and values of the 

equality of human rights. The rights of equality between men and women are 

enshrined in law without any form of discrimination, a principle based on which 

a special legislative code has come to be produced to protect women’s rights 

and condemn all forms of gender-based violence. 

Despite a legal framework favorable to gender equality and equity, Cabo 

Verdean women, who represent approximately half of the country’s resident 

population, experience asymmetrical situations of power and effective rights in 

relation to men in nearly all domains of socio-economic, political and cultural 

life. Identifying and analyzing the articulation of public and private policies 

aimed at Cabo Verdean women’s socio-economic and cultural integration into 

the development process – the object of the present study – implies 

acknowledgement that democratic culture in Cabo Verde has reached a point of 

maturity in which there exists evidence of collective efforts geared toward 

combating social inequalities. This research has been carried out based on 

these assumptions and in this democratic context, within the framework of the 

PhD program in Educational Sciences (in the area of Compared Education), in 

which the comparative approach is used to capture the articulation between 

public and private policies aimed at the socio-economic, political and cultural 

integration of women. The research focuses on four units of study: OMCV, 

MORABI, VERDEFAM and ICIEG. 

 

KEY WORDS: COMPARATIVE EDUCATION / GENDER / DEVELOPMENT / 

EQUALITY / EQUITY / PUBLIC –PRIVATE SPHERE 
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RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 

 
_____________________________________________________ 

 
 
 
1. Introducción 

Cabo Verde es un archipiélago, un pequeño país africano insular que 

tras cinco siglos como colonia portuguesa, se constituyó en estado-nación en 

1975. Constitucionalmente se definió como un estado democrático, pautado en 

los principios y valores de igualdad de derechos humanos. Sin ninguna forma 

de discriminación, los derechos de igualdad entre hombre y mujer se 

salvaguardaron, y a partir de ahí se ha producido un código legislativo de 

especial protección de los derechos de la mujer, que condena todas las formas 

de Violencia de Género (VBG por sus siglas en portugués: Violência Baseada 

no Género). 

No obstante, a pesar del marco jurídico favorable para la igualdad y 

equidad de género, la mujer cabo-verdiana, que llega, sensiblemente, a ser la 

mitad de la población residente, vive situaciones asimétricas de poder y de 

derecho efectivoen relación al hombre en casi todos los dominios de la vida 

socio-económica, política y cultural, conforme ilustran los indicadores de la 

Tabla 1.  

Identificar y analizar la articulación de las políticas públicas y privadas de 

inserción socio-económica y cultural de la mujer cabo-verdiana en el proceso 

de desarrollo, objeto de la presente investigación, implica el reconocimiento de 

que la cultura democrática en Cabo Verde ha logrado madurar, y que ya 
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existen evidencias de esfuerzos olectivos para combatir las desigualdades 

sociales. 

 

Tabla 1R Situaciones de asimetría de poder de la mujer en relación al hombre 

Indicadores MUJERES % HOMBRES % 

Población 56,2 49,5 

Desempleo 25,3 16,8 

Ocupación profesional: 

Empresa del Estado 43,78 56,2 

Empresa Privada 32,1 67,9 

Administració Pública 49,6 50,4 

Fuerzas Armadas 2 98 

Trabajador en la familia 74,1 25,4 

Alfabetización 77 87 

Política: 

Asamblea Legislativa 20,8 79,2 

Gobierno 50 50 

Cámaras Municipales
3
 4,3 95,7 

(Fonte: Elaboración propria, a partir de INE, 2010-2015) 

Solo una sociedad que se innova políticamente es capaz de, en menos 

de medio siglo, liberarse del colonialismo y de la misoginia institucionalizada 

jurídicamente, para abrir posibilidades de diálogo y sinergias entre el Gobierno 

y la sociedad civil organizada, buscando caminos e instrumentos que dehagan 

los resquicios de prácticas de cinco siglos de subordinación e inferioridad de la 

mujer. Cabe realzar el foso existente entre el Cabo Verde constitucional y 

jurídico, en materia de igualdade y equidad de género, y las relaciones de 

                                                 
3
 Apenas una Cámara Municipal en un total de 23 está presidida por una mujer. 
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poder entre hombres y mujeres observadas en la práctica cotidiana cabo-

verdiana.  

Partiendo de estos presupuestos y en este contexto democrático se 

inserta esta investigación, en el marco de un Doctorado en Ciencias de la 

Educación y en el área de la Educación Comparada, donde se utiliza un 

enfoque comparativo para aprehender tanto la articulación de las políticas 

públlicas de inserción de socioeconómica y cultural de la mujer cabo-verdiana 

como el papel que las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y la 

Organización Gubernamental (OG) denominada Instituto Cabo-verdiano para la 

Igualdad y Equidad de Género (ICIEG) han desarrollado en el proceso de 

cambios paradigmáticos y efectivos en las relaciones de género a nivel 

nacional. 

Partiendo de la premisa de que el proceso de inserción de la mujer en 

las esferas de desarrollo se basa en una fuerte inversión en las articulaciones 

entre las políticas públicas y privadas de educación y formación que atiendan a 

las especificidades, intereses y necesidades de la sociedad cabo-verdiana, el 

objeto de estudio se entiende como la comprensión de la problemática de la 

relación de género en Cabo Verde, en cuanto condionantes para la iguadad y 

equidad de los derechos de la mujer y para el desarrollo sostenible. De este 

modo, el espíritu de este estudio, de su marco conceptual y metodológico y los 

resultados, es el análisis que, en primer lugar, se hace sobre el papel de las 

ONGs que atienden causas femeninas en el proceso pedagógico de 

empoderamiento de la mujer, con vistas a quebrar las barreras que anulan el 

impacto de las políticas públicas para comatir la violencia de género. En 

segundo lugar, el análisis del papael que el ICIEG tiene en la integración, 
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articulación y advocacy (defensa femenina) de las políticas del Gobierno y de la 

sociedad civil en materia de desarrollo ssutentable del país, con un enfoque 

desde la perspectiva de transversalidad de género en todos los dominios de la 

administración pública nacional. 

El estudio se estructura en dos partes y ocho capítulos, partiendo de una 

problemática aprehendida en las relaciones de poder de género establecidas 

en la realidad empírica cabo-verdiana. Se orienta por los objetivos y se apoya 

en un referencial teórico propio. Desarrolla un estudio de caso que implica a 

tres ONGS y una OG, recurriéndose a métodos propios de la Educación 

Comparada, resultando una síntesis comprativa que da lugar a las 

conclusiones y a las implicaciones generales del estudio. 

 

2.Finalidades y Objetivos del Estudo 

El gran mentor de la nación cabo-verdiana, Amílcar Cabral, atento a las 

cuestiones de género y a la tendência de los hombres a usurpar el poder, 

defendía que las conquistas de la Independencia eran de los homens y de las 

mujeres. Lo que se temía, por visionario de la nación, ocurrió. La 

Independencia de Cabo Verde, en 1975, no derivó en la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres, a pesar del marco jurídico favorable el país aún se 

debate entre políticas que instauren ese equilibrio. 

La autora de esta investigación es mujer, cabralista y defensora de que 

el desarrollo sostenible es incompatible con la subordinación de la mujer y la 

ausencia de un poder compartido entre ciudadanos y ciudadanas. Con este 

estudio se pretende lograr la comprensión de la lentitud, quizás del limitado 

impacto de las políticas públicas y privadas de inserción de la mujer cabo-
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verdiana en el proceso de desarrollo, a pesar de los elocuentes discursos de 

inclusión, de la amplia producción legislativa y de la movilización de abultados 

recursos en el transcurso de los cuarrenta años de un Cabo Verde 

independiente en los que se ha invertido en programas de promoción de la 

equidad e igualdad de género. En efecto, la igualdad de derechos en Cabo 

Verde en materia de género es una realidad desde el punto de vista jurídico; 

pero en cuando al punto de vista de los hechos, la disparidad sigue siendo 

acentuada y la vida diaria está preñada de prácticas excluyentes. 

Así, se definió como objeto de estudio la Articulación de las Políticas 

Públicas y Privadas de Desarrollo, procurando analizar el papel de las ONGs y 

del Gobierno, emprendiéndose un estudio de caso que implica a cuatro 

unidades de estudio: OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG. El estudio se 

orienta con un objetivo general y varios objetivos específicos, los cuales 

nortean la estructura de la Tesis, la selección de la metodología y la meta a 

alcanzar. 

Como objetivo general se trazó el abrir discusiones en torno a la 

naturaleza de la articulación de las políticas públicas y privadas en Cabo 

Verdes orientaadas a la inserción de la mujers en el desarrollo de la lucha 

contra la violencia de género en lo que se refiere a los aspectos educativos, 

jurídicos, históricos, económicos, sociales y culturales. 

A partir de este macro objetivo se procuró, paso a paso, conducir el 

estudioa través de un conjunto de objetivos específicos que se presentan a 

continuación: 

 Presentar una restrospectiva histórica de las políticas de relación 

de género públicas y sociales adoptadas en Cabo Verde en el 



Resumen 

 

10 

periodo que precedió a la Independencia nacional, destacando los 

desafíos emergentes, teniendo en cuenta las necesidades de 

deconstrucción de las tradiciones, representaciones y 

concepciones que dificultan el proyecto democrático nacional. 

 Inventariar la producción legislativa que propone la paridad de 

derechos humanos entre hombres y mujeres en Cabo Verde, 

presentando un análisis crítico de los cuarenta años de aplicación 

de las normas para el desarrollo democrático. 

 Comparar el desarrollo de las políticas públicas y privadas de 

inserción socio-económica y cultural de la mujer caboverdiana, 

evidenciando las articulaciones, complementariedades, 

superposiciones, posibles desajustes y contradicciones entre 

estos dos niveles de intervención democrática. 

 Comparar los ámbitos de intevención de las ONGs MORABI, 

OMCV y VERDEFAM, y de ICIEG, en el campo de las políticas 

promotoras de igualdad de género y refuerzo de las capacidades 

de la mujer. 

 Proponer metodologías de contrucción de redes sociales de 

ámbito público y privado, gubernamenta y no gubernamental, 

como una posibilidad concreta, capaz de hacer efectivo el 

proyecto de universalización y paridad de los derechos y 

oportunidades de desarrollo del hombre y la mujer en Cabo 

Verde. 
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3. Delimitación del Objeto de Estudio. 

Todo trabajo científico impone al investigador tomar decisiones y obliga 

a escoger entre opciones sobre cómo delinear el estudio, delimitando un 

espacio geográfico, un intervalo cronológico, un ámbito científico, etc., así 

como la naturaleza de las fuentes a utilizar. 

La complejidad del tema exige rigor en las delimitaciones que se hagan, 

so pena de divagar y perderse de los objetivos y metas a alcanzar. Esta 

delimitación incluye el ámbito nacional del campo de estudio y, desde el punto 

de vista cronológico, abarca el periodo entre 1975 y 2010. El estudio de caso 

se ciñó a las tres ONGs femeninas de mayor expresión en Cabo Verde (OMCV, 

MORABI y VERDEFAM); siendo la única organización gubernamental (OG) de 

causas femenina el ICIEG, fue la institución escogida para integrar la cuestión 

pública.  

 

Parte I- Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica de este trabajo resultó de la revisión de la 

literatura de autores clásicos que han estudiado el tema o contribuido con 

conceptos que sustentan o desarrollan la ciencia, así como sustentan las 

reflexiones, interpretaciones y conclusiones hechas en el transcurso de esta 

investigación. 

Para llegar a este referencial teórico fue determinante la lectura de 

libros, artículos y revistas científicas, diversificando autores en función del 

asunto, periodo histórico, ideología y relevancia de los conceptos formulados 

en torno al tema estudiado. La comprensión de las unidades de estudio y la 

depuración de los resultados presentados en las conclusiones parten de la 
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base que da el marco teórico, fundamental en la identificación de las 

implicaciones generales de esta investigación 

Aprehender le objeto de la presetne investigación en su más amplia 

dimensión iimpuso la estructuración del referencial teórico en tres capítulos, 

partiendo de lo más genérico a lo más particular, desglosados en: “igualdad y 

equidad de género” (capítulo 1), organización de la vida pública (capítulo 2) y 

desarrollo social de la mujer caboverdiana (capítulo 3). 

Hablar de igualdad y equidad de género requiere profundas reflexiones 

sobre los conceptos de mujer, género, igualdad y equidad, así como un análisis 

sobre los presupuestos de formunlación de esos conceptos en la sociedad 

caboverdaian. Aunque las cuestiones de igualdad y equidad sean temas de 

actualidad y ocupen espacios de discusión en forums internacionales, la 

conceptualización de estos valores sociales hunden sus raíces en la 

Antigüedad Clásica y desde entonces han sido objeto de (re)formulaciones. El 

campo teórico es amplio, por lo que apenas se hace una referencia a los 

conceptos que más relevancia tienen. 

 

1.1. Concepto de Mujer 

Para Castro (2001, p. 229) serr mujer y ser hombre traduce una 

distinción de hecho, que se puede ultrapasar, y no una distinción esencial sino 

particular. Las diferencias entre hombre y mujer son innegables en tanto en 

cuanto son deseables y productivas; pero no tanto cuando los significados que 

se tienen dados a las diferencias que distinguen a un ser de otro son, a lo largo 

de la historia, responsables de una serie de estigmas y prejuicios no 
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favorables, por lo que el concepto de mujer ha pasado por un proceso de 

contrucción continua. 

Aristóteles, filósofo del siglo V a.C. conceptualiza a la mujer como “una 

atrofia de la Naturaleza”, concepto reiterado por Wilson (1940) y Reuther 

(1977) al definir a la mujer como “debilidad de la Naturaleza” o “macho 

mutilado” respectivamente. No muy distante de los conceptos de influencia 

aristotélica Platón (Rep. V, 456) realza a la mujer “virtuosa”, igualmente “débil, 

no apropiada para gobernar”. Estudios de Duby (2001) e Irimia (2010) destacan 

el concepto dicotómico que se tiene de la mujer en la Edad Media en cuanto 

ser que se posiciona “entre el pecado y la virtud”. Ya en el Renacimiento, sobre 

todo en las artes en que destacan Miguel Ángel (1475-1564), Rafael Sanzio 

(1483-1520) y Leonardo Da Vicnci (1452-1520), la mujer se representa como 

símbolo de la belleza, puerza, amor maternal y fidelidad, siendo la “Piedad”, 

“Mona Lisa” y el “Casamiento de la Virgen” fuentes que testimonian esta 

conceptualización. 

De acuerdo con las reflexiones de King (1993) y Hartherly (1999), cuyos 

estudios incidieron sobre el periodo Barroco, destacan las competencias, 

apetencias y lo notable de los hechos de la mujer en varios ámbitos de la vida 

social y política y aunque, según King, el monacato aprisionó a la mujer, en 

verdad, según Hertherly (1999, p. 279) “es también heroína, dama o cortesana, 

intelectual, artista, mística o hasta santa, demuestra a veces sus capacidades 

de afirmación personal y, en una especie de protoconciencia de clase, anticipa 

claramente el feminismo moderno”. 

El siglo XVIII, no obstante, supone un giro en la conpetualizaciónd e la 

mujer, influido por las ideas de libertad de los filósofos ilustrados: la misoginia 
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tradicional de incapacidad cede el paso a la misoginia de la sumisión en al 

teoría de Rousseau, Voltaire, Diderot, D’Alambert, etc., bien trraducida en los 

estudios de Barona y Pimentel (2003, p. 37) que consideran que “La cultura de 

las Luces se limitó sustituir la misoginia tradicional por una imagen aduladora 

de naturaleza doméstica y sentimental de las mujeres.” Esta concepción 

misógina llega a la actualidad sin muchos cambios, como se desprende de los 

postulados de Perrot Michelle (2007, p.93) cuando afirma que “es preciso, por 

tanto, educar a las niñas y no exactamente instruirlas”. Schiebinger (2001, 

p.145), destaca que del mismo modo que la Historia se encargó de producir 

conceptos que discriminan a la mujer será ella quien tenga un papel 

transformador “ellas tamnbién pueden cambiar con las circunstancias 

históricas.” 

 

1.2.Concepto de Género  

Para Beauvoir (1967, p.9), “no se nace mujer, se convierte en mujer”. 

Saffiotti (1989, 2000) continúa el pensamiento de Beauvoir al defender que ser 

hombre o ser mujer, o que pertencer al género femenino o masclino “se cinvula 

a los contextos sociales en que los individuos se desempeñan como seres 

biológicos y culturales”: Género se conceptualiza por estos dos pensadores 

como representaciones sociales de los diversos aspectos de la naturaleza 

humana, diferenciados por el sexo: macho y hembra / hombre y mujer. 

EL concepto de género como construcción social lo continúan y 

profundizan Rubin (1993, p. 7) y Scott (1995) al definir, respectivamente, 

género como “un conjunto de arreglos por lso cuales una sociead transformla 

sexualidad biológica en productos de actividad humana” y en “una forma de 
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identificar construcciones culturales, la crewación enteramente social de ideas 

sobre los papeles adecuados para hombres y mujeres”. Estas construcciones 

sociales generan estigmas, preconceptos y estereotipos que sitúan en un plano 

de inferioridad a la mujer en relación al hombre, asentadas en una diferencia 

natural que no es más que el clímax de perfección de la Naturaleza. 

 

1,3.Concepto de igualdad 

La igualdad es una utopía que traduce uno de los más importantes 

derechos humanos, siendo uno de los mauores presupuestos políticos de las 

sociedades modernas. Han sido un proyecto constante en la lucha por la 

justicia, sea jurídica o social, y su teorización se remonta a la Antigüedad 

Clásica, constituyéndose, por su complejidad, en objeto de estudio de filósfos 

de varias épocas de la historia de la Humanidad. Platón, y más tarde 

Aristóteles, definían la igualdad como una condición biológica natural cuya 

compresión está permeada por los concepto de justicia al ciudadano y de 

ciudadanía. Aristóteles, uno de los precursores del jusnaturalismo antiguo, 

defendía que los sujetos considerados naturales de la polis deberían gozar de 

igualdad de derechos, deberes y privilegios, siendo el status una herencia 

natural. Según el filósofo (1972) “la igualdad es tratar a los iguales por igual, y a 

los desiguales, en la medida de sus desigualdades”. Despréndese de esta 

máxima aristotélica, también defendida por Platón4 que, inherente al concepto 

de igualdad se observa la desigualdad como una condición igualmente natural, 

residiendo en este concepto la idea de justicia. Este concepto de igualdad se 

mantiene durante la edad antigua y medieval, llegando resquicios de esta 

                                                 
4 Según Platón (428 a.C. – 347 a.C.), en las sociedades, algunos nacen para mandar y otros 
para obedecer. Para el filósofo, la justicia no significa tratar todos los individuos de forma 
igualitaria, sino ser constantes en la perseveración de la desigualdad natural. 
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forma de encarar este valor social que resisten en pleno siglo XXI. En la 

acepción de Silva y Silva (2009, p.1) “en la Edad Media la idea de que los 

hombres nacen libre (igualdad natural) no tenía ya sentido”. La misma acepción 

la defiene Comparato (2010, p. 30) al considerar que “la igualdad universal de 

los hijos de Dios en el plano sobrenatural sólo valía, efectivamente, para el 

plano sobrenatural”. 

La vinculación de la ley natural y la ley jurídica, preconizada por la 

corriente escolástica (s. XI-XIV) de la que Santo Tomás de Aquino fue un de los 

más reputados representantes, trajo a la Baja Edad Media una 

(re)interpretación del concepto de igualdad aristotélica, evidenciando la 

conciliación entre la razón y lo sobrenatural en las relaciones humanas, al 

aseverar que cualquier ley contraria a la esencia humana, por violar el principio 

de que todos los hombres son iguales, perdería fuerza jurídica. 

Anticipando los ideales revolucionarios de los siglos XVIII y XIX, el 

filósofo Hobbes formuló construcciones teóricas de igualdad muy innovadoras, 

rompiendo con los paradigmas de la filosofía escolástica y teocrática 

medievales. Para este filósofo la igualdad dejaría de ser natural y pasaría a ser 

una contrucción del Estado de los hombres, imbuido por una visión pesimista 

de la iguadad natural, que para él es algo ruin y un factor que coloca al Estado 

en situación de guerra. Locke comparte esa visión hobbesiana de la igualdad, 

mas con una visión optimista explica en su Segundo Tratado (1994), que 

concibe la igualdad como una condición natural, inherente a las personas y 

regidas por la ley suprema de la Naturaleza que define los límites y la libertad 

de cada persona. 
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Como corriente filosófica del s. XVIII -la Ilustración-, el concepto de 

igualdad conoce un nuevo abordaje, preludio del constitucionalismo moderno 

adoptado por la mayoría de los Estados en Europa y América en los siglos 

XVIII, XIX y XX. Se idealiza, a partir de entonces, que entre la necesidad de un 

Estado máximo (Hobbes) y un Estado mínimo (Locke), Rousseau preconiza un 

Estado democrático que visibiliza una sociedad sustentada por el principio de 

igualdad civil. Cada vez más el concepto de igualdad se debate, es 

incontrovertible su complejidad y su observancia absoluta, plena y efectiva. 

Pensadores como Turner (1986), Arendt (2009), Reis (1992), Sousa Santos 

(1997), Haubrich (2008) e Bobbio(1994), invocan el derecho a la igualdad, el 

derecho de oportunidades y de igualdad de oportunidades, so pena de 

desigualdades forajadas en la injusticia social. Para Bobbio, especialmente, la 

igualdad social implica, necesariamente, la desigualdad jurídica, como forma de 

beneficiar de partida a los económica y culturalmente desfavorecidos. 

 

1.4. Concepto de Equidad 

La equidad es parte de un debate que se remonta también a la 

Antigüedad Clásica y que se prolonga hasta la actualidad, sin reunir 

consensos, a remolque siempre de los principios de justicia, democracia y 

ciudadanía. Así, la interpretación que se hizo del concepto y se aplicó a la 

interpretación de los hechos, se apoyó en ideas de intelectuales de varias 

épocas y escuelas, co mo Aristóteles, Friedemann, Bobbio, Rawls y Hayek 

entre otros, cruzando esos conceptos con la propia etiología de la palabra. 

Para Aristóteles (1999, p. 101) la equidad significa “dar a cada persona 

lo que porporcionalmente es igual, actuando de manera idéntica en relación a 
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otras personas”. La equidad, desde este punto de vista, extrapola el propio 

concepto de justicia y remite a los valroes de comprensión, tolerancia y 

solidaridad. El sociólogo Sousa Santos (1997) tiene una precepción idéntica 

cuando se refiere a la equidad al posturlar que tratar desigualmente o por igual 

desemboca en desigualdades que aumenta el abismo entre los privilegiados y 

los defavorecidos. Así, equidad se sitúa entre la ley y la ética, regulando la ley y 

controlando las injusticias sociales. Arnaud (2001). Bobbio (1994, p. 604) 

caracteriza a la equidad como “principio nivelador de oportunidades que está 

conectado con otro principio nivelador, el de la satisfacción de las necesidades 

fundamentales”. Friedemann (1979, p.142) defiende que el principio de 

igualdad no es sinónimo de igualdad al afirmar que “la vida no es equitativa. Es 

tentador pensar que el Gobierno puede rectificar lo que la Naturaleza produce. 

Mas es importante reconocer cuánto nos beneficiamos también con la propia 

inquinidad que deploramos”. 

Las varias proposiciones dan cuenta de que el concepto de equidad es 

complejo, se distancia de alineamientos a favor de relativismos sociales, por lo 

que continúa siendo tema de grandes discusiones en la posmodernidad, sobre 

todo cuando se intenta relacionar el concepto con la justicia y la igualdad. Los 

posicionamientos son diversos, aunque haya una tendencia al consenso en el 

hecho de que la equidad no trauce la objetividad ni el rigor de la ley. La equidad 

busca formas objetivas de corregir las desigualdades sociales a través de 

medidas específicas, consideradas justas, que atiendan situaciones 

particulares en los más desfavorecidos. La equidad procura justicia social, 

distanciándo la aplicación de la ley igual para todos, adoptando medidas 

consideradas justas, a partir de la discriminación positiva de los más 
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necesitados. No equivale a distribuir igual a todos, ni en dar iguales 

oportunidades a todos, sino en dar desigual al desigual. Como indica Hayek 

(1990) “es la búsqueda de una situación en que las oportunidades sean 

iguales, o sea, en que el esfuerzo personal, as preferencias y la iniciativa [...] 

sean responsables de las diferencias en las situaciones económicas de las 

personas”. 

 

2.1. Estado y sociedad 

Para Boschi & Gaitán (2008, p.305), “solamente el Estado, anclado en 

un proyecto de desarrollo en función de intereses particulares nacionales y 

regionales, podría constituirse en regulador de las asimetrías de mercado y 

garantizar condiciones de inclusión social”. A Bodin (1530-1596) se atribuye la 

primacía de la definición del Estado como un poder instituido y legitimado por 

Ley (Crocetti, 2009). En este orden de ideas, Bodin se sitúa entre pensadores 

como Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Engels o Weber, que conciben el 

estado como “producto de la deliberación racional de los hombres, a través de 

un pacto coelctivo, resultado del consenso o de la reunica de los inidividuos”. 

Para Chauí (1994) el Estado es un arma en manos de clases más poderosas 

para preservar sus intereses, mitigar las reivindaciones de los oprimidos, en 

clara apariencia de defensa de los intereses globales, especialmente la 

igualdad social, colocándose por encima de ella. 

Cardoso (2006, p.15) sustenta que un Estado capaz de enfrentar los 

desafíos contemporáneos tendrá, ante todo, que abandonar visiones del 

pasado, de un Estado asistencialista y partenalista, de un Estado que, forzado 

por las circunstancias, se centraba en gran medida en la acción directa para la 
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producción de bienes y servicios. Hoy todos sabemos que la producción de 

bienes y servicios puede ser transferida a la sociedad, a la iniciativa privada 

con gran eficiencia y con menor coste para el consumidor. 

 

2.1.1. Formas de Gobierno 

Rousseau (1990, p.75) considera que el gobierno es realmente 

suceptible de tantas formas diversas como ciudadanos diferentes tenga un 

Estado”. Semejante idea defienden Bobbio (2003) y Pimenta (2007) al afirmar 

que las formas de gobierno existen en número correspondiente a la dicerisdad 

de sociedades que el mundo conoce. 

Varios estudiosos se han dedicado a conceptualizar las formas de 

gobierno. Para Pimenta (2007, p. 29) “por forma de gobierno se entiende la 

organización de las instituciones, por medio de la cuales actúa el poder 

soberano del Estado”. En la misma línea admite Silva (2002) que por las 

formas de gobierno se puede saber mucho de cómo se organiza y actúa cada 

Estado, y en esas formas da su perrfil político propio. 

La teorización de las formas de gobierno hunde, una vez más, sus raíces 

en la Antigüedad Clásica, siendo las teorías más clásicas las enunciadas por 

Herodoto y Platón, las cuales pasan a ser ampliamente divulgadas con la 

Política de Aristóteles5 y, a partir de ahí, más debatidas. Este filósofo concebía 

el Gobierno en tres formas que consideraba “puras” o “perfectas”: Monarquía, 

Aristocracia y Politeia., por representar, según él, los derechos de 

colectividades. Con todo, admitía que podían degenerar y desviarse de las 

ideas originales, nacienco otras formas de gobierno, estas impuras, como la 

                                                 
5 Aristóteles se envolvió en el estudio de la pol´ítica,, produciendo un extenso estudio en ese 
tratado, Política. Obra basada en un estudio de campo en que el filósofo observó cerca de 150 
Estados do su tiempo, tanto Monarquias, como Repúblicas. 
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Tiranía, la Oligocracia y la Democracia. Según Novaes (2007) Montesquieu, en 

su obra Espíritu de las Leyes distinguió tres formas básicas de gobierno: 

República, Monarquía y Despotismo. 

De acuerdo con Bonavides (1993) las clasificaciones de formas de 

obierno más prestigiadas por todos los tiempos son presentadas por 

Aristóteles, Maquiavelo, y Montesquieu, por su perennidad histórica inherente. 

Idea que ya había sido defendida por Lima (1984, p.113) cuando consideró que 

“las nuevas clasificaciones de las formas de democracia del s. XXI presentan 

fragilidades y límites, desvaneciéndose el entusiasmo que se observó en el 

último cuarto de siglo XX” y que puede encontrarse corroborada en otros 

autores como (2009). 

 

2.2. Concepto de público y privado 

La primera concepción de lo “público” se remonta a los griegos, y se 

asocia a la pólis. Lo público remitía a lo colectivo, a la participación de la 

sociedad en las decisiones de Estado, particularmente a la ciudadanía. Para 

Sampaio (2004, p.44) esa vinculación a la pólis “se constituyó, precisamente, 

en la conversación (lexis) de los ciudadanos libres (koiné)”. Para Habermas 

(1984), la esfera pública y la esfera privada son cateogrías históricas cuyos 

significados acompañan la evolución histórica, asumiendo significados 

distintos. En la Antigüedad Clásica se trata de dos espacios distintos. Teniendo 

como particularidad que apensa los considerados ciudadanos –hombres, jefes 

de familia- tenían la prerrogativa de frecuentar y participar en el espacio 

público. Wagner (2007) refiere que a la mujer, por ejemplo, le estaba vedado el 
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acceso a la esfera pública, confinándose su protagonismo a la esfera privada 

de la sociedad. 

Con la afirmación y consolidación de las democracias el espaccio 

público, igualmente, se democratizó. Para Pinto (2004, p.44) el espacio 

públicao es “un espacio donde las personas se relacionan cpomo iguales, 

independientemente de su riqueza, edad, sexo, religión y posición política”. El 

espacio privado, según Ramos (2000, p. 66) “se refiere a las relaciones de 

mercado y a la privacidad del individuo”. Ya para Sampaio (2006), lo provado 

corresponde al perímetro de vivencias experimentadas en descanso, fuera del 

alcande de la pólis, que no concierne a la sociedad en general, sino a cada uno 

como individuo. 

 

2.3. Asociaciones públicas y privadas 

Las asociaciaciones público-privadas (en portugués parcerias público-

privadas, abreviadas convenvionalmente como PPPs) son una invención 

occidental de la década de los setenta del siglo pasado, más específicamente 

de Reino Unido, motivadas por la conjunción de la crisis económica y de la 

colaboración pública, buscando simultáneamente la solución de problemas 

económicos, financieros, sociales y técnicos. Sousa Santos, (2007, p. 7) en su 

definición de PPP, subraya que son “un contrato de colaboración entre actores 

públicos con una distribución de recetas predefinidas, que definen la 

distribución de riesgos”. MacQuaid (2000, p.11), en la misma línea, 

conceptualiza la “colaboración entre el Estado e instituciones privadas para 

obtener beneficios mutuos”. 
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2.4. Organizaciones No- Gubernamentales 

Para Buarque & Vainsencher (2001, p.229) las ONGs nacieron “de un 

compromiso político en un determinado momento histórico”, y sus objetivos se 

fundamentan “en cuestiones comunitarias que comprenden y sobrepasan los 

intereses económicos particulares y de poder de sus miembros”. Para 

Menescal (1996, p.28) las “ONGs se pueden definir como grupos de presión 

social [...] utilizándose sus relaciones de solidaridad en la búsqueda de 

democratización e influencia política”. Compartiendo idéntica opinión, Cherer-

Warren (1999, p.35) las define como “organizaciones formales, privadas 

aunque con fines públicos, autogobernadas y con participación de sus 

miembros como voluntarios”, en la que se pueden detectar mediaciones de 

carácter educativo, político, asesoría técnica, prestación de servicios y apoyo 

material y logístico para poblaciones específicas o para segmentos de la 

sociedad civil. Por su parte, Pontes e Bava (1996, p.136), ya resaltó que las 

ONGs son entidades “independientes del Estado, de los partidos políticos, de 

las iglesias y también de la cooperación internacional”. Se cruzan consensos 

conceptuales de Menescal (1996), Warren (1999), Landin (1998), Fernandes 

(1995), Pontes e Bava (1996) en la definición de las ONGs como instancias 

mediadoras entre el gobierno y la sociedad en busca de cambios positivos y en 

el ejercicio de los derechos sociales de las poblaciones más desfavorecidas. 

En la misma línea estos autores abundan que la naturaleza privada, la 

ausencia de fines lucrativos y la existencia de voluntariado de una parte de los 

miembros de las ONGs son características que las diferencian de las demás 

organizaciones fuera de acuerdos gubernamentales, por tanto, que las 

identifican y las detaca en sus estatutos. 
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En Cabo Verde, en la década de los noventa del siglo XX nacen las 

primeras organizaciones femeninas con Estatuto de ONG, ya en el marco de la 

democracia pluripartidaria. 

 

3.1. Desarrollo Social 

Emater (2009, p.9) subraya que la idea de desarrollo social es un 

proceso resultante de la “Agenda Social de la ONU”, de naturaleza 

interdisciplinar e intersectoria, en la que destaca las decisiones de la 

Conferencia de Rio (1992), del Cairo (1994) y la Cumbre de Copenhagen 

(1995): La idea de desarrollo fue paulatinamente incorporándose a una serie de 

aspectos sociales, empleo, necesidades básicas, salud, educación, equidad, 

etc. Pero recientemente se percibió que las bases ambientales de cualquier 

progreso de futuro podrían estar comprometidas por un crecimiento económico 

“depredador” de recursos humanos naturales y altamente contaminantes. 

 

3.2. Desarrollo Sostenible 

Se habló, por primera vez, de desarrollo sostenible a partir de la década 

de los setenta, cuando los indicadores de canibalismo ecológico, a favor del 

desarrollo, comenzaron a revelarse preocupantes a ojos de organismos 

internacionales. 

El Informe Brundtland (“Nuestro Futuro”), de la Comisión Mundia de 

Medio Ambiente y Desarrollo (1987, p. 46) define desarrollo sostenible como 

“aquel que atiende a las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de que las generaciones futuras atiendan sus propias 

necesidades”. Portanto, según Sousa (1994) se trata de un concepto que indica 
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el norte de las políticas de desarrollo enfocadas a la calidad de vida y al 

compromiso ético con las generaciones futuras, con vistas a grantizar de forma 

perenne la satisfacción de las necesidades humanas. Destaca la innovación 

intriducida en el concepto de desarrollo sostenible por el Informe Brundtland, 

palabras claves como “permanencia”, “continuidad”, “calidad de vida” y 

“planificación a largo plazo”: Sachs (1990) agrega, más tarde, al concepto la 

prespectiva de eco-desarrollo, valores como la ética, la solidaridad y la 

intergeneración (associadas a la idea de permanencia y continuidad del 

bienestar) y la solidad intergeneracional (asociada a la idea de igualdad y 

equidad de oportunidades). Para el autor la sostenibilidad implica planificación 

del desarrollo que asume apuestas sincrónicas y diacrónicas, dejando al 

desnudo la complejidad del concepto que se puede llamar “utopía del 

desarrollo sostenible”. 

 

3.3. Derechos Humanos y derechos de la mujer 

Para Arendt (1979) y Bobbio (1988) los derechos humanos resultan de 

un proceso de construcción y reconstrucción. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1984 parte del enunciado de que exite un conjunto de 

derechos que son inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales es 

imposible el desarrollo humano. Piovesan (2002) sostiene que esa es, 

efectivamente, la concepción contemporánea de los derechos humanos y, para 

acceder a ellos, ningún factor asociado al poder económico, etnia, situación 

social y política, religión, sexo, condición física o cualquier otra particualridad 

de la persona debe constituir un impedimento para el ejercicio, por parte del ser 

humano. Candau (1996, p.12) afirma: “en la Historia de la Humanidad nunca 
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los derechos humanos fueron respetados e implantados socialmente solo 

porque hayan sido afirmados previamente por una Declaración”. Y evidencia, 

por un lado, el relativismo de los Derechos Humanos y, por otro lado, que 

pasan por un proceso constante de luchas y conquistas. 

 

PARTE II – Estudio de caso 

 

4- Proceso Metodológico 

El método de Educación Comparada de perspectiva interpretativa, con 

enfoque cualitativo e implicando estudio de casos (OMCV, MORABI, 

VERDEFAM e ICIEG) ha sido la opción metodológica de elección por 

acreditarse como la más ajustada a la problemática, los objetivos de partida y 

los límites temporales, aspectos importantes que se han tenido en cuenta en 

esta investigación. 

La consistencia metodológica requiere el recurso a un dipositivo 

ecléctico de técnicas, instrumentos y procedimientos de recogida de datos. Se 

seleccionó y privilegió el análisis documental, complementado con entrevistas, 

grupos focales y observación naturalista, con el propósito científico de 

conseguir la traingulación de métodos asociada a otras formas de triangulación 

elegidas en esta investigación, especialmente de autores, fuentes y técnicas. 

La preocupación en combinar las tres técnicas, donde el análisis documenta y 

las entrevistas han sido las centrales, tuvo como finalidad comrehender una 

realidad desde tres ángulos y aspectos y, así, aumentar el nivel de credibilidad 

y fiabilidad de los datos y conclusiones que, ciertamente, no se hubieran 

conseguido a partir de un único abordaje. 
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Los instrumentos de recogida de datos fueron guiones de entrevista, 

grupos focales y de observación naturalista. Los guiones se validaron con tres 

expertos con competencias en materias de Ciências de la Educación, de 

Historia Social y de Antropología. Integradas sus sugerencias en los 

instrumentos, se aplicaron en la realización de 17 entrevistas y 3 grupos 

focales. 

La selección de los entrevistados tuvo en cuenta el vínculo de los sujetos 

con las organizaciones en estudio, ser accesibles y tener disponibilidad para 

conceder la entrevista, siento este público reflejado en la Tabla 2. 

Tabla 2R – Relación de entrevistados 
INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN Total 

ICIEG 

Presidente 
Consultora Permanente 
Consultora temporária 
Beneficiária 

4 

MORABI 

Presidente 
Coordenadora Micro-crédito 
Coordenadora de Formação 
Consultor 

4 

OMCV 

Presidente 
Sócia fundadora 
Coordenadora GOIP 
Coordenadora Programa Saúde 
Sexual Reprodutiva 

4 

VERDEFAM 

Presidente 
Vice-Presidente 
Secretária 
Sócia 

4 

Plataforma de ONGs/ 
Educación y Formación de Adultos 

Director 1 

 Fonte: Elaboração própria  

 

Para cruzar las informaciones obtenidas en las entrevistas se realizaron 

tres Grupos Focales, de entre 8 y 10 miembros, de ambos sexos, de diferentes 

frajas de edad y estratos sociales de participantes para que dieran su opinión 

sobre un mismo asunto propuesto por la moderadora de la discusión. Los 

Grupos Focales tuvieron carecterísticas y objetivos diferenciados y se 
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realizaron en sesiones independientes, integrando participantes diferentes, 

entre los cuales estaban estudiantes de las escuelas de secundaria, 

beneficiarias y beneficiarios de programas de las tres ONGs y de ICIEG, 

entidades políticas, entidades religiosas, representantes de las instituciones, 

públicas y privadas. 

Varios contextos de relación de hombres y mujeres, así como de 

intervención de las organizaciones durante la implementación de los programas 

fueron objeto de observación naturalista, destacando las Ferias de Salud, la 

Formación profesional, Conferencias en contextos educativos y marchas de 

sensibilización entre otros eventos.  

Partiendo del presupuesto de que los datos recogidos a partir de 

diferentes técnicas de investigación, por sí solos, no responden a los 

problemas que dirigen esta investigación, incluso correspondiendo a los 

resultados del estudio el permitir formular conclusiones, se torna importante 

una etapa que se ocupa del análisis del material reunido, aunque en realidad 

esto es un procedimiento transversal que se inicia con la elaboración de los 

instrumentos de pesquisa, la selección de los entrevistados y de los contextos 

de observación y la interpreación de los datos recogidos hasya la formulación 

de las conclusiones. 

Se recurrió al programa informático AQUAD FIVE como una valiosa 

herramienta de análisis para la interpretación de los resultados de las 

entrevistas y los Grupos Focales. La herramienta, sobre todo, permitió una 

variedad de posibilidades de análisis, fue fundamental en el agrupamiento de 

los fragmentos de textos por catégorías. Teniendo en cuenta el volumen del 

material recopiado aseguró un procedimiento que, por otros medios habrían 



Resumen 

 

29 

resultado más lento y menos riguroso. Los pasos seguidos se ilustran en la 

Figura 1.  

 

Figura 1R- Pasos en el análisis con Aquad-Five 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Garcia Garrido (1996) 

 

5. Descripción de organización gubernamental (ICIEG) 

En la secuencia de Gobierno instituido tras las primeras elecciones libres 

en Cabo Verde, por Decreto-Lei n 1/94, se crea el Instituto da Condição 

Feminina (ICF), el organismo gubernamental que tendría como misión 

promover “la igualdad de derechos entre hombre y mujer, la efectiva y visible 

participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, económica y 

política, así como del desarrollo del país (Estatutos do ICF, s/data). 

En este capítulo V se introduce, previamente, la descripción de la 

situación de la Mujer en Cabo Verde en cuanto a los factores que son de 

especial relevancia en la realidad caboverdiana y el análisis de los 

presupuestos de igualdad y equidad de género en la vida pública y privada en 
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Cabo Verde. De este modo, se presenta el contexto en que se desarrolla la 

acción de las cuatro unidades de estudio objeto de la presente investigación. 

Se analiza la hipótesis de naturaleza endémica, quizá congénita, de 

inequidad en las relaciones de género en Cabo Verde, cuyas secuelas 

aumentadas encuentran en la esfera privada un nicho privilegiado. Esta 

opinión, de muchos estudiosos admiten el presupuesto de que la igualdad y 

equidad de género en la vida privada parte de una herencia colonial en que el 

régimen jurídico portugués subordina a la mujer de las colonias en relación al 

hombre, como afirman especialmente Calengo, Galan e Coelho (2011, p.17): 

“una tradición colonial jurídica que no reconocía la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, en especial en lo relativo a los derechos de acceso y 

control de los recursos naturales (tierra, agua, etc.) y los derechos civiles 

(matrimonios, herencia, contratos)”. Retoman esta idea Correia y Silva (1995, 

p. 40) con el fragmento de una descripción del siglo XVI,que da cuenta de que 

la mujer no formaba parte de los censos, en cuanto a lo discriminada que era: 

“el autor del ‘censo’ no hace niguna mención a categorías importantes como a 

los ‘forros negros’, forasteros, mareantes o mujeres solteras. Sólo considera a 

los vecinos y moradores (entiéndense como hombres honrados y propietarios)”. 

Bravo señala las implicaciones que los presupuestos históricos tienen en 

las relaciones sociales de hombres y mujeres en Cabo Verde, con 

consecuencias en los procesos de igualdad y equidad. Más que de una batalla 

jurídica se trata de una de mentalidades, por lo que el recorrido es largo y 

complejo:  

“reeducar nuestras mentes significa entonces, lo reiteramos, reorientarlas para 

sintonizar con nosotros mismos, para girar en torno a nosotros, para que 

nosotros, los de este contexto múltiple, diverso, diferente e intercultural seamos 

nuestro eje y referente natural” (Bravo, 2004, p. 43). 
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El Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) 

El ICF se transforma en ICIEG el 10 de julio de 2006, con la visita del 

Primer Ministro, Dr. José Maria Neves6, a la institución en Marzo de ese mismo 

año; cambio que se ratificaría por el Decreto-Lei n.º29/2006. 

El ICIEG es, estatutariamente, una institución de representatividad 

nacional. Tiene su sede en la ciudad de Praia de la Isla de Santiago, mas tiene 

representación en todas las localidades del país, a través de sus estructuras y 

ramificaciones ajustadas para cada contexto, especialmente delegaciones y 

comisiones y otras formas de representación. Con todo, las limitaciones de 

presuepuesto son barreras para que la asociación con Cámaras Muncipales y 

ONGs tengan vías más fuertes. En el ámbito de su misión, regula sus acciones 

con el objetivo general de “promover políticas de la igualdad de derechos entre 

hombre y mujer y la efectiva y visible participación de la mujer en todas las 

esferas de la vida social, económica y política, así como en el desarrollo del 

país” (art. 3.1. de sus Estatutos). 

 

6. Descripción de las Organizaciones No Gubernamentales 

Se escogieron tres ONGs de causas femeninas en Cabo Verde, cuyas 

principales características se ilustran resumidamente en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 José Maria Neves es Primeiro Ministro de Cabo Verde desde de 2001 hsata la actualidad. 
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Tabla 3R. Resumen descriptivo de las ONGs objeto de estudio 

ONG FUNDACION OBJETIVO 

Asociación de Apoyo a la 
Autorpomoción de la 
Mujer (MORABI) 

ONG fundada en 1991, 
registada como persona 
jurídica el 28 de Marzo de 
1992 y reconocida, 
oficialmente, como persona 
colectiva de utilidad pública 
general por Decreto-Lei 
nº65/95 de Outubro de 1995 

Inserción y mejora de la posición 
de las mujeres cabo-verdianas, 
a través de la promoción de su 
participación efectiva y 
reconocida en el proceso de 
desarrollo económico-social, 
cultural y político de sus 
comunidades y del país 

Organización de Mujeres 
de Cabo Verde (OMCV) 

En el contexto del régimen 
político de partido único, el 27 
de Marzo de 1981, en una 
Conferencia convocada al 
efecto de la creación de 
OMCV, con estatuto de 
“organización de masas”. 
 
En Noviembre de 1991, en el 
contexto de una democracia 
pluripartidaria se convierte en 
una ONG, sin fines lucrativos, 
de ámbito nacional, dotada de 
personalidad jurídica, 
financiera y patrimonial. 

La OMCV busca, en función de 
sus Estatutos y acciones, 
contribuir a la defensa de los 
intereses específicos de la mujer 
cabo-verdiana, en la búsuqeda 
de su propria afirmación, 
buscando su promoción cultural, 
política, social, económica y su 
plena integración en el proceso 
de desarrollo de Cabo Verde.  

Associación Cabo-
verdiana para la 
Protección de la Familia y  
(VERDEFAM) 

Fundada en Marzo de 1995, 
sus Estatutos se aprobaron 
por Decreto-lei nº 65/97 de 29 
de Outubro. 

Ayudar al Gobierno y otras 
ONGs en la promoción de la 
salud pública.  
En su origen esta ONG estaba 
constituida por un grupo de 
activistas, hombres y mujeres, 
que tenían en común la 
ideología de que la 
sostenibilidad  
económica, social, politica ey 
cultural de una nación se funda 
en la familia. 

Fonte: Elaboração própria 

 

7. Síntesis Comparativa 

En este capítulo se realiza la yuxtaposición y comparación entre las 

ONGs -MORABI, OMCV y VERDEFAM- y la OG ICIEG, en los diferentes 

aspectos que determinan el cumplimiento de la misión específica de cada una 

de ellas. Compara las tres ONGs que intervienen en el campo de las políticas 

sociales de promoción de los derechos humanos de la mujer cabo-verdiana con 

una OG que asume la misma misión en un mismo contexto. Con ello se trata 

de encontrar respuestas a una de las cuestiones de partida de esta 
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investigación, que porcuraba saber si existen en Cabo Verde articulaciones 

entre las políticas públicas y privadas en materia de promoción de la igualdad y 

la equidad de género. Al comparar, se consigue no sólo identificar las 

articulaciones sino, fundamentalmente, formular una visión y una conciencia 

crítica en torno a la “eficacia de esas articulaciones” para eliminar todas las 

formas de violengia de género. Se sabe que esta violencia es una barrera para 

el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el perfil demográfico y 

socioeconómico del país, por lo que las mejores políticas para su eliminación 

son las que reúnen mayores sinergias y generan intervenciones 

multisectoriales y multidisciplinares.  

En este capítulo se intenta aprehender los fundamentos relativos a la 

homogeneidad del público destinatario, su misión, objetivos, principios y 

valores que sustentan las cuatro unidades estudiadades, buscándose las 

particularidades, las identidades y las complementariadades entre ellas, en una 

perspectiva analítico-explicativa. 

De este modo, en la yuxtaposición se incide en las siete categorías de 

análisis evidenciadas en la descripción de las unidades de estudio: las 

particulaaridades históricas, ideológicas, sus objetivos como organización, sus 

finalidades, su estructura orgánica y su funcionamiento, las formas de 

captación de recursos, los programas de educación para la ciudadanía y las 

asociaciones establecidas entre si, con el Gobierno en particular, y con el 

Estado en general. Se ha seguido lo que Martini (1996, p. 35) considera 

fundamental para construir “las abstracciones y teorizaciones sobre el 

fenómeno investigado, que nos permitirá volver a lo real a fin de transformarlo”. 
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8. Conclusiones 

El orden deomcrático instituido en el periodo de post-independencia en 

Cabo Verde, basada en la igualdad de derechos humanos, resultó, 

transcurridos cuarenta años, en un código jurídico legal que anula toda la 

producción jurídica colonial generadora de prejuicios y mitos que impiden a la 

mujer caboverdiana ejercer su plena ciudadanía. Todavía entre la ley y la 

realidad hay un gran foso, a pesar de los esfuerzos, no siempre ajustados a 

primar la diferencia, tratando por igual o desigual los distintos casos, lo cual 

desvía el posible impacto de la ley. 

La lucha para la inserción socio-económica y cultural, a partir de la 

estrategia de desarrollo basada en el género, incorpora desafíos compartidos 

por los sucesivos gobiernos caboverdianos y por las ONGs de promoción 

femeninas, a través de acciones autónomas, directas e indirectas, bajo la forma 

de convenios, contratos de actuación en redes públicas y privadas. La cuestión 

de la igualdad y la equidad social es tan cultural como desigual son las 

sociedades. Luego los cambios pasan por procesos de contrucción y 

deconstrucción de conceptos y de relaciones que se desencadenan y se 

alimentan en contextos públicos y privados. Así, la complejidad de la 

democratización de las relaciones de género es tan compleja como el despeje 

de las acciones afirmadoras de los procesos de igualdad enter hombre y mujer, 

exigiendo que las políticas públicas y privadas se articulem y confluyan en los 

mismos objetivos y ámbitos de representación, participación y poder. 

MORABI, OMCV y VERDEFAM emergen de esta escena de modelos 

sexistas de relación, de poder efectivo y de progreso económico, político y 

cultural, como las tres mayores ONGs y el ICIEG, a su vez, como la única OG 
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cuyas acciones desencadenan un proceso irreversible de transformación de las 

mentes, de las políticas y de las relaciones en Cabo Verde, en la búsqueda de 

la razón y de la ética de la democracia modern, llevando al centro de la 

discusión y de la toma de decisiones la problemática de la paridad y de la 

iguadad de derechos, desnudando los prejuicios forjadores de las más 

diversas, estigmatizantes y peligrosas formas de violencia de género. Estas 

organizaciones asumen un papel relevante de gran notoriedad social que les 

vale el apellido de organizaciones de promoción femenina, en la perspectiva de 

igualdad y equidad de género y protagonizan una alianza en sintonía con las 

políticas públicas y sociales de defensa de mayor justicia social y construcción 

de una sociedad de univesalización de los accesos. 

ICIEG es una OG de los años noventa, representativa de la voluntad 

política de los gobiernos democráticos y pluralistas para corregir las asimetrías 

de género y combaitr las discriminaciones de género, y implantar una 

gobernanza sostenible. El ICIEG es una organización que capta los recursos 

internacionales destinados a los Objetivos del Milenio en materia de género y 

articula las políticas tanto gubernamentales como no gubernamentales en la 

lucha por la elminiación de los indicadores de desigualdad social de género, de 

violencia de género, las prácticas sexistas y toda otra forma, en cierto modo 

inconstitucionales, de subordinación de la mujer. El ejercicio de sensibilización 

en todas las esferas de la sociedad sobre las desigualdades sociales de género 

concomitantes a la advocacy junto a las estrcuturas decisorias para su 

eliminación. El Lazo Blanco, la Ley de Violencia de Género, la integración del 

enfoque de género en algunas autarquías del país y algunas empresas son 

éxitos verdaderamente del ICIEG en asociación con las ONGs objeto de 
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estudio y las antenas de la sociedad civil. Leyes que incentivan el 

desbloqueamiento de las barreras a una mayor participación de la mujer en la 

política, no obstante ser controvertidas, como por ejemplo la aprobación de una 

ley de cuotas, son resquicios de una sociedad “con formato” masculino. Hay 

mucha hipocresía de estirpe machista en materia de igualdad en la política. 

Cada vez hay más interés por la política y participación femenina en ella, pero 

la realidad es que tienen poca visibilidad, porque quienes confeccionan las 

listas electorales siguen bajo el poder masculino. Aún les queda mucho por 

hacer al ICIEG y a las ONGs estudiadas en este asunto.  

Partiendo del presupuesto de que la democracia y el sentido de 

pertenencia nacional son fundamentales para el éxito y el desarrollo de los 

Estados, estructurada esa democracia en los principios de los derechos 

humanos, se reconoce la importancia de la complementariedad en la 

intervención social de MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG en el 

archipiélago. Son organizaciones que convergen en términos de acciones de 

ciudadanía, misión, valores y principios. Ambas tiene el foco en 

potenciar/educar para la ciudadanía a los socialmente desfavorecidos, siendo 

los referentes geográficos de los beneficiarios (rural/urbano) irrelevants. Sus 

programas, poco diferenciados entre sí, se dirigen a la defensa y promoción de 

los derechos humanos de la mujer, acentuándose la preocupación por la 

violencia, la eliminación de todas las formas legales y convencionales de 

discriminación, la lucha contra la pobreza y el desempleo, sensibilizando e 

interviniendo en estos temas. 

Todsa ellas se vienen esforzando para integrar el enfoque de género en 

sus planes de acción. Esta forma de actuar es el clímax de una convergencia 
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de los programas de MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG, cuyo binomio de 

educar para empoderar, y formar para actuar allí donde el Estado no llega o, 

simplemente, se retira, es la constante. Los programas de microcréditos y 

formación profesional ilustran ese binomio de corte más feminista en el caso de 

OMCV y de corte más enfocado a la cuestión de género en los casos de 

MORABI, VERDEFAM e ICIEG. 
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INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________ 

 
 

 

Falar das políticas públicas e privadas de inserção sócio-económica e 

cultural da mulher cabo-verdiana no desenvolvimento, objecto do presente 

estudo, implica um reconhecimento do amadurecimento da cultura democrática 

do país. Só uma sociedade que se inova politicamente é capaz de, em menos 

de meio século, libertar-se do colonialismo e da misoginia institucionalizada 

juridicamente, para abrir possibilidades de diálogo e sinergias entre o Governo 

e a sociedade civil organizada, na procura de caminhos e instrumentos que 

desfazem seis séculos de subalternização e inferiorização da mulher. É neste 

contexto democrático que situa esta investigação, numa abordagem 

comparativa, em que se procura apreender o papel das Organizações Não-

Governamentais (ONGs) e o do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e 

Equidade de Género (ICIEG) no processo de mudanças paradigmáticas do 

desenvolvimento nacional. 

Partindo da premissa de que o processo de inserção da mulher nas 

esferas do desenvolvimento aloja-se num forte investimento nas articulações 

entre as políticas públicas e privadas de educação e formação que atendam às 

especificidades, interesses e necessidades deste público-alvo, o objecto do 

estudo estende-se à compreensão da problemática da relação género em 

Cabo Verde, enquanto condicionalismo da igualdade e equidade dos direitos 



Introdução 

 

40 

da mulher. Deste modo, analisar o papel que, em Cabo Verde, as ONGs de 

causas femininas têm tido no processo pedagógico de empoderamento da 

mulher, visando quebrar as barreiras anuladoras das políticas públicas de 

combate a todas às formas de violência baseada no género, bem como o papel 

do ICIEG na integração, articulação e advocacia das políticas do Governo e da 

sociedade civil em matéria do desenvolvimento sustentável do país, baseadas 

na perspectiva da transversalidade género em todos os domínios da 

administração pública nacional, corporiza o estudo nos seus campos 

conceptuais, metodológicos e resultados. 

A mudança de mentalidades e a promoção de condições materiais da 

mulher cabo-verdiana se afiguram como imperativos para que a igualdade de 

direitos e de oportunidades, definida na primeira Constituição da República de 

Cabo Verde (1980) venha a conhecer materialização prática, ou seja, que 

passe do domínio das leis e se converta numa forma estar e de agir dos 

cidadãos e das cidadãs, em todos os domínios da vida pública e privada. 

O protagonismo da mulher na História, durante muito tempo, teve um 

destaque secundário e inferior, fruto do habitus género associado a uma 

histórica organização social baseada nas divisões de género (Bourdieu, 1999)7 

e pedagogias patriarcais e machistas. Para este sociólogo francês, a história 

das mulheres sempre foi uma história de dominação, assumida sob a forma da 

violência simbólica e reproduzida no quotidiano através da educação formal, 

não formal e informal, sendo a família, a escola e os meios de comunicação 

                                                 
7
 Pierre Bourdieu utiliza o conceito habitus para explicar a (re) produção e a persistência da 

dominação género, ou seja a dominação masculina. O sociólogo conceptualiza habitus como 
um sistema (socialmente construída) de disposições cognitivas e somáticas, modo de ser, 
estado habitual, especialmente do corpo, sujeita à inércia. Para o autor este dado, que é 
subjectivo, acaba por ser reforçado perante uma ordem social que é objectiva e que as divisões 
género se manifestam através da dominação masculina. 
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social, bem como o próprio Estado e os seus Governos sucessivos os 

principais agentes legitimadores da ordem. 

 

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as relações 

sociais de dominação e de exploração que estão instituídas entre os gêneros, 

se inscrevem, assim, progressivamente em duas classes de habitus diferentes, 

sob a forma de hexis corporais opostos e complementares e de princípios de 

visão e de divisão, que levam a classificar todas as coisas do mundo e todas a 

práticas segundo distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o 

feminino (Bourdieu, 1999, p. 41). 

 

Bourdieu (1999, pp. 103-104), ao explicar como ocorre a reprodução da 

dominação masculina nas sociedades ocidentais, concretizada na assunção de 

papéis sociais que submetem e subjugam a mulher, diz: 

 

O trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três 

instâncias principais, a Família, a Igreja e a Escola, que, objectivamente 

orquestradas, tinham em comum o fato de agirem sobre as estruturas 

inconscientes. É, sem dúvida, à família que cabe o papel principal na 

reprodução da dominação e da visão masculinas; é na família que se impõe a 

experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da representação legítima 

dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. Quanto à Igreja, 

marcada pelo antifeminismo profundo [...] ela inculca (ou inculcava) 

explicitamente uma moral familiarista, completamente dominada pelos valores 

patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade das mulheres 

[....] Por fim, a Escola, mesmo quando já liberta da tutela da Igreja, continua a 

transmitir os pressupostos da representação patriarcal (baseada na homologia 

entre a relação homem/mulher e a relação adulto/criança) e sobretudo, talvez, 

os que estão inscritos em suas próprias estruturas hierárquicas, todas 

sexualmente conotadas, entre as diferentes […] faculdades, entre as disciplinas 

('moles ou duras’.), entre as especialidades, isto é, entre as maneiras de ser e 

as maneiras de ver, de se ver, de se representarem as próprias aptidões e 

inclinações. 

 

Assim, entende-se como que através de mecanismos subtis de 

conservação e de reprodução do habitus género, relegada para os bastidores 
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dos acontecimentos devido à sua natureza supostamente “frágil”, quer física, 

quer intelectual e emocional, a mulher ocupou, durante vários séculos, 

limitados espaços sócio-económicos e culturais. Vivendo sob a subordinação e 

submissão do género supostamente “superior” -o homem- se ocupou de papéis 

sociais conotados de pouco valor e, como tal, não qualificados e nem 

quantificados. 

Se, por um lado, a tradição que sustenta a submissão e inferiorização da 

mulher em relação ao homem resulta da “inculcação e incorporação que se 

inicia no processo de socialização infantil e continua através de variadas e 

constantes estratégias educativas de diferenciação” (Carvalho, 2003, p.23), o 

Estado tem sido o órgão que, secularmente, tem vindo a dar corpo legal a esta 

ordem cultural, naturalizando-a nas leis e práticas quotidianas. Sobre este 

papel do Estado, Bourdieu (1999, pp.105-106) explica: 

 

O papel do Estado, que veio ratificar e reforçar as prescrições e as proscrições 

do patriarcado privado com as de um patriarcado público, inscrito em todas as 

instituições encarregadas de gerir e regulamentar a existência quotidiana da 

unidade doméstica. [como] o direito de família […] sua estrutura mesma, com a 

oposição entre os ministérios financeiros e os ministérios de administração, 

entre sua mão direita, paternalista, familiarista e protectora, e sua mão 

esquerda, voltada para o social, [reproduzindo] a divisão arquetípica entre o 

masculino e o feminino, ficando as mulheres com a parte ligada ao Estado 

social, não só como responsáveis por, como enquanto destinatárias 

privilegiadas de seus cuidados e de seus serviços. 

 

 

É sobre este contexto global das relações género que se insere a 

história da mulher. Com efeito, a história da mulher não poderá ser entendida 

como um caso particular da História da Humanidade, mas sim, num contexto 

global daquilo que tem sido as construções filosóficas do feminino ao longo dos 



Introdução 

 

43 

séculos. Fundamentações de natureza religiosa, desde os inícios da 

cristandade e, mais tarde, pretensamente científica consubstanciaram as leis 

discriminatórias contra a mulher, remetendo-a para um lugar inferior na 

sociedade, de sujeição e submissão relativamente ao sujeito supostamente 

superior, o homem. 

No século XII, veicula-se uma nova interpretação do mito da fragilidade, 

da dependência da mulher e da indissolubilidade da união monogâmica, nos 

trechos, por exemplo, de Robert de Liége (apud Duby, 2001, p.51) que 

sustenta: 

 
Se o homem separa-se de sua mulher por causa qualquer motivo que não seja 

fornicação, mutilado de uma costela, já não é completo. Para a mulher é bem 

pior: se abandona seu homem, ela não existirá mais para Deus, pois não é, de 

início, um corpo completo nem uma carne completa, mas apenas uma parte 

oriunda do homem.  

 

A cristalização dos mitos que não favorecem a paridade da integração 

social da mulher em relação ao homem exige mais vigor nos desafios que esta 

terá de empreender na reclassificação do seu estatuto, consequentemente, a 

equidade no usufruto das oportunidades de desenvolvimento que o novo 

Milénio anuncia. 

 O reconhecimento do contributo da mulher em todas as esferas da 

sociedade e a avaliação das barreiras que limitam a sua visibilidade e 

autovalorizarão socioeconómica e cultural, tem suscitado debates públicos e 

medidas institucionais, quer públicas, quer privadas, de promoção da igualdade 

de oportunidades no acesso ao emprego, à educação, à formação profissional 

e à cidadania plena, salvaguardando, contudo, o direito à diferença, que lhes 

advêm, por exemplo, no âmbito da sexualidade e da maternidade. 
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Indubitavelmente, o actual desafio de Cabo Verde já não se contenta apenas 

com equidade de oportunidades do homem e da mulher nas esferas 

socioeconómicas, políticas e culturais mas também, transformar as 

oportunidades numa relação de paridade das relações de género. Sem dúvida, 

a educação/formação deverá passar a ser valorizada como a chave do 

processo de transformação social. 

De salientar o papel das Organizações não-governamentais, com 

destaque para a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), da 

Associação Cabo-verdiana de Auto- promoção da Mulher (MORABI) e a 

Associação Cabo-verdiana para a Protecção da Família (VERDEFAM) pelo 

protagonismo que tiveram a partir da década de 1980 na educação, 

sensibilização, informação e orientação da mulher, permitindo que esta 

começasse a consciencializar-se do dever e do direito de partilha, de co-

responsabilidade, de comunhão e de visibilidade nas decisões e políticas de 

interesse local e nacional. Segundo o Relatório de Cabo Verde a respeito da 

implementação da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Descriminação das Mulheres (ICIEG, 2007, p. 162):  

 

A primeira organização vocacionada a tratar de assuntos específicos relativos 

às mulheres –não obstante, de início, fosse uma organização de massa ligada 

ao Partido no poder, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde 

(PAICV)– foi a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) criada em 

1981. Nela participaram muitas mulheres que estiveram envolvidas no 

processo de libertação do país. Esta organização, que ainda se encontra em 

funcionamento, contribuiu para a diminuição do analfabetismo, sobretudo entre 

as mulheres e no meio rural, para a criação de jardins infantis, para a 

introdução de políticas de planeamento familiar, de políticas de integração da 

mulher no desenvolvimento do país e na produção de legislações que 

contemplassem uma perspectiva de género. 
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A partir de 1991, altura da instauração do regime pluralista em Cabo 

Verde, a ordem política instituída, abre espaços para debates ao nível da 

sociedade civil que se mobiliza na procura de estratégias para a solução dos 

problemas sociais, nomeadamente, a integração dos socialmente excluídos. As 

ONGs, criadas a partir dos finais de 1980 ganham, então, uma dinâmica 

extraordinária e se assumem como parceiros úteis dos Governos no 

desenvolvimento de programas de promoção comunitária, luta contra a 

pobreza, fomento do micro-finanças, entre outras, sendo as mulheres, chefes 

de família e sem emprego as principais beneficiárias. Ainda, de acordo com o 

mesmo Relatório (ICIEG 2007. p. 163): 

 
Uma das maiores organizações que trabalham com o micro-crédito na 

República de Cabo Verde é a Morabi (Associação de Apoio à Auto-Promoção 

da Mulher no Desenvolvimento), criada em 1992, que através do acesso ao 

micro-crédito ou apoio às micro-empresas visa gerar emprego e rendimento. 

Os dados referentes a Janeiro de 2005, informam que a Morabi concedeu 

6.649 créditos, dos quais 6.512 eram para mulheres chefes de família e 137 

foram destinadas a homens. Ressalta-se, ainda, que a maioria destes micro-

créditos são destinados para o desenvolvimento de actividade comercial e uma 

menor parcela para a actividade agrícola. 

 

Importa-se, assim, reflectir sobre a relevância dos programas das 

organizações femininas, governamentais e não-governamentais, neste 

processo de importantes transformações e da educação para a mudanças das 

mentalidades nas relações de género, na relação com o poder, com a 

sexualidade, fundamentalmente, ainda, no nosso país pesam as tradições. 

Não obstante uma significativa tendência para mudanças cuja meta é 

colocar a mulher em situação de paridade com homens, há-de se continuar a 

investir na educação e formação profissional, visando mudanças no saber-

fazer, ser e estar da mulher na sociedade. Apesar das intervenções dos vários 
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governos pós-independência na educação de adultos, a baixa instrução e 

escassa formação profissional persistem superior nas mulheres, com 

implicações nas relações de poder. Esta é uma realidade ilustrada nos dados 

estatísticos relativamente ao perfil da administração pública cabo-verdiana e de 

empresas privadas em que se nota uma situação da manutenção e reprodução 

de estereótipos que feminizam determinados sectores, com implicações nas 

divisões do poder. Efectivamente, a título de exemplo e conforme os dados do 

INE (2011), assiste-se a discriminação género em vários domínios profissionais 

e praças laborais, nomeadamente na administração pública (49,6% mulheres 

para 50,4% homens), serviço empresariais do Estado (43,8% mulheres para 

56,2% homens), serviço empresarial privado (32,1% mulheres e 

67,9%homens), formas armadas (2% mulheres e 98% homens), no trabalho 

familiar não remunerado (62,1%,muheres e 37,9% homens), trabalhador em 

casa da família (74,1% mulheres e 25,4% homens), denunciando a 

necessidade de política públicas e privadas capazes de eliminar as barreiras de 

desenvolvimento cristalizadas por uma mentalidade que inferioriza a mulher, 

feminiza algumas actividades profissionais e masculiniza outras. 

Face a este cenário de desigualdades e iniquidades de oportunidades, a 

opção por Cabo Verde e para as três ONGs -MORABI, OMCV e VERDEFAM-, 

no âmbito do presente estudo, prende-se com razões que auguram paradigmas 

de desenvolvimento em que a relação entre o PIB per capita, o 

desenvolvimento humano e as relações do poder baseadas no género não se 

contradizem.Com efeito, torna-se preocupante para um país que ascende ao 

nível de desenvolvimento médio, quando mais metade da sua população 
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debate-se com ausência de políticas eficazes que lhe liberte das heranças de 

misoginia. 

Embora a problemática seja multidimensional e a sua abordagem 

multidisciplinar, o estudo ancora-se privilegiadamente nas Ciência de 

Educação, ramo Educação Comparada, por partir do pressuposto que a 

educação é o pilar que sustenta a cadeia de relações humanas nos seus 

diferentes domínios. Defende-se, ainda, que a educação seja o instrumento 

mais eficaz na capacitação da mulher para fazer as suas próprias escolhas, 

alcançar a liberdade e fruir da sua sexualidade de forma livre, saudável e 

segura.  

A comparação das políticas públicas e privadas de inserção 

socioeconómica e cultural da mulher cabo-verdiana no desenvolvimento requer 

um estudo que se aloja entre as permanências das tradições e os progressos 

da modernidade, capaz de produzir mudanças relativamente às oportunidades 

de participação e de valorização da mulher cabo-verdiana na cena nacional, 

regional e internacional. Melhor dizendo, políticas que tenham em conta as 

especificidades da mulher na sua diversidade, diferenças e potencialidades, 

enquanto estratégias efectivas de inserção, em detrimento das discursivas, das 

retóricas e falocêntricas.  

Daí nasceu o projecto que se estriba num estudo de caso que focaliza 

quatro organizações de promoção dos direitos da mulher, na perspectiva de 

género, sendo três não-governamentais e uma governamental. As razões que 

justificam a escolha da MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG como objectos 

da presente investigação merecem algumas considerações. Com efeito, a 

OMCV e a MORABI são as duas primeiras ONGs criadas em Cabo Verde com 
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objectivos específicos de promoção da mulher e de luta contra a violência aos 

direitos das mulheres, sem desmerecimento à atenção que a CARITAS, desde 

sempre deu a esta causa, talvez movida por filosofias de base diferentes. 

Ambas, ao longo do seu desenvolvimento, foram ampliando o seu campo de 

actuação, enquadrando a luta pelos direitos da mulher na perspectiva da luta 

pela dignidade humana. Querendo dizer que se distanciaram progressivamente 

dos propósitos dos movimentos meramente feministas e ou partidários, como 

inicialmente foram conotadas, para se afirmarem como organizações de luta 

contra a discriminação de género e de apoio social ao desenvolvimento 

sustentável.  

A Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) foi criada em 

Março de 1981, enquanto organização de massa, numa altura em que o 

Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) era o partido 

único, força dirigente da nação. Com a queda do regime monopartidário em 

1990, que culminou com a perda das eleições do PAICV em 1991, inaugura-se 

uma nova era política em Cabo Verde, caracterizada por um maior 

amadurecimento democrático do país. É nesta década que a OMCV se 

transforma em uma ONG com vocação para a inserção económica, politica, 

cultural e social das mulheres de Cabo Verde. Neste âmbito tem promovido 

acções educativas e formativas das mulheres, através da alfabetização de 

adultos, planeamento familiar, criação de jardins infantis comunitários, centros 

de promoção feminina, actividades geradoras de rendimentos, cooperativas de 

mulheres e actividades de micro-crédito e, sobretudo, de advocacia juntamente 

com outras ONGs e o ICIEG, na produção legislativa protectora dos direitos da 

mulher. A antiguidade, a representatividade no país e na diáspora, as origens, 
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os princípios e finalidades desta ONG, a mais antiga organização de mulheres 

em Cabo Verde, fazem com que ela tenha âmbito nacional e reconhecimento 

social. 

A Associação de Apoio à Auto-promoção da Mulher no Desenvolvimento 

(MORABI) é uma ONG criada em Março de 1992, com o objectivo de promover 

a capacidade de intervenção da mulher em todos os domínios da vida social, 

política, económica, jurídica e cultural, em paridade com os homens. Em 1992, 

a taxa de analfabetismo da mulher em Cabo Verde tinha conseguido um 

retrocesso considerável, pelo que a alfabetização não constituiu uma prioridade 

para esta Organização, tendo privilegiado o micro-crédito, a formação 

profissional em diversos níveis, o desenvolvimento comunitário, saúde sexual e 

reprodutiva e a advocacia para os direitos da mulher, em diversas instâncias do 

poder, como as principais áreas de intervenção. 

A Associaçao Cabo-Verdiana para a Protecçao da Familia 

(VERDEFAM), entre as três ONGs, é a mais jovem. Nasceu de um contexto de 

transição epidemiológica em Cabo Verde. Nesta transição o VIH/SIDA e outras 

infecções sexualmente transmissíveis (IST) começaram a constituir motivos de 

preocupação para o país, a nível do Governo e da sociedade civil. Tendo em 

conta as recomendações de Beijing em matéria da saúde sexual e reprodutiva 

da mulher e às ameaças da saúde pública no país, factor de entrave ao 

processo de desenvolvimento sustentável, criou-se a ONG com a missão de 

educar para mudanças de comportamento e atitudes dos jovens, sobretudo, 

referentes à liberdade da fruição sexual, salvaguardando-se a segurança 

pessoal e social, bem como encarando a maternidade ou paternidade como 

direitos de escolha. 
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O ICIEG integra o estudo de caso, na qualidade da única organização 

governamental em Cabo Verde que se dedica exclusivamente à promoção e 

implementação das políticas de igualdade de género no país. Tem a função de 

integração e articulação das políticas e acções dos vários sectores do governo, 

da justiça e do legislativo, reunindo as sinergias para eliminação das barreiras 

falocêntricas, machistas e patriarcais que desmobilizam a luta pelo direito da 

mulher. O Governo criou o ICIEG na sequência das orientações do Beijing de 

1995, relativamente à transversalidade das politicas de género em todos os 

sectores da administração pública, visando a igualdade e a equidade de género 

em todos os domínios da participação pública. Tem um papel de advocacia 

permanente na emanação de leis que protegem as mulheres de todas as 

formas de violência baseada no género, que as descriminam e as inferiorizam. 

A particularidade do ICIEG em relação às ONGs que integram o estudo é a de 

ser uma instituição governamental enquanto as outras resultam da sociedade 

civil organizada, na defesa dos interesses nacionais, O ICIEG representa a 

vontade e o empenhamento político do Governo na garantia dos direitos 

constitucionais dos cidadãos e das cidadãs. 

O estudo comparativo intencionou analisar a natureza das relações entre 

as políticas do governo e as das ONGs e compreender como é que os poderes 

públicos e privados em Cabo Verde se mobilizam se articulam e se cooperam 

na procura de soluções para causas sociais. Observou-se similitudes, 

complementaridades e diferenças de quatro organizações com histórias e 

percursos diferenciados, unindo-se na missão. Questões de foro, 

fundamentalmente, ideológicas, metodológicas, tutelares, abrangência 

geográfica e programas são os factores diferenciadores, enquanto o público-
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alvo, estratégias de captação de recursos, parceiros e modelos de gestão são 

os aspectos unificantes. 

A ideia que norteou a pesquisa vincula-se à crença que se hipoteca no 

princípio de que a igualdade dos direitos do homem e da mulher só se 

conseguem com a apreensão do conceito hodierno e holístico de género a 

todos os níveis estruturais da sociedade. Assim, o processo educativo terá se 

ser transversal, começando pela família, seguindo-se para os contextos formais 

de educação e formação em todas as suas etapas, Admite-se que se a 

educação género não se ocorrer na família, por exemplo, o investimento que se 

faz, mais tarde no combate à VBG é muito mais oneroso, facto que se vive hoje 

na sociedade cabo-verdiana nascida do colonialismo e do patriarcalismo. 

Augura-se uma finalidade que seja, a partir dos resultados do estudo, 

promover, reflexões sobre estratégias pedagógicas de educação e promoção 

dos direitos e de igualdade de género utilizadas pelas ONGs e as OGs 

nacionais, visando construir teorias que suscitam a correcção e ou a inovação 

de procedimentos, métodos e recursos de actuação. Um país em que o seu 

sector público e privado, governamental e não-governamental estejam 

desarticuladas e desconectadas não pode ser considerado de democrática, de 

boa governação e estará muito longe de atingir o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) a nível dos parâmetros universais. Não estará seguindo a via 

ideal de para a diminuição das situações de desigualdade social, com base no 

sexo a que as pessoas pertencem.  

Assim, se a persistência de tradições que descriminam a mulher 

continua a ser uma realidade em Cabo Verde, país em que a mulher e o 

homem têm, constitucionalmente, a igualdade de direitos e que o acesso e 
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sucesso feminino à educação já é um dado real, leva-se a inferir que o quem 

educa e o como educar dão corpus deverão ocupar debates e estudos. 

Na procura das respostas para as inquietações em torno das políticas 

educativas implementadas pelas ONGs e pela OG, no quadro dos direitos 

humanos da mulher, estruturou-se o estudo em quatro partes e seis capítulos, 

complementados por uma introdução, referências legislativas e bibliográficas e 

anexos. 

A introdução apresenta o tema da investigação, a caracterização e 

delimitação do objecto de estudo, bem como as motivações subjacentes à 

eleição desta linha e objecto de investigação. 

A Primeira Parte intitulada “Fundamentação Teórica” apresenta um 

amplo referencial teórico, estruturado em três capítulos em que se procurou 

desenhar o estado da arte do tema. Uma aturada pesquisa a temática 

proporcionou reflexões criticas que permitiu identificar os conceitos e 

paradigmas de compreensão do objecto de estudo. Para isso, uma incursão à 

literatura sobre as teorias de igualdade e equidade de género, os modelos de 

organização da vida pública e privada e as ideologias subjacentes ao 

desenvolvimento social, constituíram o referencial teórico que sustentou as 

análises de todo o material recolhido no processo do estudo de caso, as 

inferências e as conclusões. Como abona Salomon (1991, p.139) “O 

pesquisador ao desenvolver para o leitor o assunto, deixa de ser por um 

momento o investigador para se tornar filósofo do seu trabalho”. 

A Segunda Parte intitulada “Estudo de Caso”, estrutura-se em três 

capítulos designados de processo metodológico, descrição do ICIEG e 

descrição das ONGs, MORABI, OMCV e VERDEFAM, respectivamente. O 
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Capítulo processo metodológico consiste em um conjunto de abordagens, 

técnicas, métodos e processos utilizados, visando encontrar respostas para a 

problemática do tema estudado, às perguntas de partida e aos objectivos que 

despertaram as motivações e os limites da curiosidade científica, subsidiando o 

percurso do projecto à tese.  

A Educação Comparada constituiu no método central do estudo e a sua 

escolha parte da linha do pensamento de Filho e Bergstrom (2014) que 

consideram “comparar como um recurso fundamental nas actividades de 

conhecer”, por conseguinte, um instrumento eficaz para apreender a essência 

das intervenções das ONGs, MORABI, OMCV e VERDEFAM no seu misto 

quotidiano de competição e cooperação, de busca de protagonismo político, 

social e solidariedade, tecidas em uma rede de inter-relações e de relações 

com o ICIEG e outras instituições governamentais e não-governamentais 

nacionais e internacionais, que as identificam e as caracterizam. O método 

comprativo proporcionou ir ao pulmão das organizações e conhecer as 

estratégias alocadas na mobilização de parceiros e sensibilidades para uma 

causa comum, e que integra os Objectivos do Milénio -a eliminação das 

desigualdades sociais baseadas no género- e os Planos do Governo de Cabo 

Verde, nas suas sucessivas legislaturas de que são exemplos mais próximos 

os Planos de 2000-2011 e 2011-2016.  

Deste modo, os capítulos VI e VII, integrantes da segunda parte, 

desenvolveram-se na descrição minuciosa do ICIEG, e das ONGs, MORABI, 

OMCV e VERDEFAM, a partir de categorias de análise previamente 

estabelecidas. Assim, a Organização Governamental e as ONGs foram 

descritas tendo em conta a história e ideologia, objectivos, público-alvo, gestão, 
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captação de recursos, parceiros e acções de educação para a cidadania de 

cada uma delas em relação a esta etapa do método comparativo. Considera 

García Garrido (1996, p.158) que: 

La adopción de una o varias hipóteses nos introduce ya abiertamente en 

terreno comparativo y nos avisa sobre la necesidad de reemplazar nuestar 

actitud anterior fundamentalmente analítica por una actitud fundamentalmente 

sintética globalizante. 

 

A descrição simultaneamente exaustiva e sintética e resultou, quer dos 

dados captados pelas entrevistas, grupos focais e observação naturalista, quer 

a partir da documentação subjacente às instituições e foi apresentada de forma 

fundamentalmente gráfica, em forma de quadro, diagramas esquemas e tablas, 

como recomenda García Garrido (ob. cit.). 

O capítulo VII intitulado “Síntese Comparativa” apresenta o resultado do 

apuramento dos aspectos convergentes, divergentes e de complementaridade, 

incorporadas às semelhantes e a diferenças entre as ONGs, fazendo jus aos 

critérios de comparação. Preocupando-se com a relevância das sínteses 

comparativas na provocação de debates públicos susceptíveis de provocar 

questionamentos passiveis de imprimir mais e melhor eficiência e eficácia na 

coordenação e articulação de políticas públicas e privadas de direitos 

humanos, com o reforço da perspectiva de género, integram esta parte do 

trabalho, três eixos de comparação: (i) Análise comparada das articulações e 

parcerias; (ii) Análise comparada dos objectivos, natureza e níveis de 

intervenção; (iii) Análise comparada dos programas e resultados. 

O capitulo VIII inclui as conclusões, as implicações do estudo e as linhas 

abertas de investigação. Sendo toda a investigação desenrolada em torno de 

uma problemática e perguntas de partidas orientadas por uma linha de 
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objectivos que deu corpo a todo o processo de (des)construção, as conclusões 

nada mais são do que respostas teóricas fundamentadas nas inferências 

resultantes de um jogo intelectual entre as teorias e os factos e, sobretudo, 

traduzem a apreensão da realidade conseguida até os limites da capacidade 

cognitiva e criativa da investigadora. Reconhecendo que uma pesquisa nunca 

produz resultados que fecham todas as hipóteses de exploração e que as 

conclusões nunca chegam a responder os objectivos preconizados na sua 

totalidade, consta desta parte da tese um tópico fundamental, intitulado “linhas 

abertas do estudo”. Estas deixam pistas que podem ser objecto de pesquisas 

futuras, de forma a melhor compreender o objecto de estudo. Igualmente, 

parte-se do pressuposto que um estudo que não traduz em implicações na vida 

social, académica e científica, perde a sua razão de ser, tendo-se inventariado 

e aventado um conjunto de implicações do estudo nas discussões e soluções 

que conduzem a mudanças paradigmáticas das relações do poder em Cabo 

Verde. 

Incorpora a Tese, as referências bibliográficas, destacando os autores, 

literaturas, documentos oficiais, impressos e digitais que constituíram 

referenciais científicos e metodológicos do estudo, associados aos abundantes 

dados conseguidos das entrevistas, grupos focais e observações. Esse 

manancial de dados diversos e devidamente referenciados conduziram às 

ilações de que os constructos são a obra. 

Importa ressalvar que o processo de pesquisa foi facilitada pela 

profissão da investigadora no domínio das estratégias da aproximação das 

organizações e das pessoas, rompendo com as barreiras da desconfiança, 

indisponibilidade de tempo e paciência dos sujeitos de investigação para se 
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deterem nas colaborações, muitas vezes não oportunas. Vencidas as barreiras 

sob o compromisso do respeito à ética da investigação, nos seus pontos 

críticos da privacidade, sigilo e finalidade dos dados recolhidos, o desafio 

deslocou-se para o campo da gestão e potencialização do material.  

O longo tempo em que decorreu o processo, entre a pesquisa e a redacção, 

gerou embaraços sobretudo na actualização dos dados, mas potenciados e 

capitalizados nas linhas abertas da investigação. 
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CAPÍTULO I - IGUALDADE E EQUIDADE DE GÉNERO 

_____________________________________________________ 

 

O progresso das mulheres e a concretização da igualdade entre mulheres e 

homens são uma questão de direitos humanos e uma condição para a 

justiça social e não devem ser consideradas isoladamente como um 

problema das mulheres. São o único caminho para constituir uma sociedade 

sustentável, justa e desenvolvida. O empoderamento das mulheres e a 

igualdade de género são pré-requisitos para alcançar a segurança politica, 

social, económica, cultural e ambiental entre os povos (Plataforma de Acção 

de Pequim - IV Conferência Mundial sobre as Mulheres; Nações Unidas, 

1995). 

 

A mudança de mentalidades e a promoção de condições materiais se 

afiguram como imperativos para que a igualdade de direitos e de oportunidades 

dos cidadãos cabo-verdianos e das cidadãs cabo-verdianas venham a 

conhecer materialização prática, ou seja, que passem do domínio das leis e se 

convertam numa forma universal de estar e de agir, em todos os domínios da 

vida pública e privada. O desígnio da igualdade e da equidade tem um 

destaque privilegia no art.º 23º da Primeira Constituição da República de Cabo 

Verde, Lei Fundamental da Nação de 1980, (adiante, CRCV/1980), mais tarde 

consolidada na CRCV/1992, ambos corporizando normativos que enfocam a 

necessidade do respeito aos direitos da mulher passar a ser uma realidade no 

seio da sociedade cabo-verdiana. O art.º 23º da CRCV/1980, ao preceituar que 

“o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os planos da vida 

política, económica, cultural e social “ afigura-se como um indicador de que a 
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igualdade de direitos, embora não se tratasse de uma realidade de então, 

passaria a ter um suporte legal, uma meta a ser alcançada através de políticas 

públicas e privadas, orientadas por uma postura ideológica de respeito aos 

direitos humanos, sem a discriminação baseada no sexo. A ausência da 

igualdade nas relações género, prevalecente em Cabo Verde, contradiz a 

relevância que as sucessivas Constituições Políticas e suas respectivas 

revisões colocam nessa matéria. Outrossim, toda a produção jurídica do país 

desde a Independência à actualidade, a criação e manutenção de instituições 

governamentais e não-governamentais, com objectivos e finalidades de 

promoção dos direitos da mulher, a participação e a promoção Cabo Verde em 

fóruns cuja centralidade das questões enfocam a problemática da violação dos 

direitos da mulher, são indicadores da incorporação gradual da perspectiva de 

género nas políticas dos sucessivos governos nacionais. Pode-se induzir, com 

base nessas evidências, de que Cabo Verde independente não passaria pela 

necessidade de priorizar a igualdade e a equidade de género nas Leis se isso 

se tratasse de uma realidade herdada da era colonial. Pelo contrário, o 

arreigamento de práticas misóginas e a cristalização de mentalidades e 

atitudes machistas e discriminatórias persistem até hoje como entraves à 

efectivação da igualdade e equidade de género em Cabo Verde, não obstante 

um quadro normativo favorável, progressivamente criado no período pós-

independência e que se avança à actualidade.  

A cultura cabo-verdiana é eivada de um quotidiano que, muitas vezes, 

sobrepõe à lei. A nossa literatura, por vezes incisiva, outras vezes subtil, dá 

conta deste quotidiano misógino, muitas vezes mais forte que a própria Lei, 

como ilustra uma passagem da cronista Bettencourt (2000, p.343): 
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Amanhã é dia e hoje à hora do cafezinho ainda não tinha nada feito, 

absorvida na roda-viva dos compromissos, quase todos invisíveis, de dona 

de casa, trabalhadora, esposa, mãe, tia, cunhada, irmã e cidadã que não 

por acaso está no fim da lista. 

 

A conjuntura internacional, na qual se enquadra a CRCV/1980, 

constituída em Estado em 1975, é a de luta pela igualdade dos direitos 

humanos, tendo nas Nações Unidas a grande força impulsionadora do 

processo, assunto a se detalhar mais frente. Por um lado, a Independência de 

Cabo Verde ocorreu sob o signo dos direitos da mulher, coincidindo a data com 

a da proclamação do Ano Internacional da Mulher declarado pelas Nações 

Unidas e da realização da Primeira Conferência Mundial da Mulher em México, 

no final de 1975. Por outro lado, a concepção jurídica do Estado cabo-verdiano, 

guiado por valores e objectivos de combate a todas as formas de discriminação 

da mulher e de promoção do seu desenvolvimento sócio-económico e cultural, 

encontra aquiescência nas resoluções saídas dos acontecimentos 

internacionais, nomeadamente a Conferência Mundial da Mulher do México, 

seguida das de Copenhaga em 1980, de Nairobi em 1985 e de Beijing em 

1995. Face à evidência do peso demográfico da mulher na estrutura da 

população mundial e reconhecida a sua importância no desenvolvimento da 

humanidade, a ONU já prevê a realização de uma próxima Conferência 

Internacional sobre a mulher no ano 2015, conforme o anúncio conjunto do 

secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o presidente da Assembleia Geral, 

Abdulaziz al-Nasser, feito no encerramento da 56ª sessão da Comissão 

Jurídica e Social da Mulher (em Nova York, Março de 2012) 

Relevante nesse quadro de coincidências históricas que impulsionaram 

e continuam pressionando mudanças na conceptualização de mulher, nas 
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relações género e nos conceitos de igualdade e de equidade social é, 

inequivocamente, a proclamação pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

do Decénio da Mulher (1975 e 1985). Nesse lapso temporal ocorre a integração 

de Cabo Verde nesta Organização, a 16 de Setembro de 1975, ao ratificar, 

enquanto Estado-membro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

outros Diplomas associados, objectos de análise nos capítulos seguintes da 

presente Tese 

A participação de Cabo Verde na IV Conferência Mundial sobre as 

Mulheres, (Beijing, 1995) constituiu um marco de mudança na história da 

educação da mulher cabo-verdiana de grande referência, quer do ponto de 

vista ideológico, quer do ponto vista prático. O Governo e as ONGs 

mobilizaram-se na criação de condições promotoras da igualdade e da 

equidade de género, mas fundamentalmente, porque a questão género passou 

a ser integrada em todos os programas do Governo, desencadeando quer por 

parte dos organismos do Governo, quer das Organizações Não 

Governamentais (ONGs), amplas campanhas de informação e de 

sensibilização da sociedade civil sobre a problemática em Cabo Verde e, 

sobretudo, um recentrar de estratégias catalisadoras de atitudes necessárias 

para a democratização de oportunidades que uma nova era impunha: como se 

indica o Programa do Governo da VI Legislatura, impulsionado pelo partido 

político do poder de então, Partido Africano da Independência de Cabo Verde 

(PAICV): 

 

A juventude e as mulheres vão estar também na vanguarda das prioridades 

do Governo no capítulo das políticas sociais. Assim, políticas específicas 

nos domínios do desemprego, da educação e do desporto, da formação 

profissional, da habitação e do fomento empresarial dirigidas aos jovens e 
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às mulheres serão implementadas. Ainda no respeitante às mulheres, 

zelará o Governo pela criação de mecanismos que encorajem a sua 

participação no processo eleitoral e nas actividades políticas, 

nomeadamente através da institucionalização de quotas mínimas em 

lugares elegíveis (Artº25º Programa do Governo, VI Legislatura, 2001-

2005). 

 

Às legislações direccionadas para o empoderamento da mulher, soma-

se um conjunto de políticas públicas e privadas viradas para o macro objectivo 

da igualdade e da equidade de género, em todas as suas dimensões, tendo 

algum destaque no Programa do Governo de 2001-2005, ganham maior 

expressão nos Programas subsequentes, nomeadamente o de 2006-2011: 

 
Para a presente legislatura o Governo vai prosseguir com as políticas 

públicas de desenvolvimento, particularmente as políticas sociais activas, 

pelo que serão melhoradas e aprofundadas as políticas em curso e 

introduzidas inovações, com vista a, por um lado, fazer face aos muitos e 

complexos problemas sociais, que ainda subsistem na sociedade cabo-

verdiana, afectando largas camadas da população, principalmente as em 

situação de maior vulnerabilidade […] Promoção do desenvolvimento da 

economia rural, privilegiando o desenvolvimento da agro-silvo-pastorícia e a 

diversificação das actividades, com vista a apoiar as populações pobres, 

sobretudo as mulheres chefes de família, na criação de modos de vida 

sustentáveis (Programa do Governo para a VII Legislatura, 2006-2011). 

 

Contudo, entre as políticas explícitas na legislação e as políticas 

observáveis no quotidiano das relações sociais o fosso continua ser profundo, 

não obstante sensíveis evoluções. Com efeito, a relação entre a igualdade e a 

equidade, em si complexa, a sua compreensão obriga-se um raciocínio que 

corporize a dialéctica dos valores que sustentam a humanidade e a sociedade 

cabo-verdiana. Assim, propõe-se neste capítulo a análise dos conceitos 

considerados chaves na intelecção da problemática (Figura 2). 



Fundamentação Teórica – Capítulo I 

 

66 

PRESUPOSTOS 
PARA A 

IGUALDADE E 
EQUIDADE DE 

GÉNERO 

 

 

 
Figura 2: Elementos conceptualizadores da igualdade e da equidade de género 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

1.1 Conceito de Mulher 

 

O conceito de mulher ao longo da História deve ser entendido nos 

diferentes contextos - histórico, ideológico e cultural - que o engendrou Ser 

mulher e ser homem traduz uma distinção de facto, passível de ser 

ultrapassada, não na essencialidade, mas na particularidade (Castro, 2001, p. 

229). Se hoje se assiste à viragem no conceito da mulher, sendo ela a principal 

mentora dessa mudança, é dado assente que a sua opressão e a 

marginalização têm sido uma constante na história da humanidade e afecta as 
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pelos homens (Beauvoir, 1970). Idêntica percepção teve Vasconcelos (2005, 

p.1) ao afirmar que “reclusas no mundo doméstico, circunscritas ao silêncio, do 

mundo privado, elas não teriam uma história.” Justifica-se, deste modo, as 

referências à mulher, desde a antiguidade aos tempos contemporâneos, nas 

mais diversas culturas, como ser inferior e, muitas vezes, excluída da 

sociedade civil. Trata-se, de um facto evidente em sucessivos códigos jurídicos 

que legitimam a concepção da mulher, consoante cada momento histórico, 

como se depreende, por exemplo, da fundamentação do proeminente Salazar, 

ciente do intento de preservar e proteger a dignidade feminina: 

 
Mas a mulher casada, como o homem casado, é uma coluna da família, base 

indispensável duma reconstrução moral. Dentro do lar, claro está, a mulher não 

é uma escrava. Deve ser acarinhada, amada e respeitada, porque a sua função 

de mãe, de educadora dos seus filhos, não é inferior ao do homem. Nos países 

ou nos lugares onde a mulher casada concorre com o trabalho do homem – 

nas fábricas, nas oficinas, nos escritórios, nas profissões liberais – a instituição 

da família, elo qual nos batemos como pedra fundamental duma sociedade 

bem organizada ameaça ruína … Deixemos, portanto, o homem a lutar com a 

vida, no exterior, na rua … E a mulher a defendê-la, a trazê-la nos seus braços, 

no interior da casa …Não sei, afinal, qual dos dois terá o papel mais belo, mais 

alto e mais útil (Salazar 1932, apud Ferro, 1932, p.133). 

 

 A exclusão da mulher do espaço público, em nome da defesa da 

unidade da família, baseada em “argumentos pseudocientíficos” (Puleo e 

Amoros 1993,p.14), tem contribuído para reforçar o conceito machista de 

divisão dos papéis sociais do homem e da mulher, o que responde, em larga 

medida, para as desigualdades sociais baseadas no sexo, ainda persistentes 

em pleno século XXI. Como sustenta Barreiro (2006) citado por Montano e Rico 

(2007, p.8),  
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Apesar de na maioria das constituições dos países proclamar-se a igualdade 

entre homens e mulheres e em muitos casos proibir-se a discriminação 

baseada no sexo, é necessário modificar as normas que, sendo igualitárias na 

letra, produzem desigualdade na prática. 

 

A segunda metade século XX representa o prelúdio da viragem da 

história da mulher, com a aprovação no ano de 1948 da Declaração dos 

Direitos Humanos que abre mais espaços legais de debates e questionamentos 

sobre o papel da mulher na sociedade. A grande conquista simbólica foi, sem 

dúvida, uma nova abordagem de direitos humanos que anula a proclamação 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, veiculado na Declaração de 1786. 

Sendo um diploma com propósitos de inclusão e de luta contra preconceitos e 

discriminação social, o realce ao masculino e a omissão do feminino podia 

conduzir a leituras paradoxais da própria lei. 

Assim, a data de 1948 é, geralmente, reconhecida como o marco de um 

processo irreversível de afirmação do direito à igualdade entre os sexos e de 

aplicação de instrumentos jurídicos apropriados para democratização das 

relações humanas. Como assinala Díez De Velasco (2002, p.156) “la 

Declaración ha cumplido una función moralizadora básica imprimiendo buena 

parte de los desarrollos normativos ulteriores en materia de Derechos 

Humanos tanto a nivel internacional como interno”. Com efeito, a partir daí 

grandes acontecimentos marcaram a segunda metade do Século XX, no 

sentido da legitimação dos direitos da mulher e da criação das condições 

jurídicas e conceptuais para a eliminação dos preconceitos sexistas, 

hierarquizantes das relações humanas, em função do sexo a que cada um 

pertence. Mudanças na história da mulher são anunciadas, pois, por 

importantes acontecimentos do Século XX, dos quais se realçam a ratificação 
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em 1979, pela Assembleia Geral da ONU, da Convenção sobre a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)8 a 

realização da primeira Conferência Mundial sobre os direitos das Mulheres, na 

cidade de México em 1975, sob a proposta de uma ONG finlandesa9 e, ainda, 

a realização de outras conferências mundiais como a de Copenhague em 1980 

e de Nairobi em 1985. Foram acontecimentos relevantes na criação dos 

dispositivos legais que viriam desencadear novas conceptualizações da mulher 

e da relação entre géneros, tendo neste processo, as movimentações 

feministas e as ONGs de causas humanitárias um papel notário de pressão 

junto dos Estados para a efectivação das leis, bem como na informação, 

formação e sensibilização das mulheres sobre os seus direitos civis, sociais, 

políticos e económicos contidos na legislação nacional e internacional. 

Decorridos quatro decénios de investimentos nacionais e internacionais 

em políticas e estratégias promotoras do desenvolvimento humano que tenham 

como enfoque o desenvolvimento da mulher, continua existindo um grande 

fosso entre a igualdade de direitos e a equidade de oportunidades, pois o 

conceito que ainda persiste sobre a mulher extravasa os limites da razão. 

Embora a sociedade, homens e mulheres, esteja cada vez mais na posse de 

informações e ferramentas jurídicas sobre os direitos humanos e modelos 

relacionais inclusivos que potenciem a participação de todos os sujeitos, sem a 

                                                 
8
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women. É a lei 

internacional dos direitos das mulheres, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 
1979.Os estados signatários da Organização que ratificaram a Convenção, mantêm a sigla 
CEDAW para se referir ao instrumento que define o que é a discriminação contra a mulher e 
propõe uma agenda sobre as formas de eliminação do fenómeno. Cabo Verde ratificou o 
diploma a 05 de Dezembro de 1980. 
9
Women´s Internacional Democratic Federation, fundada em 1949, foi a ONG que apoiou as 

Nações Unidas na implementação dos princípios e valores que nortearam o Ano Internacional 
da Mulher cujo objectivo foi criar as condições para o efectivo desenvolvimento da mulher. A 
sociedade finlandesa se destaca na europa e no mundo pela sua prioridade na defesa efectiva 
dos direitos da mulher. Com efeito, a Assembleia Nacional da Finlândia, tornou-se em 1906, 
primeiro Parlamento do mundo a adoptar a igualdade entre os sexos. 
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discriminação de sexo, a desigualdade entre o feminino e o masculino continua 

sendo uma evidência. Esta complexa realidade pode ser entendida na 

dicotomia existente entre a razão e a emoção na definição das relações 

humanas, ou seja, na capacidade que as pessoas têm em utilizar a razão para 

fruir e gerir as suas emoções nos contextos relacionais. Como enfatiza Pina, 

Rego, Cunha, Cardoso e Neves (2007, p.138), “A emoção torna o pensamento 

mais inteligente, e a inteligência permite pensar e usar de modo mais apurado 

as emoções”. Quando a capacidade intelectual da pessoa não se eleva ao 

ponto de compreender as suas próprias emoções e flexibilizar os 

comportamentos e raciocínios, as respostas aos estímulos exteriores podem 

ser prejudicadas pelas crenças, valores e preconceitos enraizados na própria 

cultura. Julga-se ser o argumento plausível que remete para priorização do 

conceito de mulher que focalize na sua natureza biológica e só nesse domínio 

centrar-se a análise das desigualdades homem e mulher. 

 A construção género é patente no domínio relacional, pesando tanto 

para quem domina como para quem se sujeita. Essa acareação entre o legal e 

cultural reporta à premência da questão colocada Schneider (2006, p.148) “Na 

verdade, poderemos mesmo escolher como nos tornarmos mulher ou isso já 

nos é apresentado como uma construção cultural?” Responder a uma 

indagação desta natureza obriga-se a um aprofundamento sobre as origens do 

conceito que se tem de mulher que se remontam, obviamente, a literaturas da 

Antiguidade Clássica e se prosseguem sem significativas alterações até o 

Século XX. 

A Bíblia tem suscitado interpretações diversas, testemunhando uma 

certa dialéctica na formulação do conceito da mulher, isto de acordo com 
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valores sustentados em cada época histórica e culturas. A ideia de paridade, 

complementaridade e unidade solidária entre a mulher e o homem (Schroer, 

s/d), de secundariedade e de fragilidade da mulher em relação ao homem 

(Ramos, 2001), são suscitadas em várias passagens bíblicas, sendo evidente 

no livro de Génesis (2,18-24): 

 

Então Javé Deus fez criar um torpor sobre o homem, e ele adormeceu. 

Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois, 

da costela que tinha tirado do Homem Javé Deus modelou uma mulher, e 

apresentou-a ao homem. (Gn 22). 

 

Muitas vezes, o machismo arreigado nas mentalidades e convicções 

sociais encontra fundamento teórico nesta passagem bíblica que “não exclui 

logo à partida, uma impressão de secundariedade atribuída à mulher em 

relação ao homem” (Ramos, ob. cit. p.29). 

Apesar de existirem teses que sustentam que a religião faz parte de um 

dos cinco recursos10 que o sistema do patriarcado se recorre para argumentar 

a suposta inferioridade da mulher em relação ao homem (Puleo, 2000), a igreja 

católica, a que reúne maior número de fiéis em Cabo Verde é, actualmente, 

portadora de uma mensagem que nega, por um lado, a clássica percepção da 

imobilidade dos valores da igreja e, por outro lado, a responsabilização pela 

persistência de práticas de discriminação baseada no género, como se infere 

do discurso do Papa Bento XVI (2007).   

 
Penso na exploração das mulheres tratadas como objectos e nas numerosas 

formas de falta de respeito pela sua dignidade; penso também - num contexto 

distinto – nas visões antropológicas persistentes em algumas culturas, que 

                                                 
10

Os outros quatro recursos de legitimação das desigualdades nas relações de poder que 
sobrepõem o homem em relação à mulher, de acordo com a autora, são: Mitologia, Medicina, 
Psicanálise e Arte. 
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reservam à mulher uma posição ainda fortemente sujeita ao arbítrio do homem, 

com consequências lesivas na sua dignidade de pessoa para o exercício das 

próprias liberdades fundamentais (Bento XVI, 2007). 

 

Aliás, como assegura Ramos (ob.cit. p.42),  

 
No Novo Testamento é notório o grupo de mulheres, que do ponto do ponto de 

vista concepção patriarcal, vivem um estatuto «anormal», porque não vivem no 

caracteristicamente feminino da dependência, nem como filhas, nem como 

esposas. (…) Expressões como mãe de ou irmã de podem designar uma 

mulher independente que se apresenta numa narrativa como pessoa 

autónoma. 

 

Se depreende das díspares interpretações de uma mesma fonte11 - 

Bíblia - sobre o conceito de mulher que as representações mentais sobre os 

objectos e seres constroem-se do equacionamento tempo e espaço, pelo que o 

seu redimensionamento ocorre a velocidades variáveis, movido por 

condicionalismos multifacetados. Assim, não é de se estranhar a disjunção de 

conceitos da mulher na sociedade cabo-verdiana num cenário que se divide 

entre o retrógrado e a vanguarda. O meio rural, por exemplo, apesar da sua 

progressiva diluição de fronteiras com o urbano, se caracteriza por um maior 

conservadorismo das tradições, daí maior preservação dos antigos valores 

cristãos na conceptualização da mulher e do seu papel social. 

O esforço em compreender a sujeição silenciosa de muitas mulheres 

aos arbítrios do homem na sociedade actual, obriga igualmente ao 

equacionamento de outros valores religiosos não cristãos, estabelecidos mais 

recentemente em Cabo Verde. O islamismo, em contínua expansão e 

                                                 
11

O conceito de mulher proveniente da interpretação da Bíblia é diverso. Inclusive o próprio 
livro de Génese apresente no versículo 1 que o homem e a mulher foram criados juntos e à 
Sua imagem. O versículo 22 apresenta a mulher como parte do homem. 
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crescimento, tem subtis mecanismos de influência que se dão sobretudo no 

campo relacional.  

Similitudes existem entre intelectuais clássicos e intelectuais modernos 

na abordagem da mulher, o que justifica as pujantes barreiras do machismo 

instaladas nas sociedades contemporâneas, freando os impactos da legislação 

e da educação na construção de uma sociedade, em que o essencial da 

diferença não representa fundamento da submissão dela em relação a ele. 

Aristóteles, (século IV a.C.), parte da análise do que ele considera os 

limites da natureza para criar o conceito de mulher. O filósofo grego admitiu 

que a natureza só gera mulheres quando alguma atrofia incontrolável impede-a 

de fazer homens. Logo, na sua perspectiva, a mulher é um homem imperfeito e 

inferior, símbolo da fraqueza e dos limites da natureza. Nesse entender, a 

mulher é um macho mutilado (Reuther,1977).Debruçando-se sobre o 

pensamento de Aristóteles relativamente à natureza do homem e da mulher, 

Wilson (1940,p.44) enfatiza: 

 

O único propósito da natureza, dizia ele, era produzir homem e por homem só 

entendia o individuo masculino. A mulher era uma expressão de fraqueza da 

natureza. […] tomando nas mãos uma porção da matéria-prima não suficiente 

boa para fazer um homem, a natureza aproveita-a para fazer uma mulher. 

 

 

Platão (427 a.C- 327 a.C) te ria formulado um conceito de mulher muito 

menos estereotipado do da filosofia de Aristóteles, idêntica percepção teve, ao 

projectar uma hipotética inferioridade da mulher em relação ao homem, 

remetendo a desigualdade para o campo da sabedoria e da virtude. O livro V 

de Platão, a República, apresenta um diálogo sobre status da mulher que torna 

difícil incluí-lo no grupo dos defensores dos direitos da mulher, mas também, 
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distancia-o das teses misóginas aristotélicas. Ele faz a diferenciação da 

capacidade governativa do homem e da mulher ao considerar que a "aptidão 

natural, tanto do homem como da mulher, para guardar a cidade é, por 

conseguinte, a mesma, excepto na medida em que as desta são mais débil, e a 

daquele mais robusto" (Rep.V 456 a-b). 

Na Roma clássica a mulher ganhou destaque positivo na legislação, 

sobretudo no período imperial. Contudo, nas vivências quotidianas, as atitudes, 

valores e comportamentos se evidenciavam a subalternidade, inferioridade e 

pretensa incapacidade feminina em relação ao homem, sustentadas por 

dispositivos legais e valores como alieni iuris12, pater famílias13, sui iuris14. A 

equívoca fragilidade da mulher e a suposta inapetência para funções públicas, 

em detrimento da crença em uma melhor aptidão natural feminina para funções 

da vida privada, do lar e da maternidade, até então prevalecentes quando se 

quer justificar as estatísticas relativamente ao déficit da participação feminina 

nas esferas do poder público, mergulham, em certa medida, as suas raízes no 

direito romano e que muito influenciou as culturas posteriores. Contudo, Seixas 

(1998, p.41) considera: 

 
A mulher romana é um pouco mais emancipada que as suas contemporâneas. 

Como os homens passam longo tempo fora e casa guerreando, as mulheres 

são obrigadas a cuidar dos filhos e da casa e a desempenhar um papel activo 

nos negócios da família. 

A esposa é senhora do lar, companheira do marido, participa das refeições, vai 

às festas e ao teatro, sai para fazer compras, visitas e passeios e toma parte 

                                                 
12

Alieni iuris significa que à mulher era coibida do poder de tomada de decisão em qualquer 
circunstância. 
13

Pater família sera prerrogativa do homem, chefe e senhor da família. A ele se submetia a 
mulher, nora, filhos, escravos, etc. Ser pater familias não amarrava o homem ao casamento e 
ou ao facto de ser progenitor. 
14

Sui iuris significa que a mulher estava sujeita à tutela perpétua do homem, como filha, 
esposa, nora, irmã, etc. 
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em reuniões políticas. Em decorrência, possui consciência do grande valor e 

auto-estima. 

 

 Dada relevância que se atribuía ao papel das matronales15 romana, 

algumas se notabilizaram e são referenciadas na história pela forma digna e 

virtuosa como cumpriram o seu papel social de esposa, dona de casa e 

educadora. Cornélia (190 a. C.- 100 a.C.), mãe dos irmãos Gracos, Virgínia, 

Sabina (30-65)16, Plotina17, entre outras, são exemplos de mulher que na 

antiguidade clássica lograram um lugar de destaque na literatura e arte romana 

por simbolizarem os ideais de mulher romana, expressas nos valores da 

virtude, da magnanimidade, mãe dedicada e esposa submissa. 

Outras ficaram célebres por terem evidenciado comportamentos e 

valores atípicos do ideal da mulher romana, ao se demonstrarem capacidades 

e sensibilidade para o exercício de funções públicas e políticas, 

tradicionalmente, consideradas da competência dos homens. É o caso da 

mítica Clélia18 que imbuída de coragem e atitude patriótica, de acordo com os 

relatos de Tito Lívio (59 a.C – 17 a.C.) e Senéca (4 a.C – 65 a.C.), terá 

atravessado a nado o rio Tibre, sob as armas do inimigo etrusco, salvando os 

reféns de guerra – crianças– e entregues às respectivas famílias. Com este 

feito olímpico, não só Clélia terá evidenciado particularidades diplomáticas ao 

persuadir o rei etrusco – Porsena- de invadir Roma, como terá revelado 

                                                 
15

Mulheres esposas e mães de famílias romanas. Celebrava-se em Roma no dia 1 de Março a 
virtuosidade das mulheres esposas, mães de família- as matronas. Nesse dia elas tinham 
todos os poderes habitualmente negados nos dias comuns. 
16

 Esposa do imperador Nero. Teve um curto reinado como imperatriz devido ao seu precoce 
falecimento no ano 65. O seu reinado foi entre 62 a 65. 
17

Imperatriz Romana, entre os anos 98 a 117. Desconhece-se a data de nascimento mas 
supõe-se que terá morrido em 121 ou 122. Com a morte foi deificada e se ergueu um templo á 
sua homenagem pelas suas virtudes de esposa e mãe. 
18

Clélia é uma figura feminina da mitologia romana sobre os actos de valentia, heroicidade 
bélicados Romanos. Assim, Clélia está referenciada nas lutas Romanas contra Porsena (509-
507 a.C) e em homenagem foi-lhe erigida uma estátua no cimo da Via Sagrada. 
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qualidades femininas de amor maternal ao preferir salvar em primeiro lugar as 

crianças. Sem dúvida, trata-se de uma manifestação da emancipação da 

mulher nos anais da história da antiguidade clássica e como elas existem 

muitas, embora escondidas nos bastidores da história romana, por não se 

enquadrar no perfil de mulher virtuosa, conforme a tradição. Rodrigues (2008, 

p.281) ilustra o facto com um epitáfio romano (século II a.C.), onde se lê: 

 
Transeunto amigo, as minhas palavras são poucas. Pára e lê-as. Esta é a feia 

sepultura de uma bela mulher. Os pais chamaram-lhe Cláudia. Amou 

profundamente o marido. Deu à luz dois filhos, um morreu e outro sobreviveu. 

Conversava de forma agradável e movia-se graciosamente. Cuidava da casa e 

tecia a lã. Acabei. Prossegue o teu caminho. 

 

Contudo, há registos de mulheres romanas que gozavam de liberdade, 

tinham voz nas questões de interesse da família e do Estado, embora a título 

consultivo, permitindo-lhes uma vida social activa e ténue participação política. 

Como sublinha Arruda (1941, p. 197): 

 
Sulpicia, sogra de Postumius, serviu de assessora ao seu genro num processo 

sobre as Bacanáis. CÍCERO dá notícia de um conselho em que ele tomou 

parte, juntamente com alguns seus amigos, achando-se presentes também, 

não só a mãe de um desses seus amigos, mas ainda Porcia, mulher do grande 

orador romano. 

 

 Apesar de referências de mulheres glorificadas nos auspícios da 

civilização romana, é dado assente que, na generalidade, nas civilizações 

greco-romana o estatuto político da mulher se restringia a “mães, esposas ou 

filhas de cidadãos” (Cunha, 2003, p.95). Na antiguidade clássica as mulheres 

não eram cidadãs, pelo que o exercício de cidadania era muito limitado e 

imperfeito, pois nunca chegaram o usufruir do direito ao voto. Entretanto, como 

já se tentou patentear nas conceptualizações anteriores, a mulher romana 
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conquistou maiores privilégios sócio-politicos em relação às gregas (Zaidmann, 

1993; Pomeroy,1987). Enquanto a acção das gregas era restrita ao espaço 

doméstico, as romanas podiam participar em certos actos públicos, sobretudo 

(Stegeman e Stegeman, 2004), embora em questões políticas participou 

sempre pela via indirecta, salvo raras excepções. 

A mulher que o cristianismo apresenta à sociedade medieval tem, em 

certa medida, o fundamento filosófico clássico aristotélico, prevalecendo essa 

ideologia nas relações género em toda a Idade Media, sendo a igreja a 

principal legitimadora. Duby (2001,p.55), nos seus estudos sobre as 

representações femininas na Idade Média, assinala o postulado de mulher 

como símbolo da imperfeição da natureza, trazendo à colação o conceito de 

“mulher associado ao pecado” dos medievalistas. 

Três figuras míticas femininas ligadas à Bíblia foram nas sociedades 

patriarcais objecto de interpretações que sustentaram a misoginia ao longo do 

longo da Idade Média, contrapondo com a mensagem de justiça e de igualdade 

que caracterizou o cristianismo na sua origem. Eva, a tentadora; Maria, a 

virgem mãe; Maria Madalena, a pecadora arrependida, são paradigmas de 

mulheres cristãs que alimentaram as conceptualizações dicotómicas da mulher 

medieval. 

A tríplice argumentativa, buscada na Bíblia, reforça as percepções que 

se teve da mulher na antiguidade clássica, condicionando igualmente o 

estatuto da mulher na Idade Média: Emocionalmente frágil, incapaz de 

respeitar as leis e de governar uma nação; Mãe virtuosa, humilde e obediente 

ao esposo19; A pecadora que desafiou a ordem reinante, ao assumir o livre 

                                                 
19

 O ideal da mulher submissa e obediente é sustentado por Paulo, na Carta aos Coríntios: “As 
mulheres estejam caladas na igreja; por que lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas 
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arbítrio impropria à mulher virtuosa, condenada socialmente, se redime. Essa 

tricotomia que caracterizou a conceptualização da mulher na Idade Média foi 

assim sustentada por Irimia (2010, p.10): 

 
La mujer figurada durante la Edad Media recogió y acrecentó distintos atributos 

que ya anteriormente habían sido asociados a lo femenino. La mujer aparece 

como un territorio dicotómico, escindida entre el pecado y la virtud, entre 

aquello que genera la vida y aquello que provoca la muerte. 

  

Os séculos XII e XIII são marcados na Europa por uma grande 

campanha do cristianismo – as Cruzadas- que congregou grande parte dos 

estados católicos europeus na grande aventura religiosa, também 

caracterizada pelas Guerras Santas. Considera-se esse período muito 

favorável para a afirmação social da mulher, não obstante o elevado fervor 

religioso. As contingências das longas ausências dos maridos que partiram 

para as grandes expedições de busca do Santo Sepulcro, recuperação das 

relíquias cristãs e expulsão dos pagãos, propiciaram oportunidades ímpares 

para as mulheres, acabando por assumir as mais variadas funções públicas e 

politicas20. Muitas se dedicaram à arte e à cultura, assumiram o governo do 

estado, dedicaram-se ao mecenato e exerceram actividades económicas 

importantes. São exemplos desse protagonismo sócio-económico, politico e 

                                                                                                                                               
como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus 
próprios maridos, por que é indecente que as mulheres falem na Igreja.” I Cor. 14. 34-35. 
Igualmente o ideal de marido protector que ama e protege a mulher é também contemplado na 
Carta aos Efésios 5:25-26 “Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a 
igreja, e a si mesmo se entregou por ela, Para a santificar, purificando-a com a lavagem da 
água, pela palavra.”  
20

 O que passou no tempo das Cruzadas aconteceu também no decorrer da Primeira e 
Segunda Guerra Mundial. Na altura de crise em que os homens tinham ido à guerra, as 
mulheres assumiram o protagonismo desempenhando papéis socialmente, tradicionalmente 
dos homens. Indicadores de liberdade, afirmação e igualdade começam-se a manifestar de 
várias formas. Beirão (2004, p.22) mostra que até na forma de se vestir nota-se mudanças e 
vontade da mulher se igualara ao homem:” as mulheres passaram a demonstrar um 
comportamento lascivo através do desnudamento do corpo, sinal de liberdade, na época”. 
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cultural da mulher da época, Eleonora de Aquitânia (1122-1204), Marie de 

France21 e Branca de Castela (1118-1252)22. 

Essa preponderância feminina na Idade Média, paradoxalmente ao 

monaquismo exacerbado da época, é realçada nos estudos de Alvarenga 

(2008, p.24), como demonstra a exaltação feita à Eleonora de Aquitânia: 

 
Eleonora, Rainha de Inglaterra, incentivou o desenvolvimento da cultura, 

patrocinando saraus, tutelando escritores, apoiando trovadores, menestréis e 

bardos, poetas-cantores de todas as partes para que cantassem e divulgassem 

a arte. 

  

O Renascimento, período histórico que marca a transição da Idade 

Média para Idade Moderna, situando-se cronologicamente entre os anos 1300 

e 1650, não trouxe progressos estatutários à mulher. A mulher continuou a ser, 

na generalidade, aquilo que os homens percepcionaram ou quiseram mostrar à 

sociedade. No Renascimento ela foi, sobretudo, uma fonte importante de 

inspiração do movimento artístico e cultural que caracteriza o período. A 

beleza, a perfeição e a harmonia estética foram exaltadas nas obras de artistas 

renascentistas, como Leonard da Vinci (1452-1519), Miguel Ângelo (1475-

1564), Rafael Sanzio (1483-1520), traduzindo-se em uma espécie de triunfo da 

mente masculina sobre a mulher. Mona Lisa, Pietà, o Casamento da Virgem 

exemplificam a magnitude da mulher na arte renascentista, representada pelas 

mãos dos artistas referenciados, em que o mistério, o amor maternal, a pureza 

e a fidelidade sobressaem como o s grandes atributos femininos. 

De acordo com Eco (2004, p.206), 

                                                 
21

Grande poetisa francesa, contemporânea da Eleonora da Aquitânia. Não se sabe 
exactamente a data do seu nascimento e da sua morte, mas estudos revelam que os escritos 
datam-se por volta de 1160-1215).  
22

Foi rainha consorte de França em 1226, em nome do filho menor, Luís IX de França. Marcou 
a história pela sua inteligência, capacidade diplomática e beleza.  
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Para os renascentistas, inspirados na Antiguidade Clássica, nada mais lógico 

que se inspirar também na democracia ateniense, que não definia a mulher 

como cidadã. As mulheres acabaram praticamente excluídas de participar do 

Renascimento como sujeito ativo e criador, para assim serem lembradas como 

o objeto da perfeição masculina na arte e nas ciências. 

 

No período Barroco (século XVII – XVIII) o conceito que se formou de 

mulher virtuosa continuou a estar associado à casa, família, mãe, esposa e 

religiosa devota, preso a uma filosofia cristã. Ilustra muito bem os limites da 

mulher na sociedade barroca a conclusão de King (1993, p.96) quando afirma 

que “o monaquismo é a história do aprisionamento da mulher”. Apesar da 

exaltação do cristianismo e do seguimento dos seus princípios e valores que 

caracterizou o período, a natureza da mulher chegou a sobrepor à visão 

limitadora e limitativa das natas capacidades e apetências femininas, havendo 

testemunhos de mulheres notáveis em vários domínios sociais, embora se 

infira que muitos dos seus feitos tenham ficado nas páginas brancas da 

história. Segundo as reflexões de Hartherly (1999, p.270), 

 
No período do barroco a mulher não desempenha apenas esse papel na 

sociedade: ela é também heroína: dama ou cortesã, intelectual, artista, mística 

ou até santa, demonstra por vezes a sua capacidade de afirmação pessoal e 

mesmo uma espécie de proto-consciência-de-classe, antecipando claramente o 

feminismo moderno. 

  

Sob influência do movimento das Précieuses francesas que repercutiu 

por toda a Europa, apesar da barreira dos preconceitos machistas23, algumas 

mulheres da sociedade barroca se destacaram no mundo das letras, 

publicaram obras literárias que merecerem grande admiração e apreciação na 

                                                 
23

A famosa peça teatral de Molière ”Les Précieuses Rídicules” testemunha o quanto as 
barreiras da época foram contra a liberdade e emancipação da mulher. 
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época. Muitas delas encontraram nos conventos o espaço propício para darem 

aso à sua inteligência, tornando-se célebres escritoras da época, das quais se 

destacam “Sóror Violante do Céu (1601 ou 1607-1693), Sóror Maria do Céu 

(1658-1753) e Sóror Madalena da Glória (1622-1759) ” (ob.cit.p.277). 

O Século XVIII, conhecido como o Século das luzes, da liberdade, da 

igualdade e da fraternidade é prenhe em discursos de filósofos sobre a mulher. 

Apesar de dicotómicas, confusas e contraditórias, as percepções que tiveram 

dos direitos e papéis sociais da mulher veiculam uma abordagem que 

corresponde aos ideais humanistas do próprio movimento, marcando o início 

de uma ruptura epistemológica na história do pensamento ocidental sobre os 

direitos humanos. Na sequência, redimensiona-se o debate sobre a mulher 

que, agora, centra-se na sua valorização histórica e na necessidade de a 

garantir uma educação norteada pelos princípios da igualdade. O Século XVIII 

para O´Brien (2009, p.1), 

 
(…) brought whit it, for de first time, the idea that women, as well as men, have 

a story, and that, far from being intelligible in terms of unchanging biological, 

scriptural or domestic roles, they too can change whit changing times. 

 

Voltaire (2005), Diderot (2000) e D`Alembert (2006) questionam a 

inferioridade da mulher nas sociedades, denunciam a prevalência de acções 

misoginia se buscam na educação as causas para a condição de submissão da 

mulher, logo a via possível para o seu progresso e libertação das amarras dos 

preconceitos. A título de ilustração desses e de outros pensadores do séc. 

XVIII que adoptaram um posicionamento crítico aos ecos da misoginia 

herdados da antiguidade clássica e da idade média na sociedade moderna, 

realça-se a consideração de Diderot (2000, p.224). 
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O que é então uma mulher? Negligenciada pelo esposo, desamparado pelos 

filhos, ninguém na sociedade, a devoção constitui o seu único derradeiro 

recurso. Em quase todos os países, a crueldade das leis reuniu-se contra as 

mulheres, à crueldade da natureza. Elas foram tratadas como crianças imbecis. 

Não há espécie de vexame que, nos povos civilizados, o homem não possa 

exercer contra a mulher. 

 

Se é opinião universal que os filósofos iluministas24 são autores de 

ideais humanistas, cujos impactos gigantes revolucionaram a História, em 

termos de direitos humanos, não é menos real que a mulher continuou, 

paradoxalmente, a ser excluída do privilégio da igualdade de direitos, em 

paridade com o homem. A contradição existe, essencialmente, na concepção 

que o “Século das Luzes” faz da igualdade de direitos, quando se coloca a 

questão de género. Em matéria de educação, por exemplo, não se verificou 

unidade de posicionamentos. Simultaneamente persistiram vozes a defendera 

exclusão da mulher da educação escolar e da esfera política com vozes a 

reivindicar mais igualdade de género na educação, à mistura com discursos 

literários eivados de romantismo e cenas públicas boémias realçando a mulher 

no exercício da sua suposta missão primordial de agrado ao homem.  

Rousseau (1712-1778), grande teórico da educação no Século XVIII, 

delineia a ideal da educação da mulher enfatizando: 

 
Toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradar-lhes, 

ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles, educa-los quando jovens, cuidar 

deles quando grandes, aconselhá-los, consolá-los, tornar as suas vidas 

                                                 
24

 Chama-se Iluminismo ao movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e 
França, nos séculos XVII e XVIII. O desenvolvimento intelectual da época que teve as suas 
bases ideológicas no Renascimento, deu origem a ideias de liberdade, igualdade e fraternidade 
defendidas pela burguesia, enquanto motores do progresso, justiça e paz. Os filósofos e 
economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, 
sendo, por isso, chamados de iluministas. 
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agradáveis e doces: eis os deveres da mulher em todos os tempos e o que lhes 

deve ser ensinado desde a infância (2004, p.59). 

 

Rousseau, ao projectar o ideal da mulher no final da Idade Moderna, de 

transição para a Contemporânea, a partir do paradigma de educação baseada 

na diferenciação da educação, deixa indicadores de que o século das luzes 

não trouxe mudanças significativas no estatuto social da mulher. A concepção 

medievalista do feminino continuou ecoando na Idade Moderna e inícios da 

Idade Contemporânea, embora com maior flexibilidade. Como enfatiza Barona, 

Moscoso, Igea e Pimentel (2003, p.37). 

 
La cultura de las Luces se limitó sustituir la misoginia tradicional por una 

imagen aduladora de naturaleza doméstica y sentimental de las mujeres, que 

sustentaba modelo de conducta y de organización social extremadamente 

restrictivos, resulta igualmente simplificador. 

 

 O que se infere é que, apesar de maior abertura para debates e 

redimensionamentos o conceito de mulher no início da era contemporânea a 

tende-se para o reforço da sua condição de rainha do lar, dona de casa, 

esposa dócil e mãe abnegada. Não são atributos que, necessariamente, 

desvirtuam a mulher, mas serviram de argumentação para que influentes 

pensadores do período sustentassem teorias de que a mulher deveria elevar-

se para estar à altura de servir e agradar o homem, de garantir a sua felicidade 

e bem-estar e nunca percepciona-la como um ser que dispõe de arbítrio 

próprio. Paradoxalmente às revoluções liberais que se desencadearam no final 

do séc. XVIII e se estenderam para o séc. XIX25, os preceitos que estiveram na 

                                                 
25

No final do séc. XVIII, a Europa e a América foram abaladas por duas grandes revoluções 
liberais: A Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789). O séc. XIX foi, 
igualmente marcado por revoluções liberais, nomeadamente a Revolução de 1820, conhecido 
por Ciclo Atlântico, que desencadeado em Espanha espalhou-se para Portugal, Itália e Grécia. 
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essência do conceito da mulher quer na Idade Média na idade Moderna 

prevaleceu durante grande parte da Contemporânea, não obstante vozes e 

lutas contrárias. 

O filósofo reitera a ideia de que exercício da cidadania do homem 

sujeita-se à elevação da mulher, defendendo que ela deverá ser distinta, sem o 

qual a sociedade padecerá o infortúnio de homens incapazes. O que á primeira 

vista se confunde com valorização da mulher não passa de um estigma que 

serve de pretexto para confinar a presteza feminina aos serviços domésticos e 

inibindo-a da actividade cívica. 

O que diferencia a concepção da mulher na Era Moderna de períodos 

anteriores é o predomínio de uma filosofia que não relativiza a mulher e o 

homem sob parâmetros explícitos de superioridade e de inferioridade, mas sim 

uma relativização de funções sociais. Rousseau (1995) enfatiza, nesta matéria, 

que a natureza diversa dos dois seres direcciona missões de género diferentes 

na sociedade, como ilustra o excerto que se segue: 

 
Esta desgraça, se é que é uma, é inseparável de seu sexo; e dela nunca elas 

se libertam senão para sofrer outras mais cruéis. Estarão a vida inteira 

escravizadas a constrangimentos contínuos e severos, os do decoro e das 

conveniências É preciso exercitá-las desde logo a tais constrangimentos, a fim 

de que não lhes pesem; a dominarem suas fantasias para submetê-las às 

vontades dos outros (p.438). 

 

O filósofo reitera a ideia de que exercício da cidadania do homem 

sujeita-se à elevação da mulher, defendendo que ela deverá ser distinta, sem o 

qual a sociedade padecerá o infortúnio de homens incapazes. O que á primeira 

vista se confunde com valorização da mulher não passa de um estigma que 

                                                                                                                                               
As revoluções de 1830 (que conduziu à independência da Bélgica) e de 1848 (Primavera das 
Nações) foram igualmente relevantes no questionamento de direitos humanos. 
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serve de pretexto para confinar a presteza feminina aos serviços domésticos e 

inibindo-a da actividade cívica.  

Uma interpretação mais optimista poderá fazer brotar da filosofia 

rousseauniana uma realidade inequivocamente positiva, face à argumentação 

do filósofo de que a cidadania masculina é mais elevada quanto mais a mulher 

for distinta. Nota-se aí, o senso da partilha de responsabilidades ou de 

paridade de género. Porém, fruto da mentalidade da época, os filósofos 

iluministas não chegaram à proposição de um modelo democrático em que a 

mulher gozasse de igualdade de direitos com os homens em todas as esferas 

da vida social, como atesta a interpretação de Hume (1999, p.297): 

 
Como a natureza deu ao homem superioridade com relação à mulher ao dotá-

lo com maior força mental e corporal, faz parte dele atenuar essa 

superioridade, o máximo possível, pela generosidade de seu comportamento 

(…)
26

 

 

As ideias de Rousseau e dos outros teóricos sobre a inferioridade da 

mulher, sobretudo as enfatizadas em Emílio, conhecerem agudas contestações 

de contemporâneos como visões mais progressistas e humanistas. 

Wollstonecraft (1759-1797)27 foi uma das mulheres que se destacou pela 

defesa dos direitos da mulher, tendo reagido contra a proposta educacional de 

Rousseau para as mulheres considerando um disparate (2006). Macaulay 

(1731-1791) e Wollstonecraft são exemplos de mulheres, entre muitas outras, 

que no século XVIII tiveram voz e ensaiaram uma espécie de proto feminismo, 

                                                 
26

 David Hume fez parte do grupo do iluminismo escocês, juntamente com Adam Smith que 
comungavam com a ideia de inferioridade da mulher em relação ao homem. A obra de Hume, 
Origens e Progresso das Artes e Ciências, foi editada em 1742. 
27

Mary Wollstonecraft foi uma das primeiras mulheres do Reino Unido a insurgir-se na defesa 
dos direitos da mulher, com a publicação da obra Vindication of de Rights of Women 
(Reivindicação dos Direitos das Mulheres), em 1792. ”A obra exigia que para as mulheres as 
mesmas oportunidades de que gozavam os homens na educação, no trabalho e na política.” 
(Schimidt, A. p.124). 
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desenvolvendo fortes críticas aos filósofos misóginos e as suas teorias de 

discriminação da mulher. 

Os filósofos iluministas, ciosos da defesa da sociedade, entende-se 

moldada em padrões machistas, remete o papel da mulher ao espaço 

doméstico, ao serviço do cidadão (o homem). É esta visão que chega à 

contemporaneidade, ilustrada na fala popular que diz que “atrás de um homem 

está uma grande mulher”. Sobre esta (des)revalorização, Perrot (2007, p.93) 

critica a assimetria sexual que votou a mulher à invisibilidade, trazendo ao lume 

o seguinte observação: 

 
É preciso, pois, educar as meninas, e não exactamente instruí-las. Ou instruí-

las no que é necessário para torna-las agradáveis e úteis: um saber social, em 

suma. Formá-las para os seus papéis futuros de mulher de dona de casa, de 

esposa e de mãe. Inculcar-lhes bons hábitos de economia e de higiene, os 

valores morais e de pudor, obediência, polidez, renúncia, sacrifícios […] que 

tecem a coroa das virtudes femininas. 

 

A história é dinâmica e com ela os valores que se alteram 

gradativamente, ditando novos discursos e reflexões em torno da 

conceptualização da mulher e do seu lugar na sociedade. O Século XIX surge 

atravessado de movimentos feministas, impondo outras abordagens pejadas 

de mensagens de liberdade, direito, emancipação e igualdade. Referencia 

Schimidt (2007, p.124) que “Os Estados Unidos e o Reino Unido também se 

notabilizaram por vigorosos movimentos feministas surgidos já em princípios do 

séc. XIX.” A mesma autora destaca clubes de activistas femininas que entre os 

finais do séc. XVIII e XIX proliferaram por toda a França e “reivindicavam não 

só igualdade jurídica e o direito ao voto, mas também a equiparação de 

salários” (Schimidt, ob.cit., p.123).  
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Contudo, prestigiados filósofos e políticos28 do séc. XIX, imbuídos de 

arreigado machismo, reiteramos imagens pejorativas da mulher, bloqueando a 

infiltração dos novos ideais, conotando o feminismo como algo perverso à 

ordem social. A história da mulher continuou sendo objecto de discursos e 

relatos de homens, logo continuou pejada de considerações misoginias e 

antifeministas, evocando a submissão da mulher e a natural superioridade do 

homem. Os textos de Nietzsche, influente filósofo do século XIX, dão-nos conta 

desse antagonismo ideológico do século XIX em que o feminismo enfrenta a 

barreira de discursos machistas e antifeministas. 

 
El concepto de liberación de la mujeres la manifestación del odio instintivo de la 

mujer mal constituida, es decir, de la que no puede tener hijos, contra la mujer 

bien constituida; la lucha contra el hombre no es nunca más que un medio, un 

pretexto, una táctica. Al elevarse a sí misma, como mujer en esencia, como 

mujer superior, como mujer idealista, lo que pretende es rebajar el nivel general 

de la mujer. Y para ello los medios más seguros son estudiar el bachillerato, 

poner se pantalones y tener los derechos políticos del animal electoral. En el 

fondo, las liberadas son las anarquistas en el âmbito de lo eterno femenino, las 

fracasadas, cuyo instinto más arraigado es el de venganza. Todo un 

“idealismo” de la peor especie – que, por otra parte, se da también en algunos 

hombres, por ejemplo, en esa típica vieja solterona que es Henrik Ibsen– se ha 

propuesto envenenar la buena conciencia respecto al amor sexual, lo que éste 

tiene de natural (Nietzsche, 1999, p.85-86). 

 

Chegou-se a o século XX e o conceito de mulher registou progressos 

pouco expressivos. A mulher continuou a ser objecto de uma abordagem 

antropológica que a manteve socialmente desigual do homem. A própria 

estrutura da sociedade esteve montada para fazer de uma realidade genética 

uma desigualdade antropológica. A escola, a família e outras estruturas da 

                                                 
28

Robespierre (1758- 1794), um dos grandes líderes da Revolução Francesa, foi um dos 
políticos que tudo fez para travar os movimentos feministas, tendo criado sanções para a 
associação das mulheres em clubes. 
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sociedade conservaram valores e crenças que impunham comportamentos 

contraditórios, inexplicáveis à luz das políticas de género que começaram a 

emergir no século XX.  

É de realçar, contudo, o grande impacto que teve os movimentos 

feministas do séc. XX, eclodindo um pouco por todo o lado, na (des)construção 

do conceito de mulher. Teve relevante importância as ideias difundidas pela 

feminista Simone Beauvoir (1908- 1986)29 nas conquistas que as mulher 

vieram a alcançar na segunda metade do século, sobretudo no domínio 

político.  

Nota-se na nossa sociedade uma dúbia realidade em que a mulher 

subestima a sua condição feminina e deseja ser homem porque julga ser o 

necessário para fazer as conquistas tradicionalmente prerrogativas de macho 

e, logo, superior. Por outro lado, assiste-se o paradoxo em que o homem 

reconhece o valor da mulher, mas teme que ela perca a sua virtuosidade 

feminina para invadir o espaço historicamente masculino, bloqueando-a esse 

espaço. 

Esta incursão aos conceitos permite concordar com pensadores que 

advogam que o status da mulher na sociedade é produto das culturas e da 

história. A transformação de uma diferença meramente biológica em 

desigualdade no trato e nas prerrogativas sociais, através de hierarquização de 

poderes e responsabilidades é um acto, sem equívocos, social (AUAD, 2006). 

É no quadro desse raciocínio que se entende a cristalização de práticas 

machistas reproduzidas em todos contextos de relações humanas na 

sociedade cabo-verdiana e, sobretudo, o facto de ser a mulher, no espaço 

                                                 
29

 Feminista, filósofa e escritora existencialista francesa do século XX. Foi autora da famosa 
obra o Segundo Sexo (1949) onde analisa a problemática de género, realçando uma visão 
critica sobre o papel da mulher na sociedade. 
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privado do lar, o vector principal das imagens estereotipadas que dominam a 

relação entre os pares, socialmente binários, homens e mulheres. Enfim, se a 

imagem da mulher na sociedade é uma construção social e não um dado 

natural, ela também é objecto de mutações e transformações, resultante de 

uma luta constante entre natureza e cultura. 

As características generalizadas – comportamentos, interesses ou valores 

tipicamente masculinos ou femininos – não são inatas, nem tampouco 

arbitrárias. Elas são formadas por circunstâncias históricas. Elas também 

podem mudar com as circunstâncias históricas (Schiebinger, 2001, p.145). 

 

1.2 Conceito de Género 

 

 

Parte-se da conceptualização de Beauvoir (“Não se nasce mulher: torna-

se mulher”, 1970, p.9) para compreender a essência do conceito de género. 

Com efeito, Beauvoir já sublinhava a diferença entre o sexo e o género, sendo 

o primeiro natural, de âmbito biológico, e o segundo cultural, resultado da 

construção social. Entende-se, assim, que acrescentada à natureza biológica e 

genética de um indivíduo estão as representações históricas e culturais, sendo 

neste quadro que se estabelece as relações género.Saffioti (1995 e 2001), ao 

tomar parte nas reflexões em torno da problemática género, chama atenção 

para a necessidade de não se dissociar o sexo de género, na medida em que 

os dois constituem uma unidade. Com efeito, toda a sexualidade biológica 

integra um contexto social onde ela é exercida. Assim, a representação que se 

faz do homem e da mulher vincula-se ao contexto social e cultural onde ambos 

se exercem como seres biológicos e culturais. 
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Numa tentativa de encontrar um conceito que traduza este complexo 

relacional sexo e género Rubin (1993, p.2) o define como “um conjunto de 

arranjos pelos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em 

produtos da actividade humana e no qual estas necessidades sexuais 

transformadas são satisfeitas”. 

Scott (1995, p.75) complementa as reflexões ao definir género como 

“uma forma de identificar construções culturais - a criação inteiramente social 

de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres”. Trata-se de 

uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades 

subjectivas de homens e mulheres.  

A inteligibilidade do conceito é importante no desenvolvimento de 

estudos que resultem dados que norteiam políticas públicas e privadas viradas 

para uma sociedade mais inclusiva. Em primeiro lugar porque políticas de 

género obrigam a dados desagregados do ponto vista do sexo e por outro 

reunir as informações qualitativas que permitem dar significado aos dados 

quantitativos. Como avança Carvalho e Montané (2012, s.p.), os estudos de 

género implicam a focalização no significado do termo, ou seja em observar: 

 
Modo como as relações entre os sexos se reproduzem, institucionalizam e 

produzem discriminações, portanto analisa as relações de poder, subordinação 

e discriminação, sem limitar-se a assinalar a posição ocupada pela mulher.  

 

O conceito de género nesta perspectiva distancia-se das percepções 

meramente feministas para se afigurar como uma abordagem que concebe o 

desenvolvimento da humanidade de forma inclusiva cujas políticas se 

caracterizam pela ausência de discriminação baseada no sexo. Admite-se, 

desta forma, que o conceito género, uma inovação do século XX resultante de 
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um longo percurso da democracia, incorpora uma mudança de ética nas 

relações humanas, tal como teria defendido Scott (1986) e mais recentemente 

Flecha Garcia (2008, p.87), ao considerar: 

 

El género, una palabra antigua, pero un concepto nuevo que ayudó a proyectar 

una mirada crítica a las relaciones sociales entre hombres y mujeres en general 

y a la educación en particular. Su eficacia ha sido tan evidente que incluso ha 

propiciado una transferencia lingüística […] buscando quizás un lenguaje más 

neutral y objetivo, y también queriendo sugerir que cualquier información sobre 

las mujeres les también sobre los hombres. 

 

Partindo dos esforços de compreensão do conceito género depreende-

se a sua natureza mutável juntamente com a história e a cultura das 

sociedades. As identidades que os homens e as mulheres assumem num dado 

contexto social, determinantes nas relações de poder que se estabelecem 

entre si e nas hierarquias forjadas, não são estáticas no tempo. A educação, os 

desafios do desenvolvimento, as conjunturas políticas e económicas impõem 

mudanças de mentalidades, crenças e até de necessidades vitais. A título de 

exemplo, é de realçar o facto de, cada vez mais, o homem não ter a pretensão 

de ter uma mulher que se limita às actividades domésticas. Trata-se de uma 

realidade que foge ao controlo meramente de uma mentalidade machista e, a 

partir daí, a paridade das relações conquista-se gradativamente, mas tendo 

como suporte a educação. O verdadeiro poder da mulher, ou seja o 

empoderamento social da mulher, requer um forte investimento na educação 

das mentes e das atitudes, sob pena impermeabilidade das leis de igualdade e 

de equidade de direitos. Como sustenta  Flecha Garcia  (ob.cit., p.81): 

 
Un nuevo modo de entender la aplicación del principio de igualdad y del 

concepto género como categoría de análisis, lleva hoy a repensar el proyecto 
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escolar para que la diferencia sexual femenina no desaparezca dentro de ese 

referente universal que es masculino. 

 

Pode causar uma certa estranheza o facto dos debates em torno do 

conceito género seja considerado novo, mesmo à escala internacional. 

Efectivamente, a formulação desse conceito deve-se a Stoller30 em 1968. 

Contudo, a reflexão não encontrou muito eco, pois para este investigador o 

social restringia-se à relação mãe e filho. O debate em torno da problemática 

género ganhou significativa fluência a partir da década de 1990.  

Em primeiro lugar, no sentido de desmistificar que o sucesso da mulher 

na vida pública ocorre quando mais for a sua capacidade de aproximar a sua 

conduta à dos homens. Os espaços tradicionalmente vedados à mulher nada 

têm a ver com a pretensa fragilidade da sua natureza, pois sexos frágeis não 

existem e a mulher no seu quotidiano e no seu percurso histórico tem 

demonstrado o contrário. Exemplos de mulheres como Joana d´Arc (1412-

1431), (1748- 1739), Ana Garibaldi (1821- 1849), Indira Gandhi (1917-1984), 

Ernestina Silá (1943-1973), Madre Teresa de Calcutá (1910 -1997), Corazon 

Aquino (1933-2009), entre outras, são ícones da história que transformaram o 

mundo pela inteligência, coragem, persistência, valentia e humanismo, 

rompendo com mito da fragilidade feminina, da inutilidade da mulher na vida 

pública e testemunhando, sobretudo, que a diferença sexual é desejável em 

todos campos da acção humana.  

Em segundo lugar, os debates sobre género (Geneviéve, 2003; 

(Molyneux, 2010; Fernández Valencia, 2005) têm levado à ideia de que o 

                                                 
30

 Robert J. Stoller foi um psiquiatra e psicanalista norte-americano e dedicou grande parte da 
sua pesquisa académica sobre questões de identidade de género. Da sua extensa obra, a 
maior parte foi publicada nos anos setenta. 
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desenvolvimento das sociedades pressupõe a participação efectiva dos seres 

humanos, sem qualquer forma de preconceito ou estereótipo. Cabral exortava 

para esta necessidade de participação universal, banida de todas as formas de 

discriminação, inclusive a baseada no género, como estratégia fundamental do 

desenvolvimento. Entendendo a luta contra o colonialismo como um desígnio 

de extirpação de todas as históricas formas de discriminação e escravidão, 

usou num dos seus discursos as seguintes palavras de apelo à humanização 

das relações género: 

 
Tem havido resistência surda, calada, por vezes, contra a presença de 

mulheres entre aqueles que mandam. 

Alguns camaradas fazem o máximo para evitar que as mulheres mandem, 

embora por vezes haja mulheres que têm mais categoria para mandar do que 

eles. Infelizmente algumas das nossas camaradas mulheres não têm sabido 

manter respeito e aquela dignidade necessária para defender a sua posição 

como pessoas que estão a mandar (Cabral, 1977, p. 49). 

 

Assim, entende-se que a luta para a igualdade de direitos deverá ter 

como epicentro os seres humanos: homens e mulheres. Género é, por 

conseguinte, uma abordagem que enfatiza a pluralidade de sexo como um dom 

da natureza e procura eliminar as representações sócio-culturais que 

superioriza ou inferioriza um sexo em relação ao outro. A apropriação do 

conceito género é muito mais amplo do que as correntes feministas, pois para 

além de veicular a necessidade de vencer os tabus e os preconceitos que 

condicionam a violação dos direitos das mulheres, interpela medidas que 

tenham como enfoque o ser humano na sua essência e não em função do sexo 

a que pertence. Com efeito as sociedades se constroem e evoluem com 

homens e mulheres. 
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1.3 Conceito de Igualdade 

 

 

A igualdade plena é uma meta que os iluministas já tinham idealizado, 

não obstante conquistas muito limitadas até o século XX. A modernidade, 

edificando-se sobre as utopias ideológicas da Revolução Francesa, destacou-

se pela maior focalização nas causas humanitárias, atreladas no trinómio 

identidade, igualdade e solidariedade. Com esses pressupostos acreditou-se 

ser possível universalizar o direito à igualdade, respeitando as identidades 

diferenciais e assegurando o bem-estar social de todos cidadãos e de todas as 

cidadãs, através de esforços multissectoriais e de códigos normativos 

consistentes, da cooperação internacional, do forte investimento na educação e 

aplicação de sanções. Contudo, os acontecimentos mundiais de que o séc. XX 

foi prenhe e o Séc. XXI ainda não foi capaz de erradicar totalmente revelam a 

letargia das políticas promotoras de igualdade material e social. Observa-se, 

pois, que se a igualdade política e jurídica é mais concretizável, a igualdade 

social, pela sua complexidade, é cada vez mais uma utopia, caso para se 

concordar com a opinião dos que consideram que o distanciamento entre a 

igualdade de jure e a igualdade de facto é muito grande. O longo caminho de 

busca da igualdade, da antiguidade ao  pós modernidade é assim colocado nas 

palavras de Rocha (1997, p.369): 

Se a liberdade (especialmente individual) marcou o primeiro momento histórico 

moderno da conquista dos direitos fundamentais (dominando a própria 

concepção dos direitos de primeira geração) e a igualdade jurídica fecundou as 

da segunda etapa (direitos de segunda geração) coube ao terceiro mote da 

trilogia revolucionária setecentista, refeito e rebaptizado, assinalar a conquista 

dos direitos denominados de “terceira geração”: a solidariedade social 

juridicamente concebida e exigida colore o constitucionalismo e tinge com 

novas tintas o princípio da dignidade humana. Agora não mais apenas o 
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homem e o estado, ou o homem e o outro, mas principalmente o homem com o 

outro. 

 

O que se depreende é que a igualdade, um dos mais importantes 

direitos humanos, tem sido um projecto constante de luta pela justiça, quer 

jurídica, quer social. A sua teorização que remonta à antiguidade clássica, 

constituiu-se, pela sua complexidade, objecto de estudo de filósofos nas várias 

épocas da história da humanidade. Foi entre os gregos, com Platão e mais 

tarde com o seu discípulo Aristóteles, que o conceito começou a ganhar maior 

desenvolvimento. O conceito de igualdade em Aristóteles foi anunciado como 

uma condição biológica e natural cuja compreensão perpassa pelo conceito de 

justiça de cidadão e de cidadania. Defendia o filósofo, um dos precursores do 

jusnaturalismo antigo, que os sujeitos considerados naturais da polis deveriam 

usufruir de igualdade de direitos, de deveres e de privilégios, sendo o status 

uma herança natural. Este sentido de naturalização da desigualdade na 

antiguidade clássica é ressaltada por Rocha (ob.cit., p.32): 

 
A sociedade cunhou-se ao influxo de desigualdades artificiais, fundadas, 

especialmente, nas distinções entre ricos e pobres, sendo patenteada e 

expressa a diferença e a discriminação. Prevaleceram, então, as timocracias, 

os regimes despóticos, asseguraram-se os privilégios e sedimentaram-se as 

diferenças, especificadas em leis. As relações de igualdade eram parcas e as 

leis não as relevavam, nem resolviam as desigualdades. 

 

Esta premissa filosófica permite percepcionar a complexa lógica da 

democracia grega em que a desigualdade de direitos e a escravização eram 

legitimadas por um corpus legal, cuja fundamentação atrelava-se à lei da 

natureza, claramente explicita no conceito de igualdade proposto por 

Aristóteles. Segundo o filósofo “a igualdade é tratar os iguais por igual e os 
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desiguais iguais, na medida das suas desigualdades”. Depreende-se desta 

máxima de Aristóteles, também defendida por Platão31, que inerente ao 

conceito da igualdade observa-se a desigualdade como uma condição, 

igualmente natural, residindo neste conceito a ideia de justiça.  

Pode-se discorrer que Aristóteles defendia a igualdade proporcional à 

natureza individual, ao mesmo tempo a desigualdade, no sentido em que na 

sociedade os privilégios, os bens e os deveres condicionam-se aos méritos e 

às capacidades natas de cada um, dando ideia de relativo imobilismo social. O 

conceito permite a compreensão da arquitectura da democracia grega, 

sustentada por uma cidadania muito limitada, na medida em que o direito de 

ser cidadão não era universal.  

Na Grécia clássica ser cidadão ou ser escravo era um dado nato, pelo 

que a igualdade, direitos, oportunidades e privilégios relativizavam-se ao 

natural status social correspondente a cada sujeito. Como assevera Comparato 

(2010, p. 26), para os gregos, “a igualdade essencial do homem foi expressa 

mediante a oposição entre a individualidade própria de cada homem e as suas 

funções por ele exercidas na vida social.”Entre os romanos o conceito de 

igualdade fundamentado no princípio do jusnaturalismo antigo, enunciado por 

Aristóteles, não sofreu grandes modificações e como tal foi absorvido pelo 

cristianismo, agora com fundamentação teológica. Teorias baseadas no 

jusnaturalismo e contratualismo alicerçaram a ordem natural da igualdade até o 

Século XVII, não obstante acepções diversas e conflituosas por parte de 

filósofos, quer clássicos, quer medievais.  

                                                 
31

Segundo Platão (428 a.C – 347 a.C), nas sociedades, alguns nasceram para mandar e outros 
para obedecer. Para o filósofo, a justiça não significa tratar todos os indivíduos de forma 
igualitária mas ter rigidez na preservação da desigualdade natural. 
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A ordem social que vigorou, sobretudo, durante a Alta Idade Média 

explica-se com fundamentação filosófica de Aristóteles, que considerava a 

igualdade natural como expressão de harmonia social, a partir do momento em 

que se observasse a aceitação da ordem natural de ser desigual e de se 

beneficiar de privilégios desiguais, como se infere do seguinte excerto do 

filósofo: 

 
A justiça é uma espécie de meio-termo, porém não no mesmo sentido que as 

outras virtudes, e sim porque se relaciona com uma quantia ou quantidade 

intermediária, enquanto a injustiça se relaciona com os extremos. E justiça é 

aquilo em virtude do qual se diz que o homem justo pratica, por escolha 

própria, o que é justo, e que distribui, seja entre si mesmo e um outro, seja 

entre dois outros, não de maneira a dar mais do que convém a si mesmo e 

menos ao próximo (e inversamente no relativo ao que não convém), mas de 

maneira a dar o que é igual de acordo com a proporção; e da mesma forma 

quando se trata de distribuir entre duas outras pessoas. (Aristóteles,1979, 

p.129). 

 

Durante quase toda a Idade Média, o conceito de igualdade vinculou-se 

na tradição judaico-cristão, sobrepondo os valores da religião sobre os valores 

da política, muito bem explícitas no princípio eclesiástico Extra Eclesia Nulla 

Salus”32. Apesar desse rígido princípio que gerou uma ética das relações 

humanas em quase todo o período, tendo a desigualdade atingido o seu ápice 

histórico, em que as relações sociais predominantes eram a escravidão, a 

suserania e a vassalagem, paradoxalmente, com os princípios doutrinários33 

veiculados pelo cristianismo. Com efeito, o cristianismo na Idade Média deverá 

ser entendido dentro do contexto cultural, social e politico que caracteriza o 

                                                 
32

 Fora da Igreja não há salvação. 
33

O Cristianismo, na sua fase inicial, pregava a igualdade natural, partindo do princípio bíblico 
de que todos os homens foram criados à imagem de Deus. 
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sistema feudal34. Na acepção de Silva, e Silva (2009, p.1), “na Idade Média, a 

ideia de que os homens nascem livres (igualdade natural) não fazia sentido. 

Todas as pessoas estavam comprometidas com uma rede de obrigações que 

permeava o tecido social”. Sendo essas obrigações determinadas pela origem 

de sangue de cada individuo, a igualdade no quotidiano medievo definia-se 

pela relatividade sanguínea e moral. Para Comparato (ob.cit., p.30), 

 
A igualdade universal dos filhos de Deus no plano sobrenatural só valia, 

efectivamente, no plano sobrenatural, pois o cristianismo continuou admitindo, 

durante muitos séculos, a legitimidade da escravidão, a inferioridade natural da 

mulher em relação ao homem, bem como a dos povos americanos, africanos e 

asiáticos colonizados, em relação aos colonizadores europeus. 

 

Evidentemente, a acoplação da ideologia com os interesses materiais 

das classes dominantes da era feudal terá produzido um paradigma de 

relações sociais sustentada na desigualdade, pela própria incapacidade da 

igualdade. A liberdade do servo é limitada pela sua desigualdade material no 

sentido inverso da ampliação da liberdade do senhor feudal, pelo facto de este 

ser possuído de um status sócio-económico e cultural que o superioriza. 

O conceito de pessoa desenvolvido no final do período medieval por São 

Tomás de Aquino35 (1225-1274) terá tido importância relevante na redefinição 

do princípio moderno de igualdade, numa perspectiva em que se enfatiza a 

essência da homogeneidade da natureza do homem como fundamento 

axiológico das relações humanas. A vinculação da lei da natureza à lei jurídica, 

                                                 
34

O Feudalismo foi o regime que predominou na Europa durante a Idade Média, entre os 
séculos V e XV. Caracterizou-se por uma organização política, social, económica e cultural 
baseado na servidão, vassalagem e suserania. 
35

 São Tomás de Aquino, na sua obra Summa Theologiae, define pessoa como composto de 
substância espiritual e corporal. Admite-se que este conceito está na génese da revolução dos 
princípios que norteiam a concepção universal dos direitos humanos, afastando a tradição que 
considera o homem como uma mera criação politica e cultural. 
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preconizada pela corrente escolástica, de que São Tomás de Aquino foi um 

dos conceituados representantes, trouxe para a Baixa Idade Média uma 

(re)interpretação do conceito de igualdade aristotélico, evidenciando a 

conciliação entre a razão e o sobrenatural nas relações humanas, ao asseverar 

que qualquer lei contrária à essência humana, por violar o princípio de todos os 

humanos serem iguais, perderia força jurídica.  

Indubitavelmente, a génese dos direitos universais do homem 

proclamados na Declaração dos Direitos do Homem (1789), no contexto da 

Revolução Francesa, teve o seu embrião na Idade Média, na medida em que 

foi nesse período que a racionalidade começa a ser evocada para 

conceptualizar as relações humanas e a distribuição dos privilégios sociais. 

 Antecipando os ideais revolucionários dos séculos XVIII e XIX, o filósofo 

Hobbes (1588-1679), formulou construções teóricas de igualdade muito 

inovadoras, rompendo com paradigmas da filosofia escolástica e teocráticas 

medievais, numa época em que a ascendência da Igreja sobre o estado era 

proeminente. Para Hobbes (1973, p.48): 

 
A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do 

espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais 

forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se 

considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é 

suficientemente considerável para que qualquer um possa com base nela 

reclamar qualquer beneficio a que outro não possa também aspirar, tal como 

ele. 

 

Hobbes reitera o conceito de igualdade natural e até admite a igualdade 

como uma faculdade inerente aos homens, embora, na sua visão pessimista. 

Cury, 2005, p.64) considera que a acepção de Hobbes, “a ideia de homem 

‘naturalmente social’ como queriam os clássicos, os medievos e, em certo 
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sentido, Rousseau é colocada em questão”. O jusnaturalismo clássico, de que 

Hobbes foi um dos seguidores da primeira geração, mais tarde debatido, 

renovado e rebaptizado por Locke (1632-1704) e Rousseau (1712-1778), 

constituiu um fundamento filosófico de suma relevância na revolução 

conceptual da Humanidade, consequentemente do princípio da igualdade, um 

marco para a internacionalização de debates sobre a universalização da 

igualdade social. 

A filosofia lockiana, explicita no Segundo Tratado, concebe a igualdade 

como uma condição natural, inerente às pessoas e regida pela lei suprema da 

natureza que define os limites da liberdade de cada pessoa. Desta forma, 

Locke (Apud por Quirino, Vouga & Brandão, 2004, p.97), admite que “um 

estado de perfeita liberdade é também um estado de perfeita igualdade, no 

qual são recíprocos todo o poder e toda a jurisdição, ninguém tendo mais 

[desses atributos] que qualquer outro”. O que se nota nesta idealização da 

igualdade é, por um lado, a crença numa lei suprema que é a lei da natureza e, 

por outro lado, no poder da razão, apanágio do ser humano, para descodificar 

a lei da natureza e não se usurpar de poderes da subjugação, escravização e 

discriminação do outro.  

Contrapondo à perspectiva optimista de Locke a respeito da lei da 

natureza como reguladora perfeita da condição natural da igualdade, imbuído 

de certo pessimismo, Hobbes advoga a igualdade natural como algo nocivo 

para as sociedades, colocando os homens em situação de guerra uns com os 

outros, de tal forma que só a imposição do Estado manterá a ordem, a 

segurança e o direito à propriedade individual e à vida. 
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Os filósofos modernos se dividem na idealização da igualdade efectiva. 

Entre a necessidade de um Estado máximo (Hobbes), um Estado mínimo 

(Locke), Rousseau preconiza um Estado democrático na viabilização de uma 

sociedade sustentada pelo princípio da igualdade civil. O principio filosófico da 

igualdade civil anuncia mudanças de paradigmas de relações sociais e advir de 

períodos históricos que contestam, quer a lei da natureza como a lei 

sobrenatural na regulação da igualdade, quer seja a dimensão em que ela é 

colocada. 

Com a corrente filosófica do séc. XVIII – o iluminismo- o conceito de 

igualdade conhece uma nova abordagem, prelúdio do constitucionalismo 

moderno adoptado pela maioria dos estados na Europa e na América nos 

séculos XVIII-XIX-XX. Rousseau, filósofo iluminista, ao defender a tese da 

universalidade dos direitos e da liberdade acaba por propor uma moderna 

ordem social que reconhece as desigualdades naturais como potencialidades 

dos sujeitos que não deverão traduzir-se em desigualdades de direitos e de 

privilégios, como se depreende do excerto seguinte: 

 
Concebo na espécie humana, duas espécies de desigualdade: uma a que 

chamo de desigualdade natural ou física, por ser estabelecida pela natureza e 

que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das 

qualidades do espírito ou da alma; a outra, a que se pode chamar desigualdade 

moral ou política, por depender de uma espécie de convenção a ser 

restabelecida, ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. Esta 

consiste nos diferentes privilégios que alguns usufruem em prejuízo dos outros, 

como serem mais ricos, mais reverenciados e mais poderoso do que eles, ou 

mesmo em se fazerem obedecer por eles. (Rousseau, 2005, p.159). 

 

Na Idade Moderna o conceito de igualdade evoluiu e passou a ter 

fundamento antropológico e racional, desvinculando-se do fundamento 
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teológico mas não libertando totalmente do jusnaturalismo que continuou a 

terecos nas interpelações do conceito da igualdade feita pelos intelectuais 

modernos e contemporâneos. Com o iluminismo, corrente ideológica afirmou-

se o ideal da igualdade vinculada nos princípios da justiça e da democracia, 

sendo os ideais da Revolução Americana (1776) e da Revolução Francesa 

(1789), marcos simbólicos determinantes da revolução do conceito e dos seus 

princípios e valores intrínsecos. Com a tríade de pensamento Liberté, Igualité e 

Fraternité, a Revolução Francesa anunciou o ideal da igualdade inerente à 

pessoa, delegando para a sociedade o poder de produzir desigualdades. 

Com base nessa nova abordagem da igualdade que marca a era 

contemporânea, começa a lenta evolução dos direitos cívicos da mulher, na 

busca da igualdade jurídica, nos sucessivos normativos jurídicos. Nota-se que 

a filosofia aristotélica sobre a igualdade continuará a ter ecos nos debates 

contemporâneos sobre questões de justiça e de igualdade, mas antagónico na 

essência. A igualdade preconizada no quadro da Declaração dos Direitos 

Homem e do Cidadão (1789) admite o direito de ser diferente e salvaguarda a 

liberdade e o direito da mobilidade social, contrariamente à clássica filosofia de 

igualdade. Os artigos 1º e 2º da Declaração patenteiam a viragem histórica do 

conceito de igualdade: 

 

Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só 

podem fundar-se na utilidade comum. (art.º 1º) 

O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e 

Imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão. (art.º 2º). 
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A Revolução Francesa foi, contudo, uma revolução burguesa pelo que 

os interesses de classe não são alheios na essência da conceptualização da 

igualdade. Assim, os debates em torno do ideal da igualdade continuaram a 

espalhar a tinta ao longo dos séculos XIX, XX e mesmo do século XXI. Na 

sequência, a era é profícua na construção de instrumentos jurídicos de 

salvaguarda aos direitos de igualdade inerentes à pessoa humana. Direitos 

económicos, jurídicos, culturais e sociais, perspectivadas em matéria de 

género, passam a ser evocados na construção do conceito de igualdade 

enquanto sinonímia da dignidade humana. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 retoma os ideais disseminados pela Revolução Francesa e 

se enquadra no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, que pela as 

atrocidades cometidas e inflações em relação aos princípios e valores da 

dignidade humana, impunha a (re) definição do complexo conceito de 

igualdade. 

O que torna complexa a apreensão do conceito de igualdade é a sua 

dubiedade, ilustrada muito bem no pensamento de Turner (1986) quando 

distingue quatro dimensões da igualdade, focalizada nas questões ontológicas, 

de oportunidades, de condições e de resultados. Fora deste entendimento, 

torna-se utópica a igualdade plena dos indivíduos. Esta acepção é corroborada 

por Sposati (1999, p. 128) que questionando o ideal de universalidade da 

igualdade plena dos seres humanos, argumenta: 

A noção de igualdade só se completa se compartida à noção de eqüidade. Não 

basta um padrão universal se este não comportar o direito à diferença. Não se 

trata mais de um padrão homogêneo, mas de um padrão equânime. 

 
 

 Acrescenta-se ao conceito de igualdade a dimensão equidade e fora 

desta torna-se equivocada os ideais contemporâneos de dignidade humana, 
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pois a efectiva igualdade somente ocorrerá quando as sociedades estiverem 

dotadas de ferramentas, princípios e valores que fazem com que as práticas 

envolvam mudanças nas regras de distribuição, transformando as 

desigualdades de partida em igualdade de conclusão (Turner 1986). 

Subjacente à ideia da igualdade que sustenta o princípio de repartição igual 

dos bens e privilégios públicos conduz à desigual fruição dos direitos cívicos, 

ou seja, uma filosofia que por não processaras transformações sociais de 

universalização de oportunidades em função das diferenças, reforça as 

desigualdades de partida e consolida as injustiças sociais. 

 A visão marxista da igualdade já teria no séc. XIX idealizado o princípio 

de equidade como parâmetro da ética das relações humanas, propondo um 

sistema social em que os bens públicos fossem distribuídos em função das 

capacidades e necessidades dos seus sujeitos (Marx e Engels, 2000). 

Portanto, o conceito de igualdade na acepção marxista distingue da ideologia 

liberal que atrela a igualdade à uniformidade de direitos e elege o Estado como 

o regulador da justiça social. Para Marx, a igualdade sustenta-se no princípio 

da liberdade das pessoas para preservarem as suas diferenças e manterem ou 

cultivarem hábitos e valores que lhes permitem priorizar a satisfação das suas 

necessidades e bem-estar (Marx e Engels, 2000). 

Não obstante o debate em torno da igualdade e a expectativa gerada 

pela Revolução Francesa, a história contemporânea continuou decalcada de 

factos de explícita injustiça social, nomeadamente as guerras, as profundas 

assimetrias socias, a exclusão e a discriminação múltipla. Ortega e Gasset 

(2005) considerou em 1925 de falsa a igualdade e de dolorosa a injustiça social 

que caracterizam a sociedade contemporânea no séc. XX.       
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A evolução do conceito trouxe para o séc. XXI discordâncias a respeito 

da igualdade plena, com conjecturas de que esta acepção intenta contra a 

própria natureza humana. Postula-se de que a natureza biológica dos seres 

humanos difere de indivíduo para indivíduo, sendo cada pessoa uma 

singularidade biológica dotada de características genéticas, como a 

hereditariedade, onde se inculcam características físicas, intelectuais e 

emocionais que fazem dos seres humanos singularidades nas suas relações 

com o meio ambiente social e físico.  

A assertiva de Arendt (2009, p. 352) reforça a reflexão em torno do 

conceito da igualdade possível e a fantasiosa ao discorrer que “a projecção da 

igualdade para os campos social e biológica não é natural, e ao se pretender 

uma igualdade nesses planos, vai-se contra a condição humana”. Induz-se à 

concordância com críticos que postulam que não é possível tornar o desigual 

igual, sob pena de produzir ou reforçar desigualdades, considerando paradoxal 

com o princípio da igualdade dos direitos universais dos seres humanos 

preceituados na Declaração Universal do Direitos Humanos, aprovada pela 

ONU em 1948.  

O discurso da igualdade relativa, fluente entre os intelectuais actuais, 

norteiam teorias e políticas que permitem reduzir as injustiças sociais de 

génese natural, cultural e social. Sousa Santos (1997, p.122), posiciona-se face 

aos debates actuais sobre os Direitos Humanos discorrendo que “as pessoas e 

os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e 

o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”. Repara-se que 

o sociólogo desdramatiza o conceito de igualdade, muitas vezes, veiculada 

como castradora da natureza humana, evidenciando-a como fundamento 
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natural da diversidade e da liberdade humana. Corroborando com a ideia do 

sociólogo, infere-se que o ideal da igualdade, sinonímia da justiça social, é uma 

construção cuja realização dista um espaço temporal muito vasto. Torna-se, 

pois, legítimo indagar se no frenesi de construir indicadores internacionais do 

respeito aos direitos humanos universais, o princípio da multiculturalidade é 

tida em conta, ou seja, se a igualdade perante a lei inclui as desigualdades 

individuais e dos sub-grupos sociais, a priori. 

O conceito de igualdade que hoje se procura entender busca-se no 

equilíbrio entre a diferença e a equidade. Conceito que se materializa de forma 

crescente na lavra jurídica de normativos que visam promover e regulamentar 

práticas atinentes aos direitos individuais e colectivos, incluindo o direito de ser 

diferente. É esse conceito de igualdade que fundamenta as reivindicações no 

âmbito da luta das instituições que cuidam dos direitos da mulher cabo-

verdiana desde a data da independência nacional a esta data. 

A Igualdade de género veiculada nos discursos pós Segunda Guerra 

Mundial, não obstante a relevância na mudança do status quo preconceituoso 

e discriminatório secularmente sedimentado, ignora as diferenças naturais e 

culturais das pessoas, incorrendo ao equívoco da sinonímia entre a igualdade e 

a homogeneidade, que na abordagem de Reis (1992) e Sousa Santos (1997), 

reproduz desigualdades. O que se procura, com efeito, é um sistema social em 

que a cidadania seja universal e que as diferenças não sirvam de fundamentos 

da inclusão de uns em detrimento da exclusão de outros, como se infere das 

palavras de Marshall (1967, p. 79-80): 

  

O status não foi eliminado do sistema social. O status diferencial, associado 

com classe, função e família, foi substituído pelo status uniforme de cidadania 
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que ofereceu o fundamento da igualdade sobre a qual a estrutura da 

desigualdade foi edificada. 

 

A paradoxalidade da confluência “igualdade versus direito” à diferença 

“igualdade versus liberdade de ser, de ter e de agir” torna-se perceptível, não 

obstante complexa e polémica, quando analisada sob a custódia do conceito 

de cidadania e da democracia, tal como a modernidade as preceituam. Este 

binómio cidadania e democracia são os pressupostos objectivos da igualdade, 

nos seus parâmetros de direitos jurídicos, políticos e sociais. O desafio maior 

das sociedades pós-modernas constitui em criar as condições essenciais para 

as realizações políticas, culturais, económicas e sociais de um leque cada vez 

mais amplo dos cidadãos e de cidadãs, sob pena de se cair em paradoxos e 

contradições. Como pondera Ferreira (1999, p.212) “uma sociedade sem 

igualdade material, o paradigma jurídico da igualdade gera políticas 

paradoxais”. 

O desafio de igualdade atrela-se a uma cidadania que extrapola o 

conceito de cidadania tradicional que reduz o benemérito da igualdade e da 

liberdade ao direito de voto e outros direitos formais. O que se procura é o 

conceito de igualdade que amplie cada vez mais os contextos e forma de 

participação inclusiva, proporcionando o bem-estar geral. Na esteira da lógica 

inclusiva da igualdade e da ampliação cada vez mais da abrangência do termo 

advém a complexidade cada ver maior do conceito. Deste modo, assiste-se à 

adjectivação do termo de forma a se incluir as várias dimensões da vida e da 

ética das relações humanas no século XXI. Fala-se em igualdade política, 

igualdade de género, igualdade social, igualdade económica, igualdade racial, 

entre outros (Haubrich, 2008).  
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Na mesma linha de Haubrich (2008) sustenta que existem apenas três 

tipos de igualdade possíveis, embora não de forma absoluta. Fala o autor em 

igualdade formal, igualdade de resultados e igualdade de oportunidades. A 

igualdade formal, segundo ele revela-se na lavra jurídica da ONU e dos 

estados-partes, objectivando possibilidades da universalização da igualdade 

perante a lei. A igualdade de resultados, segundo o autor, espera-se quando, 

independentemente das diferenças inerentes às pessoas, seja possível que 

todos alcancem resultados iguais, em termos económicos e sociais. Esta 

dimensão de igualdade está longe de ser uma realidade. Reveste-se de grande 

complexidade que a lei, por si, não resolve, pois as potencialidades individuais, 

aptidões, mérito, motivação individuais, são características humanas que 

intervêm na angariação de rendas e que os governos têm dificuldades em 

controlar. Daí, um certo cepticismo relativamente em igualdade social, em 

termos absoluto. Acredita-se sim que o único resultado possível das políticas 

de igualdade é a redução das desigualdades, pela via de maior justiça social. 

 Cada vez mais se reconhece que a igualdade de direitos/igualdade 

formal não pressupõe a garantia de igualdade de oportunidades, sobretudo, 

não beneficia os menos favorecidos socialmente. A igualdade social implica, 

necessariamente, a desigualdade jurídica, de forma de beneficiar, à partida, os 

economicamente e culturalmente desprivilegiados (Bobbio, 1986).  

 

1.4  Conceito de Equidade 

 O conceito de equidade é muitas vezes confundido e utilizado, no senso 

comum, com o mesmo significado de igualdade, bem como tem vindo a 

constituir objecto de acesos debates, quer no meio académico, quer no meio 
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científico. Um debate que se remonta à antiguidade clássica e se prolonga até 

a actualidade, não reunindo consensos, mas atrelado sempre aos princípios de 

justiça, democracia e de cidadania. Assim, na compreensão do conceito, 

apoiou-se em ideias de intelectuais de várias épocas e escolas, como 

Aristóteles, Friedman, Bobbio, Brown, Rawls, Hayek, entre outros, cruzando 

esses conceitos com a própria etiologia da palavra. 

 A etiologia da palavra equidade se aproxima, no aspecto semântico, com 

a palavra igualdade, não contribuindo este recurso para anulação da 

nebulosidade que envolve os dois conceitos. Assim, porque se parte do 

pressuposto que a equidade é diferente da igualdade e porque não se nega a 

complementaridade que lhes são inerentes, procurou-se, em primeiro lugar, 

encontrar as identidades e as diferenças dos dois conceitos, a partir do 

Dicionário Aurélio (2006) que assim define igualdade e equidade: 

 

Igualdade - [Do lat. Aequalitate] Relação entre os indivíduos em virtude da qual 

todos eles são portadores dos mesmos direitos fundamentais que provêm da 

humanidade e definem a dignidade da pessoa humana. 

 

Eqüidade - [Do lat. aequitate]  Conjunto de princípios imutáveis de justiça que 

induzem o juiz a um critério de moderação e de igualdade, ainda que em 

detrimento do direito objetivo. 

 

O que de essencial se retém das definições é o pressuposto clássico 

aristotélico que admite a diferença intrínseca a cada sujeito, exigindo, dessa 

forma que, no plano ético-politico, haja predisposição para garantir e ou ceder a 

cada indivíduo a parte que lhe é devido para a satisfação das suas 

necessidades fundamentais. Aristóteles considera a equidade como: 
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A qualidade que nos permite dizer que uma pessoa está predisposta a fazer, 

por sua própria escolha, aquilo que é justo, e, quando se trata de repartir 

alguma coisa entre si mesma e a outra pessoa, ou entre duas pessoas, está 

disposta a não dar demais a si mesma e muito pouco à outra pessoa do que é 

nocivo, e sim dar a cada pessoa o que é proporcionalmente igual, agindo de 

maneira idêntica em relação a duas outras pessoas. A justiça, por outro lado, 

está relacionada identicamente com o injusto, que é excesso e falta, contrário à 

proporcionalidade, do útil ou do nocivo. (...) No ato injusto, ter muito pouco é 

ser tratado injustamente, e ter demais é agir injustamente (Aristóteles, 1999, 

p.101). 

 

Ampliando o conceito a partir da abordagem clássica aristotélica, obriga-

se a uma conceptualização de equidade que integra os princípios de justiça e 

condições fundamentais para o exercício de cidadania universal. É importante, 

contudo, ter em conta a distinção que Aristóteles faz do conceito de equidade 

em relação à justiça. Embora conceba os dois conceitos interligados, não 

subordina um ao outro. A justiça, para Aristóteles, não é determinante da 

equidade. Conceptualiza a equidade como uma atitude pessoal, quiçá 

individual, sustentada no valor da justiça, que obriga o sujeito a fazer escolhas 

das acções e comportamentos na sua relação com o outro. A equidade é uma 

qualidade que induz o individuo ao conhecimento do contexto, análise das 

características do outro, e imbuído do sentido de justiça, procura lhe atribuir um 

benefício proporcional às suas necessidades. A equidade extrapola o próprio 

conceito de justiça e remete para os valores de compreensão, tolerância e 

solidariedade. A justiça vincula-se a aplicação justa dos normativos, tendo em 

conta os direitos individuais e colectivos dos sujeitos. A justiça é um acto 

racional e que se preocupa com a distribuição igual dos benefícios. Ao 

interpretar o conceito de equidade em Aristóteles, Lima e Rodríguez 

consideram: 
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Para ele o eqüitativo é considerado justo, mas não de acordo com a lei e sim 

como uma correção da justiça legal, quando esta não prevê particularidades, 

deixando lacunas. A aplicação universalizada da lei pode acarretar 

injustiças,cabendo nestes casos a eliminação do erro onde esta é omissa dada 

a sua generalidade (2008, p.57). 

 

Não se nega, todavia, uma certa sinonímia entre a equidade e a justiça, 

pois o equitativo implica a justiça social. Contudo, a equidade tem uma 

dimensão social maior do que a justiça, diga-se mais humana, pois quando se 

aplica a lei sem se ter em conta as desigualdades das pessoas e dos grupos, 

resulta-se na produção e cristalização de iniquidades. Tratar o desigual por 

igual resulta-se em desigualdades que aprofundam o fosso entre os 

privilegiados e os desprivilegiados (Sousa Santos,1997).  

Um exemplo da relação entre a justiça, igualdade e equidade verifica-se 

na discriminação positiva da mulher em determinadas esferas da vida pública, 

nomeadamente a participação na política. A lei das cotas é muito discutida e 

não reúne consensos, pois se por um lado a aplicação de normativos iguais 

para todos prejudica a participação da mulher na medida em que esta, 

geralmente, não goza de estatuto social de partida igual ao homem, por outro 

lado, debate-se com a ideia que a mulher deverá fazer a sua conquista pelos 

seus próprios meios. Contudo, enquanto os decisores se dividem no referencial 

teórico de suporte à aplicação de políticas promotoras da equidade social e da 

justiça, as sociedades continuam multiplicando iniquidades sempre que se 

nega a diferença entre igualdade e a equidade.  

Arnaud (2001), alerta para a diferença semântica dos vocábulos 

equidade e igualdade. Não os considerando absolutamente antónimos, 

sustenta a ideia de complementaridade entre a igualdade e a equidade na 
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construção de relações éticas e de justiça social. Assim a equidade situa-se 

entre a lei e a ética, regulando a lei e controlando as injustiças sociais. 

A título exemplificativo, pode-se tomar em conta a Constituição da 

República portuguesa que vigorou até 1975 em Cabo Verde. A Magna Lei 

admitia o direito de voto só a mulheres habilitadas com o ensino primário. 

Entretanto, a maioria das mulheres cabo-verdianas, portuguesas na época, era 

analfabeta e como tal afastada da participação politica. Ora, se por um lado, a 

limitação da participação cívica é um acto de justiça, por outro lado, sedimenta-

se e agrava-se as desigualdades. Faltou no processo a atitude e a qualidade 

altruísta que faz com que os decisores apliquem a justiça na repartição dos 

benefícios, ou seja a equidade que obriga a não dar tratamento igual aos 

desiguais. 

Na essência, o que faltou às sociedades modernas e contemporâneas, 

continuando a pertencer ao campo das utopias da pós-modernidade, foi a 

dimensão da equidade na distribuição dos benefícios sociais. Os grandes 

desequilíbrios de poder e as assimetrias sociais testemunham o déficit de 

equidade tal como teria sustentado Rousseau no séc. XVIII, corroborado mais 

tarde, no séc. XXI, por Sousa Santos (1997) e Silva (2011, p. 121) face à 

assertiva que “uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico 

que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a 

alguém”. 

O sentido de justiça que envolve o conceito de equidade, bem como a 

natureza subjectiva de direito que o conceito veicula remete para uma análise 

que contraria a ideia de sinonímia de equidade e igualdade de oportunidades 

como, paradoxalmente, tem sido definido por alguns autores. Essa 
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problemática que se pode apelidar de relativismo da equidade, no plano ético-

político, conhece em Bobbio; Mateucci; Pasquino. (1994, p. 604) uma 

abordagem que coloca o conceito no mesmo campo da justiça social e da 

moral. 

 

O princípio do nivelamento das oportunidades está convexo com outro princípio 

de nivelamento, o da igual satisfação das necessidades fundamentais. Embora 

as necessidades pessoais variem, haveria um mínimo de necessidades 

básicas substancialmente idênticas em todos, em cada sociedade e época 

histórica, cuja satisfação deveria ser nivelada. De qualquer modo, as pessoas 

são desiguais quanto às suas necessidades fundamentais não satisfeitas. 

 

 Corrobora-se, desta forma, com a análise de Friedman (1979, p. 142) 

quando afirma que “A vida não é equitativa. É tentador pensar que o governo 

pode rectificar o que a natureza produziu. Mas é importante reconhecer o 

quanto também nos beneficiamos com a própria iniquidade que deploramos”. 

Desta premissa surge o questionamento em relação aos discursos sobre a 

universalidade de direitos, Estado de Direito e Estado Social, versus equidade 

social. 

A primeira reflexão que se pode extrair desse debate é o facto de a 

equidade ser um valor social que só se observa num Estado de direito, na 

medida em que a natureza humana não é equitativa, como afirma Friedman. É 

imprescindível a existência de um Estado que cria leis e normas jurídicas a que 

ele próprio se submete, que em função das quais actua e legitima o seu poder 

na ordem social. Portanto, no Estado de direito as liberdades individuais são 

regulamentadas, logo arbitrariedades que prejudicam a igualdade formal são 

controladas através de ferramentas jurídicas próprias.  
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A segunda ilação é que a equidade social só se observa em Estados de 

direito democrático, pela universalização de direitos, ou seja quando ninguém 

fica à margem da lei. Contudo, o Estado de direito democrático não conduz, 

necessariamente a sociedades justas, sustentadas na equidade social. 

Efectivamente, equidade e igualdade de oportunidades têm dimensões 

diferenciadas. Sendo assim, suscita questionamentos quanto à moralidade da 

justiça e se conclui que nem sempre o que é legal é moral. Sempre que a 

legalidade põe em causa a igualdade não se pode falar em justiça (Comte-

Sponville, 1995). 

É fundamental que os Estados actuem, com base no direito, para 

modificar as normas gerais, a favor da justiça social, no sentido de “respeitar as 

leis, sim […] mas não à custa da justiça” (Comte-Sponville, 1995, p. 74). A 

equidade passa pela sobreposição da moral sobre o considerado legal, para 

corrigir os desequilíbrios provocados pelas clivagens sociais e as necessidades 

especiais deforma a fazer reajustes que promovam o acesso dos mais 

desfavorecidos aos bens materiais e imateriais promotoras do bem-estar e 

dignidade (Bunnin, e Yu, 2004). 

A terceira ilação diz respeito à necessidade da existência de Estado 

social de direito, tendo em conta o papel que este tipo de estado deverá 

assumir na promoção da equidade social na perspectiva da dignidade e bem-

estar universal. Entende-se, desta forma, que todo o Estado social de direito é, 

antes de mais, um Estado de direito. A reivindicação dos neo-liberais, face à 

necessidade de sociedade mais inclusivas e de bem–estar universal obriga a 

que os Estados adoptem esta dimensão social, visando a equidade. 
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 Como se denota, o conceito de equidade é complexo, distancia-se de 

linearidades a favor de relativismos societários, pelo que continua sendo tema 

de muita discussão na pós-modernidade, sobretudo quando se intenta 

relacionar o conceito com justiça e igualdade. Os posicionamentos são 

diversos, embora haja tendência para reunir consensos quanto ao facto da 

equidade não traduzir a objectividade e o rigor da lei. A equidade procura 

formas objectivas de corrigir as desigualdades sociais através de medidas 

específicas, consideradas justas, que atendam situações particulares dos 

desfavorecidos. A equidade procura justiça social, distanciando-se da aplicação 

da lei igual para todos, adoptando medidas consideradas justas, a partir da 

discriminação positiva dos mais necessitados. Não equivale distribuir igual a 

todos, nem dar oportunidade igual a todos, mas sim dar desigual ao desigual 

(Hayek, 1990). 

A procura de respostas para a problemática que presente Investigação 

encerra, focaliza-se no conceito de equidade que sem ser sinónimo de 

igualdade de oportunidades, implica que oportunidades sejam promovidas à 

medida das desigualdades de partida. O empoderamento da mulher muito 

importante no desenvolvimento das sociedades, busca-se na igualdade de 

oportunidades muito mais do que na igualdade de direitos. Não é possível a 

usufruir-se de igualdade de direitos se as oportunidades não são iguais, ou 

seja, à medida das desigualdades. Neste aspecto, é clara a distinção que o 

Banco Mundial (2006, p.15) faz da equidade e da igualdade, ao reportar o 

conceito de equidade à igualdade de oportunidades: 

 
A eqüidade não significa a igualdade de renda ou de situação de saúde ou 

qualquer outro efeito específico. Pelo contrário, é a busca de uma situação 

em que as oportunidades sejam iguais, ou seja, em que o esforço 
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pessoal, as preferências e a iniciativa
36

 – e não as origens familiares, casta, 

raça ou gênero – sejam responsáveis pelas diferenças entre realizações 

econômicas das pessoas. (O realço é nosso) 

 

Veja-se que a análise do Banco Mundial se aproxima da acepção de 

Hayek (1990) sobre a equidade e, sobretudo, daquilo que é a expectativa social 

quando se veicula os discursos de direitos humanos. Para este autor o 

princípio de equidade que pressupõe tratar os desiguais de forma diferente de 

forma a garantir justiça na distribuição dos benefícios não é viável nas 

sociedades capitalistas, tal como estas estão organizadas. O capitalismo, para 

a sua sobrevivência, encoraja as desigualdades sociais baseadas na 

diferenciação de rendas, de poder e de condições de vida, contudo isto não é 

incompatível com a equidade, desde que as desigualdades sejam controladas 

através de mecanismos que garantem o mínimo existencial a todos os 

cidadãos (Raws, 1998; Casanova, 2007). Uma visão que se pode confundir 

com pessimismo ou cepticismo quanto à justiça nas sociedades pós-

contemporâneas, mas a nosso ver suficientemente racionalista, no sentido de 

se desenvolver políticas públicas conjugadas, de forma a gerar oportunidades 

dos natural e socialmente desfavorecidos. 

Nas sociedades capitalistas pós-modernas, a equidade, tal como foi 

concebido por Aristóteles na Antiguidade, corroborado por Friedman, pelo 

Banco Mundial e muitos outros humanistas (Rawls,1997; Casanova, 2007; 

Habermas, 2002), paradoxalmente, não é um principio norteador das relações 

humanas de pressuposto humanista. É fundamental que as sociedades se 

estruturem sobre os mínimos essências da equidade, como sustenta Casanova 

(2007, p.102). 

                                                 
36

 O grifo é nosso. 
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Aceptando que son indispensables unos mínimos sociales de equidade: com 

bienes primários básicos, estima que de lo que se trata es de garantizar 

condiciones adecuadas que protejan a los desfavorecidos siempre que ello no 

restrinja ni las libertades ni los derechos innatos, sobre todo, el de la propiedad. 

 

O conceito, construído e reconstruído historicamente, continua não 

reunindo consensos e a ser objecto de muitos questionamentos, observando a 

tendência a ser confundido com o e conceito d igualdade de oportunidades. 
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CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO DA VIDA PÚBLICA  

_____________________________________________________ 

Somente o Estado, ancorado em um projeto desenvolvimentista em função dos 

interesses particulares nacionais e regionais, poderia se constituir como 

regulador das assimetrias do mercado e garantir as condições de inclusão 

social (Boschi e Gaitán, 2008, p. 305). 

 

2.1 O papel do Estado na Sociedade 

 

O papel do Estado nas sociedades tem sofrido transformações ao longo 

da evolução da humanidade, entendendo, assim, que as políticas de um 

Estado só são perceptíveis dentro de um período histórico determinado. Com 

efeito, a ideia de Estado remonta-se à antiguidade clássica e a partir daí tem 

passado por processos evolutivos, bem como reunido vários pensadores que 

buscam a sua origem, conceptualização e idealização do seu papel na 

sociedade. É inegável, porém, que o Estado patenteia sempre a expressão 

político-ideológica vigente na sociedade em cada um dos seus momentos 

históricos, fazendo com que a sua conceptualização revista-se de grande 

pluralidade e complexidade. A complexidade inerente ao conceito do Estado 

reside, por um lado, na sua relação com os diferentes tipos de regimes políticos 

e modos de produção que a história já conheceu e, por outro lado, a sua 

relação com a sociedade civil e interesses sócio-politicos que o sustentam. 

Neste particular, percebe-se, por exemplo, que o papel que Estado 
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desempenhou no modo de produção feudal terá sido, obviamente, diferente do 

desempenhado nas sociedades capitalistas, bem como será diferente nas 

sociedades onde reinam regimes políticos democráticos, bem como nas onde 

se prevalecem regimes políticos autoritários (Pereira, 1995). Percebe-se, desta 

forma, que o próprio conceito de Estado é tão abstracto que a sua apreensão 

só se faz a partir do seu papel e da sua função, observáveis nas relações 

sócio-políticas e económicas de uma determinada estrutura social, a que se 

convenciona designar de sociedade civil. 

Pereira (ob.cit. p. 95) refere que “o conceito de Estado é impreciso na 

ciência política”. Este facto, segundo o mesmo autor, faz com que o Estado 

seja confundido, não amiúde vezes com país, regime político, governo ou 

mesmo um sistema económico, pelo que importa revisitar o conceito que lhe é 

inerente. Enquanto para Bobbio (2003), torna-se imperioso o esclarecimento 

sobre a origem do Estado e questiona se a instituição terá existido antes da 

formulação do conceito ou se conceito é posterior à existência do Estado. 

Nessa linha, há pensadores que defendem a tese de que o Estado é produto 

das sociedades modernas, reportando o termo, no seu sentido moderno, ao 

ilustre historiador, diplomata e estadista Maquiavel (1469-1527) e a sua 

conceptualização jurídica a partir daí37. A Bodin (1530-1596) é atribuída a 

primazia da definição jurídica do Estado como um poder instituído e legitimado 

por lei (Crocetti, 2009). Nesta ordem de ideias, Bodin afigura-se entre os 

pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Engels, Weber (1864-

1920), que concebem o Estado “como produto da deliberação racional dos 

homens, através de um pacto colectivo, resultado do consenso ou da renúncia 

                                                 
37

 Maquiavel terá emprego termo “stato” referindo-se ao Estado. 
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dos indivíduos” (Ferreira, 1993, p.27), denunciando “de que essa sociedade se 

enredeou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por 

antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar” (Engels, 1884, 

citado por Pereira, 1995, p.88). Partindo deste pressuposto ideológico, não 

obstante seja o Estado produto da sociedade, ele se coloca acima dela, como 

observa Filho (1996,p.22): 

 
O papel de regular, controlar e subsidiar interesses especiais como o patrocínio 

de pesquisas e a criação de leis e regulamentos para as áreas da educação, 

saúde, informação, relações de propriedade etc.-, fornecendo ainda suporte 

para a produção de bens considerados essenciais ao desenvolvimento 

econômico e, em conseqüência, promover melhoria das condições de vida do 

conjunto da população, em seus diversos segmentos. 

 

Entre os que postulam esta concepção de Estado e o definem como 

instrumento de dominação e de opressão das classes38 do poder sobre as 

classes exploradas “uma solução política para contradições sociais” (Offe,1991, 

p.114), Weber revela-se como o expoente máximo, contrapondo-se à teoria 

dos que reivindicam a ideia da existência do Estado-instituição antes da sua 

própria fundamentação teórica. Neste caso, dir-se-ia que a génese do Estado 

remete-se às sociedades de classes na sequência das antíteses endógenas, 

necessitando de um órgão legitimador de poderes e atenuador de conflitos. 

Nesta linha de pensamento, observa-se que o papel do Estado nas 

sociedades democráticas contemporâneas, o recorte conceptual e cronológico 

a que se incide este estudo, visa a realização dos interesses gerais de todos os 

segmentos da sociedade, através de mecanismos jurídicos, cuidando-se da 

                                                 
38

 Enquanto Marx considera o Estado como instrumento de opressão utilizado pela burguesia 
sobre as classes dominadas, Weber alarga a ideia de classe opressora a uma elite dominante. 
Ambos os pensadores associam o Estado à ideia da violência para manutenção da paz. 
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arbitragem dos conflitos, de forma a se gerar o bem-estar colectivo. Contudo, 

segundo afirma Chauí (1994) a verdade é que o Estado é uma arma nas mãos 

da classe mais poderosa para preservar os seus interesses, mitigar as 

reivindicações dos oprimidos, em clara aparência de defesa dos interesses 

globais, nomeadamente a igualdade social. Sustenta-se num código de leis que 

o legitima como um instrumento anónimo e impessoal, quando na realidade 

não é, ou seja, instrumentaliza os interesses da classe dominante. 

Esta acepção encontra eco na concepção Weberiana, quando este 

representa o Estado como um instrumento de violência no quadro do jogo de 

interesses das classes, postulando que "se só existissem estruturas sociais de 

que a violência estivesse ausente, o conceito de Estado teria também 

desaparecido" Chauí (1996, p.56). 

No contexto das sociedades contemporâneas se tem revelado 

transformações significativas na concepção e representatividade do Estado, o 

que faz com que as suas clássicas funções associadas ao Estado nacional 

percam pertinência e significados, devido aos desafios globalizadores da 

conjuntura actual, cada vez mais acutilantes. Com efeito, o Estado promotor do 

desenvolvimento, protector e redistributivo da coisa pública, regulador e 

investidor, missão dos Estados nacionais, vai cessando face à nova concepção 

de um paradigma de Estado, apelidado de Estado mínimo39, para (re)assumir-

se na actualidade como Estado regulador do de garantia. Este espelha-se nos 

limites da soberania do Estado, a desconcentração do poder, a 

descentralização de políticas, a primazia na boa governação, liderança e 

competitividade, alargamento da intervenção da sociedade civil, aposta nas 

                                                 
39

 Refere-se à primeira fase do Estado Liberal, jusnaturalista, individualista e não-
intervencionista. 
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parcerias públicas e privadas e, sobretudo, substituindo a ideia de Estado 

protector, paternalista e assistencialista (Ivo, 2001). 

Cardoso (2006, p.15) sustenta que um Estado capaz de enfrentar os 

desafios contemporâneos terá: 

 
Antes de tudo abandonar visões do passado de um Estado assistencialista e 

paternalista, de um Estado que, por força de circunstâncias, concentrava-se em 

larga medida na acção directa para a produção de bens e serviços. Hoje, todos 

sabemos que a produção de bens e serviços pode ser transferida à sociedade, 

à iniciativa privada com grande eficiência e com menor custo para o 

consumidor. 

 

É, contudo, importante afastar das concepções que confundem o Estado 

regulador ou de garantia com ausência de Estado, desresponsabilização, falta 

de estratégia, falta de políticas ou conteúdo funcional, ou mesmo de inércia. 

Aos Estados contemporâneos reserva-se a tarefa de responder com eficácia as 

demandas cada vez mais crescentes da sociedade em matéria da saúde, 

educação, urbanismo, saneamento, migrações, cultura, economia, etc. O papel 

do Estado, é assim, cada vez mais complexo e os custos da sua intervenção 

cada mais gigantes, na medida em que crescem na mesma proporção dos 

desafios conjunturais, exigindo “critérios de gestão capazes de reduzir custos, 

buscar mais articulação com a sociedade, definir prioridades democraticamente 

e cobrar resultados” (Cardoso, 1995, p.16). 

Acredita-se, desta forma, que a solução das nações passa-se 

necessariamente pela maior participação da sociedade civil na definição das 

políticas e maior articulação entre os parceiros privados, as ONGs e o Estado. 
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2.1.1 Formas de Governo 

 

Quando se refere às formas de governo de uma realidade social, torna-

se necessário se acautelar da apreensão do conceito, evitando-se cair em 

riscos do erro, propiciados pela literatura que muitas vezes utiliza a 

terminologia com o mesmo significado de regime politico, sistema de governo e 

até mesmo de Estado (Malheiros, 2007). Assim, pode-se dizer com Rousseau 

que: 

Há um ponto em que cada forma de governo se confunde com a seguinte, e 

nota-se que, apenas sob três dominações. O governo é realmente susceptível 

de tantas formas diversas quantos cidadãos diferentes tenha o Estado 

Rousseau,1990, p.75). 

 

Para Pimenta (2007, p.29), “por forma de governo entende-se a 

organização das instituições, por meio das quais actua o poder soberano do 

Estado”. Ainda, segundo o mesmo autor, refere-se às formas do exercício do 

poder político de uma nação, evidenciadas nas relações entre os que 

governam e os governados, ou seja a natureza da cidadania que é própria de 

uma sociedade. Admite-se, então, que as formas de governo dizem respeito ao 

modo como o poder se organiza e se actua, dando a cada Estado o seu perfil 

político próprio (Silva, 2002). 

Sabendo que ao longo da história, a cidadania e as relações de poder 

têm sido diversas, entende-se que as formas de governo caracterizam-se pela 

pluralidade, variando de período histórico para período histórico e de país para 

país, de acordo com as conjunturas, as opções e as necessidades de uma 

sociedade numa determinada época. De realçar, a natureza movediça e a 

flexibilidade que caracterizam as formas de governo na história. Determinadas 



Fundamentação Teórica – Capítulo II 

 

127 

pelas influências quer geográficas, económicas, politicas, culturais, quer 

morais, consistem na forma como cada sociedade politica se estrutura para 

exercer o poder político numa determinada época histórica. Daí, que classificar 

as formas de governo que a história já conheceu torna-se tarefa complexa, pois 

cada sociedade tem as suas estruturas específicas de organizar o poder, 

promover e regulamentar a cidadania. Esta constatação fundamenta a opinião 

de muitos estudiosos de ciência politica (Bobbio,2003; Pimenta, 2007), que 

sustentam que as formas de governo existem em número correspondente à 

diversidade das sociedades que o mundo conheceu. 

Contudo, existem marcos históricos importantes cujas influências são 

patentes nas formas de governo actuais: A Antiguidade Clássica com Platão e 

Aristóteles, Renascença com Maquiavel e a sua obra politica, o Príncipe e, 

ainda Montesquieu com o Espírito das Leis, na sua acepção de poder tripartido 

que marcou toda a idade liberal. 

As teorias mais clássicas sobre as formas de governo, embora tenham 

sido enunciadas por Heródoto e Platão, passam com Aristóteles40, na sua obra 

Politica, a ser mais divulgadas e a partir daí mais debatidas. O filósofo concebia 

o governo em três formas, consideradas por ele, ideais, puras ou perfeitas: 

Monarquia, Aristocracia e Politeia, por representarem, segundo ele, ambos os 

direitos da colectividade. Contudo, admitia que essas degeneravam-se, e 

desviavam-se dos ideias originais, fazendo nascer a outras formas de governo, 

estas impuras, como a Tirania, a Oligarquia e a Democracia. O exercício do 

poder é exercido nessas formas de governo, nas palavras de Aristóteles, 

(1997, citado por Conti, 2007, p.929) da seguinte forma. 

                                                 
40

 Aristóteles se envolveu no estudo da política tendo produzido um extenso estudo no seu 
tratado A Política. Obra baseada num estudo de terreno em que o filósofo observou cerca de 
150 Estados do seu tempo, quer Monarquias, quer Repúblicas. 
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Costumamos chamar de reino uma monarquia cujo objectivo é o bem comum, 

o governo de mais de uma pessoa, mas somente poucas, chamamos de 

aristocracia, porque governam os melhores homens ou porque estes governam 

com vistas ao que é melhor para a cidade e sues habitantes; e quando a 

maioria governa a cidade com vistas ao bem comum, aplica-se ao governo o 

nome genérico de todas as suas formas, ou seja, os governos constitucional. 

Os desvios das constituições mencionadas são a tirania, correspondendo à 

monarquia, a oligarquia à aristocracia e a democracia ao governo 

constitucional, de fato a tirania é a monarquia governando no interesse do 

monarca, a oligarquia é o governo no interesse dos ricos e a democracia é o 

governo no interesse dos pobres, e nenhuma dessas formas governa para o 

bem da comunidade. 

 

Para Aristóteles, a Politeia é a forma do governo que se caracteriza pela 

fusão da Oligarquia e da Democracia e resulta da revolta do povo contra a 

Oligarquia, quer seja dos ricos, quer seja dos militares. Nesta óptica, tratar-se-

ia de um governo do povo, sujeita ao às leis e às tradições, pelo benefício de 

todos. 

Uma classificação mais progressista das formas de governo foi a 

apresentada por Maquiavel no Séc. XVI, reduzindo as três formas clássicas de 

governo em duas: Principados e Repúblicas (Moscateli, 2010). A classificação 

de Maquiavel tem particularidades em relação às formas clássicas de governo, 

pelo facto do teórico politico evidenciar, em primeiro lugar, que não existem 

formas boas e más de governo, pois o que está em causa são os resultados e 

não os meios, não descartando o recurso à violência como meio fundamental 

para se conquistar e manter a estabilidade. Em segundo lugar, Maquiavel dá a 

ideia de mudança nas formas de governo que sucedem em ciclo, conforme as 

circunstâncias históricas de cada época e dos interesses particulares. Daí, 
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admitiu que os Principados correspondiam ao reino e as Repúblicas, tanto 

podiam corresponder a uma Aristocracia como a uma Democracia. 

Montesquieu (em Novaes, 2007) na sua obra Espirito das Leis, distinguiu 

três formas básicas de governo – a República, a Monarquia e o Despotismo. 

Essas formas, conforme a proposta do filósofo, distinguem-se quer pela 

natureza do exercício do poder, quer pelos princípios e valores que as 

sustentam. Enquanto a natureza evidencia a relação entre os que governam e 

os que se submetem, o princípio diz respeito ao conjunto de valores que 

sustentam as formas de governo e os fazem mudar e adaptar-se a cada 

sistema social. 

De acordo com Bonavides (1993), as classificações de formas de 

governo mais prestigiadas de todos os tempos são apresentadas por 

Aristóteles, Maquiavel, e Montesquieu, pela perenidade histórica inerente. Ideia 

que já tinha sido defendida por Lima (1984, p.113) quando considerou que 

“mesmo perante as novas classificações de formas de governo, permanece na 

prática, a dicotomia firmada por Maquiavel”. Na verdade, não obstante as 

formas de governo actuais se pautarem pela diversidade e especificidades de 

cada Estado, a República é a que mais predomina e melhor se ajusta à 

conjuntura histórica da actualidade, em virtude das suas duas características 

básicas: a temporariedade e a electividade, que se traduzem na negação à 

perpetuidade e na alternância do poder através das eleições e participação da 

sociedade civil na definição das políticas nacionais. 

Rousseau (1990, ob.cit.) explica a existência de diversas formas de 

governo, pelo número de membros que o compõem e pela forma como o poder 

é aduado no seio do Estado. Essa divisão do poder, segundo o filósofo, acaba 
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por produzir três formas de governo diferenciadas: A Democracia, a 

Aristocracia e a Monarquia. Quando o soberano consigna o governo a todo ou 

a maior parte do povo, o governo assume-se como Democracia. As 

Monarquias Constitucionais ou Parlamentaristas surgiram a Europa nos finais o 

Século XVIII e a partir dos meados do Século XIX assumiram-se como 

sistemas de governos democráticos cuja soberania reside no povo, sendo 

exemplos a Inglaterra, Holanda, Bélgica, Noruega e Espanha. 

Outras vezes o governo pode ser exercido por um pequeno número de 

cidadãos, originando a forma de governo designada de Aristocracia. 

Concentrando todo o governo de um Estado nas mãos de um único 

magistrado, assiste-se à forma de governo denominado de Monarquia. 

Entretanto, a história tem evidenciado que os limites e a distribuição do poder 

gozam de flexibilidade, conforme a natureza dos cidadãos de um Estado e o 

regime politico que se adopta. 

A queda do muro de Berlim no final do Século XX, mais precisamente, 

Setembro de 1989, carrega consigo o simbolismo da vitória da democracia 

sobre as outras formas de governo. Todavia, o fenómeno da globalização cada 

vez mais crescente, os impactos das novas tecnologias nas relações mundiais, 

a expressividade das multiculturalidades, a alienação das minorias nacionais, a 

corrupção politica e as sucessivas crises económicas têm gerado situações 

internacionais que os governos liberais nem sempre têm apresentado as 

melhores soluções, fazendo com que as democracias do Século XXI 

apresentem fragilidades e limites, desvanecendo o entusiasmo que se 

observou no último quartel do Século XX. Corrobora essa opinião Mackenzie 

(2009, p. 112), quando afirma: 
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As estratégias e intervenções reconhecidamente não liberais e discutivelmente 

não democráticas que os países democráticos têm utilizado no placo 

internacional – notadamente o desencadear de guerras vistas por muitos como 

ilegítimas – e as dificuldades associadas com qualquer tipo de governança 

democrática global que está emergindo das salas de controvérsia das Nações 

Unidas sugerem que as grandes vitórias dos pensadores, políticos e activistas 

democráticos podem estar perigosamente próximas do desenlace. 

 

Partindo da premissa Mackenzieana, pode-se admitir a possibilidade do 

Século XXI seja bafejado com a afirmação de outras formas de governo, ou 

então que surjam democracias que já não se inculcam valores democracia 

ocidental, mas que tenham as suas características bem próprias. Os islâmicos, 

e a China poderão ser exemplos dessas novas formas, embora em termos de 

políticas de igualdade e equidade dos direitos humanos estejam muito abaixo 

das democracias ocidentais. Assim, conclui-se, que não obstante os limites que 

qualquer forma de governo pode apresentar, as democracias, quer sob a forma 

de Monarquias Constitucionais, quer sob a forma de República, são as que 

maiores indicadores de desenvolvimento humano têm alcançado. 

 

2.2 A esfera do Público e do Privado 

 

Falar da esfera pública e privada remete à abstracção social que tem na 

democracia a sua forma de governar: “O espaço público é o espaço da 

aparência, onde os homens podem se distinguir, ao invés de permanecerem 

apenas diferentes” (Barbiere e Chaloult, 2003, p.136). 

Na verdade, a esfera pública implica a existência da sociedade civil forte, 

capaz de exercer o controlo sobre o Estado, ou seja “um espaço onde as 
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pessoas relacionam-se como iguais, independente da sua riqueza, idade, sexo, 

religião e posição política” (Pinto, 2004,p.44). Para Habermas (1984), a esfera 

pública e esfera privada são categorias históricas cujos significados 

acompanham a evolução histórica, assumindo significados distintos. 

Importa, desta forma, realçar que o conceito do público e do privado não 

se trata de uma invenção das sociedades contemporâneas. Remonta-se, ao 

período greco-romano, ilustrado nas relações que caracterizavam a vida social 

grega, estabelecidas quer nas pólis, quer nos oikos. As pólis grega encerrava a 

esfera pública do Estado, espaço comum a todos os cidadãos, a quem se 

reservava o direito de cidadania, digamos a esfera de acção do cidadão. A 

pólis, na concepção de Lessa (2004, p.39) “se constitui no espaço público por 

excelência no mundo antigo, e que possui, na pluralidade, a sua principal 

especificidade”. Uma outra concepção da polis é aquela lhe dá a dimensão 

política da Estado (Bini,1996) e a ágora41 como corporização territorial e 

cultural e política da pólis. Na ágora ocorriam os grandes debates de ideias de 

interesse colectivo, a luta pelo reconhecimento social e politico e a 

manifestação científica e artística. 

O oikos correspondia à esfera privada dos gregos, ilustrando a 

importância da privacidade do individuo, reservando a espaços íntimos, a casa 

unicamente. Aqui o privado sinonimiza o sagrado, o inviolável, sujeita a leis 

rígidas prescritas pela própria família (Ramos, 2008). Como assegura Lessa 

(2004,p.40) (Bini,1996) “o oikos, local tradicionalmente de reclusão feminina 

[…] região protegida da vida, de relações de intimidade familiar.” Para Arendt 

(1989, p.211) “trata-se do espaço da aparência, no mais amplo sentido da 

                                                 
41

 Ágora é uma grandiosa invenção urbanística dos gregos, constituindo-se na cidade principal 
da pólis. A ágora de Atenas, corresponde ao fórum de Roma, maior espaço de debates 
políticos da Antiguidade.  
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palavra, ou seja, o espaço no qual eu apareço aos outros e os outros a mim”. 

Digamos, constituía um espaço da alimentação do ego dos cidadãos homens, 

onde o verbo ganhava maior significado e os que dele tinham dom ganhavam 

prestígio e admiração. 

O que se constata das definições de esfera pública e esfera privada na 

Antiguidade Clássica é que se tratam de dois espaços distintos. Tendo como 

particularidade que apenas os considerados cidadãos -homens chefes de 

família- tinham a prerrogativa de frequentar e participar neste espaço. À 

mulher, por exemplo, o acesso à esfera pública era vedado, confinando-se o 

seu protagonismo à esfera privada da sociedade (Wagner, 2007). 

A ordem social estabelecida na Idade Média ceifou os limites da esfera 

pública e privada, tal como tinham sido concebidos pelos clássicos, por tal 

concepção não se ajustar mais às formas de governo estabelecidas e ao modo 

de produção feudal que caracterizou esse período histórico. Como sustenta 

Kunsch (1993, p.226): 

 
Os interesses e as actividades que poderiam estar ligados à acção privada 

confundiam-se com os interesses e as funções públicas, pois no feudalismo a 

organização económica do trabalho social estava centralizada exclusivamente 

no âmbito da casa caracterizando a indivisibilidade entre o público e o privado. 

 

O que se pode depreender com Kunsch é que se dá uma diminuição da 

esfera pública na Idade Média, a favor esfera privada. A descentralização 

política e a abrangência do poder dos senhores feudais, retirara da esfera 

pública muitas actividades que na Antiguidade eram do domínio público. Arendt 

(1989) aponta as relações sócio-económicas e a justiça como importantes 

acções que na Idade Média foram transferidas da esfera pública para a esfera 

privada, realçando uma nova função assumida pela esfera pública nesse longo 
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período da História: A função eclesiástica, absorvida pela religião e actividades 

afins. Sampaio (2006, p.319) postula de concepção idêntica ideia ao asseverar 

que: 

 

Trata-se de um período em que o público é praticamente engolfado pelo 

privado, sobretudo pelo facto de que as relações da dominação feudal que 

então se desenvolviam tinham a sua origem e fundamento na propriedade 

territorial, instituição de caracter eminentemente privado. […] Devia-se. Antes 

ao sistema económico feudal e também ao exacerbado pluralismo politico, 

caracterizado pela ausência de poderes soberanos e pela completa dispersão 

da autoridade por múltiplas instâncias, como a igreja. 

 

Na Idade Moderna o significado da esfera pública e da privada ganham 

outras dimensões políticas e sociais, não sendo, porém uniforme nas suas 

configurações ao longo do período, igualmente cada vez mais complexa a 

relação entre a esfera pública e privada. O início da Idade Moderna é marcado 

por uma concepção da esfera pública que se restringe ao campo do Estado 

cujo papel seria de zelar pelo bem comum, reservando à esfera privada a 

propriedade dos interesses particulares. As teorias liberais e democráticas da 

Alta Idade Moderna42 viriam a produzir uma nova concepção da esfera pública 

e da esfera privada, devido um redimensionamento do conceito do Estado, da 

participação social e da gestão dos recursos económicos, tendo tido a 

imprensa um papel relevante. Na verdade, com o advento do Estado Liberal 

implantado na Europa ocidental e nos Estados Unidos, na decorrência da 

Revolução Inglesa no Século XVII, a Revolução Francesa e a Norte Americana 

no Século XVIII “um novo sentido foi incorporado ao público […]. Trata-se da 

                                                 
42

 Não existem consensos quanto à separação categórica dos períodos, tendo em conta a 
natureza dialéctica da História. Contudo, defende Miranda (1995) “Há relações e continuações, 
mas do ponto de vista histórico, a diferenciação é clara e óbvia. […] Assim a Idade Média e a 
Idade Moderna comportam-se como Juventude e Maturidade”. 
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constituição de uma esfera pública sobrepondo-se ao do político” (Lima e 

Maleque, 2007, p.43). A separação entre as duas esferas do poder torna-se 

cada vez mais evidente. Ao Estado competia zelar pela segurança interna e 

externa da sociedade sem nunca interferir nas liberdades individuais das 

pessoas, cada vez mais intangíveis e de domínio privado. “Tratava-se, em 

suma, de se limitar juridicamente do poder do Estado em prol da liberdade dos 

governados, seja através mecanismos institucionais de contenção, como a 

separação de poderes, seja pela garantia de uma esfera individual intangível” 

(Sampaio, 2006,p.320). 

Em suma, o que se verifica é que a partir do Século XVIII, com a nova 

concepção do Estado e da sociedade, que entretanto se dividem, ocorre na 

sequência a separação da esfera pública da esfera privada. A esfera privada 

passa a compreender a sociedade civil, composta pela burguesia, as relações 

sócio-económicas e a família. A esfera pública passa a compreender uma 

instância intermediária entre a opinião pública, o Estado e as necessidades da 

sociedade civil (Habermas, 1984), ou seja, “um órgão da automedicação da 

sociedade burguesa com o poder estadual” (Sampaio,2006, p.45). 

Constrói-se uma esfera pública burguesa, letrada, ilustrada, 

revolucionária e, sobretudo, instância de reivindicação de poder que, segundo 

Habermas (2003, p.42): 

 
Pode ser compreendida inicialmente como a esfera das pessoas privadas 

reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública regulamentada 

pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a fim de discutir 

com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas 

publicamente relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho 

social [...]. 
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Observa-se que os debates sobre a esfera pública a partir da segunda 

metade do Século XX, para além de Habermas, são protagonizados por 

pensadores como Fraser (1995), Thompson (1995), Cohen (1998), Bohmann 

(1998), Sousa (2000), Avritzer (2002), considerando-a como uma esfera de 

interacção entre os diferentes grupos, associações e movimentos, constituindo 

uma consciência critica no interior das sociedades democráticas, entre a razão, 

a crítica argumentativa e a participação. Neste sentido, para Sousa (2000,p.60) 

a esfera pública é “um terceiro momento das sociedades modernas, o qual não 

se confunde nem com mercado nem com Estado”. Enquanto, para Avritzer 

(2002.) trata-se de uma esfera intermédia e de conexão entre os órgãos 

políticos e a sociedade civil, racionalizando a participação e permitindo que ela 

não se processasse directamente para os órgãos políticos sem a crítica 

argumentativa prévia. A esfera pública, com o advento da modernidade, 

configura-se como um espaço de integração de grupos sociais e sensibilidades 

de natureza diversa desmistificando a ideia elitista do público, redimensionando 

o conceito e a prática da democracia, ou seja a transição da ideia de publico-

elite para público-popular (Held, 1987; Avritzer, 1999).  

Nota-se, assim, que a esfera pública nas sociedades contemporâneas 

comporta dois campos que se dialogam e se complementam: os movimentos 

sociais e as associações voluntárias, alargando o seu perímetro na relação 

directa com a transição democrática em que há a contribuição de novos 

actores sociais, para a democratização, nomeadamente as ONGs, fortalecendo 

“a posição das elites democráticas no jogo da política institucional, única arena 

em que a construção da democracia efectivamente acontece” (Avritzer e Costa 

2004, p.720).  
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A relação entre a esfera pública e a esfera privada nas sociedades 

democráticas pós contemporâneas incorpora os conceitos de igualdade e de 

desigualdade, ao apresentar o público como a arena das liberdades universais 

– mulheres, homens, pobres, minorias culturais – na problematização e 

questionamentos sobre as desigualdades cristalizadas e que ocorrem na esfera 

privada (Sousa Santos, 2002). 

 

2.2.1 Conceito do Público  

 

Os debates em torno das relações entre o Estado e a Sociedade 

remetem para a delimitação do que é considerado público e o que é 

considerado privado, isto porque não são conceitos estáticos, pelo contrário, 

são dinâmicos e circunstanciais. Desde da Antiguidade Clássica que os 

conceitos vêm se ajustando aos paradigmas civilizacionais. Segúndo Silva 

(2005, p. 25) “o sentido do público e do privado só pode ser entendido por 

referência à época moderna, ao advento do modo capitalista de produção, que 

re-introduziu esses termos para mascarar o exercício do poder do Estado por 

uma classe”. 

A primeira concepção do público remonta-se aos gregos e associa-se à 

pólis. Portanto, o público remetia ao que é colectivo, à participação da 

sociedade nas decisões do Estado, particularmente, à cidadania. Para 

Sampaio (2004, p.44). “A origem do conceito remonta ao mundo grego, onde 

aparece vinculada ao processo da constituição da polis, cujo carácter público 

se constitui, precisamente, na conversação (lexis) dos cidadão livres (koiné).” 
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O conceito do público na Idade Média já não possui a dimensão que 

teve na Antiguidade Clássica, pois a delimitação entre a esfera pública e 

privada, como se viu anteriormente, deixaram de ser nítidas e necessárias. 

Segundo Habermas (1984), o público como espaço de comunicação política, 

de participação colectiva, deixa de fazer parte do novo ordenamento sócio-

económico e política da Idade Média – o feudalismo. Habermas (ob.cit.) ao 

realçar essa ausência de debates públicos na Idade Média, concomitantemente 

defendia que a representatividade pública passaram a ser apanágio do senhor 

feudal, do rei e do sacerdote. 

A modernidade viria resgatar o conceito do público numa dimensão 

semântica idêntica ao que se tinha ocorrido na Antiguidade, mas diferente do 

ponto de vista paradigmático. O público distingue-se do privado mas anula-se 

aquele abismo entre eles. Como afirma Sampaio (2006, p.44) o público 

“estabelece-se como sujeito de uma interlocução permanente cujos critérios 

institucionais atestam sua autonomia.” Associa-se, de novo, a ideia do público 

à participação, à cidadania, ao direito de opinião nas decisões políticas de 

aplicabilidade no colectivo. O individualismo realça-se e com este 

redimensionamento do público, em que o acesso à participação e à intervenção 

na vida colectiva aumentam em proporcionalidade aritmética com a capacidade 

argumentativa e consciência crítica individual, favorecendo a interpenetração 

entre o privado e público, enquanto princípio organizacional da modernidade 

(Habermas 2003). A imprensa, os cafés e os salões favorecem o crescimento 

de uma opinião pública ilustrada e qualificada. Emergente da sociedade 

burguesa, cria-se progressivamente uma opinião pública que viria viabilizar a 

mediação entre o Estado e a sociedade, resultando na interpenetração do 
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público e do privado. Dessa forma, o abismo entre o público e privado, tal como 

aconteceu na Antiguidade Clássica deixará de existir, embora o público não se 

confunda com o Estado nem com o mercado. O público da sociedade burguesa 

oitocentista assume-se como uma instância de pressão, na defesa de 

interesses universais e de interesse colectivo (Silva, 2002). 

Contudo, o que se convencionou como público na sociedade burguesa 

era eivada de contradições, quanto aos parâmetros universalidade, de 

interesse comum e de acessibilidade geral. A opinião pública burguesa tem o 

seu lócus nos cafés, nos salões, verdadeiros fóruns de debates de ideias, 

restrito a uma elite culta e financeiramente bem posicionada. Mulheres, 

escravos e pobres não cabiam nesse público, continuando confinados ao 

privado. Lubenow (2007, p. 8) comenta o público da sociedade burguesa da 

seguinte forma: “A sociedade civil busca se apropriar da esfera do poder 

político para regular e garantir a própria esfera de interesses privados.” 

As sociedades modernas, estruturadas em democracias deliberativas, 

“filhas” do fenómeno globalização, da revolução tecnológica e das políticas de 

universalização dos direitos humanos, no âmago das complexidades que as 

caracterizam, inscrevem-se a imbricação cada vez mais acentuada do público 

e do privado, assim como um redimensionamento do público cada vez mais 

vasto e mais plural. Gutmann e Thompson (2002, s/p), dimensionam o público 

no contexto das democracias deliberativas, próprias das sociedades modernas, 

ao considerarem que: 

 

La démocratie délibérative est une concepcion de la politique démocratique 

dans laquelle lês décisions et lês politiques sont justifiées par um processus de 

discussion entre des citoyens libres et égaux ou leurs représentants 

imputables. [...] Son principe fondamental est que lês citoyens se doivent de 
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fournir à autrui des justifications concernant les lois qu’ils s’imposent 

collectivament. 

 

Corroboram-se, assim, com Andrade (1989, p.22) ao definir o público 

como a “matéria-prima das relações públicas”, apanágio das tendências 

contemporâneas da democracia e das teorias que as sustentam. Na mesma 

linha de pensamento situa-se Sousa Neto (2006, p. 86) ao reconhecer que “a 

legitimidade das decisões Estatais decorre não só de terem sido aprovadas 

pela maioria, mas também por terem resultado de um amplo debate público”. 

O marxismo já denuncia as contradições que envolvem o conceito do 

público, na perspectiva da sociedade burguesa, conotando de “farsa” da 

opinião pública de interesse público, pois, de facto, dista-se de interesse 

universal.  

Mais tarde, Habermas (1984), retomando a teoria de público deliberativo 

ao invés de público participativo, que pode ser mera “farsa” considera: 

 
Uma esfera pública, da qual certos grupos fossem eo ipso excluídos, não é 

apenas, digamos, incompleta: muito mais, ela nem sequer é uma esfera 

pública. Aquele público, que pode ser sujeito do Estado de Direito burguês, 

entende então também a sua esfera como sendo pública neste sentido estrito: 

antecipa, em suas considerações, a pertença, por princípio, de todos os 

homens a ela. (Habermas,1984, p.105). 

 

Marcada por uma longa trajectória histórica, o conceito de público 

chegou à sociedade contemporânea situando-se na esfera dos interesses 

gerais de uma colectividade, pautado nos direitos humanos, não como pessoa 

enquanto individualidade, ou classe social, mas como parte de um todo - o 

cidadão. O público vincula-se a uma esfera que não é estadual, mas que age 

entre o estado e a sociedade civil. O público acaba por dizer respeito a um 
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terceiro sector da sociedade e que inclui as ONGs, associações profissionais, 

associações de moradores e de todos os intervenientes sociais organizados, 

que actuam na defesa e realização dos interesses da colectividade.  

O público na concepção contemporânea é, sem dúvida, uma instância 

social que actua “aglutinando e canalizando para o sistema políticas demandas 

importantes, muitas vezes negligenciadas pelas instâncias representativas 

tradicionais” (Sampaio, 2006, p.329). O que se questiona é se esse público 

contemporâneo – o terceiro sector – é o mesmo que sociedade civil.  

Efectivamente, o terceiro sector faz parte da sociedade civil, mas tem 

uma lógica existencial interventiva hodierna e holística que o especifica e 

dimensiona-o como público, em detrimento do privado. São entidades que 

estão na vanguarda das democracias contemporâneas e distanciam-se 

radicalmente “da busca da maximização de interesses privados, própria das 

forças económicas de mercado” (Sampaio, 2006, p.239). Portanto, o público 

contemporâneo vincula-se aos interesses colectivos e opõe-se ao privado, ao 

político e ao estadual. 

 

2.2.2 Conceito de Privado 

É comum conceptualizar o privado em função do que é 

convencionalmente tido como público. Daí, admitir-se o privado como antónimo 

do público e como tal objecto de uma trajectória idêntica, variando o seu 

conceito de acordo com a ideologia e ordem reinante vigente em cada época 

histórica. O privado, segundo Sampaio (2006), corresponde ao perímetro das 

vivências experimentadas em recesso, fora do alcance da pólis, que não 

concernem à sociedade em geral, mas a cada um, como indivíduo. 
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Na Antiguidade Clássica, o privado dizia respeito à intimidade e 

submetia-se ao público. O privado na Antiguidade associava-se, de certa 

forma, à não permissão e à falta de liberdade e a quem não tinha direito de 

cidadania. As mulheres, escravos e metecos não tinham direito à vida pública e 

confinavam-se ao privado, ou seja, a vida familiar, doméstica e tudo o que não 

pertencia à esfera do Estado. 

Na Idade Média o privado ganha supremacia sobre o público 

absorvendo as relações sociais feudais que ocorriam na esfera privada, não 

necessariamente movidas por atitudes individualistas, mas porque o sistema 

político que pautava-se pela ausência de um poder soberano capaz de 

promover relações públicas. A descentralização política que caracterizou o 

feudalismo fomentava a prevalência do privado sobre o público, na medida em 

que a Igreja, os senhores feudais e as corporações de ofício eram, por 

exemplo, o locus das relações da Idade Média.  

A complexificação do conceito de privado torna-se evidente no Estado 

Moderno, com a afirmação do Estado e do Mercado. Observa-se a alteração 

radical no conceito do privado. Se na Antiguidade clássica o privado atrelava-

se à ideia de “desigualdade”, pois remetia-se à esfera dos desiguais em 

oposição ao público tido como “sociedade dos iguais” por se ocorrer na esfera 

“colectiva” do poder, as normas do Mercado, regulamentadas pelos contratos, 

ditados por interesses particulares, em que os indivíduos estipulam 

mutuamente, pauta-se pela anuência das partes, acabam por atribuir ao 

privado a conotação de igualdade (Bobbio, 2007, p.18). O autor defende que “o 

contrato é a forma típica com que os indivíduos singulares regulam as suas 
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relações no estado da natureza […]. O contrato, sob a forma de Código Civil dá 

do privado sobre o público”. 

Essa oscilação pública/privada mantém-se até o Século XVII- XVIII, com 

as Revoluções Liberais burguesas que ocorrem na Europa e na América, altura 

em que torna-se perceptível a separação do privado em relação ao público 

(Sarmento, 2010). 

O Século XX traz o advento do Welfare State que deixa o seu papel de 

mero espectador das relações económicas, intervindo para corrigir as 

assimetrias sociais, reduzindo desta forma a primazia do privado em relação ao 

público, realidade que reverte-se com as sucessivas crises económicas, 

falências e burocraciais dos Estados, sobretudo, com o fenómeno globalização 

que se consolida na transição do Milénio. 

 

2.3 Conceito de Parceria Público-Privada 

 

As parcerias público-privadas, convencionalmente abreviadas de PPPs, 

trata-se de uma invenção ocidental da década setenta do Século passado, 

mais precisamente do Reino Unido, motivadas pela conjuntura de crise 

económica, e da colaboração pública visando, simultaneamente, a solução de 

problemas económicos, financeiros, sociais, técnicos e, fundamentalmente, o 

desenvolvimento. Fingemann (1992, p.9) aponta que: 

A ideia de cooperação organizacional e financeira entre o sector público e 

privado nasce, portanto, como um original instrumento para corrigir propostas 

utópicas, em consequência do debate politico-ideológico dos anos 70 em nome 

de um novo “pacto” entre as instituições e a sociedade. 
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As PPPs, nesse contexto, consistiram em alianças entre o sector público 

e o sector privado, traduzidas no financiamento privado dos projectos da 

Administração Pública43, visando a melhoria dos serviços públicos, em troca de 

cobrança de taxas de utilização por parte dos utentes ou mesmo do reembolso 

directo. Nota-se, portanto, neste tipo de parceria, quer a partilha de benefícios, 

quer a partilha de riscos. A inovação contratual que o moderno instrumento de 

parceria entre o público e o privado é o que Sousa Santos (2007, p.7), na sua 

definição de PPP, sublinha como “um contrato de colaboração entre actores 

públicos, com uma distribuição de receitas predefinida, que define a partilha de 

risco”. Conceito que vai de encontro com o que McQuaid (2000, p.11) 

conceptualiza de “colaboração entre o Estado e instituições privadas, para a 

obtenção de benefícios mútuos”. Na mesma linha, o Tribunal de Contas de 

Portugal (2008) define as PPPs como contratos ou união de contratos, de 

caracter duradouro, estabelecidos entre entidades públicas e privadas, visando 

a satisfação de necessidades públicas, que implicam a mobilização de 

elevados recursos, sendo estes financiados total ou parcialmente pela entidade 

privada, através da assunção de compromissos de partilha de riscos e 

benefícios. 

O que se depreende das concepções de McQuaid, Sousa Santos e do 

Tribunal de Contas de Portugal, corroboradas por outros estudiosos da matéria 

como Amaral e Torgal (2002) e pela Comissão Europeia (2003), as PPPs 

apresentam alguns quesitos fundamentais, nomeadamente: (i) Tratarem-se de 

projectos com finalidade pública; (ii) Financiamento proveniente de instituições 

                                                 
43

 Administração Pública define-se como “conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado e 
demais organizações públicas que asseguram, em nome da colectividade, a satisfação 
disciplinada, regular e contínua das necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-
estar” (Caupers, 2000, p.36). 
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não públicas; (iii) Terem como cliente o Governo; (iv) Integrarem instituições de 

cariz público e ou instituições de cariz privado ou social; (v) Partilharem 

investimentos, responsabilidades, riscos e resultados; (vi) terem caracter 

duradouro. 

Sousa Santos (2007), com enfoque nas definições de outros autores 

como Peters (1997); Bult – Spiering e Dewulf (2006); Pompeiro (2003), 

acrescenta outras características às PPPs: (i) Serem contratos a longo prazo e 

de execução por etapas, incluindo a planificação, a execução e o fornecimento 

do serviço; (ii) Traduzirem-se em lucro para o parceiro privado e poupança para 

o parceiro público. 

Os modernos paradigmas de parcerias públicas e privadas, enquadram-

se na gestão de mudança que implica, por um lado, melhorar a qualidade e 

ampliar a eficácia dos serviços públicos, por outro lado, a rentabilização dos 

recursos, tendo em conta as limitações orçamentais dos Estados, fustigados 

pelas sucessivas crises do Século XX e que se estiram até ao Século XXI. 

Entende-se, assim, que as causas a que se associam as origens das PPPs 

sejam múltiplas e como realçam Silva e Amaral (2007) são de natureza 

económica, política, jurídica e técnica. Entretanto, esses podem ser fundidos 

em um único determinante que poderia ser chamado do estado decadente dos 

Estados contemporâneos que ficaram sem condições financeiras para 

modernizar, infra-estruturar e responder as demandas da sociedade, face ao 

fenómeno globalização, universalização dos direitos humanos e revolução 

tecnológica.  

Logo e em jeito de síntese, admite-se que as PPPs definem-se como 

engenharias financeiras que traduzem na substituição do investimento directo 
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do Estado em programas de desenvolvimento, não só no domínio das infra-

estruturas e tecnologias, mas também sociais. Certifica esta constatação as 

proposições de Santos; Gonçalves; Marques (2008, p.195) referindo às PPPs 

como: 

 

Uma relação por um prazo determinado entre duas ou mais organizações –

uma ou mais de natureza pública e uma ou mais de natureza privada ou 

social– baseada em expectativas e valores mútuos, com o objectivo de 

alcançar objectivos negociais específicos, através da maximização da eficácia 

dos recursos de ambas as parte. As PPP são, portanto, caracterizadas pelo 

facto de partilharem investimento, risco, responsabilidade e resultados. 

 

As PPPs confrontam-se, muitas vezes, com questionamentos sobre a 

sua identidade com privatizações e externalização, ambas arranjos entre o 

privado e o público em busca de soluções desenvolvimentistas. Com efeito, e 

como respondem Grimsey e Lewis (2005, apud Sousa Santos, 2007 p.19), 

estamos perante a privatização só “quando além da natureza privada a 

actividade o produto for adquirido directamente pelos indivíduos”. Ao passo que 

a externalização é uma subcontratação de actividades públicas anteriormente 

sob o bojo do Estado (Sousa Santos, 2007). 

O que se depreende é que na prática as PPPs são muito diversas, os 

conceitos se multiplicam, constituindo, todavia, um entendimento comum que 

se trata da associação entre organismos privados e públicos em investimentos 

de interesse e benefício público, pelo que o campo de actuação seja, 

necessariamente vasto. 
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2.3.1 Génese e evolução das Parcerias Público-Privadas 

Na sequência das causas, finalidades e objectivos das PPPs, surge 

debates quanto à sua génese. O modelo de PPPs, cuja conceptualização deve 

a vários estudiosos, parece ser consensual que data-se dos finais do Século 

XX, com raízes no Reino Unido durante a recessão de 1992, em que Margareth 

Tatcher cuidou-se de implementar em larga escala, com a designação de 

Private Finance Initiative (PFI), Iniciativa de Investimento pelo Sector Privado), 

enquanto arranjo para salvar o país de um colapso económico-financeiro. 

Contudo, seria erróneo ignorar as longas raízes das PPPs mergulhadas na 

transição da era moderna para a contemporânea, cuja génese remonta-se às 

revoluções liberais burguesas do Século XVII-XVIII até a contemporaneidade, 

sendo a Revolução Francesa um marco substantivo. O instrumento económico 

materializa um imperativo ideológico crescente dos Estados Liberais, na 

implementação de políticas promotoras do bem-estar social, redução de 

desigualdades de oportunidades das populações, modernização para 

desenvolvimento e competição na esfera internacional, desideratos apenas 

possíveis através da mobilização de parcerias privadas. 

Entretanto, os Estados Liberais geram as suas próprias antíteses e 

antagonismos, pelas contradições resultantes do desfasamento entre os ideais 

e valores de liberdade, igualdade e fraternidade e clivagens sociais próprias 

das políticas capitalistas. A par do enriquecimento dos grandes conglomerados 

económicos – monopólios e cartéis- os médios e pequenos empresários vão a 

falência, enquanto o proletariado, a força produtiva vive em extrema miséria, 

obrigando o Estado a procurar arranjos económicos visando a correcção das 

assimetrias sociais. Falha-se a utopia de mercado auto-regulável, concretiza-se 
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o pessimismo Weberiano e o Estado é chamado a intervir para salvar a 

sociedade do colapso (Sousa Santos, 2005). 

Bonavides (2009, p.61) ilustra a situação vivida na época do seguinte 

modo: 

 
Estes morriam de fome e de opressão, ao passo que os mais respeitáveis 

tribunais do Ocidente assentavam as bases de toda sua jurisprudência 

constitucional na inocência e no lirismo daqueles formosos postulados de que 

‘todos os homens são iguais perante a lei. 

 

Sucede-se, dessa forma, o Welfare State que começa a se desenhar no 

Século XIX e se consolida na segunda metade do Século XX, após a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). O novo paradigma de Estado também chamado 

de Estado Providência, passará a interferir na sociedade, buscando maior 

igualdade social.  

Consequentemente o Estado Social, sem perder de vista os seus 

princípios e valores de Estado Liberal amplia a sua abrangência de 

intervenção, concorrendo com as iniciativas privadas, quase substituindo o 

mercado ao invés de complementá-lo e agindo similarmente com a sociedade 

civil. O Estado sob esse paradigma instituiu empresas públicas, fundações e 

outras associações, visando a humanização dos direitos públicos. Para além 

de deixar poucas alternativas à iniciativa privada, as empresas particulares 

sobreviventes e resistentes submetiam-se às pressões burocráticas e fiscais. 

Obviamente, este modelo de Estado gera antíteses provocadas pelo peso 

burocrático e insuficientes hipóteses de crescimento económico e bem-estar 

social, inerentes à complexidade da modernidade e, como sustenta Pereira 

(1997, p. 1): 
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Bastava admitir que a combinação ou a complementaridade de mercado e de 

Estado, de capital e de organização, de empresários e de administradores 

públicos e privados tornara-se essencial para o bom funcionamento dos 

sistemas económicos e consolidação dos sistemas democráticos. 

 

Assim, em resposta, os anos 80 são marcados por um modelo de 

Estado designado de Regulador ou de Garantia como afiança Gonçalves 

(2006). Este modelo de Estado, resultando das crises petrolíferas dos anos, da 

crise fiscal de e dos fenómenos positivos da modernidade como a os avanços 

tecnológicos, os avanços científicos com destaque para medicina, a explosão 

demográfica a abrangência da globalização, caracterizou como um modelo 

estatal misto, ou seja, entre o Estado Liberal (absentista) e o Estado Social 

(Gonçalves, 2006; Sousa Santos, 2005). É nesse contexto de Estado 

Regulador ou de Garantia que se celebram as primeiras parcerias entre o 

sector público e o sector privado, registando-se uma grande onda de 

privatizações de empresas antes pertencentes ao Estado, deixando a 

pretensão paternalista. 

Essa necessária Reforma de Estado é patenteada em Pereira (1997, 

p.7) quando assevera: 

 
Quando, nos anos 90, se verificou a inviabilidade da proposta conservadora de 

Estado mínimo, estas reformas revelaram sua verdadeira natureza: uma 

condição necessária da reconstrução do Estado para que este pudesse realizar 

não apenas suas tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos contratos, 

mas também seu papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor da 

competitividade do seu respectivo país. 

 

Fazendo este percurso, chega-se ao Século XXI a convicta ideia de que 

as necessárias parcerias públicas e privadas no campo do desenvolvimento 

das nações e o bem-estar social, longe de serem um fenómeno casuístico, 
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resultaram de um processo de aperfeiçoamento secular, visando os ideais 

humanitários da Revolução Francesa. Hoje não há dúvidas, que os Objectivos 

do Milénio só são possíveis mediante a diversificação de celebrações de 

contratos de parcerias públicas e privadas, não só em ramos infra-estruturais e 

tecnológicos, mas também sociais. 

 

2.3.2 Âmbito de Intervenção das Parcerias Público-Privadas para 

aInserção Sócio-económica e cultural da Mulher 

 

Crê-se não haver mais dúvidas que as parcerias públicas e privadas 

constituem um eficaz instrumento para a realização de infra-estruturas, 

programas de cariz social, desenvolvimento económico, social e bem-estar em 

geral (Marques, 2003). Não obstante a gama de intervenções sustentadas 

pelas parcerias público-privadas sejam amplas e diversificadas, elas alicerçam-

se em princípios normativos e valores que as regulam, equilibrando o papel do 

Estado com o papel do mercado e da sociedade civil, como atesta Dromi 

(1978, p. 34): 

 
Como dicen otros puede ser enfocado desde la perspectiva trialista de 

existencia, norma y valor. Siempre tenemos lo que “es”, lo que “puede ser” lo 

que “debe ser” y lo que “queremos que sea”. El enfoque desde estas cuatro 

perspectivas […] nos permitem un amplio dimensionamento jurídico axiológico, 

valorativo y político de los instrumentos que le Derecho brinda par el obrar 

público. – En la contractratación pública hay un profundo contenido ideológico, 

según los instrumentos que se utilicen. 

 

Alicerçadas em princípios, normas e valores consistentes, as PPPs são 

estabelecidas para satisfazer demandas cada vez mais complexas, resultantes 

das grandes transformações sociais, económicas culturais, políticas, 



Fundamentação Teórica – Capítulo II 

 

151 

tecnológicas, científicas, territoriais, ambientais, demográficas e populacionais, 

que moveram o mundo na passagem do Milénio e se agudizem no novo 

Milénio, clamando acções. Face à conjuntura, os governos deixaram de ter 

capacidades para cumprir cabalmente as funções de desenvolvimento do 

Estado e bem-estar dos cidadãos e das cidadãs, com igualdade e equidade, 

pelo que delegar funções tradicionalmente públicas para sectores privados tem 

sido a solução mais ajustada à problemática. Com efeito, as PPPs têm como 

enfoque principal o cidadão e a cidadã, pelo que a sua aplicação tem sido 

destinada, conforme as necessidades e experiências de cada país, a diferentes 

áreas de bem colectivo como água, saneamentos, transportes, portos, 

aeroportos, educação, saúde, ambiente, habitação, etc. 

A problemática da equidade de género e dos direitos da mulher, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, tem apelado sensibilidades 

internacionais e esforços conjuntos na procura de estratégias e recursos 

capazes de gerar oportunidades inclusivas de desenvolvimento. Nesta senda, 

estudos internacionais feitos no quadro dos impactos dos PPPs têm revelado 

que as carências de infraestruturas têm sido os maiores obstáculos de 

desenvolvimento dos países, o crescimento económico, a competitividade e 

redução das disparidades sociais (Aldagheiri e Bradshaw, 2006). Quando 

maior, melhor e mais diversificado são as infra-estruturas, maiores e equitativas 

oportunidades de acesso ao emprego, mercado, educação, 

empreendedorismo, saúde e fruição do bem-estar geral são conseguidos 

(Furtado e Urias, 2013).  
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2.4 Conceito de ONGs 

Assim nascidas do compromisso político num determinado momento histórico, 

os seus objectivos estão fundamentados em questões comunitárias 

abrangentes e ultrapassam os interesses económicos particulares e de poder 

dos seus membros (Buarque e Vainsencher, 2001, p.229). 

 

O conceito de Organização Não-governamental (ONG) tem suscitado 

várias discussões, não havendo consensos quanto à sua definição, pois a 

própria designação não traduz a amplidão da missão das instituições que 

incluem nessa tipologia de organização civil. Em primeiro lugar, porque nem 

todas as instituições não-governamentais têm propósitos sociais que 

perseguem as ONGs, em segundo lugar, porque existem ONGs, sobretudo no 

continente africano, cuja origem advém de um organismo criado pelo Estado, 

mas nem por isso deixam ser ONGs, pela função social que desempenham. 

Diga-se que o termo ONGs tem padecido de certa polissemia, imprecisão e 

fluidez, quer na comunicação oral, quer na literatura que abunda a partir dos 

anos noventa do Século passado. 

Segundo Fernandes (1995) e Landim (1998) as ONGs têm 

especificidades no contexto de outras organizações da sociedade civil, 

inclusive as mais tradicionais, como é o caso das igrejas, partidos políticos da 

esquerda e universidades, que pela missão social que estes desempenham 

chega-se a gerar alguma confusão classificatória. Parece não haver dúvidas, 

todavia, que as ONGs singularizam-se nesse trio referencial, pois elas não têm 

fins lucrativos, sem no entanto, terem pretensões filantrópicas, são 

fundamentadas em valores e princípios políticos, sendo simultaneamente a 

partidárias e, ainda, têm a missão de informar, formar e sensibilizar, sem 

qualquer finalidade académica. 
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Attack (1999, p.861) acrescenta outras motivações relativamente à 

imprecisão do conceito: 

 

There is a great heterogeneity and variety among development NGOs. This 

diversity depends upon a wide range of factors, such as geopolitical base 

(North or South), size, type of activity (operational, educational, campaigning 

etc.), and ideology or motivation. 

 

A heterogeneidade de instituições que recebem o nome de ONGs 

vincula-se aos objectivos, missões, contextos históricos da sua criação, formas 

de actuação e competências, pelo que uma conceptualização mais próxima da 

essência e função social das ONGs remete à busca etimológica do termo. 

Existe assentimento entre os estudiosos das ONGs que o conceito provém da 

denominação em inglês Non-Governmental Organizations, (NOG) utilizado pela 

primeira vez pelas Nações Unidas em 1950 para referir às organizações 

supranacionais e internacionais, não estabelecidas por acordos 

governamentais (Menescal, 1996, p.21). Essa definição ficou oficializada na 

Resolução 288 (X), de 1950, do Conselho Económico e Social das Nações 

Unidas e tem sido muito controvertida, como já se ponderou. Para Menescal 

(apud Furriela, 2002, p.140), por exemplo, esta definição é demasiadamente 

genérica pelo que não serve para precisar o que é uma ONG, aliás muitas 

ONGs são criadas pelo governo ou são Com efeito, existem características 

gerais para diferenciar uma ONG de outras instituições estabelecidas fora de 

acordos governamentais e que comummente a sociedade não lhes reconhece 

estatuto de ONG. Refere-se, concretamente, aos partidos políticos, 

cooperativas, sindicatos, igrejas e outras, ”tendo em vista o carácter mais 

directo de seus públicos beneficiários, cujas estruturas de poder se voltam à 
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defesa de interesses particulares mais objectivos e estratégicos” (Wendhausen, 

2003, p. 23) Nessa linha, assinala Menescal (1996) que a natureza formal da 

organização, autonomia, ausência de fins lucrativos, altruísmo, filantropia, 

projectos, programas e actividades que visam contribuir para a erradicação das 

condições de vida desiguais e injustas no mundo, são traços que identificam as 

ONGs. 

Assim, as ONGs nascidas do Sistema Internacional de Cooperação ao 

Desenvolvimento, no âmbito das Nações Unidas, recebem a designação, por 

muitos autores, como entidades privadas sem fins lucrativos, voluntárias, 

autónomas, descentralizadas e vinculadas às demandas comunitárias.  

Na mesma esteira de Menescal e de muitos outros autores (Sherer-

Warren, 1998) as ONGs são grupos de pressão junto dos órgãos 

governamentais, cuja missão é a defesa dos direitos e o bem-estar dos mais 

desfavorecidos. Adianta o autor (Menescal 1996, p.28): 

 
ONG,s podem ser definidas actualmente como grupos de pressão sociais. Ou 

seja, como grupos de pressão que buscam, por um lado, influenciar e 

democratizar políticas governamentais para que essas supram de maneira 

mais extensa possível as necessidades da sociedade e de condições de vida 

iguais e justas no mundo todo, e por outro, movimentar a sociedade em que 

estão inseridas, utilizando-se de suas relações de solidariedade, na busca 

dessa democratização e influência política. 

 

Partilhando idêntica opinião, Scherer-Warren (1999, p.35) define as 

ONGs como: 

 
Organizações formais, privadas, porém sem fins públicos, autogovernadas e 

com participação de parte dos seus membros como voluntários, objectivando 

realizar mediações de carácter educacional, político, assessoria técnica, 

prestação de serviços e apoio material e logístico para populações-alvo 

específicas ou para segmentos da sociedade civil, tendo em vista expandir o 
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poder de participação destas com objectivo último de desencadear 

transformações sociais ao nível do micro (do cotidiano e ou local) ou ao nível 

macro (sistémico e/ou global). 

 

Pontes e Bava (1996, p.136), por sua vez, já teriam realçado as ONGs 

como entidades “independentes do Estado, dos partidos políticos, das igrejas e 

também da cooperação internacional”. 

Cruza-se consensos conceptuais de Menescal, Warren, Landin, 

Fernandes, Pontes e Bava na definição das ONGs como instanciais 

mediadoras entre o governo e a sociedade na busca de mudanças positivas e 

na fruição dos direitos sociais das camadas mais desfavorecidas. Na mesma 

linha estes acrescentam que a natureza privada, ausência de fins lucrativos e 

existência de voluntariado de uma parte dos membros das ONGs são 

características que as diferenciam das demais organizações fora de acordos 

governamentais, portanto que as identifica e notabiliza-as no estatuto. 

Contudo, a multiplicação de ONGs nos países do Terceiro Mundo a 

partir da década de 1960 origina alguma dissonância quanto ao conceito 

proveniente da Ordem Internacional, gerando a polissemia do termo 

(Trevisol,1988). A evidência prende-se com as instituições criadas pelos 

Estados, sob a designação de ONGs, cuja estratégia foi a mobilização de 

parcerias na implementação das políticas democráticas que visavam o 

empowerment e dignidade dos sectores sociais mais vulneráveis, recorrendo-

se a metodologias que dêem mais garantia de extirpação de todas as formas 

de exclusão social. A conceptualização de organismos criados sem acordos 

governamentais perde, assim, relevância, bem como se desbota a ideia das 

ONGs serem necessariamente grupos de pressão junto das identidades 
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governamentais, visando, exclusivamente, os interesses das massas. Diga-se 

que o contexto gestante faz com que os atributos complementaridade, diálogo, 

mediação entre as instituições do Estado e sector privado ganhem relevância 

na conceptualização e identidade das ONGs. 

Assim, o reconhecimento de uma organização da sociedade civil como 

ONG, segundo Landim, Trevisol, Fernandes, Sherer- Warren (todos citados 

nesta análise), atrela-se, a cinco princípios fundamentais. (i) Serem entidades 

formais e de caracter permanente; (ii) Serem instituições privadas, com fins 

públicos; (iii) Serem dotadas de autonomia institucional, quer a entidades 

governamentais, quer a demais organizações não-governamentais; (iv) Movida 

pela participação voluntária; (v) Destinação pública e social dos bens 

financeiros, ou seja, não distribuição dos lucros; (vi) A natureza das acções que 

se caracterizam de diversas, públicas e de índole sócio-político, sem contudo 

serem filantrópicas, comercial, religiosas e partidárias (ver Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Características das ONGs 

Características 
Menescal 

1996 
Landim 
1998 

Sherer-
Warren 
(1998) 

Bovo 
(2002) 

Leis 
(1992) 

Fernandes 
(1994) 

Pontes e 
Bava 

(1996) 

Sem fins lucrativos X  X X  X X 

Filantrópicas X  X  X X  

Projectos X  X     

Programas X  X     

Supranacionalistas     X   

Apartidárias     X X X X 

Auto-governadas X X X   X X 

Fins públicos  X  X X X X X 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Entretanto, todas essas características são discutíveis, quanto à sua 

aplicação prática, facto que torna as ONGs heterogéneas embora serem 

obrigadas a salvaguardar os princípios básicos sob pena de perderem o status 
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e a peculiaridade que as caracterizam. Por exemplo, o princípio da 

voluntariedade nem sempre é possível a 100%. Por razões de sustentabilidade, 

alguns membros das ONGs são remuneradas pelas suas prestações 

profissionais. A característica não filantrópica, apesar de ser um princípio 

peculiar das ONGs cuja missão não é a caridade muitas vezes, para atingir os 

seus propósitos, acabam por desempenhar funções assistencialistas. A 

autonomia é um outro princípio cuja evidência prática é sobejamente complexa. 

Há casos em que a sobrevivência de uma ONG vincula-se à cooperação com 

os partidos políticos, governos, igrejas, grupos privados e individuais. Logo, são 

susceptíveis a pressões externas, nem sempre totalmente isenta na prática. 

Vislumbra-se, desta forma, a complexidade inerente ao conceito das 

ONGs, sobretudo, quando este é procurado entre a teoria e a prática dessas 

organizações sociais. 

 

2.4.1 A Diversidade Tipológica das ONGs 

Como já foi colocado o conceito de ONGs é tanto plural como dialéctico, 

pese, embora a especificidade em relação às demais organizações da 

sociedade civil geradas fora da intervenção do Estado. Da mesma forma, a 

diversidade é a principal característica das organizações assim conotadas. 

A diversidade tipológica das ONGs é, de certo modo, condicionada pela 

sua própria génese, num contexto de forte evidência da impotência do Estado 

para responder as demandas sociais que se agudizaram na transição do 

Século XX-XXI. Segundo Tenório (2005, p.9): “Às vésperas da virada do 

século, defrontamo-nos das desigualdades sociais acirradas pelo fenómeno 

globalização que cria riquezas na mesma magnitude em que acentua a 
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pobreza dos excluídos do processo.” Dedicando-se as causas e problemas 

sociais a diversidade dessas organizações privadas e de caracter público 

manifestam-se no público-alvo diferenciado, na multiplicidade de programas 

finalísticos, na heterogeneidade de contexto sócio-económico, cultural e 

geográfico de intervenção, nos diversos recursos patrimoniais associados, nas 

múltiplas redes de cooperação inerentes, áreas de actuação e formas de 

intervenção (Falcão, 2006; en Tenório, 2005). 

As ONGs contemporâneas têm como escopos prioritários o 

empowerment dos mais desfavorecidos e dos socialmente excluídos ou 

discriminados, num cenário em que as desigualdades são cada vez mãos 

acirradas por factores controversos do desenvolvimento em que realça a 

golobalização (Korten, 1987; Smith, 1990) Com esse pressuposto as ONGs 

experimentam forma variadas de actuação em que se sobressaem projectos 

que catalisam a participação da população  

As áreas de actuação tradicionais e predominantes das ONGs enfocam, 

com maior constância, a educação, ambiente, saúde, justiça, promoção dos 

direitos humanos, arte, cultura, discriminação social, relação género, inclusão 

social e laboral, micro-crédito, entre outas (ABONG, 2004). Induz-se que a área 

da actuação das ONGs é abrangente, partindo do pressuposto que todo o 

campo passível de registar problemas que afectam o bem-estar social potencia 

a intervenção de ONGs, quer como mediadoras das demandas, quer como 

complemento do Estado na busca da justiça social, emprestando 

singularidades e similaridades no diverso leque que as caracterizam. 

Assim os beneficiários ou público-alvo, as ONGs são amplamente 

diversas, pois têm como objectivos, valores e princípios a transformação das 
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estruturas da sociedade que reproduzem desigualdades e iniquidades, 

fundamentalmente, o alargamento da cidadania. Nessa esteira, crianças e 

adolescentes, mulheres, famílias, pessoas portadoras de necessidades 

especiais e deficiências, trabalhadores rurais, minorias étnicas, idosos, 

migrantes e comunidades de moradores englobam o quadro plural da clientela 

mais expressiva das ONGs (Tenório, 2005). 

 

2.4.2 O Papel das ONGs na Sociedade 

As organizações não-governamentais (ONGs) se inserem no campo da 

sociedade civil e, como organizações privadas, expressam em suas missões os 

interesses políticos de seus (suas) sócios(as) e apoiadores(as), em um 

universo de contradições e valores diversificados (ABONG, 2004, p.6). 

 

O papel social das ONGs, no contexto de outras organizações da 

sociedade civil, tem vindo a assumir importante relevância e visibilidade, 

sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, exprimindo interesses 

políticos, sem ser partidários, de acordo com os grupos especializados a que 

representam.  

Tendo em conta a diversidade de princípios, valores e missão que 

sustentam cada tipologia de ONG, fluem debates e questionamentos quanto à 

sua natureza, identidade, papel social, importância política, mecanismos de 

intervenção e articulação com os organismos governamentais. Essencialmente, 

procura-se no perfil das ONGs, a sua especificidade em relação aos demais 

organismos da sociedade civil e organismos governamentais. Pese as 

contradições que envolvem as definições do papel social das ONGs, elas 

contextualizam-se nos auges das democracias, na valorização participativa da 
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sociedade civil nos assuntos estaduais. Assegura Wendhausen (2003, p.12) 

que: 

 
As ONGs, por meio das suas acções cidadãs, vêm se constituindo, na 

actualidade, num dos mais importantes motores da sociedade civil organizada, 

na solução de problemas sociais e na melhoria da qualidade de vida da 

população em geral. 

 

As ONGs configuram-se, independentemente do foco de interesse e do 

meio em que se insere, como entidades que se preocupam com o bem o 

comum e com causas solidárias, humanitárias e ambientais. Expressam a 

cidadania popular, constituindo-se como mediadoras entre “seus públicos de 

interesse e do Estado” (Wendhausen, ob.cit.p.15). 

Com a grande prolificação das ONGs no Milénio iniciante, tendência 

essa observada nos finais do século passado, levantam-se hipóteses quanto à 

emergência de uma vaga de exaltação humanitária e civilizacional face às 

profundas desigualdades sociais, resultantes da “oligarquização da ordem 

económica internacional” (Wendhausen, 2003, p.17) das catástrofes naturais 

associadas às problemáticas ambientais, aos genocídios frutos das rivalidades 

étnicas e religiosas, bem como das exclusões e discriminações sociais 

baseadas no género, entre outros paradoxos das sociedades democráticas. 

Esse contexto contraditório onde se situa o papel mediador das ONGs, 

granjeou a análise se Sousa Santos (1999) ao considerar as sociedades 

contemporâneas estruturadas sob dois paradigmas opostas de 

desenvolvimento: O paradigma dominante, chamado capital expansionista e o 

paradigma emergente/eco-socialista, traduzida nas práticas sociais 

alternativas. 
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2.4.3 Sustentabilidade das ONGs: Um desafio existencial de Cidadania 

As ONGs, no âmbito da sua missão, actuam através de programas de 

promoção social e de cidadania, costeados pelo trabalho voluntário, 

financiamento de agências de cooperação internacional, mecenato, filantropia, 

subsídios públicos e privados, etc. Contudo, o acesso a recursos é um desafio 

que reveste-se cada vez de maior complexidade, por questões de ordem 

burocrática, indefinição das políticas públicas, déficit de transparência nas 

parcerias com o Estado e, ainda, o clima de desconfiança nas relações com o 

governo e outras entidades públicas e privadas (Falcão, 2006; Camargo, 2001). 

A tradição do Estado providência versus o fenómeno recente da 

sociedade civil organizada geram um certo desconforto para os governos que 

manifestam desconfiança na ratificação da legitimidade das ONGs, enquanto 

órgãos com competência para promover e implementar projectos de 

desenvolvimento sustentável, equidade social e cidadania (Serva, 1997). Certo 

é que as ONGs sujeitam-se a múltiplos problemas de suspeição, quer pública, 

quer privada, com implicações nefastas no seu processo da captação de 

recursos necessários e suficientes para a sua sustentabilidade. Como afirma 

Camargo (2001), a ausência de uma prática do investimento privado em 

programas sociais podem comprometer a própria sobrevivência das ONGs, 

dada sua peculiaridade estatutária de instituição sem fins lucrativos. Ilustrando 

esta peculiaridade das ONGs em relação às demais instituições públicas e 

privadas, Tude e Melo (2012, p.34) ponderam que: “A relação entre as ONGs e 

o seu público beneficiário é diferente, pois, geralmente, estes não irão pagar 

pelos serviços prestados pelas ONGs, obrigando-as a recorrerem a outras 
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organizações e indivíduos para financiá-las”. Como perfilham o próprio autor, 

Trevisol (1998; 2001) e Silva (2004) a dependência do financiamento de 

terceiros não só ameaça a sustentabilidade das ONGs, como fá-las esbarrar 

num dos seus princípios básicos: a autonomia.  

No entanto, o que sustenta uma ONG é o recurso financeiro. A 

abrangência, qualidade e eficiência dos programas das ONGs dependem 

directamente de recursos financeiros, embora não seja variável única de 

qualidade, complexificando com maior acuidade a sua sustentabilidade. 

Efectivamente, se por um lado as ONGs não produzem receitas nem lucros, 

por outro lado “a qualidade de suas acções depende de uma condição 

financeira saudável que assegure credibilidade perante a comunidade” (Cruz, 

2005, apud Tude e Melo, 2012, p.33). 

Perante a dependência das ONGs dos financiamentos de terceiros, 

privados e públicos, recomenda-se a mobilização contínua dos parceiros tanto 

quanto a diversificação, não só porque com este expediente reduz-se a 

ameaça de dependência mas também porque aumenta-se a capacidade de 

responder às demandas que são cada vez mais crescentes face ao cenário da 

crise económica e financeira que atinge o mundo, a modernização democrática 

e o fenómeno globalização. 

A sustentabilidade das ONGs atrela-se, pois à capacidade na 

identificação de fontes de financiamento e sequente negociação, cujo sucesso 

amarra-se à natureza do projecto, transparência nas práticas e a demarcação 

de preconceitos que aproximam, por exemplo, a sociedade cível do mercado. 

Efectivamente, a multiplicação das ONGs, associada à crise internacional, 

afigura-se como um factor de pressão sobre as fontes tradicionais de 
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financiamento das ONGs em prejuízo às facilidades de captação de recursos. 

Assim, torna-se necessário sair da zona de conforto para explorar o sector 

privado que a até pouco tempo sentiam-se desobrigadas de questões sociais, 

não vislumbrando os vantagens que uma sociedade sã tem no mercado. Daí 

que sensibilização das empresas privadas para o financiamento de projectos 

ligados à educação, saúde, combate à violência, preservação ambiental e 

promoção da cultura constituem, certamente, vias potencialização de novas 

fontes de financiamento das ONGs.  

Outra possibilidade, sem ser nova, é a captação de recursos junto das 

pessoas físicas e jurídicas. A filantropia44 é uma prática antiga e de acordo com 

as fontes históricas remonta-se à civilização egípcia com as grandes doações 

para os ritos religiosos e durante o Império Romano como uma prática de 

prestígio e de orgulho. A captação de recursos junto de pessoas físicas e 

jurídicas visa capitalizar o espirito filantrópico, através de mecanismos 

modernos ou seja, segundo Kother, (ob.cit. p.10):  

 
Operacionalização da acção de ajudar a uma determinada causa cujos fins são 

colectivos e de abrangência pública, o que conduz à visibilidade, à clareza e à 

credibilidade no rumo de aplicação dos recursos captados. 

 

Entende-se dessa forma, que a sustentabilidade das ONGs depende 

não só da multiplicação diversificação e de fontes de financiamento, mas 

sobretudo do grau de eficácia dos meios envolvidos na captação e gestão de 

recursos, associados à ética na aplicação dos fundos e distribuição dos 

privilégios. Obviamente a sustentabilidade consegue-se com credibilidade, 

financiamento e resultados das ONGs.  

                                                 
44

  Segundo Kother (2012, p.10), a filantropia é “a acção de auxiliar a alguém ou a 
organizações sem o objectivo de resultado financeiro (lucro)”. 
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CAPÍTULO III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA MULHER EM CABO VERDE 
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CAPÍTULO III - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

_____________________________________________________ 

No society can surely be flourishing and happy, of which the greater part of the 

members are poor and miserable (Adam Smith, 2007
45

, p.83). 

 

3.1 Conceito de Desenvolvimento Social 

 

O conceito de desenvolvimento social, situando-se como um dos 

maiores desígnios da ONU, é novo e reveste-se de grande complexidade, 

tendo sido, na sua construção, objecto de debates, controvérsias e 

reformulações sucessivas. Associa-se, actualmente, a políticas do 

empowerment para sair da pobreza, visando a equidade no acesso às rendas, 

fruição do bem-estar social e a sustentabilidade ambiental. No processo da sua 

construção foi, inicialmente, confundido com o conceito de crescimento 

económico, não produzindo os resultados preconizados, pois as questões de 

pobreza e de bem-estar não foram superadas, facto que gerou reacções 

adversas de Denardi et.al., Emater (2000, apud Anjos, Calafange e Gatto, 

2003, p.29) ao considerarem que “estes fatos provocaram uma grande 

insatisfação com essa visão do desenvolvimento como sinónimo de 

crescimento económico.” Com efeito, o desenvolvimento social só se efectiva 

quando se implementa políticas sociais de desenvolvimento, associadas ao 

desenvolvimento económico, ou seja, quando o compromisso de 

                                                 
45

 O original foi publicado em 1901. 
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desenvolvimento tenha como enfoque os seres humanos. Buscando esses 

indicadores de desenvolvimento humano, Chediek46 (2010,p.12) é incisivo no 

que considera desenvolvimento: 

 
Desenvolver significa remover o que impede as pessoas de realizarem seus 

potenciais, devido à educação incompleta, à saúde combalida, à falta de 

acesso a recursos materiais, à vulnerabilidade da integridade física e psíquica, 

à ausência de gozo das liberdades democráticas, ou o desrespeito aos direitos 

humanos. 

 

Com efeito, a primeira formulação de desenvolvimento social, ocorrido 

logo nos finais da Segunda Guerra Mundial e que se prolongou até a década 

de 60, priorizou o crescimento económico como factor de desenvolvimento. 

Não obstante grande número de países terem registado índices consideráveis 

de crescimento económico esses não traduziram necessariamente na melhoria 

das condições de vida. Em alguns casos observou-se a degeneração da 

qualidade de vida, nomeadamente o aumento da pobreza, do desemprego, 

agravamento das assimetrias sociais, desigualdades no acesso à educação, 

saúde, sem contar os grandes problemas ambientais advenientes do processo 

económico. Cedo se concluiu que o crescimento económico não é panaceia 

dos problemas sociais do Século, pelo que era necessário introduzir à ideia de 

desenvolvimento os indicadores de transformação social (Anjos, 2003). 

Sustentando esta ideia da insuficiência do rendimento per capita na promoção 

do desenvolvimento acrescenta Veiga (2005, p.56): 

 
Ninguém duvida de que o crescimento é um fator muito importante de 

desenvolvimento. Mas não se deve esquecer que no crescimento a mudança é 
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 Chediek, Jorge, com uma importante trajectória no Sistema das Nações Unidas, é 
coordenador-residente do Sistema Nações Unidas no Brasil e representante-residente do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil desde 26 de Abril de 
2010. 
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quantitativa, enquanto no desenvolvimento ela é qualitativa. Os dois estão 

intimamente ligados, mas não são a mesma coisa. 

 

Entretanto, não parece ser erróneo concordar que o desenvolvimento, 

embora não se esgote no crescimento económico, implica a industrialização 

enquanto factor fundamental na criação das bases do desenvolvimento social. 

Há evidências, mais concretamente na década de 1960, que os países que se 

afiguravam na pauta do desenvolvimento tinham conseguido a ascensão à 

custa da industrialização e, coincidentemente, os países não industrializados 

eram pobres e não desenvolvidos. É dado mais do que assente, que o 

paradigma de desenvolvimento pela via económica pecou por secundarizar 

aspectos tão relevantes do desenvolvimento como a saúde e a educação, mas 

que é impensável o desenvolvimento sem uma sólida base económica. Na 

mesma linha do pensamento de Veiga (2005) que critica paradigmas 

desenvolvimentistas não tenham enfoque no bem-estar do ser humano, Sachs 

(2007, p.28) faz uma definição integrada de desenvolvimento: 

 
Desenvolvimento é a efectivação universal do conjunto dos direitos humanos, 

desde os direitos políticos e cívicos, passando pelos direitos económicos, 

sociais e culturais e terminando nos direitos ditos colectivos, entre os quais 

está, por exemplo o direito a um meio ambiente saudável.  

 

Emater (2009, p.9) sublinha a ideia de desenvolvimento social como um 

processo resultante da “Agenda Social da ONU” de natureza interdisciplinar e 

multissectorial, em que se destaca as decisões da Conferência do Rio (1992), 

do Cairo (1994) e a Cúpula de Copenhage (1995): 

 

A ideia de desenvolvimento foi paulatinamente incorporando uma série de 

aspectos sociais, emprego, necessidades básicas, saúde, educação, equidade, 

etc. Mais recentemente percebeu-se que as bases ambientais de qualquer 
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progresso futuro poderiam estar comprometidas por um crescimento 

económico predatório de recursos naturais e altamente poluidor. 

 

Leva-se a entender que houve a ruptura com um modelo de 

desenvolvimento, sinónimo de crescimento económico, incapaz de resolver os 

problemas sociais. Outrossim, assiste-se no contexto da Comunidade 

Internacional, a partir da década de noventa, a incorporação de objectivos 

sociais aos Programas Mundiais de Desenvolvimento.  

No contexto de mudanças de paradigma de desenvolvimento, foi 

sintomático o efeito mobilizador dos Organismos Internacionais na década de 

noventa, na angariação de compromissos dos Estados membros na 

implementação de políticas sustentáveis e colaborativas de desenvolvimento, 

com definição de metas precisas, incluindo obrigações de prestação de contas 

dos resultados alcançados, conforme ilustra o quadro 2. 

Não obstante as parcerias e as medidas de desenvolvimento social 

desencadeado na viragem do Século, o cenário de desenvolvimento que se 

chega no Século XXI é controverso colocando em causa o paradigma, que 

segundo muitas análises sociológicas não se ajusta a todas as realidades 

culturais e geográficas, provocando o efeito do inverso. Segundo Sousa Santos 

et al. (2000, p.34), a globalização e o capitalismo “neo-selvagem vieram alterar 

anda mais a discrepância entre experiência e expectativas, pois hoje as 

expectativas são mais negativas e deficitárias em relação às experiências. 
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Quadro 2  Agenda Social da ONU 

CONFERÊNCIAS 
MUNDIAIS/DIPLOMAS 

LOCAL DATA COMPROMISSO 

A Conferência Mundial 
sobre a Educação para 
Todos 

Jontiem 
Tailândia 

1990 

Implementação de políticas de acesso e permanência à 
educação básica de qualidade a todas as crianças, 
jovens e adultos, erradicando o analfabetismo e 
universalizando a educação básica.  

A Conferência 
Internacional das Nações 
Unidas l sobre o Meio 
Ambiente – Eco 9247 

Rio de Janeiro 
Brasil 

1992 

Política de desenvolvimento sustentável, sobretudo nos 
países em desenvolvimento através de estratégias de 
combate à pobreza, educação para racionalidade do 
consumo, saúde pública, melhoria de assentamentos 
humanos (…). 

Conferência de 
população e 
Desenvolvimento 

Cairo 
Egipto 

1994 

Ao definir as pessoas como recursos fundamentais do 
Planeta. Definiu-se um programa de acção com 
objectivos de metas quantitativas e qualitativas de 
desenvolvimento social48  

Conferência Mundial 
sobre a Mulher49 

Pequim 
China 

1995 

O fortalecimento de políticas que visam a plena 
participação da mulher, em condições de igualdade, em 
todas as esferas sociais, incluindo a participação nos 
processos de decisão e poder, enquanto estratégias 
fundamentais para o alcance da igualdade, 
desenvolvimento e paz 

Conferência Mundial para 
o Desenvolvimento Social 

Copenhaga 
Dinamarca 

1995 

Eliminação da pobreza absoluta; Universalização da 
Educação básica de qualidade; Inserção social com 
medidas sobre emprego, assistência; Planeamento 
familiar e Educação Sexual e Reprodutiva; Políticas de 
inserção género. 

 
Cúpula Mundial de 
Alimentação 

Roma 
Italia 

1996 

Com patrocínio da Organização das Nações Unidas, os 
126 Estados reunidos em Roma assumiram o 
compromisso de esforços conjuntos de erradicação da 
insegurança alimentar reduzindo para metade até 2015 o 
número de pessoas sub-alimentadas. 

Conferência Mundial 
sobre os Assentamentos 
Humanos – Habitat II -96 

Istambul 
Turquia 

1996 

Reconhecendo as necessidades específicas de 
mulheres, crianças e jovens os Estados assumem o 
compromisso de envidar esforços conjuntos para incluir 
aos programas voltados para a habitação, o acesso livre 
para pessoas com deficiências e a igualdade de género. 

Fonte: Elaboração Própria, com Informações das Nações Unidas (1979,1994,1995,1996). 
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 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 
3-14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, 
Sales N. E. 93.I.8 and corrigenda) Resolution 1, annex II. O principal documento produzido na 
RIO-92 é um programa de acção que preconiza o novo padrão de desenvolvimento ambiental 
sustentável. Inclui estratégias de protecção ambiental, justiça social e eficiência económica.  
48

 “Entre esses objetivos e metas estão: crescimento econômico sustentado no contexto de um 
desenvolvimento sustentável; educação, especialmente para moças; equidade e igualdade dos 
sexos; redução da mortalidade materna, de bebês e crianças e o acesso universal aos serviços 
de saúde reprodutiva, de inclusive de planejamento familiar e saúde sexual ”Patriota,T. (1994, 
p.41) In. Texto Integral do Relatório Da Conferência Internacional Sobre População e 
Desenvolvimento. Disponível em:http://www.unfpa.org.br/Arquivos/relatorio-cairo.pdf. 
49

 Conferência de Beijing – Plataforma de Ação, 1995. 
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Importa, assim, reflectir que o desenvolvimento não pode ser pensado, 

em última instância, apenas do ponto de vista social de base económica. A 

diversidade das culturas e os múltiplos contextos ecológicos que caracterizam 

as realidades geográficas obrigam a (re)pensar os paradigmas de 

desenvolvimento homogeneizantes, evitando-se os desajustes que, por sua 

vez, aumentam as clivagens ao nível do bem-estar. O desenvolvimento social 

chega a ser uma utopia para o Século XXI na sua invenção de um modelo que 

não estribe a ideia do desenvolvimento meramente no industrialismo e na 

homogeneização. 

 

3.2 Desenvolvimento Social Sustentável 

O desenvolvimento depende da cultura, na medida em que ele implica a 

invenção de um projecto (Veiga, 2005, p.10). 

 

Falou-se, pela primeira vez, em desenvolvimento sustentável a partir 

década de 70, quando os indicadores de canibalismo ecológico, a favor do 

desenvolvimento começaram a se revelar preocupantes aos olhos dos 

Organismos Internacionais. Ao modelo do capitalismo contemporâneo não se 

poupou críticas, a partir das últimas décadas do segundo Milénio, pela 

devastação ambiental feita à custa do crescimento económico a um mesmo 

compasso das desigualdades, sociais, miséria e as mais variadas formas de 

exclusão geradas por um sistema económico que não teve capacidade de 

resolver os seus próprios desequilíbrios. Mendes (2015) critica a produção de 

riqueza no mundo, em detrimento da qualidade de vida, do aumento da 

pobreza e da degradação ambiental.  
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Assim, na Conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, no 

ano de 1972, a super-exploração feita pelo homem sobre o ambiente, 

consequência das políticas económicas desgarradas de uma visão global do 

desenvolvimento, foi objecto de discussão e criticas. A partir daí, delinear-se-ão 

os primeiros passos na busca de estratégias de desenvolvimento, alicerçados 

no tripé; crescimento económico, bem-estar social e preservação ambiental. 

Digamos que a génese do paradigma sustentável do desenvolvimento terá 

fluído dos debates de Estocolmo, traduzidos em recomendações para 

erradicação de políticas cartesianas50 do desenvolvimento – reducionista, 

mecanicista e tecnocêntrico – substituindo-as para políticas sustentáveis do 

desenvolvimento -orgânica, holística, e participativa - (Almeida, 2002). Segundo 

La Rovere (1990, p.81) “esta redefinição do desenvolvimento condena 

duplamente a concepção evolucionista que o definia como um processo linear 

no qual os países atrasados teriam apenas de imitar, alcançar e possivelmente 

superar os mais avançados”. 

O novo desígnio de desenvolvimento clamava para a sensibilização dos 

operadores económicos e dos políticos no sentido de uma ética integrada ao 

quotidiano, traduzida na visão do bem-estar social, avaliado pela qualidade das 

interelações entre os sectores económicos, sociais e ambientais. Denominado 

de desenvolvimento sustentável, a sua conceptualização tem sido diversa, a 

partir confluindo a contribuição de várias instituições e pensadores. A primeira 

mais consistente a que se tem conhecimento é a formulada no Relatório 

Brundtland (Nosso Futuro), pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e 
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 Segundo Almeida (2002), o paradigma cartesiano de desenvolvimento coloca a enfase no 
rendimento per capita, assiste-se á separação entre o ser humano e ecossistema em que o 
primeiro é dominador. Nesse paradigma, o bem-estar social é medido em função do dinheiro, 
poder e recursos individuais em que os preceitos éticos são desconectados das práticas 
quotidianas. 
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Desenvolvimento (CMAD) (1987, p.46) como “aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem às suas próprias necessidades”. Portanto, um conceito que 

norteia políticas de desenvolvimento com enfoque na qualidade de vida e no 

compromisso ético com as gerações futuras, visando perene garantia de 

satisfação das necessidades humanas (Sousa, 1994). Ressalva-se a inovação 

introduzida no conceito de desenvolvimento sustentável de Brundtland, 

palavras- chaves como permanência, continuidade, qualidade de vida e 

planificação a longo prazo.  

Sachs (1990) agrega, mais tarde, ao conceito de desenvolvimento 

sustentável, concebido na perspectiva de eco-desenvolvimento, valores como a 

ética, a solidariedade intergeração (associada à ideia de permanência e 

continuidade do bem-estar) e a solidariedade intrageração (associada à ideia 

de igualdade e equidade de oportunidades). Para o autor a sustentabilidade 

implica planificação do desenvolvimento que assume apostas sincrónicas e 

diacrónicas, deixando a nu a complexidade do conceito a que se pode chamar 

de utopia do desenvolvimento sustentável.  

A globalização, no âmago das suas potencialidades, oportunidades, 

fraquezas e ameaças, impõe apostas de desenvolvimento inclusivas, duráveis 

e solidárias. Anexando às solidariedades geracionais, hoje não se concebe a 

sustentabilidade do desenvolvimento sum o valor da solidariedade inter-

espacial. Neste caso, o desenvolvimento sustentável resulta “numa visão 

holística da realidade complexa e numa abordagem sistémica da totalidade 

(Miranda; Neto; Buarque e Araújo, s/d, p.55). 
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3.3 Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Mulher no 

Século XX 

 

Reconhece-se, cada vez mais, que o desenvolvimento mundial, nacional 

e local verdadeiramente acontece quando os países incluírem os direitos 

humanos na sua agenda de desenvolvimento. Com efeito, a concepção que 

hoje se tem do desenvolvimento é que é um direito global e integrado, e todos 

os impedimentos baseados em preconceitos e discriminação deverão ser 

banidos, passando a pessoa humana a ser o sujeito central de todo os 

investimentos e, como, tal o beneficiário. 

 Admitir o direito ao desenvolvimento como um direito humano resulta, 

assim, na universalização daquilo que é o bem mais precioso da Humanidade, 

intrínseco ao enunciado da Declaração dos Direitos Humanos. A adjectivação 

humana à declaração imbui-se da conotação universalidade e indivisibilidade, 

pelo que deveria per se aplicar-se a todas as pessoas, sem qualquer espécie 

de discriminação. O direito da pessoa é um bem nato e o seu respeito deve ser 

consagrado, independentemente das circunstâncias, das ocasiões, condição 

física, mental, sexo, idade económica e cultural em que se a pessoa se 

enquadra (Novaes, 2001). Contudo, crê-se que aquilo que a priori pode parecer 

redundante no título da Declaração tem sido a luta que se assiste 

transversalmente à História da Humanidade, visando a universalização dos 

direitos das pessoas, a clamação pelo sua protecção e respeito. 

Na verdade, a génese do contemporâneo conceito de Direitos Humanos 

tem raízes no Século XVIII, nas lutas políticas burguesas que culminaram com 

a Revolução Inglesa (1640) e com as duas Declarações liberais oitocentistas – 
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A Declaração dos Direitos Humanos dos Estados Unidos da América (1776) e 

a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), cujos 

impactos na transformação da Humanidade são inegáveis. De enfatizar, 

contudo, que a onda de legitimação dos Direitos Humanos que se agita no 

Século XVIII não é completamente novo, enraizando-se, pelo contrário, nas 

civilizações clássicas, na Antiguidade de que a Antiga Grécia é um exemplo. 

Dizia Abranches (1985, p. 9) que “a polis grega baseava-se na acção colectiva, 

portanto na liberdade colectiva. A cidadania reflectia a integração do individuo à 

colectividade política”. O que há, portanto, de inovador na discussão 

contemporânea dos Direitos Humanos é, por um lado, o facto de passar a fazer 

parte da agenda internacional e, por outro lado, a introdução de um novo 

conceito de universalização. De facto, a concepção da cidadania formulado 

pelos iluministas da Revolução Francesa e a que se instituiu no decorrer do 

Século XIX muito longe de pretender a universalização, excluiu as mulheres e 

os pobres, sem dúvida terá ficado à margem da fruição dos direitos humanos 

mais de metade da população. Dizia Barsted (2005, p.29) que “a cidadania 

liberal, até o século XIX, se caracterizou muito mais como um processo 

excludente do que como um processo de inclusão”. 

Na senda do novo conceito de Direitos Humanos engendrado na virada 

do Século XX, o cidadão passou a significar “ser livre e ter poder” (Barsted, 

ob.cit., p.29). Igualmente, a crença de que não é possível o desenvolvimento 

humano, condicionante insubstituível do desenvolvimento, quando metade ou 

mais da população mundial é excluída dos seus direitos fundamentais, terá 

norteado a introdução dos conceitos universalidade e indivisibilidade na 

Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Entretanto, numa primeira fase, até 
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a década de 1960, os direitos humanos têm uma fórmula “genérica e abstracta” 

(Piovesan, 2002). A preocupação com as particularidades dos seres humanos, 

surge numa segunda geração dos direitos humanos, a partir da década de 

sessenta, em que a ONU instruiu sucessivos diplomas internacionais, como 

declarações, tratados, pactos e convenções, relativamente a direitos especiais 

e a sujeitos particulares, historicamente discriminados ou vulneráveis em que a 

mulher, criança, pessoas com deficiências, são alguns exemplos enfáticos. 

Com efeito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 parte 

do enunciado de que existem um conjunto de direitos que são inerentes à 

natureza humana, sem as quais é impossível o desenvolvimento humano. Essa 

é, efectivamente, a concepção contemporânea dos direitos humanos e, para o 

seu acesso, nenhum factor associado ao poder económico, etnia, situação 

social e politica, religião, sexo, condição física ou qualquer outra particularidade 

da pessoa deverá constituir-se impeditivo de fruição por parte do ser humano. 

(Piovesan, ob.cit). Entretanto, não obstante a intenção da Declaração dos 

Direitos Humanos de 1948, como afirmam Arendt (1979) e Bobbio (1988) os 

direitos humanos resultam de um processo de construção e reconstrução. Não 

nasceram todos de uma vez, nem tampouco obedecem a uma formulação 

definitiva. Sobretudo, passou a ser uma causa internacional, em que os 

Estados-membros da ONU, através de políticas solidárias e fiscalizantes 

passaram a ser os grandes promotores. Novaes (2001, p.29) a este propósito 

discorre:  

 
Com base na Declaração Universal e com a aprovação do Pacto Internacional 

dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e de outros textos importantes, em 1966 os direitos 

humanos deixaram de ser de assunto de responsabilidade interna e exclusiva 

aos Estados. 
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As mulheres, cujos direitos mantiveram-se limitados, não obstante lutas 

a partir da Revolução Francesa, muto acirradas pelas feministas no decorrer 

dos dois últimos séculos, começaram a ser consideradas sujeitos de direitos só 

a partir do Século XX. Entretanto, a efectivação dos direitos da mulher, a sua 

igualdade de oportunidades com o homem, a sua libertação das amarras das 

múltiplas formas de violência e o exercício pleno de cidadania é um longo e 

lento processo, que atravessou o século XX e ainda restam muitas conquistas 

a serem feitas no Século XXI. Na verdade, o triângulo a que se acerca a mulher 

– mentalidade, tradição, cultura – amortece os impactos da lei do século XX. A 

grande verdade é que a persistência do desfasamento existente entre os 

direitos da mulher de jure e os direitos a mulher de facto, segundo Saffioti 

(1987, p.23) deve-se à “resistência de uma cultura que discrimina a mulher a 

partir de rígidos papéis de género”. Uma cultura universal, com mais ou menos 

radicalismo relativamente aos países, uma herança histórica, que o Século das 

Luzes reforçou com as suas concepções do locus da mulher ser a casa, 

excluindo-a do espaço público, ou seja da cidadania. No capítulo II abordou-se 

a dicotomia entre o público e o privado, traduzida no oikos e na polís, em que o 

direito à cidadania e à igualdade eram prerrogativas da polís espaço a que 

mulher não tinha acesso por não ter estatuto de cidadão. Partindo da 

concepção de que cidadania pressupõe participação, a reclusão da mulher no 

espaço doméstico, significa a limitação do seu status a súbdito e a exclusão da 

esfera do poder (Barbalet,1989).  

Assim, a construção da cidadania da mulher implica a sua passagem 

efectiva de súbdito a cidadã. Logo trata-se, de uma construção social longa que 

não se esgota apenas no fórum da legislação, impondo políticas 
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multissectoriais, multidisciplinares e transversais, sob pena de toda a produção 

jurídica internacional que sucedeu a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sob forma de convenções, tratados, convénios, memorandos, pactos 

e relatórios (ver figura 3), as legislações nacionais espelhadas na Lei 

Fundamental dos Estados-membro, bem como as críticas do moderno 

feminismo que incendiaram as décadas de 1960-1970, resultem ineficazes na 

transformação necessária dos direitos efectivos da mulher. 

Figura 3 - Principais ferramentas internacionais para promoção dos direitos e da 
igualdade de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação do Observatório Brasil de Igualdade de 

Género (2015). 

 

O que há de inovador e revolucionário no processo de promoção dos 

direitos da mulher, pós Declaração Universal dos Direitos Humanos é a 

individualização dos sujeitos beneficiários da legislação. Os direitos humanos 

deixaram abordados em pacotes genéricos, mas individualizando e 
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substantivando os sujeitos secularmente anónimos, vulneráveis e 

discriminados, à medida que a pressão social intensifica e a ampliação do 

conceito de democracia se configura. Justifica-se, assim, o notável avanço 

legislativo que incorpora a mulher bojo da democracia, ao preceituar direitos 

civis, políticos, sociais, económicos e culturais, com distinção aos direitos no 

campo da liberdade individual, igualdade e equidade de género, justiça, 

participação na vida política, económica e social, igualdade na fruição dos 

direitos socias como saúde, educação, património, habitação, trabalho 

remunerado, protecção contra todas as formas de violência e o bem-estar 

social geral. 

Não obstante indicadores notáveis no campo da universalização dos 

direitos da mulher, segundo dados da Zeid Ra´ad (2015) (2015) ONU (2015)51, 

ainda existem discrepâncias de género significativas no domínio da 

representação política da mulher, desigualdade salarial e educação, clamando 

por agenda de transformação nos próximos anos que incluam politicas 

transversais de género em todos os sectores da sociedade. Valorizando a 

estratégia colectiva de um paradigma de relação social que não discrimina, 

Candau (1996,p.12) já afirmava décadas antes que: 

 
Na história da humanidade nunca os direitos humanos foram respeitados e 

implementados socialmente somente porque tinham sido previamente 

afirmados por uma Declaração. O processo de conquistas dos direitos 

humanos está intimamente relacionado com as lutas de libertação de 

determinados grupos sociais que vivenciam na pele a violação de seus direitos. 

 

De realçar, todavia, que as sociedades são dinâmicas e que as 

conquistas dos direitos da mulher passam, também, por um processo evolutivo 
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 Zeid Ra´ad Al Hussein, 7 Março de 2015  
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à medida que se observa mais envolvimento e maior capacidade da sociedade 

civil em encontrar estratégias articuladas e ajustadas em prol de maior justiça 

social. 

 

3.3.1 Objectivos do Milénio em Matéria De Género 

 

Os Objectivos do Milénio (ODM) resultam de um compromisso de 

capacitação humana, assumido por 191 Governos, dos quais 147 estavam 

representados pelos seus chefes de Estado, que tomaram parte na Assembleia 

do Milénio promovido pelo Organização das Nações Unidas, no ano 2000, 

consubstanciados em oito objectivos considerados prioritários para o 

desenvolvimento mundial, programados para serem atingidos num prazo de 15 

anos, cujas transformações decorrentes previu-se observa-las em 18 metas e 

48 indicadores. 

Para o ex- Secretário das Nações Unidas, Kofi Annan (2005, p.6), os 

ODM representam um conceito mais amplo de liberdade ”Não podemos 

usufruir do desenvolvimento sem segurança, não podemos usufruir da 

segurança sem desenvolvimento, e não podemos usufruir de uma coisa nem 

outra sem que haja respeito pelos direitos humanos. Com efeito, a liberdade, a 

felicidade e o bem-estar são metas só alcançáveis com políticas que tenham 

enfoque no desenvolvimento humano, sendo a insegurança, a violência e a 

exclusão, fenómenos próprios de sociedades em que o índice de 

desenvolvimento humano tem valores muito baixos. Bronfenbrenner (1992, 

p.191) considera o desenvolvimento humano como “um conjunto de processos 

por meio dos quais interagem e produzem continuidades e mudanças nas 
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características da pessoa e no seu curso de vida.” Inequivocamente, o 

desenvolvimento humano é um processo em permanência, envolvendo 

factores espaço e tempo, sendo essa dimensão onde se patenteia a 

singularidade do ODM em matéria do desenvolvimento, pelo enfoque que 

coloca na pessoa e nas sociedades, ou seja nas especificidades humanas. 

Sem desmerecer o valor que a tecnologia tem tido no crescimento económico, 

convém realçar que, pelos ODM evidenciou-se a intenção de mudança de 

modelos e de adopção do paradigma de desenvolvimento ancorado nos 

princípios e valores dos direitos humanos, à guisa do preceituado no art.º 7º da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem: 

 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 

protecção da lei. Todos têm direito a igual protecção contra qualquer 

discriminação que viole a presente constituição e contra qualquer incitamento a 

tal discriminação. 

 

Discorre-se que os ODM têm na sua génese o Diploma dos Direitos 

Humanos (1948) e são, em última instância, a estratégia para a materialização 

da Magna Lei dos Direitos Humanos. Com efeito, os chefes dos Estados-

membros reunidos na Assembleia da ONU entenderam que os esforços do 

Milénio deveriam ser canalizados para a erradicação da miséria no mundo, 

desiderato alcançável com os denominados oito jeitos de mudar o mundo, que 

embora tenham a humanidade como prioridade, a mulher e a criança são os 

sujeitos directamente contemplados nos cinco primeiros objectivos (ver figura 

4). 
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Figura 4 -- A centralidade da Mulher nos ODM 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Centro de Informações das Nações Unidas, 

2000 

 

A primeira meta do ODM 1 visa reduzir para metade, entre 1990-2015, a 

população com rendimento inferior a um dólar por dia, uma vez que mais de Mil 

milhões de pessoas, em todo o mundo, viviam em situação de pobreza 

extrema, sendo a mulher a mais atingida. Calcula-se que 36% da população 

mundial, em 1990, vivia na situação denominada da pobreza multidimensional 

ou quase, tendo essa cifra reduzida para 18% no ano de 2010. Nota-se que, 

não obstante os esforços conjuntos das nações e a redução da pobreza 

extrema, hoje, a mais de metade, persiste gigantescos desafios, condicionados 

não só pelo índice geral da pobreza, mas também pelas desigualdades não só 

geográficas, conforme ilustra a tabela 1, mas também do ponto de vista de 

género. 

 

ODM 1 

Erradicar a 
extrema pobreza 

e a fome 

ODM 2 

Atingir o ensino 
básico universal 

ODM 3 

Promover a 
igualdade entre 

os sexos e a 
autonomia da 

mulher  

ODM 4 

Reduzir a 
mortaliade na 

infancia 

ODM 5 

Melhorar a 
saúde materna 



Fundamentação Teórica – Capítulo III 

 

186 

Tabela 1- Percentagem no mundo de pessoas que vivem com rendimento inferior a 
11USD 

 
África 

Subsariana 

Sul 
da 

Asia 

Sul da 
Ásia (1) 

Sudeste 
Asiático 

Asia 
Oriental (2) 

América 
Latina e 
Caraíbas 

Cáucaso 
e Ásia 
central 

Asia 
Ocidental 

Norte 
de 

África 

1990 56% 51% 52% 45% 60% 12% 10% 5% 5% 

2010 48% 30% 22% 14% 12% 5% 4% 4% 1% 

(1) Excluindo a China 
(2) Só a China 

Fonte: Relatório sobre os objectivos do Milénio, 2014. 

 

A estratégia adoptada para se atingir os ODM 1 partiu-se do pressuposto 

de que a liberdade, a dignidade individual e colectiva dos seres humanos são 

metas alcançáveis apenas num contexto em que as populações tenham as 

condições materiais que lhes permitam realizar as suas necessidades básicas. 

Os sucessivos Relatórios das Nações Unidas (2005, 2007, 2010, 2014) têm 

denunciado a pobreza como um obstáculo ao desenvolvimento, à 

governabilidade, à democracia e à efectivação dos direitos humanos situação 

que é mais preocupante pela tendência mundial da feminização da pobreza 

(Costa, 2005). 

 O ODM 2 teve como meta fazer com que a nível mundial todas as 

crianças de ambos sexos completassem o ensino básico. Apesar de se 

considerar uma das metas bem mais conseguidas dos ODM, segundo o 

Relatório do Milénio (2014, p.16) indica que “781 milhões de adultos e 121 

jovens em todo o mundo não possuem competências em literacia básicas e 

mais de 60% das mesmas são mulheres”. Pelos dados do mesmo Relatório, o 

objectivo em 2012 já tinha ultrapassado os 90% em todo o mundo, sendo 96% 

para os países chamados desenvolvidos e 90% para em vias de 

desenvolvimento. O sucesso do ODM 2 tem sido universal e as discrepâncias 

mundiais têm sido mínimas, o que significa que em matéria da educação, a 
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mulher se tem conseguido se equiparado com o homem, dissipando as 

barreiras de género a esses nível, como se conclui da análise da tabela 2. 

Contudo, os dados absolutos em relação á violação do direito humano à 

educação persistem, sobretudo nas regiões afectadas pelos conflitos e pelas 

catástrofes naturais, demandando estratégias ajustadas.  

Tabela 2- Percentagem de cobertura de educação básica no mundo 

ANO 
África 

Subsariana 
Sul da 
Asia 

Sul da 
Ásia (1) 

Sudeste 
Asiático 

Asia 
Oriental 

(2) 

América 
Latina e 
Caraíbas 

Cáucaso 
e Ásia 
central 

Asia 
Ocidental 

Norte 
de 

África 

1990 52 % 69% 82% 82% 93% 75%  97% 60% 

2000 60 %  86% 94% 94% 80% 95% 96% 90% 

2012 78 % 89% 93% 94% 94% 94% 95% 97% 99% 

(1) Excluindo a China 
(2) Só a China 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório de Desenvolvimento do Milénio 2014 

A liberdade é a essência do desenvolvimento, sendo a educação a 

condição nuclear da liberdade. A fruição dos demais direitos humanos como a 

saúde, alimentação, habitação, a participação, entre outros, passam 

necessariamente pelo investimento no capital humano cujo pilar nuclear é a 

universalização da educação básica. A questão de género continua, não 

obstante conquistas relevantes, a alertar para políticas focalizadas, pois a 

mulher continua a estar nas escalas inferiores da estatística, como testemunha 

o Relatório de Desenvolvimento (2014, p.17), por exemplo em relação à Africa 

subsariana com uma ínfima percentagem de “23% das raparigas dos meios 

rurais pobres concluem o ensino primário”. 

O ODM 3 terá definido como meta para 2015 a eliminação das 

disparidades entre géneros a todos os níveis de ensino, nomeadamente o 

acesso ao ensino primário, secundário e superior, eliminação da discriminação 

no mercado de trabalho e o acesso à participação política, visando a 
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capacitação da mulher e o seu progressivo empoderamento sócio-económico, 

político e cultural. 

De acordo com os dados veiculados nos relatórios (2010, 2013 e 2014), 

sobre os ODM, já se registaram avanços significativos no domínio do 

empoderamento e equidade de género, após a Declaração do Milénio em 

2000, embora muito, ainda, há por fazer para se atingir plenamente as metas, 

sobretudo porque os resultados são diversos, quer em termos quantitativos, 

quer relativamente às regiões do globo. A equidade de género em alguns 

países em desenvolvimento continua a merecer atenção especial, com 

resultados abaixo das metas do Milénio, devido às gigantescas barreiras 

culturais. A ONU definiu a terceira meta atingindo o índice de paridade de 

género (IPG)52 para 2015 nos valores entre 0,97 e 1,03, desiderato conseguido 

ao nível do ensino primário em todas as regiões, já em 2012, conforme o 

elatório dos objectivos do Milénio (2014, p. 20), ilustrada na Tabela 3. 

 

Tabela3 - Índice de paridade de género no ensino 

ANO 
África 

subsariana 
Oceânia 

Ásia 
Ocidental 

Norte 
África 

América 
Latina e 
Caraíbas 

Sudeste 
Asiático 

Cáucaso 
e Ásia 
Central 

Ásia 
Oriental 

Sul da 
Ásia 

Ensino Primário 

1990 0,83 0,89 0,85 0,82 0,97 0,96 0,99 0,91 0,74 

2012 0,92 0,93 0,93 0,96 0,99 1,99 1,01 1.00 1,00 

Ensino Secundário 

1990 0,76 0,86 0,65 0,77 1,06 0.90 0,9853 0,76 0,59 

2012 0,84 0,87 0,92 0,99 1,07 1,02 0,98 1,02 0,93 

Ensino Superior 

1990 0,52 - 0,63 0,65 0,97 0,92 0,99 0,49 0,49 

2012 0,64 - 0,95 1,12 1,28 1,12 1,07 1,08 0,81 

Fonte:Elaboração própria a partir do Relatório sobre os objectivos do desenvolvimento do 
Milénio 
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 IPG calcula-se a partir do rácio bruto das matrículas escolares das raparigas dividido com o 
rácio bruto dos rapazes 
53

 Referem-se a dados de 1993. 
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Analisando os dados da tabela observa-se que o índice de paridade no 

ensino primário foi conseguido em todas regiões e que importantes progressos 

também se registaram ao nível do ensino secundário e superior, embora com 

disparidades entre as regiões, sendo as regiões em vias de desenvolvimento 

aonde se registam mais variações.  

A equidade de género é um ODM alcançável quando mais rápido se 

anular a dependência económica da mulher, possível com o seu acesso ao 

mercado de trabalho em condições paritárias com homem, bem como a 

efectivação de políticas que quantifiquem as horas de trabalho tradicionalmente 

não remuneradas. Segundo os dados do Relatório dos Objectivos do Milénio, 

(2014. p. 22), têm vindo a registar progressos nesta matéria, mas prevalecem 

disparidades pelo que “são necessárias políticas mais favoráveis á família para 

apoiar a participação de mais mulheres no mercado de trabalho”. As 

disparidades prevalecentes têm como indicadores as taxas de desemprego 

cujas taxas são maiores nas mulheres do que nos homens, constituindo um 

dos desafios a percorrer, sobretudo nas regiões da Africa subshariana, no 

Norte de Africa e no Sul da Ásia, como ilustra a tabela 4.  

Tabela 4- Acesso das mulheres ao mercado de trabalho não agrícola 

ANO 
Norte 

de 
África 

Sul da 
Ásia 

Ásia 
Ocidental 

África 
Subsariana 

Oceânia 
Sudeste 
Asiático 

Ásia 
Oriental 

América 
Latina e 
Caraíbas 

Cáucaso 
e Ásia 
Central 

1990 19 % 13 % 15 % 23 % 33 % 35 % 38 % 38 % 43 % 

2012 19 % 20 % 20 % 33 % 38 % 39 % 42 % 44 % 44 % 

Fonte: Elaboração prória a partir do Relatório Sobre os Objectivos do Milénio, 2014 

 

Apesar da tendência para atingir a paridade da mulher no mercador de 

trabalho com o homem, sobretudo nos países desenvolvidos, onde se registou 
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uma percentagem de 45% em 1990 e 48% em 2012 (Relatório dos Objectivos 

do Milénio, 2014, p.21), ainda existem indicadores que demandam estratégias 

ajustadas aos perfis culturais dos povos, visando a concretização do ODM em 

matéria da Equidade de Género. Norte de África, por exemplo, não parece 

haver mudanças em relação ao Sul da Ásia e da Ásia Ocidental em que a 

percentagem do acesso das mulheres no mercado de trabalho continua muito 

baixo. Práticas culturais, a maternidade e a própria legislação são factores de 

discriminação da mulher no mercado de trabalho que implica status e poder, 

em muitas regiões em vias de desenvolvimento, predominantemente na Ásia e 

na África. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento (2014, p.6) “para os 

países em desenvolvimento que enfrentam problemas de subemprego, as 

políticas ativas do mercado de trabalho não são suficientes, atendendo a que a 

maioria dos empregos se concentra no sector de economia informal”. Com 

efeito é no subemprego ou emprego vulnerável onde mais se observa índices 

de disparidade entre a mulher e o homem no mercado de trabalho, sobretudo 

nas regiões em vias de desenvolvimento, realidade que torna emergente a 

universalização de protecção social universal.  

A equidade de género diligencia mais participação política da mulher, 

pelo que um dos incontornáveis indicadores da equidade de género é 

conseguir a paridade da mulher e do homem na política, através de políticas 

que estimulem a mulher assumir os assentos de decisão política 

tradicionalmente prerrogativas do homem. De acordo com o Relatório dos 

Objectivos do Milénio (2014,p.23), os ganhos têm sido consideráveis, embora 

insuficiente, pois a “proporção de mulheres com assentos no parlamento 
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aumentou em 42 as 64 câmaras renovadas em 2013 em todo o mundo”, 

conforme ilustra a tabela 5. 

Tabela 5 - Participação política das mulheres no mundo/parlamento 

Ano Países desenvolvidos Países em desenvolvimento Mundo 

2000 16% 12% 14% 

2014 25% 21% 22% 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório sobre os Objectivos do Milénio, 2014 

 

O que se depreende dos dados em foque na tabela 6 é que a nível 

mundial, as mulheres continuam em desvantagem na representação política 

nos seus países. Em média ocupam 22,6% dos assentos parlamentares 

nacionais, o que representa uma fasquia muito baixa, embora progressos 

tenham sido consideráveis. Estão altamente inseminadas nas sociedades, 

práticas culturais e sociais que inibem a participação da mulher na política 

formal, realidade que clama mudanças, não só por uma questão de direitos 

humanos, mas também de sensibilidade. Para Rangel (2009, p.70) “o alto grau 

da desigualdade divisão social do trabalho na sociedade brasileira, combinado 

ao peso de dupla jornada, possui impacto directo na desmobilização das 

mulheres em relação à política.” 

A taxa da mortalidade infantil no Mundo é um indicador do índice de 

vulnerabilidade que continua a atingir as mulheres, para além de representar 

um dos indícios da violação dos direitos humanos. Ciente dessa realidade 

ODM 4 definiu como meta a redução para dois terços a taxa da mortalidade 

infantil54, entre os anos 1990 a 2015. A nível mundial as taxas decresceram de 

forma substancial, contudo é uma das metas não conseguidas, deduzindo 

pelos dados do Relatório do Desenvolvimento Humano (2014), sendo a África 
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 Considerando infantil, as crianças até aos cinco anos. 
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subsariana e o Sul da Ásia as regiões em que a mortalidade em crianças com 

menos de cinco anos continua a registar-se taxas elevadas. Na África 

subsariana, a mortalidade infantil vitimava por cada mil crianças cerca 117 em 

1990 e 98 em 2012. Por sua vez, na Ásia do Sul, a situação prevalece grave, 

não obstante uma evolução mais positiva, com registos por cada mil crianças 

de 126 óbitos em 1990 e 58 óbitos em 2012 (Relatório dos Objectivos do 

Milénio, 2014, pp.28-30). Uma constatação que tenha como referencial o 

mundo aponta uma grande disparidade entre países desenvolvidos e países 

em vias de desenvolvimento, conforme ilustra tabela 6. 

Tabela 6-Indice de mortalidade infantil segundo regiões 

ANO REGIÕES DESENVOLVIDAS 
REGIÕES EM VAIS DE 
DESENVOLVIMENTO 

1990 15/1000 99/1000 

2012 6/1000 53/1000 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório sobre os Objectivo do Milénio, 2014 

 

Os dados apontam para necessidade de políticas de protecção materna 

infantil de forma a reduzir as grandes desigualdades sociais no mundo. São 

nos países mais pobres e nas famílias mais vulneráveis que as crianças 

continuam a morrer, vitimas a situação da discriminação da mulher. Os 

Estados-membros da ONU assumiram, desta forma, o compromisso de 

melhorar a saúde materna, corporizando o ODM 5, definindo como meta 

“reduzir a três quartos entre 1990 e 2015, a taxa da mortalidade materna.” 

(Relatório dos Objectivos do Milénio, 2014, p.28). 

Apesar da redução da taxa da mortalidade materna para 45%, entre 

1990 a 2013, as mulheres em várias regiões do globo, continuam a ser 

privadas da assistência adequada no período pré-natal, no parto e no pós-

parto, o que faz prevalecer as elevadas taxas de óbitos de mulheres, 
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provocadas pelas complicações de saúde associadas à gravidez e ao parto. A 

meta definida pela ONU está longe de ser atingida, como ilustra a tabela 7, 

sendo as mulheres que vivem países em desenvolvimento as mais atingidas. 

 

Tabela 7 - Taxa da mortalidade materna por cada 100.000 nados vivos 

ANO 
REGIÕES 

DESENVOLVIDAS 
REGIÕES EM VIAS DE 
DESENVOLVIMENTO 

MUNDO 

1990 54 430 380 

2000 6 370 330 

2012 6 230 210 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório sobre os Objectivos do Milénio, 2014  

 

Contudo, conquistas em matéria da saúde reprodutiva têm sido 

significativas, anunciando mudanças a curto prazo na concretização do ODM, 

em matéria da promoção dos direitos da mulher. Com efeito, a ONU com o seu 

propósito de criar as melhores condições para a realização da dignidade 

feminina, definiu como umas metas para 2015 alcançar o acesso universal da 

saúde reprodutiva. Embora a universalidade está ainda longe de acontecer há 

indicadores interessantes que apontam para progresso na atenção e 

atendimento dado às mulheres durante a gravidez, nomeadamente consultas 

regulares, exames clínicos, vacinas e distribuição do ferro. De acordo com os 

dados do Relatório do Milénio (2014), em 2012, apenas 52% de mulheres 

grávidas nos países em desenvolvimento beneficiaram-se de cuidados básicos 

de saúde pré-natal. Se à primeira vista, todavia, os avanços são tímidos, eles 

passam a ser significativos ao serem comparados com as estatísticas de 

mulheres grávidas que beneficiaram de cuidados pré-natais em 1990 e 2000, 

em que se registou 37% e 44%, respectivamente. 
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Não é ao acaso que os ODM, para além dão grande enfoque na 

promoção dos direitos da mulher e da equidade de género. A importância da 

paridade de género é fundamental na construção do desenvolvimento 

moderno. Subestimar o empoderamento da mulher é uma nula estratégia de 

erradicação da pobreza e da violência no mundo. Como sublinha Mathias 

(2009), a importância do empoderamento feminino para se alcançar o 

desenvolvimento tem a ver com três factores fundamentais:  

 A preponderância que a mulher continua a ter a na educação 

dos filhos, portanto na transmissão de valores e práticas 

progressistas; 

 A expressividade das mulheresas famílias chefiadas por 

mulheres, requer que sejam protagonistas no poder e de 

direitos.  

 A questão do HIV/SIDA, o seu controlo implica a 

conscientização e o poder da mulher. 

 Investir nas mulheres é a estratégia mais acertada de multiplicação de 

progressos fundamentais a contar nas estatísticas dos ODM, tendo em conta a 

preponderância das mulheres na família.  

3.3.2 Educação para Todos  

A educação é um instrumento do desenvolvimento transversal a toda a 

história da humanidade. Moldada pela filosofia de cada época, enforma 

princípios e valores que a distingue em cada contexto, em última instância, 

definindo o ser, o estar e o fazer das civilizações. Passando de paradigmas de 

formação de eruditos para paradigmas de formação de tecnocratas, ambas de 

índole elitistas, as sociedades contemporâneas apostam em modelos de 
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educação democráticos, voltados para as necessidades dos mercados. Como 

assegura Andrade (2000, p.68)  

 
A ordem económica capitalista requer novos padrões educacionais tendo em 

vista que as novas formas de produção surgidas com a chamada terceira 

revolução industrial necessitam que os trabalhadores assimilem novas formas 

de padrões de condutas e relações sociais necessárias às novas formas de 

organização social da produção. 

 

Assiste-se, pois a uma nova abordagem da educação associada ao 

programa desenvolvimentista das nações que coloca o enfoque no capital 

humano. Concepção do ser humano como capital no qual se investe visando a 

multiplicação de lucros a curto, médio e longo prazo. 

Assim, a escola passa a ser idealizada como um espaço de realização 

de todos, e onde se pode democratizar as oportunidades (Candiotto, 2002). 

Para os países em desenvolvimento a educação passa a constituir a reserva 

da competitividade, enquanto solução para a inserção e não para a diluição no 

mundo, tendencionalmente homogeneizado pela globalização e pelo 

capitalismo moderno (Frigoto,1984). 

Nesse contexto de mudança, movido ímpeto da crença na educação 

como o único valor capaz de salvar a humanidade, convoca-se a Conferencia 

de Educação para Todos na Tailândia, em 1990. Era urgente definir estratégias 

que permitiam aos países em desenvolvimento adaptar as suas políticas 

educativas à nova ordem da economia mundial, ou seja encontrar soluções 

pela necessidade de democratizar a educação nesses países (Andrade, 2005). 

Apesar da Declaração Universal do Direitos Humanos de 1948 (Art.º. 

26º) ter definido a educação com um direito universal, o ano de 1990 o mundo 

continuava marcado pelas grandes desigualdades em matéria da educação, 
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afectando com maior intensidade os países em desenvolvimento e as 

mulheres, conforme o preâmbulo da Declaração Mundial da Educação para 

Todos (1990). Este mesmo documento, em 1990 mais 100 milhões de crianças 

não tinham acesso à educação primária, das quais 60 milhões raparigas. A 

discriminação da mulher se observava, igualmente, em relação aos 960 

milhões de adultos analfabetos em que dois terços eram mulheres. O acesso 

às tecnologias, constituía um outro problema que demandava repensar as 

políticas educacionais no mundo. 

Face a esses indicadores a Conferência de Jontien (1990) deliberou o 

desafio de Educação para Todos, sistematizados em 10 metas (ver figura 5). 

 

Figura 5 - Metas da Educação para Todos 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos 
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Considera-se que os resultados têm sido demasiadamente lentos, pelo que não 

é possível alcançar as duas grandes metas para 2015 que consistem, por um 

lado, na conclusão da educação básica por todos os rapazes do mundo. Por 

outro lado, na total eliminação da disparidade de género na educação primária 

até 2005 e em todos os níveis de ensino até 2015.  

Quadro 3- Objectivos da educação para todos  

Objectivo1 Objectivo 2 Objectivo3 Objectivo 4 Objectivo 5 Objectivo 6 

Cuidados 
1º Infância 

Educação 
Primária 
Universal 

Habilidades 
Jovens e 
adultos 

Alfabetização 
de adultos 

Paridade e 
igualdade de 

género 

Qualidade de 
Educação 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do Relatório Educação para Todos 

 

Para além dos resultados serem lentos é evidente as disparidades e 

assimetrias, quer ao nível de várias regiões do mundo, quer dentro de um 

mesmo país. Indicadores ilustrados na tabela 8 apontam fragilidades que 

comprometem o processo de desenvolvimento moderno, na medida em que 

não há desenvolvimento sem a educação. 
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Tabela 8- Nivel de concretização de Educação para Todos 

Objectivo Alcançaram o objectivo 
Quase conseguiram 
alcançar o objectivo 

Estão muito longe de 
alcançar o objectivo 

Objt. Nº 1 47% 8% 20% 

Objt. Nº 2 52% 10% 38% 

Objt. Nº 3 71% 5% 2% 

Objt. Nº4 23% 19% 32% 

Objt. Nº5 
69% Primário 
48 Secundário 

10% Primário 
7% Secundário 

10% Primário 
10% Secundário 

Objt. Nº 6 

Persitem: 
- Falta de professores formados, sobretudo nos países mais pobres e onde o 
investimento na educação é baixo. 
- Falta de materiais didácticos adequados. 
- Déficit de aprendizagem nos primeiros anos. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório de Educação para Todos, 2015 

 

De acordo com o Relatório de Educação para Todos (2015,p.7) “quase 

dois terços de países terão alcançado a paridade de género na educação 

primária até 2015”. As fragilidades são múltiplas, sobretudo no domínio do 

investimento. Investir mais na formação de professores, na elaboração d e 

manuais que se identificam com a realidade sócio-económica e cultural para 

que as aprendizagens sejam significativas, construção da miais escolas e que 

elas sejam mais próximas das casas. Os Governo, as ONGs e a sociedade civil 

devem mobilizar.se na procura de estratégias para superar as barreiras 

sócioeconómicas do desenvolvimento. 
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3.3.3 A Educação Formal 

 

Negar o acesso à educação representa uma violação aos direitos 

fundamentais do ser humano, explicito na Lei Fundamental dos estados 

democráticos e em Diplomas Internacionais como a Declaração dos Direitos 

Humanos (1948) e a Declaração dos Direitos da Criança (1980). 

Apesar de ser um bem fundamental para que os indivíduos possam 

realizar as suas necessidades mais básicas e fruir de um conjunto de outros 

direitos fundamentais, nem sempre as sociedades tiveram a educação formal 

como um bem universal e não criaram as condições de acesso a todos os seus 

membros. Efectivamente, a educação formal é aquela que ocorre em 

instituições privilegiadas, legitimadas pela lei, convencionalmente designadas 

de escola e que segundo Gohn (2006, p.25): 

 
Têm entre outros objectivos o ensino aprendizagem de conteúdos 

historicamente sistematizados por leis, dentre os quais destacam-se o de o 

formar o individuo como um cidadão activo, desenvolver habilidades e 

competências várias, desenvolver a criatividade, percepção, motricidade. 

 

Admite-se e corrobora-se, desta forma, com os pensadores que 

consideram como verdadeiras revoluções da humanidade as transformações 

que ocorreram sob o signo da educação formal, pelo papel que exerceram na 

transformação das mentalidades nas diversas conjunturas históricas. Esteves 

(2004) aponta como primeira revolução educacional a criação, portanto, da 

primeira escola e remonta o feito ao antigo Império Egípcio. A partir daí nasce a 

educação formal que desempenha um papel, simultaneamente, de reproduzir 

desigualdades sociais, integrar socialmente e, sobretudo, de modelar os 
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cidadãos e as cidadãs para servirem, especificamente, a um paradigma de 

sociedade. Consequentemente, Dewey (apud Erny, 1982) refere à educação 

formal como a educação “verdadeira”, por ser a regulamentada, processa-se a 

partir de programas oficias, é certificada e dá direito à titulação. Fala-se, assim, 

em educação formal como mecanismo de cultivo de viveiros de elites sociais, 

políticas e religiosas (Araújo, 2004). Esse conjunto de tributos creditados 

através da educação formal constitui fontes de poder e de diferenciação social, 

entendendo o conhecimento como sinónimo de poder. Para Laplane (2007, 

p.6) “a educação formal teria como objectivo a autonomia dos indivíduos e a 

formação de indivíduos críticos e capazes de usar criativamente o 

conhecimento.” A educação formal é, nesse pressuposto, um dos maiores 

desígnios de qualquer nação que se ambiciona desenvolver e competir no 

contexto internacional. 

Quando o individuo é limitado ou impedido, por razões ideológicas, 

culturais ou qualquer outro motivo, o acesso à educação formal, pressupõe-se 

a negação da fruição da sua cidadania, constituindo-se, assim, em 

condicionalismo de desigualdade social, discriminação e exclusão social. Com 

efeito, a universalidade do acesso à “educação formal”, “educação escolar” ou 

“educação institucional” tem sido um processo longo, muito desigual do ponto 

de vista das realidades nacionais e as mulheres têm sido, ao longo da história, 

as mais preteridas. Na busca de causas para o fraco empoderamento da 

mulher e do seu destaque no índice da pobreza mundial, não se ignora a 

exclusão a que ela foi votada da educação formal no decurso da história. Hoje, 

reconhece-se, o baixo grau de educação académica constitui em dos factores 

da pobreza e da miséria no mundo. Sendo a mulher cerca de metade da 
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população mundial, torna-se determinante a afirmação de políticas sociais que 

criem condições de acesso, permanência e sucesso escolar da mulher. 

 

3.3.4 A Educação Informal 

Cada vez mais a sociedade civil vem desempenhando um papel pró-

activo e relevante nas mudanças de relações entre a sociedade e o estado, 

gerando novas formas de estar e de agir dos cidadãos e das cidadãs. A 

necessidade de cada vez mais aprender, por um lado, e a dilatação das 

matérias de aprendizagem, por outro lado, impõem que os contextos e 

intervenientes educativos sejam cada vez mais diversos. Assim, agindo não 

isoladamente, mas de forma complementar e sem que uma substitua a outra, 

quer a educação formal, quer a educação não informal são imprescindíveis na 

formação para a cidadania moderna. Aliás, como defende muitos estudiosos 

da educação, a intrínseca relação dialógica entre a educação formal, a não 

formal e a informal deve ser identificada e valorizada em qualquer processo 

educativo, sob pena de desperdício de recursos e dos resultados se 

resultarem ineficazes (Cavaco, 2002; Pombo, Guimarães e Levy, 1993). 

A importância de que se reveste a educação na construção do ser, ter 

e estar, independentemente do contexto em que se ocorre é entendida por 

Gohn (1999, p.5) “como um bem comum, adquirido ao longo da vida dos 

cidadãos em diferentes níveis e formas, dependendo do nível sociocultural do 

individuo.” Efectivamente, a Escola não é e nunca foi o único veículo da 

educação e hoje em dia, sequer é o mais privilegiado, sem querer, contudo, 

questionar a relevância da educação escolar. Como afirma Pombo et. al 

(1993, p.6) ”os indivíduos trazem consigo uma bagagem cultural que não foi 
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aprendida na Escola, mas em contextos informais como a família ou grupos 

de amigos.” Muitas vezes a influência do meio sócio-cultural tem 

preeminência na formação da pessoa e qualquer educação institucional que 

não a valorize, traduz em flagrante violência aos valores e princípios tácitos 

cujos efeitos e impactos podem ser nocivos. 

A educação informal, para Libâneo (1999, p.23) diz respeito às “ 

acções e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente sociocultural, que s 

desenvolve por meio das relações com os indivíduos”. Na mesma linha, 

Revilla (2012, p.47) realça o papel do meio enquanto veículo de educação, na 

perspectiva não só de complementaridade com a educação escolar e a 

recebida em família, mas até certo ponto de ascendência, argumentando: 

 
La educatión ambiental tiene un currículo difuso que influye en los aprendizajes 

de los alumnos de forma eficaz por medio de tres cauces: a) la cultura social 

que configura la mentalidade, usos y costumbres de la sociedad a la que 

pertenecen los educandos; b) el influjo de los grupos de los cuales forman 

parte;c) el impacto de los médios de comunicación (internet, redes sociales, 

móviles). 

 

Inequivocamente a acuidade que a educação informal tem no processo 

educativo, quer pela abrangência do seu leque de realização, quer pela sua 

transversalidade aos outros contextos e modelos educativos, por exemplo a 

familiar e a escolar. É verdade que a educação familiar é tanto de compleição 

não formal, quando acontece com uma intenção pedagógica, através dos 

comentários, das chamadas de atenção, dos hábitos de higiene, consumo, 

lazer, trabalho, tanto de compleição informal, ocorrendo sem nenhuma 

intenção educativa, em situações ocasionais de conversas, afectos ou 

desafectos, gestos, posturas, etc. Também, está presente no contexto da 
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educação formal ou escolar, na própria vivencia do quotidiano escolar, 

protagonizada pelos docentes, colegas e demais funcionários da instituição 

(Revilla, 2012). 

O que diferencia a educação informal da formal e não formal é, 

portanto, a ausência de intenção pedagógica, a sua espontaneidade e 

voluntariedade. Ela não fundamenta em teorias e correntes pedagógicas, 

desenvolve-se de forma natural, cristaliza-se socialmente e veicula-se de 

geração em geração. Assim, as relações de género nas sociedades 

contemporâneas, não obstante as lutas e as teorias do milénio em matéria de 

igualdade e equidade de género, deparam-se com gigantescas barreiras da 

mentalidade, arreigadas na educação informal. 
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CAPÍTULO IV - PROCESSO METODOLÓGICO 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

Não acredito que haja um único design para a metodologia de uma 

investigação … [uma] boa metodologia para um estudo, tal como um 

bom design para um barco, deve ajudá-lo a atingir o destino de modo 

seguro e eficiente (Maxwell, 1996) 

 
Realizar um trabalho científico passa necessariamente para a definição 

do processo metodológico que consiste na forma sistemática de operar na 

investigação, em suas várias formas (Wey, 1996, p. 85). Assim, inclui o nosso 

processo metodológico o método que, na perspectiva de Fachin (2001), 

caracteriza-se pela escolha de procedimentos sistemáticos que permitem a 

descrição e explicação de uma situação. O método é assumido para nós neste 

presente estudo como o conjunto de processos pelos quais se tornou possível 

conhecer o papel das ONGs, produzir uma análise critica e divulgá-la (Oliveira, 

1997). O método da Educação Comparada de perspectiva interpretativa, com 

abordagem qualitativa e envolvendo estudos de casos (de ONGs e OGs) foi a 

opção metodológica que pareceu a mais ajustada à problemática, aos 

objectivos de partida e aos limites temporais, aspectos importantes tidos em 

conta nesta investigação. 



Estudo de Caso– Capítulo IV 

 

210 

Bogdan e Biklen (1994, p. 11) consideram a abordagem qualitativa como 

"uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais". Assim, o fundamento das 

opções metodológicas deste estudo repousa no facto de ser uma metodologia 

que contempla abordagens hermenêuticas, interpretativa, holística e 

construtivista.Com efeito, só abordagens desta natureza são capazes de 

evidenciar as relações que se ocorrem no interior de cada uma das ONGs: 

funcionários, lideranças, recursos materiais, programas, estratégias com a sua 

realidade envolvente. A partir da apreensão da dinâmica destas relações, 

resultaram os constructos teóricos que utilizamos para explicar o papel 

educativo destas duas ONGs, subsidiando reflexões em torno das 

possibilidades de reforço/adequação dos processos futuros. Trata-se de uma 

fundamentação que segue a linha de pensamento de Martini (1996, p.35) 

quando advoga que: 

O estudo comparativo, partindo da totalidade histórica possibilitará a 

apropriação detalhada dos fenômenos educativos comparados. Do tratamento 

das categorias essenciais inseridas em um projeto de compreensão do real, 

constroem-se as abstrações e teorizações sobre o fenômeno investigado, que 

nos permitirão voltar ao real a fim de transformá-lo. 

 

O enfoque qualitativo que utiliza-se no design do processo metodológico 

se enquadra na linha de fundamentação de muitos autores, citados neste 

trabalho, que consideram que os dados de natureza qualitativa são fontes de 

descrições ricas que permitem que sejam preservados fluxos cronológicos, que 

sejam identificados achados inesperados, que sejam revistos modelos 

conceituais; enfim, esses dados são vívidos, têm sabores que acabam 

envolvendo muito mais o público ao qual se apresentam do que o fazem os 

números, tal a riqueza de interpretações que propiciam (Miles e Huberman, 
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1994). Strauss e Corbin (1998) reforçam que “os métodos qualitativos devem 

ser utilizados para descobrir e compreender o que está por trás de cada 

fenómeno sobre o qual pouco ou nada se sabe”. Assim, procura-se com a 

análise qualitativa encontrar compreensões e interpretações dos números que 

traduzem datas, valores e estatísticas. 

Tendo em conta a problemática, as questões de partida, os objectivos e 

o design da pesquisa, seleccionou-se e privilegiou-se como técnica de recolha 

de dados a análise documental, complementada pela entrevista e observação 

naturalista, com o propósito científico de conseguir a triangulação 

metodológica, associada a outras formas de triangulação, eleitas para esta 

investigação. A preocupação em combinar as três técnicas, embora a 

documental seja central, teve como finalidade compreender uma realidade sob 

três ângulos e aspectos e, assim, aumentar o índice da credibilidade e 

fiabilidade dos dados e “conclusões”, que, certamente, não seriam conseguidos 

a partir de uma única metodologia. Por outro lado, acrescentou-se a 

triangulação dos dados advindos das entrevistas aos dirigentes das ONGs em 

estudo, beneficiárias dos seus programas e os contempladores do processo. 

Este expediente foi, logicamente, considerado nesta pesquisa como uma forma 

de evitar os enviesamentos que podem prejudicar a fiabilidade dos dados. Para 

Maxwell (1996, p. 75-76) a triangulação “reduz o risco de as conclusões de um 

estudo reflectirem enviesamentos ou limitações próprios de um método” pelo 

que conduz a “conclusões mais credíveis”. 

De realçar que a análise documental reveste-se de grande importância 

no contexto Cabo – Verde e sobre as unidades de estudo, em que a 

documentação, para além de escassa é me gébuito dispersa. Desta forma, a 
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análise feita resulta em sistematização de dados, possíveis de subsidiar melhor 

compreensação e visibilidade das políticas sociais de género em Cabo Verde. 

 

4.1 O problema da investigação  
 

Projectar o estudo comparativo sobre políticas públicas e privadas de 

inserção sócio-económica e cultural das mulheres cabo-verdianas no 

desenvolvimento: O papel das ONGs e do ICIEG parte, em primeiro lugar, de 

uma motivação que se confunde com a história de vida de uma mulher 

educada numa família constituída, essencialmente, de mulheres. Mulher cuja 

vivência se confrontou com duas épocas históricas e ideológicas distintas, 

expressas nos direitos da mulher, na sua concepção jurídica, suas 

oportunidades, liberdades e cidadania, como se verá no primeiro parágrafo do 

Capítulo V.  

A problemática do desenvolvimento da mulher cabo-verdiana enraizada 

em factores socioculturais e políticos que ditam a hierarquia de relações género 

e inferiorizam a mulher em relação ao homem em diferentes esferas do 

desenvolvimento, impulsionou a presente investigação, na expectativa de 

construção de formulações teóricas norteadoras de práticas em que as nossas 

diferenças não sejam motivos de discriminação e que o direito à igualdade não 

traduz na pretensão da mulher igualar-se ao homem, perdendo a sua 

feminidade. Como teoriza Sousa Santos (2003, p.56) “temos o direito de ser 

iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza”. Com efeito, se 

produção jurídica de enfoque democrático produzida em Cabo Verde, nas 

faculdades da sua soberania, tivesse tido em contas as desigualdades e as 



Estudo de Caso– Capítulo IV 

 

213 

diferenças de partida e resultado na equidade de género no acesso ao poder, 

perderia sentido a problemática apresentada neste estudo. Logo, existem 

variáveis que demandam análises, nomeadamente a educação formal e a 

informal, ou seja, até que ponto as instituições educativas em Cabo Verde têm 

permitido a anulação ou, simplesmente, o amortecimento da cultura machista 

que se vigorou no país durante séculos. Efectivamente, persistem sequelas de 

uma sociedade misógina fruto de um desfasamento de impactos entre a 

capacidade de produção legislativa de um país e o poder das práticas culturais 

secularmente enraizadas 

4.1.1. Pergunta de Partida 
 

Todo o processo científico deve começar por “uma pergunta colocada no 

domínio do real e prossegue, com o contributo do método, para solicitar 

respostas igualmente colocadas na esfera do acessível” (Antunes, 1992, p. 15). 

Os quarenta anos da Independência de Cabo Verde saldam-se em 

ganhos significativos relativamente à procura de equidade de género, 

sobretudo no acesso à educação e na produção legislativa favorável. A taxa de 

acesso e de sucesso de indivíduos do sexo feminino na educação formal 

(básico, secundário e superior) está em equilíbrio com os do sexo masculino 

(GEP–MIES, 2009), ao mesmo tempo que se multiplicam ONGs cuja missão 

prioritária de um número significativo dessas associações é o investimento na 

educação e formação das mulheres, com a finalidade de, através delas, romper 

as barreiras sócio-culturais que as excluem do acesso aos direitos legais 

vigentes no país. Contudo, a cristalização das tradicionais representações 

sociais do feminino e do masculino, veiculadas em contextos formais e 

informais da educação, com implicações na desigualdade no acesso ao poder, 
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à formação profissional e às fontes geradoras de riqueza, colocam a mulher 

cabo-verdiana numa situação de subalternização em relação ao homem, 

bloqueando a efectiva paridade nas relações de género, particularmente, no 

meio rural. Face a esta problemática de partida em torno da educação da 

mulher cabo-verdiana e das suas implicações no quotidiano das relações 

género, motivou-se investigar sobre as políticas públicas e privadas de 

inserção socioeconómica, politica e cultural cabo-verdiana. Assim, o estudo 

parte de questionamentos sobre a realidade empírica, assim traduzidas: 

 

 Como se reproduzem e se cristalizam as representações sociais 

bloqueadoras da efectiva igualdade nas relações de género em Cabo 

Verde? 

 Que implicações têm as políticas mundiais de promoção dos direitos da 

mulher nas políticas nacionais de inserção socioeconómica, política e 

cultural de inserção da mulher cabo-verdiana no processo de 

desenvolvimento? 

 Que papel tem as unidades de estudo desta investigação a , no combate 

à exclusão social da mulher e na busca equidade das relações de 

género nas esferas da vida pública e privada? 

Atendendo às vulnerabilidades das mulheres de uma taxa 

significativa da mulher cabo-verdiana, quer pela pobreza material, 

quer pela baixa instrução, associadas a uma mentalidade eivada 

de conservadorismo e de tradicionais costumes, interrogamos se 

os paradigmas de intervenção das três ONGs – MORABI, OMCV 

e VERDEFAM e do ICIEG – são coerentes com os princípios 

democráticos que defendem, permitindo a visibilidade e o impacto 

educativo das suas acções na promoção das mudanças sociais 
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necessárias para a eliminação dos preconceitos sexistas? Ou 

seja, facilitam mudanças de mentalidades, culturais e sociais 

duradouras que permitem superar as hierarquias do forte e do 

fraco, do activo e do passivo, recriando uma identidade de 

sujeitos em que as diferenças entre os sexos sejam de 

complementaridade e não de dominação? 

 

A investigação em educação para a erradicação das barreiras do 

desenvolvimento baseadas no género “é essencial para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento contínuos da prática educativa” (Borg e Gall, 1989, p. 4). 

Assim, conduzida por estas questões de partida, o objectivo da Tese é 

construir conhecimentos que tornam compreensíveis as formas de agir das 

ONGs – MORABI, OMCV e VERDEFAM – no domínio da educação, com o fito 

de encontrar práticas educativas que permitam aprender com os outros 

(Sartori, 1994) ou como, na opinião de García Garrido, (1996) apreender suas 

experiências e culturas. Segundo Graue e Walsh (1998), investigar é conhecer 

cada vez mais o mundo e transformá-lo num lugar melhor, sendo este o ensejo 

do presente estudo. 

Entende-se, pois, que uma aposta forte na educação, a formal, a não formal e 

a informal, a escolar e não escolar, são peças do puzzle promotoras da 

mudança. As ONGs e ICIEG, pela sua aproximação com as massas, sua 

missão, seus métodos de trabalho, sua flexibilidade e pela sua natureza não 

necessariamente ou assumidamente partidária, têm condições de dotar de 

ferramentas de intervenção que suscitam confiança e credibilidade das 

mulheres, independente do contexto onde vivem, aumentando o índice de 

eficácia dos seus programas. Segundo o Relatório do Ponto de Situação Sobre 

a Realidade da Família das ONGs em Cabo Verde (Plataforma das ONGs de 
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Cabo Verde, 1998), estas organizações privilegiam a participação efectiva, 

consciente e responsável dos beneficiários directos, conferindo atenção 

particular à informação, à sensibilização e à formação.   

4.1.2. Objectivos 

Graue e Walsh (1998) sustentam que o objectivo da investigação 

qualitativa passa pela construção do conhecimento baseado em dados 

recolhidos pelo investigador directamente no terreno. Contudo, ao partir-se do 

pressuposto de que a problemática da inserção socioeconómica e cultural da 

mulher cabo-verdiana no processo desenvolvimento se vincula à (in)eficácia 

das políticas educativas públicas e privadas, tendo em conta a identidade 

cultural do feminino subjacente, os objectivos da presente investigação passam 

não só pela recolha dos dados directamente no terreno, mas também, pelo 

descobrir através do que se já produziu em torno desta problemática e, quiçá, 

desafiar as ideias pré-concebidas. 

 Indo de encontro aos resultados da investigação, parte-se do 

objectivo geral que se desdobra em cinco objectivos específicos com o fim de 

operacionalizar e abordar de modo detalhado as distintas facetas do objecto. 

Como assegura Salomon (1977, p.20) “A investigação promove o processo de 

mudança, abandonando o conservadorismo que estatiza e, ao contrário, 

aceitando a renovação ordenada”. Assim, os objectos preconizam a 

compreensão das unidades de estudo e subsidiar a sociedade com elementos 

capazes de suscitar mudanças numa realidade que não é favorável ao género 

feminino. 
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4.1.2.1. Objectivos Específicos 

Para atingir este objectivo geral exigiu decompô-lo em uma série deobjectivos 

específicos que pemitissem, em última análise, responder à pergunta inicial e 

sua conseqente objectivo geral.  

1. Apresentar uma retrospectiva histórica das políticas de relação género, 

públicas e sociais, adoptadas em Cabo Verde no período que 

antecedeu a independência nacional, com realce para os desafios 

emergentes, tendo em conta a necessidade de desconstrução das 

tradicionais representações e concepções que dificultam o projecto 

democrático nacional. 

2. Inventariar o código legislativo de proposição da paridade dos direitos 

humanos do homem e da mulher em Cabo Verde, apresentando uma 

análise crítica dos trinta e cinco anos de aplicação dos normativos para 

a realização democrática. 

3. Comparar as políticas públicas e privadas de inserção sócio-económica 

e cultural da mulher cabo-verdiana no desenvolvimento, evidenciando 

as articulações, complementaridades, sobreposições, possíveis 

desajustes e contradições entre estes dois níveis de intervenção 

democrática. 

4. Comparar as abrangências de intervenção de intervenção das ONGs 

MORABI, OMCV, VERDEFAM e o ICIEG no campo das políticas 

promotoras de igualdade de género e reforço das capacidades da 

mulher. 

Propor metodologias de construção de redes sociais de âmbito público e 

privado, governamental e não-governamental como uma possibilidade 
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concreta, capaz de efectivar o projecto da universalização e paridade dos 

direitos e das oportunidades de desenvolvimento do homem e da mulher em 

Cabo Verde 

4.2 Delimitação do Objecto de Estudo 

 

Estudos sobre a mulher e as relações género em Cabo Verde, têm sido 

objecto de pesquisa em diversas áreas do conhecimento e ocupado um lugar 

relevante na produção literária contemporânea. Contudo, estudos sobre a 

educação da mulher não têm merecido, na investigação, a relevância que ela 

merece, não obstante se admite, universalmente, ser um dos factores que mais 

concorre para a persistência das relações género não baseadas na igualdade e 

equidade de oportunidades e de acesso aos bens públicos. 

Uma incursão pela história de Cabo Verde revela uma realidade em que 

a mulher esteve presente em todos os sectores socioeconómicos e culturais do 

país, mas ocupando lugares considerados de baixa valorização social, sem 

acesso ao poder e à riqueza. Com efeito, conotada de rainha do lar, os papéis 

de esposa e mãe eram os únicos legitimados pela sociedade até 1975, data da 

independência nacional (Gomes, 2011). 

A Independência nacional marca, inequivocamente, uma nova era na 

cultura e na sociedade cabo-verdiana. Assumindo-se, constitucionalmente, 

como Estado democrático O Governo reconhece, constitucionalmente, a 

igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de origem social 

ou situação económica, raça, sexo” (CRCV, 2010). O maior desafio tem sido 

encetado no sentido de quebrar barreiras e anular os preconceitos 

historicamente construídos e cristalizados nos modus vivendi da sociedade. 
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Admitindo-se que o impacto da produção legislativa, garante do respeito 

pela dignidade da pessoa humana e a equidade de género, em todas as 

esferas da vida pública e privada, demanda um forte investimento na 

educação, quer em contextos formais e informais, quer em contextos escolares 

e não escolares, infere-se que o ICIEG e as ONGs que actuam no sector 

feminino têm relevante importância na efectivação dos desafios do país, no 

âmbito da inserção socioeconómica, política e cultural da mulher. As 

ferramentas e os métodos de actuação das ONGs lhes propiciam uma maior 

aproximação das mulheres e adaptação dos programas de formação às 

especificidades dos diferentes públicos-alvo. Com efeito, o maior problema das 

políticas públicas de combate às desigualdades sociais é a sua natureza 

homogeneizante, quando na prática as causas e a essência das desigualdades 

são diferentes.  

Assim, o objecto desta investigação é um estudo comparativo que 

focaliza as políticas públicas e privadas para a inserção e cultural das mulheres 

cabo-verdianas no seu autodesenvolvimento. Visando um recorte do objecto de 

estudo que permita trazer respostas à problemática da investigação e os 

objectivos a alcançar, a investigação faz-se a partir de um estudo de caso, na 

perspectiva comparativa que versa sobre três ONGs: a OMCV, MORABI e 

VERDEFAM e uma OG, o ICIEG. O recorte cronológico abrange os 40 anos do 

período pós-Independência de Cabo Verde- 1975. 

Partindo do pressuposto que qual seja a natureza do factor de inserção 

da mulher cabo-verdiana no sistema de desenvolvimento a ele subjaz a 

educação e a formação em processo de evolução e transformação. Assim, 

elegeu-se a análise e a compreensão do protagonismo de três das maiores 
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ONGs cabo-verdianas que actuam na promoção da mulher, de matriz histórica 

e ideológica diversa e de âmbito de actuação nacional, comparando-as entre si, 

alargando o campo de estudo à única Organização Não Governamental cabo-

verdiana cuja exclusividade de missão é a equidade e igualdade de género. À 

partida, identificou-se de comum entre as três ONGs e a OG uma missão 

partilhada e complementar que as caracteriza, por um lado, fundada em 

políticas públicas e privadas de enfoque público direccionadas para educação 

para inserção socioeconómica da mulher, visando combater as práticas 

culturais que descriminam e excluem a mulher dos seus legais direitos em 

promoção da igualdade e equidade de género. Por outro lado, a opção recai 

nas particularidades de cada uma dessas organizações nacionais, quer do 

ponto vista dos contextos que subjazem a sua criação, os vínculos sociais e 

governamentais, quer do ponto vista das práticas, recursos e estratégias de 

actuação. 

A partir das ideias de partida que centraliza, por um lado, a educação 

como o motor da mudança das relações sociais baseadas no género, por outro 

lado, o papel das instituições educativas na gestação de uma sociedade mais 

inclusiva da mulher, procedeu-se à delimitação do objecto de estudo, a 

segunda fase do método da educação comparada, na acepção de Garcia 

Garrido. Assim, partiu-se da ideia de que o tempo, o espaço e o objecto são as 

balizas que delimitam um estudo, conforme ilustra a figura nº 6: 
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Figura 6 - Delimitação do objecto do estudo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As ONGs justificam-se pela sua expressividade, percurso histórico e 

função social da sociedade civil organizada no domínio de mobilização de e de 

implementação de políticas de empoderamento da mulher, através da 

educação, formação, saúde reprodutiva e finanças.A escolha do ICIEG prende-

se com a sua natureza de instituição pública nacional, a única no país, dotada 

de personalidade colectiva sob a superintendência da chefia do Governo e que 

funciona como espaço de integração e articulação horizontal das políticas 

governamentais, relativamente às problemáticas de igualdade de género e do 

reforço das capacidades de mulheres. 
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4.3 Metodologia  

 

 

A organização da investigação, em termos metodológico, “assenta na 

concepção do conhecimento como construção em processo sobre um real 

também em processo” (Bessa, 2005, p. 82). Enquanto para Eisner (1988, 

p.119) “Passa por um esforço de situar num contexto, expor, desvelar, explicar. 

Já Demo (1978, p.78) já considerava “uma preocupação instrumental. Trata de 

formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos 

caminhos para se taingir a realidade teórica e prática, pois essa é a finalidade 

da ciência.” É, como alguém poderia dizer, uma actividade hermenêutica de 

‘descodificação’ de mensagens dentro do sistema”. 

Assim, na definição de uma metodologia possível no quadro desta 

investigação, teve-se em conta que a inserção da mulher nas esferas do 

desenvolvimento é um processo condicionado por factores multidimensionais, 

também em processo, facto que determinou a escolha do método, a eleição 

das técnicas de captação e apropriação do processo, consequentemente as 

estratégias de análise e a apresentação dos resultados. 

Considerando que a complexidade do tema remete para diferentes 

enfoques de análise, seguindo as linhas de García Garrido (1996), o paradigma 

metodológico da educação comparada adoptada estrutura-se em três fases 

fundamentais que passam pela identificação do problema de estudo a 

delimitação do objecto de estudo, a fase descritiva que corresponde à análise 

dos objectos de comparação e, finalmente, a fase síntese que corresponde à 

justaposição ou a síntese comparativa propriamente dita, com suas posteriores 

conclusões. 
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Incorpora o paradigma metodológico eleito, variadas técnicas de recolha 

de informações, obedecendo ao critério natureza dos objectos de estudo e 

também ao critério método de estudo. Fontes primárias impressas, como 

legislações, estatutos, planos, programas e correspondências e, sobretudo, a 

obtenção da informação directamente dos próprios protagonistas do fenómeno 

investigado, junto a fontes secundárias, com realce para bibliografias, deram 

corpus à metodologia privilegiada nesta Tese. 

A pluralidade de técnicas e fontes mobilizadas no estudo propiciaram a 

triangulação de resultados da pesquisa, permitindo uma síntese comparativa 

isenta de parcialidades e de subjectividades. 

 

4.3.1 Metodologia Comparativa 

 

O estudo enquadra-se na metodologia da Educação Comparada cujo 

objectivo é, como já se tinha dito, comparar as políticas públicas e privadas de 

inserção da mulher cabo-verdiana no desenvolvimento, a partir da descrição e 

análise de três ONG’s, - OMCV, MORABI, VERDEFAM, e de uma Organização 

Governamental (OG) – ICIEG, todas elas cabo-verdianas, vocacionadas e com 

acções direccionadas para a educação/formação da mulher cabo-verdiana, 

visando a cidadania paritária com o homem. Como discorre García Garrido 

(1996 p. 111) “La finalidad de la Educación Comparada no es la ofrecer 

modelos para imitar o para rechazar, sino la de comprender a los pueblos y 

aprender sus experiencias educacionales y culturales”. 

Na linha ideológica de Garcia Garrido, a opção metodológica recaiu 

sobre a Educação Comparada, com recurso a uma abordagem exclusivamente 

qualitativa, numa clara intenção de ir ao cerne das mentalidades que a 
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problemática encerra. Portanto, um método que se entende adaptada ao 

universo temporal e espacial, aos objectivos do estudo, à documentação 

subjacente, bem como a natureza das unidades de estudio seleccionadas. 

A utilização da metodologia qualitativa atrelada à Educação Comparada 

neste estudo vincula-se, pois, a teses dos investigadores que a consideram 

como método e ferramenta de pesquisa capaz de dar conta da complexidade e 

da dimensão histórica e cultural do fenómeno educativo (Boavida e Amado, 

2008). A comparação tem sido aceite em diferentes épocas e contextos como 

um recurso metodológico apropriado para a procura da objectividade nas 

ciências sociais, na impossibilidade de se aplicar o método experimental nessa 

área do conhecimento. Com efeito, a comparação pressupõe pluralidade de 

objectos, implicando a formulação de ilações capazes de estudar o tecido 

social com rigor científico, gerando teorias que permitem dar significados aos 

factos. Moraes Filho (1983, p.67), embora imbuído de uma perspectiva 

positivista do método, evidencia a relevância da cientificidade do método 

comparativo ao postular que “é nas leis dos fenómenos que consiste realmente 

a ciência à qual os fatos propriamente ditos, por mais numerosos e exatos que 

possam ser, nada mais fornecem do que os materiais indispensáveis”. Franco 

(1992, p.14), por sua vez, põe a tónica na importância do método comparativo 

no estudo dos fenómenos educativos por permitir “o reconhecimento do outro e 

de si mesmo pelo outro”. Evidentemente, o paradigma da ciência comparada 

tem sido objecto de evolução e de transformação do século XIX ao século XX 

comparatistas como Beraday, Warwick, Osherson, Farrel, Kõbber, Nowak e 

Garcia Garrido, Kandel, Hans, entre outros, têm dado contribuições importantes 

no redimensionamento do método, sobretudo na ampliação do seu campo de 
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aplicação, procedimentos metodológicos, rigor dos resultados e 

reconhecimento na comunidade científica.  

Partindo dos pressupostos teóricos, sempre norteada pelos objectivos 

do presente estudo, julga-se, que a perspectiva metodológica comparativa do 

tipo explicativo e de enfoque histórico é o que melhor se ajusta aos resultados 

preconizados. Com efeito, no dizer de Garcia Garrido (1996, p.119) “el 

predominio de la explicación se ha atemperado mucho en los últimos decenios, 

pero encuentra todavía abundante eco entre un grupo considerable de 

comparatistas”.  

Na verdade, muito mais do que a descrição das três ONG’s, da OG e de 

toda a produção jurídica em matéria dos direitos humanos da mulher, dos seus 

programas e mudanças resultantes da sua actuação, avançou-se para uma 

metodologia de análise que permite acrescentar ideias que explicam os 

fenómenos que ocorrem no interior das associações, articulando-os sempre 

com a conjuntura histórica nacional e internacional. Mergulhar nas origens das 

unidades de estudo, procurar significado, quer para os programas e respectivas 

estratégias de implementação, quer pelos condicionalismos da abrangência, 

quer pela dimensão das mudanças provocadas no status quo das mulheres 

cabo-verdianas, ditam a necessidade do recurso à perspectiva explicativa de 

metodologia de Educação Comparada, ou seja, extravasar o âmbito da mera 

descrição. A este propósito, confirma-se Garcia Garrido (1996,p.119) “la 

descripción era totalmente necesaria, pero no suficiente. A ella era preciso 

añadir la explicación”. Tiveram a mesma percepção Gonçalvez e Silva (2000, p. 

31) assinalando que: é fundamental, em se tratando de estudos em educação 

comparada, “que se busquem, nas diferentes raízes que constituem a cultura 
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popular, os significados de conceitos e compreensões-chaves com que 

trabalhamos, por exemplo, educação, aprendizagem, ensino 

Kandel (1993), por sua vez, teria dito que quem investiga em Educação 

Comparada necessita de algo mais do que a informação, mas, 

fundamentalmente, conhecer e explicar as motivações internas dos sistemas, 

as suas características, especificidades, similitudes e semelhanças. 

Associando-se aos que defendem os conceituados comparatistas 

contemporâneos, conduziu-se esta investigação, alojada em técnicas que nos 

permitam compreender, numa perspectiva comparatista, os êxitos, as 

fragilidades, as forças internas e externas da MORABI, da OMCV, da 

VERDEFAM e do ICIEG, no cumprimento de uma das suas mais importantes 

missões. A perspectiva justapõe, pois, com o que Sartori (1994, pp 31-32) 

defende sobre a pedagogia comparada, enquanto método de investigação que 

é realizada para “situar, para aprender de las experiências de los otros, para 

tener términos de parangón, para explicar melhor y por otros motivos”.  

 

A metodologia comparada eleita para o presente estudo justifica-se, 

ainda, pela vantagem que a mesma apresenta em relação aos outros métodos, 

na identificação de semelhanças e diferenças entre os múltiplos objectos que o 

estudo de caso focaliza, ampliando a compreensão da realidade nacional em 

matéria das políticas públicas e privadas, susceptíveis de educar para melhor 

inserção género no processo de desenvolvimento em Cabo Verde, visando 

mais igualdade e maior equidade social. 

A aplicação do método da educação comparada de forma sistemática e 

a sua afirmação como método científico nas ciências sociais, particularmente, 

em educação é recente, data-se dos finais do Século XIX, embora segundo 



Estudo de Caso– Capítulo IV 

 

227 

Ferreira (1999), na Antiguidade, filósofos como Tucídes, Heródotes e 

Xenofante já fizessem estudos comparativos sobre a educação em Esparta, 

Atenas, Egipto e Pérsia. O método sofreu evoluções e transformações até a 

actualidade, sendo um marco importante neste processo evolutivo e afirmativo 

dos estudos de Bereday (1964). Sem pretensão de retirar o mérito à relevância 

que a contribuição de Bereday teve para a educação comparada, nota-se que 

não se preocupou com o estabelecimento de um modelo rígido do método e 

como a maioria dos teóricos da educação comparada achou irrelevante a 

essencialidade da definição do conceito metodológico. Posição partilhada por 

Raivola (1990, p.2) ao asseverar que “la comparación no se utiliza con el 

propósito exclusivo de construir uma teoria explicativa. A menudo es empleada 

en la creación de un marco de referencia en el que puedan relacionarse 

observaciones diferentes”. 

Assim, o que se prioriza neste trecho da tese é descrever como se 

utilizou método comparativo face aos objectivos propostos, a delimitação do 

objecto de estudo e a fundamentação filosófica de conceituados comparatistas 

contemporâneos. Não se pretende pois, perder-se em formulações teóricas, já 

trabalhadas no ponto anterior, mas sim fundamentar, com dados concretos as 

opções feitas. Deste modo, tendo em conta os paradigmas de educação 

comparada se optou pelo paradigma explicativo, de enfoque histórico, por se 

considerar a que melhor responde à complexidade inerente às categorias 

comparativas que enformam o estudo em curso, seguindo a linha de Garcia 

Garrido, como já se tinha argumentado no decorrer da descrição da 

metodologia seguida na tese. Por outro lado, como afirma Gonçalves (2000, p. 

26), “o método não se deve limitar ao reconhecimento das semelhanças e 
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diferenças entre os fenômenos, mas ter a função de explicar o porquê de elas 

ocorrerem, ou o que faz com que o comportamento da parte seja diverso”. 

Sustentado nos pressupostos teóricos da educação comparada, a aplicação do 

método no presente estudo respeitou as seguintes etapas, concepção 

sustentada por Garcia Garrido (1996). 

 

Figura 7 – Organograma de Investigação 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Garcia Garrido, 1996 

 

Todo o processo de investigação começa em torno de um problema que 

simultaneamente a norteia e constitui a sua razão de ser, como já foi dito no 

parágrafo 4.1 deste mesmo relatório de pesquisa. 

A fase descritiva ou analítica, a terceira do processo metodológico, foi a 

mais longa e sugeriu diversidade de técnicas de recolha de dados, bem como 

vários intervenientes colaboradores no processo, permitindo mergulhar no ser, 
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no estar e no fazer das organizações. Como afirma Garcia Garrido (1996, p. 

17):  

“Si la Educación Comparada quiere contribuir verdaderamente al mejor 

conocimiento y mutua compreeensión entre les pueblos, tendrá que escarbar 

com más profundidad en sus proprios fundamentos, com tal de descubrir 

algunas raíces que impiden a aquellos buenos deseos convertirse en 

realidades”. 

 

Investigar a fundo impôs a definição de uma amostra significativa de 

investigação, onde se aplicou as ferramentas eleitas para dissecar o máximo 

as informações. Teve-se em conta o objecto de estudo, os objectivos a 

perseguir e o método compreensivo-interpretativo da Educação Comparada. 

Assim, optou-se por uma amostra do tipo não probabilística, tendo em conta a 

busca de aspectos psicossociais do ser humano e o desempenho de 

organizações, cujos atributos são a criação e materialização de políticas 

educativas que propendem a mutação de crendices e preconceitos associados 

ao género. Ao optar-se pela amostragem não probabilística esteou-se na 

combinação de vários critérios, cientes de que nem toda a população - alvo do 

estudo seria seleccionada para as entrevistas e observações naturalistas que 

sustentam o estudo. 

De acordo com a classificação de Henry (1942 apud Bickman  Roger, 

1997) relativamente ao tipo de critérios da amostra não probabilística teve-se 

em conta os de conveniência, similaridade e diferenciação dos participantes, os 

casos críticos e casos típicos dos sujeitos, na selecção da população que 

participará neste estudo. Embora não tivesse sido a priori, considerado o 

critério bola de neve, este foi associado à amostragem, pois sucedeu que no 
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decorrer do processo das entrevistas aos participantes iniciais, esses indicaram 

outros de relevante interesse para a investigação. 

 

Quadro 8 - Caracterização das unidades de estudo 

POPULAÇÃO-ALVO PARTICIPANTES 
N.º DE 

ENTREVISTAS 

ONGs 
MORABI, OMCV, 
VERDEFAM 

 Presidentes das três 
organizações, 
directores (as) dos 
programas e alguns 
membros fundadores 
de cada organização. 

8 Participantes 

OG ICIEG 

 Presidente e directores 
(as) dos programas no 
activo. 

 Presidente cessante. 

4 Participantes 

Beneficiários/as 
Mulheres beneficiárias 
directas dos programas das 
quatro organizações 

 Representatividades 
de mulheres: 

 Rurais e urbanas, 
chefes de família e 
casadas; beneficiárias 
de micro-crédito, 
formação e apoio 
psicossocial 

10 
Participantes 

Otros actores 

Sociedade civil não 
comprometida directamente 
com as organizações em 
estudo 

 Representatividade: 

 Educador(a): Jardim-
de-infância, escola e 
família 

 Política: Deputado(a), 
Ministro(a), jurista, 
partidos políticos 

 Empresarios(as) 

 . Comerciante e 
rabidantes de vários 
sectores  

 Igreja 

 
11 
participantes 
 
1 Entrevista 
de grupo, 
através da 
técnica de 
grupos de 
discussão 
 
11 
Participantes 

Parceiros 
 

1
. 
N

a
c
io

n
a

l 

- Plataforma de 
ONGs 

- Governo 
- Comissão 

Nacional dos 
Direitos 
Humanos 

 

 Membro da Plataforma 
ONGs 

 Membro da Comissão 
Nacional dos Direitos 
Humanos. 
 

2 participantes  

2
. 
In

te
rn

a
c
io

n
a

l 

- Nações 
Unidas 

- ONGs  
 
 
 

 Representatividades 
das organizações 
parceiras 

3 Participantes  

  
Fonte: Elaboração própria. 
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Como patenteia o quadro 6 constituem população-alvo central da 

presente investigação, a MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG, por serem 

fontes privilegiadas de informação do objecto de estudo das teses que melhor 

conduz aos objectivos desta investigação.  

A sociedade civil identificada, representações de personalidades 

beneficiárias e personalidades expectantes, permitiu a triangulação de dados 

necessários para a análise que se propôs, atinente à articulação das políticas 

públicas e privadas, bem como a comparação da abrangência dos programas 

das respectivas organizações. 

Os parceiros nacionais e internacionais entrarão no rol da população -

alvo do presente estudo como fontes complementares de grande relevância na 

busca da articulação, eficácia e dinâmica das intervenções do recorte das 

organizações privilegiadas nesta investigação. 

Embora Fink (1995) tenha sustentado que o tamanho da amostra deverá 

contemplar o número de respondentes necessários para que sejam precisos e 

confiáveis e que o aumento do seu diminui o erro, seguiu-se a linha daqueles 

que, sem descorar a importância do tamanho da amostra, postulam a 

relevância da representatividade, quando se trata de pesquisas qualitativas. 

Daí defende-se ter recortado uma amostra de representatividades em 

detrimento da quantidade cujos dados colhidos permitiran chegar à 

profundidade das análises que como “la Educación Comparada, ninguna outra 

ciencia podria hacerlo com mejores títulos”, Garcia Garrido (ob.cit. p. 17). 

Quivy e Van Campenhoudt (1995) ponderam que a investigação em 

educação e em ciências sociais, de uma forma geral, inclui um trajecto assente 
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num conjunto de procedimentos metodológicos que a norteiam. Assim, para 

além da definição do objecto do estudo, o método, estratégias e tipos de 

abordagens, incluiu-se neste conjunto de procedimentos, as técnicas de 

recolha de dados (ver figura 8) e que propiciou o levantamento de dados 

importantes na construção das conclusões do autor relativamente ao objecto 

estudado. 

 

Figura 8 - Técnicas de recolhas de dados aplicadas no estudo 

Fonte: Elaboración propia a partir de García Garrido (1996). 

 

Segundo Calder (1977), a validade dos resultados adquiridos com a 

pesquisa qualitativa melhor se consegue com o uso múltiplo de métodos e 

técnicas de pesquisa que se complementam entre si, sem qualquer hierarquia 

de importância. 

Após o processo criterioso da recolha de dados, procedeu-se à sua 

análise formal e material, conforme recomenda García Garrido (1996), em que 

se deu significado a cada peça recolhida e agrupadas quanto à natureza. A 

METODOLOGIA DE 
INVESTIGAÇÃO 

Educação 
Comparada 

Qualitativa 

TÉCNICAS DE 
RECOLHA DE 

DADOS 

Observação 
Naturalista 

Entrevista Semi-
estruturada 

Análise 
Documental 
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utilização da ferramenta informática AQUAD ajudou no processo de 

organização dos dados obtidos das entrevistas e grupos focais. Como se 

poderá constatar mais adiante (ver quadro 8), da análise feita resultou o 

agrupamento de todo o material recolhido num projecto com a designação Filo 

e nestes três ficheiros – ONG, Opinião (OPIN) e Instituições Públicas (IPUP)55. 

Cada dos ficheiros resultou entre quatro a cinco ficheiros específicos, tendo em 

conta a natureza do assunto abordado. 

Nesta fase, fez-se alguma redução dos dados recolhidos, ao constatar a 

falta de pertinência dos mesmos para o estudo a ser desenvolvido e que como 

afirma García Garrido (1996, p. 156), “no todos serán igualmente significativos 

ni importantes com respecto al objeto de nuestra investigación”. 

Seguindo a análise formal dos dados, procedeu-se a interpretação dos 

mesmos, com o auxílio do AQUAD. Este procedimento, na verdade não tem 

um momento único, sem prejuízo à análise prévia dos dados, é um processo 

continuo ao longo da investigação. Apenas por uma questão de método, é 

apresentado como uma das etapas do método comparativo e procurou-se dar 

atenção a este aspecto, mas o que na realidade aconteceu é um processo 

interpretativo dos documentos transversal a todo o processo de investigação. 

Como sustenta Garcia Garrido (1996, p. 157) “Sin duda es dificil separar la 

descripción de los hechos de su interpretación; Incluso las opereciones de 

clasificar y evalura los datos exigen interpretación de los mismos”. 

Não obstante a ferramenta AQUAD ajudou na arrumação dos dados, 

nas suas respectivas categorias de análise, auxiliando, ainda no processo 

organizativo dos códigos e composição de relatórios, sob as várias 

                                                 
55 ONG- Organizações Não Governamentais; OPIN- Opinão Pública resultante das 

informações colhidas dos grupos focais; IPU-Instituições Públicas.  



Estudo de Caso– Capítulo IV 

 

234 

possibilidades solicitadas (por entrevistados, organizações, categorias, 

códigos, etc), a interpretação foi uma tarefa da investigadora e foi feita sob 

diversos ângulos das triangulações realizadas, procurando sempre uma 

abordagem histórica e sincrónica dos fenómenos. Aos diferentes objectos 

interpretados fez-se uma abordagem histórica, sempre em uma perspectiva 

holística e hodierna, e dar significado aos seus perfis, personalidades e 

intervenções sociais, a partir do quadro conceptual apresentado neste trabalho. 

A interpretação e avaliação dos dados conduziram às conclusões analíticas, 

sendo as mais relevantes no âmbito do estudo apresentadas em tabelas, 

gráficos e figuras no capítulo seguinte. Feito este percurso analítico formulou-

se as prévias hipóteses comparativas. Como justifica Garcia Garrido (1996, 

p.158) “es conveniente efectuar esta formulación antes de entrar en la fase 

comparativa propriamente dicha” y, especialmente antes de la fase de 

yustaposición. Convém realçar, por um lado, que sem a interpretação dos 

dados, seria impossivel, fazer a descrição das unidades que enformam este 

estudo. Por outro lado, é de se ter em conta que a perda de objectividade que, 

a priori um processo interpretativo poderá ocasionar, será assegurada pela 

justaposição dos dados. Contudo, há de se valorizar a cognição a formação 

ideológica, académica e a experiência que a investigadora mobilizou em todas 

as etapas do estudo, sobretudo ao longo do processo interpretativo. 

A fase do estudo comparativo ou fase sintéctica pode-se dizer “o pulmão 

deste estudo” por ser o núcleo gerador do método central deste estudo, ou seja 

a Educação Comparada. A fase, seguindo as linhas orientadoras de Garcia 

Garrido, contemplou os seguintes procedimentos, já ilustrados na Figura 7 – 

Organograma de Investigação: (i) Selecção de dados e conclusões analíticas; 
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(ii) Justaposição de conclusões; (iii) Comparação valorativa e o prspectiva e (iv) 

Conclusões comparativas. 

A selecção de dados e conclusões analíticas é um procedimento quase 

que transversal a todo o processo metodológico, tendo ocorrido nesta etapa 

com maior consistência e domínio, não só do material disponível, mas da 

própria utilização do método. Assim, procurou-se reavaliar as conclusões 

prévias feitas nas etapas anteriores, redefinir classificações anteriores e 

procurar formular hipóteses comparativas definitivas. Sobre este processo, 

García Garrido (1996. p. 159) sustenta “Fenómenos y explicaciones que antes 

parceían de gran importancia, se muestran ahora menos importantes; o 

viceversa”. A margem de segurança para a formulação das hipóteses analíticas 

nesta fase foi possibilitada pelos procedimentos anteriores, nomeadamente, a 

recolha de dados, a interpretação, avaliação e classificação dos dados. Na 

verdade, exige do investigador um profundo exercício intelectual reflexivo, 

procurando focalizar no que é essencial da problemática que despoletou o 

estudo e os resultados que se almeja alcançar. 

A justaposição de conclusões foi um procedimento tido neste estudo em 

que se preocupou, essencialmente, com a construção de instrumentos 

(gráficos, tabelas, quadros e digramas) que propiciasse a confrontação dos 

dados. A confrontação dos dados, através deste procedimento, viabilizou, com 

uma margem de rigor científico, confirmar algumas hipóteses comparativas 

formuladas previamente, refutar as não sustentadas cientificamente no quadro 

de estudo. Como assegura Hilker (1967, apud Garcia Garrido, 1996, pp. 159-

160) a justaposição é “termino que fue propuesto y defendido principalmente 
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por Pedro Rosseló para expresar la necesiad de confrontar entre sí los datos 

analíticos obtenidos mediante las previas descripciones”. 

A fase da Comparação valorativa e ou prospectiva, como afirma Garcia 

Garrido (1996. p. 160) e não temos a menor dúvida “constituye el estado 

central de la investigacion comparativa”. As etapas anteriores criaram as 

condições para que se analisasse, com rigor, as semelhanças e as diferenças 

entre os dados, as conclusões analíticas organizadas por justaposição e pelo 

que Garcia Garrido (1996. p.160) designa de Tertium comparationis ou criterio 

de comparción. Procurou-se, nesta fase, proceder a uma bordagem 

comparativa sintética, articulada com os dados já valorizados e aceites no 

estudo, abarcando de forma global e globalizante o estudo. Procurou-se 

fundamentar cada formulação, distanciando-se de eventuais subjectividades. 

As conclusões comparativas foram formuladas como principal resultado 

da fase comparativa. Como postula Garcia Garrido (1996. p.161) “ninguna 

investigación comparativa debería terminar sin la exposición de unas 

conclusiones claras y precisas”. Conseguiu-se concluir sobre os diferentes 

aspectos das unidades de estudo Extraiu-se conclusões sobre a suas 

semelhanças e diferenças, sempre o cuidado de não emitir juízos de valores, 

estabelecer hierarquias nem emitir opiniões que podem dar a entender alguma 

preferência da investigadora. Seguindo sempre as orientações de Garcia 

Garrido procurou-se fazer uma abordagem mais positiva do que negativa, 

sempre presa aos critérios de comparação previstos. 
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4.3.2 Abordagem Qualitativa 

A abordagem qualitativa, apesar de ter surgido no final do Século XIX e 

a sua afirmação ter começado a se fazer sentir no início do Século XX, atingiria 

o seu apogeu só na segunda metade do Século, por volta de 1970, altura em 

que se ampliou o campo de actuação, tendo sido nas últimas décadas do 

Século XX uma metodologia privilegiada nos estudos sobre a educação 

(Bogdan e Biklen,1994). 

A escolha do tipo de abordagem a ser aplicado num estudo não 

depende exclusivamente da perspectiva filosófica do investigador, mas 

necessariamente da natureza do objecto de estudo e da dimensão e 

profundidade dos objectivos delineados. O estudo comparativo da presente 

investigação se projectou e se conseguiu através do recurso ao método 

qualitativo que, indubitavelmente, é o que permite a compreensão em 

profundidade da problemática que encerra mentalidades, sentimentos, 

princípios valores, comportamentos, sensações e motivações. Trata-se, pois, 

de uma abordagem mais adequado aos objectos de estudo das áreas das 

ciências sociais em que as ferramentas quantitativas de recolha e análise de 

dados não se aplicam, sob pena da medição e quantificação estatística que 

oferecem não sejam suficientes para captar o objecto em toda a sua dimensão, 

sendo as conclusões restritivas e reducionistas da complexidade social 

(Merriam, 1998; Bogdan e Biklen, 1994). 

Compreender a problemática da relação género em Cabo Verde e a 

situação socioeconómica e política e cultural da mulher cabo-verdiana e, 

sobretudo, o efeito das políticas públicas e privadas na transformação do status 

quo requer um método susceptível de ir à essência dos fenómenos, captar os 
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significados dos comportamentos observados e os transformar em conclusões 

(Alves, 1991; Goldenberg, 1999; Neves, 1996, Patton, 2002). A abordagem 

qualitativa é, neste particular e segundo as postulações teóricas Bartunek & 

Seo (2002) o que permite explorar e dar significados aos fenómenos, daí a que 

se admitiu mais eficaz na descodificação das simbologias representativas das 

desigualdades género em Cabo Verde, a relação do fenómeno com o processo 

social, cultural e político do país, possibilitando compreensões sobre a 

persistência dos comportamentos a lenta mudança das mentalidades, 

apontando caminhos mais curtos na aplicação de políticas e estratégias 

susceptíveis de gerar mais eficácias. 

Contudo, como asseveram Bogdan e Taylor (1986), o método 

qualitativo, pela sua propensão a subjectivismos deverá ser associado a outros 

métodos, propiciando procedimentos metodológicos diversificados, 

nomeadamente o estudo de caso e método comparativo, utilizados neste 

estudo e incluídos em recentes compilações sobre metodologias de 

comparatistas como Bray, Adamson e Manson (2009). 

 

4.3.3 Método de Estudo de Caso 

O estudo de caso qualitativo caracteriza-se pelo seu carácter descritivo, 

indutivo, particular e a sua natureza heurística pode levar à compreensão do 

próprio estudo (Merriam, 1998). Afigura-se com uma opción metodológica 

complementar e estruturante da educação comparada, pelas características 

que lhe é inerente, ou seja, pelo facto de propiciar, segundo Ponte (1994, p. 3) 

“é uma [forma de] investigação que se assume como particularista, isto é, 

debruça-se deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser 
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única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico”. 

Interpelou-se o recurso ao estudo de caso qualitativo, método que, 

igualmente, dá resposta aos quesitos da educação comparada. Atendendo à 

classificação das três dimensões do estudo de caso, na definição de Yin 

(1984), a exploratória, a descritiva e a analítica, considera-se o presente 

objecto em estudo enquadrar se em qualquer uma destas perspectivas, 

embora a maior incidência recaia na dimensão descritiva e analítica. Com 

efeito, o propósito essencial do estudo enfatiza a descrição do processo, pelo 

que intenta-se descrever as quatro organizações, evidenciando o seu modus 

fazendo, nos seus diferentes domínios de intervenção. A dimensão analítica do 

estudo de caso será também trabalhada quando se propõe problematizar as 

articulações entre o público e o privado, a complementaridade dos programas e 

as metodologias de intervenção, confrontar tudo com as teorias já existentes, 

bem como construir uma nova teoria que explica melhor o objecto de estudo e 

as suas interacções com a sociedade, mas isto já no quadro de metodologia 

comparada. 

A análise que se fez das organizações neste trabalho apoiou-se em na 

coneptualização que Bisquerra (1989, p.47), ao considerar: 

O estudo de caso é uma análise profunda de um sujeito considerado 

individualmente. Às vezes pode-se estudar um grupo reduzido de sujeitos 

considerado globalmente. Em todo o caso, observam-se as características de 

uma unidade individual, como por exemplo um sujeito, uma classe, uma escola, 

uma comunidade, etc. O objetivo consiste em estudar profundamente e 

analisar intensivamente os fenômenos que constituem o ciclo vital da unidade, 

em vista a estabelecer generalizações sobre a população à qual pertence. 
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Embora Bisquerra defina como um dos objectivos do Estudo de Caso a 

generalização, não constituiu a prioridade do estudo, tendo sido primordial o 

conhecimento profundo das particularidades das organizações, de forma a 

definir, com rigor, os objectos comparaveis. Ludke e Andre (1986) são, pois, 

apologistas da ideia de que o estudo de caso incide nas particularidas de um 

objecto, apreendendo ao máximo e, posteriormente ponderar as semelhaças e 

difrençs com objectos idênticos. Desta forma corrobora-se com Pablos Ramirez 

(1995, p.61) ao asseverar que “El estudio de casos se presenta como una 

metodología enriquecedora de investigación educativa. Sus hallazgos, aunque 

no son representativos, son sumamente significativos”. Ideia que para além de 

responder as pretensões científicas do estudo, têm respaldo em Merriam 

(1988) e Yin (2001) ao estes afirmaram que o objectivo fundamental deste tipo 

de abordagem é proporcionar uma melhor compreensão de um caso 

específico. Esses mesmos autores advogam que quando se recorre ao estudo 

de caso o objectivo deve ser compreender em profundidade um objecto de 

estudo respondendo às questões do tipo como e porquê? Neste sentido, Yin 

(2001) define estudo de caso como um estudo de uma entidade no seu 

contexto real, através de fontes múltiplas advindas de entrevistas, 

observações, documentos e artefactos. 

A convicção firmada, é que nenhum outro recurso metodológico daria 

uma visão tão hermenêutica e holística do trabalho educativo da MORABI, da 

OMCV, do VERDEFAM e do ICIEG tal como o Estudo de Caso desde la óptica 

comparatista proporcionou. As vantagens são nítidas e sustentam a tese Biklen 

e Bogdan (1994, pp. 53-54) ao admitirem “que o estudo de caso apresenta, 

como vantagens, a investigação dos fenómenos em contexto real e a 
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possibilidade de um conhecimento aprofundado da realidade, embora sem a 

apresentação da generalização”. Nenhum receio ficou quanto à 

complementaridade do método em relação ao método comparativo. 

 

 

4.4 Técnica de acesso a dados 

4.4.1 Análise Documental 

Qualquer seja a natureza de um estudo científico torna-se incontornável 

uma pesquisa documental que tenha como enfoque o problema e os objectivos 

do estudo. A pesquisa documental é a técnica que permite ao investigador 

aproximar-se da realidade de estudo por meio da análise de uma diversidade 

de documentos produzidos por aqueles que vivenciaram directamente ou 

indirectamente as concepções e feitos de um tempo. É essa diversidade e 

especificidade de documentos inerente a qualquer facto social que faz com que 

a técnica seja imprescindível ao seu estudo. Assegura Bravo (1991, p. 238) 

que a análise documental é “aquel tipo de observación que versa sobre todas 

lãs realizaciones sociales y lãs ideas humanas o son producto de la vida social 

y, portanto, encuanto registran o reflejan esta, pueden ser utilizados para 

estudiarla indirectamente”. 

Assim, a pesquisa documental foi uma técnica transversal a todas as 

etapas da pesquisa, sendo relevante na primeira etapa, sem a qual seria 

impossível construir o estado da arte do estudo. A pesquisa documental, 

segundo Vergara (2000), fornece instrumento analítico para qualquer tipo de 

pesquisa e, como tal, enfocou-se, neste estudo, a consulta de fontes primárias 

que testemunham a problemática da mulher universal e a da mulher cabo-

verdiana, nomeadamente a documentação arquivística, revistas, jornais, 
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diplomas legislativos, programas do governo e das instituições estudadas, 

estatutos, documentos da filatelia e da numismática, bem como vários 

documentos avulsos a que se teve acesso (ver figura 9). 

 

Figura 9 - Correios de Cabo Verde homenageiam a OMCV 

  

Fonte: Arquivo Nacional de Cabo Verde – ANCV. 

 

A pesquisa de fontes secundárias, junto das instituições em estudo e em 

bibliotecas públicas e privadas, como publicações em livros, revistas científicas, 

artigos científicos, documentos publicitários que têm como enfoque a mulher, 

foram de grande relevância para a compreensão do problema e, mas também, 

para complementar dados advindos de outras fontes correntes (Malhotra, 

2001). 

O acesso à documentação especializada foi um constrangimento, tendo 

sido importante a pesquisa em redes electrónicas e consulta do banco de 

dados de bibliotecas de diversas Universidades, como Extremadura, Minho, 

USP, Delnet, entre outras. Pesquisas de livros académicos, periódicos e anais 

de congressos realizados em Cabo Verde e no exterior, afiguram-se como 

importantes suportes de análise que o estudo propiciou. Tendo em conta o 

estudo de caso em questão, a pesquisa de dados secundários junto das ONGs, 

http://fotos.sapo.pt/britosemedo/fotos/omcv/?uid=rSumwRaHRdSRjhlFumYV&grande#foto
http://fotos.sapo.pt/britosemedo/fotos/omcv/?uid=zkN6Z28Wcl7g407Gomhh
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da Plataforma das ONGs e o ICIEG, foi levada a cabo ao longo de todo o 

percurso. 

Durante o processo de recolha de documentos, acautelou-se dois 

aspectos importantes: a representatividade e a fidedignidade das informações 

contidas no documento. Daí que a recolha de documentos foi suficientemente 

exaustiva, de forma a permitir inferências credíveis. A maior complexidade 

recaiu sobre o aspecto fidedignidade do documento, pois é muito difícil 

controlar a subjetividade contida num documento escrito. Mas concordando 

com Gil (1991, p.53) “pesquisas elaboradas a partir de documentos são 

importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas 

porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que 

conduzem à sua verificação por outros meios”. 

Contudo, durante toda a pesquisa, teve-se o cuidado de se proceder à 

pré-análise dos documentos, a partir de uma leitura exploratória, visando 

alcançar melhores resultados com os documentos adquiridos, quer do ponto de 

vista da autenticidade, quer do ponto de vista da representatividade, 

fundamentalmente, ciente de que a exclusividade da técnica não fornece dados 

seguros e imparciais. 

 

4.4.2 Observação Naturalista 

Na definição do design de investigação se teve em conta que toda a 

actividade educativa tem um campo heterogéneo de realização e mecanismos 

diversos de sustentação. Assim, integra-se a análise naturalista nos 

procedimentos metodológicos privilegiados para este estudo, pois a intenção 

foi a de captar aspectos que escapam à análise documental e à entrevista. Daí 
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que a observação naturalista foi, no presente estudo, uma técnica 

complementar de apreender a situação. A observação é, pois, uma das 

técnicas fundamentais da investigação científica de cariz naturalista. Na 

definição de Barros (1990, p. 76) observar “significa aplicar atentamente os 

sentidos e um objecto para dele adquirir um conhecimento claro e preciso”. O 

mesmo autor (ob.cit.p.77) adianta sobre a vantagem da sua utilização como 

auxiliar da pesquisa, quando assevera que “a maior vantagem do uso da 

observação em pesquisa está relacionada à possibilidade de se obter a 

informação na ocorrência espontânea do fato”.  

Assim, inspirada nas ideias de Heller (1994) sobre a vida quotidiana, 

elegeu-se a observação naturalista como uma ferramenta importante na 

recolha de dados que permitissem a compreensão das relações que as ONG’s 

e o ICIEG estabelecem com os seus públicos-alvo, no âmbito da 

implementação dos seus programas. Adianta-se que são relações 

enquadradas naquilo que a autora (ob. cit., p. 19) define de vida quotidiana, ou 

seja “o conjunto de actividades que caracterizam a reprodução dos homens 

particulares, os quais, por sua vez, criam a possibilidade de reprodução social”. 

Face à heterogeneidade da actividade humana no seu quotidiano 

justifica-se a importância que, num estudo de caso, deve ser dada à 

observação de forma a se compreender e aprender a diversidade das 

dinâmicas, das hierarquias e da essência das particularidades dos objectos. 

Durante a investigação, elegeu-se contextos relacionais do quotidiano 

com o fito de captar a relação em género em situação. A família, o trabalho, 

comemorações culturais e recreativos, a escola, oficinas de formação 

profissional, reuniões, o urbano e o rural, foram contextos do quotidiano onde 
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se enfocou as observações com o fito de apreender a realidade das relações 

género no quotidiano, o grau de eficácia das estratégias de educação/formação 

da mulher utilizadas pelas ONGs e pelo ICIEG, tradições, mentalidades e 

práticas culturais (figuras 10 e 11). 

 

Figura 10- Programa ICIEG de empoderamento económico de mulheres chefes de família 
no meio rural 

  

Fonte: Foto de Soares, Anilda (2013) 

 

Figura 11- Estratégia de comunicação e formação - ICIEG
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Fonte: Foto de Soares, Anilda (2013) 

 

Os contextos foram observados, procurando reduzir o máximo possível a 

influência da investigadora no comportamento dos agentes, procurando não 

influenciar “a dinâmica dos fenómenos em exame “ (Margareth Mead, 1969). 

Sendo, assim, procurou-se, o quanto pode, passar por despercebida, enquanto 

investigadora, de forma a não influenciar comportamentos e captar extractos do 

quotidiano, com maior realismo possível. 

 

4.4.3 Entrevista  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), no âmbito de pesquisa qualitativa, a 

entrevista pode ser assumida como a técnica central, ou então, associada com 

outras técnicas, tais como a análise documental, a observação, entre outras. 

Gaskell (2002, pp. 64 e 65) apresenta as seguintes classificações para a 

entrevista qualitativa: semi-estruturada, com um único respondente, ou 

entrevista em profundidade; semi-estruturada, com um grupo de respondentes, 

ou ponto focal; entrevista estruturada, com as questões bem definidas; 

conversação continuada, menos estruturada, de observação participante.   

Nesta investigação optou-se pela entrevista semi-estruturada, enquanto 

técnica complementar de recolha de dados, por considerar-se ser um 

procedimento que conduziria a um conhecimento profundo do objecto de 

estudo, a partir da confrontação da literatura produzida sobre o objecto, a 

realidade observada e as acepções dos participantes directos e indirectos do 

processo (Fortin, 2003). Para Delhomme e Meyer (2002), a entrevista semi-

estrutura é uma conversação entre o pesquisador e o interlocutor em que o 

primeiro procura conhecer em profundidade o fenómeno investigado, através 
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do segundo. Segundo Blasco e Pérez (2007, p. 72), “las semiestructuradas, el 

investigador plantea las cuestiones de antemano pero debe dar la oportunidad 

a que el entrevistado presente sus temas o cuestiones”.  

Assim, e ainda na opinião desses autores, as condições sob as quais 

deverão ocorrer a conversa devem ser apresentadas, a priori, e aceites pelo 

entrevistado. Deste modo, os roteiros das entrevistas foram organizados em 

tópicos (anexo 2), apresentados previamente ao entrevistado, deixando-o livre 

para organizar as suas respostas. Patton (1986) sublinha que se trata de uma 

chance poder adquirir informações jamais conseguidas pela observação, 

análise documental, ou outra forma de recolha de informações. Com efeito, 

pela entrevista semi-estruturada acede-se mais facilmente à mentalidade, aos 

sentimentos, atitudes, crenças, valores, sensibilidades, motivações e ao 

comportamento do entrevistado sobre a situação em estudo. Se poderá dizer, 

que é o retrato da mente e da alma, do saber e do ser. Contudo, procurou-se 

ter o controlo das conversas, conduzindo-a, sempre que necessário, para os 

objectivos do estudo, os quais deram sentido a cada tópico da conversa 

(Léssard-Hébert, Goyette e Boutin, 2005). 

Tratando-se de um estudo comparativo, os roteiros das entrevistas 

aplicados às personalidades diferentes, obedeceram-se a uma única listagem 

de questões iguais ou idênticas, pois o que se quis foi obter as mais variadas 

acepções sobre um objecto ou questão comum. 

Foram realizadas 17 entrevistas, mediante uma selecção criteriosa, do 

ponto vista da relação do sujeito com o objecto de estudo. Deste modo, e 

seguindo a ideia de Bisquerra (2004) e Guerra (2006), conversou-se com 

diferentes responsáveis das organizações em estudo, beneficiárias dos 
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programas das organizações governamentais e não-governamentais 

estudadas, e instituições parceiras, assegurando sujeitos com conhecimentos e 

experiências que sustentassem uma conversa e tivessem opiniões a dar 

relativamente ao conteúdo. Os instrumentos das entrevistas foram submetidos 

à análise  e validação de três peritos de universidades e países distintos, sendo 

uma portuguesa, uma espanhola e um cabo-verdiano. 

As entrevistas foram conduzidas a partir de uma linha condutora de 

objectivos e prévias categorias de análise definidas (cfr. guiões de entrevistas, 

anexo Nº2), de forma a se captar a percepção que o entrevistado tem sobre o 

assunto, ou seja, as suas opiniões, suas críticas, sugestões e sentimentos, 

algo apenas conseguido através da entrevista não estruturada ou semi-

estruturada. Daí a importância que se deu à forma de conduzir as conversas, 

evitando-se interrupções, mesmo quando a tendência é para divagar. 

A gravação das entrevistas foi negociada previamente e consentida, 

tendo sido, este pormenor, de elevada importância no volume e fidelidade dos 

dados recolhidos (Bell, 1997). 

 

4.4.4 Grupo Focal 

Um dos grandes desafios da investigação em educação comparada de 

abordagem qualitativa é compreender o significado que os grupos que 

vivenciam as experiências dão aos programas, as suas expectativas versus às 

ofertas, fundamentalmente, como são apreendidos os objectos educativos e 

formativos. Assim, estudar as políticas públicas e privadas de empoderamento 

pessoal da mulher cabo-verdiana, pela via das políticas, na perspectiva de 

quem, em princípio, são beneficiárias ou beneficiários, obriga a uma 
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metodologia que inclui procedimentos que deem vez e voz aos grupos-alvo dos 

programas. 

Uma das técnicas importantes utilizadas na recolha de dados, 

complementando a análise documental, a observação naturalista e a entrevista 

individual foi o grupo focal que, segundo Kitzinger e Barbour (1999), são grupos 

de discussão intencionalmente formados pelo investigador para dialogarem em 

torno de um foco de análise e mediante estímulos fornecidos pelo mediador da 

discussão. Para Blasco e Pérez (2007, p.71) “constituyen una forma 

privilegiada para captar el sentido de las opiniones y vivencias personales 

expresadas por los participantes acerca de los acontecimentos o fenómenos 

que se están investigando”. 

O objectivo que norteou a realização dos grupos focais na tese que se 

pretende formular sobre a problemática da educação como vector do 

empoderamento socioeconómico da mulher cabo-verdiana, para além de 

fomentar o diálogo entre várias sensibilidades, visou conhecer o grau de 

articulação das politicas publicas e privadas, as críticas sociais em relação aos 

programas e métodos de abordagem das organizações em estudo, captar 

espectativas e sugestões, susceptíveis de melhor os efeitos dos programas. 

Para a selecção e organização dos grupos focais, teve-se muito claro os 

critérios de escolha, nomeadamente a relação do sujeito com o foco de 

discussão, sendo este o único elemento comum entre os participantes. Visando 

maior imparcialidade e possíveis inibições na colocação das opiniões escolheu-

se participantes sem qualquer relação de hierarquia laboral, profissional, 

politica ou religiosa. Os critérios género, idade e categorias sociais foram 

considerados, procurando a homogeneidade e a heterogeneidade em relação 
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ao assunto discutido (Johnson, 1994, Greenbaum (1999), alerta para a 

necessidade de um grupo focal ser muito bem planeado na sua composição, 

para que a sua realização, efectivamente, se resulte. 

Formou-se três grupos focais cuja composição seguiu as 

recomendações que defendem grupos nunca inferiores a seis nem superiores a 

quinze. Um dos grupos reuniu jovens e adolescentes que frequentam 

diferentes escolas secundárias, um outro reuniu personalidades da sociedade 

civil, integrando mulheres beneficiárias das diferentes organizações estudadas 

organizações em estudo. e um terceiro compôs-se, exclusivamente, de 

mulheres beneficiárias de programas das organizações em estudo. O primeiro 

grupo focal constituiu-se de 14 membros, sendo oito meninas e seis rapazes, 

com idades compreendidas entre os 14 a 19 anos, tendo a discussão 

desenvolvido em torno de seis blocos temáticos, que por sua vez subdividiram-

se em subtópicos, conforme os objectivos da entrevista (Anexo nº2). 

O segundo grupo focal reuniu 9 membros, sendo sete femininos e dois 

masculinos, com idades compreendidas 26 a 58 anos, incluindo professor, 

médica, empresário, comissária direitos humanos, líder religioso, jurista, mulher 

parlamentar, beneficiária de programas da MORABI e beneficiária de 

programas da OMCV, cuja entrevista fora conduzida em torno de seis blocos 

temáticos, igualmente subdivididos em subtópicos, visando os objectivos 

norteadores da realização do encontro. 

O terceiro grupo focal compôs-se de sete mulheres, com idades 

compreendidas entre 26 a 58 anos, com uma entrevista que se desenrolou a 

partir de três temas, os quais subdividiram-se em subtópicos. 
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A investigadora foi a mediadora das discussões tidas nos grupos focais, 

tendo assumido um papel relevante na orientação das opiniões para o 

essencial da entrevista (Leal,1995). Teve uma atitude neutra durante as 

conversas, procurando limitar as suas intervenções para promover a 

participação de todos e de todas, controlando as tendências monopolizadoras 

das discussões e para colocar novas questões. 

Quer no primeiro como o segundo grupo focal, as discussões foram 

animadas e decorreram em ambiente de muita descontração e confiança, num 

período aproximado de 1h20mn, tendo-se aceitado, em ambos, a gravação das 

conversas, com a condição de se reservar o direito ao anonimato. 

 

4.5 Análise de Dados 

Partindo do pressuposto de que os dados recolhidos a partir das 

diferentes técnicas de pesquisa, por si sós, não respondem aos problemas que 

norteiam a investigação, sequer correspondem aos resultados do estudo ou 

permitem formular conclusões, torna-se importante uma etapa que cuida da 

análise do material, embora, a rigor, seja um procedimento transversal que se 

inicia com a elaboração dos instrumentos de pesquisa, escolha dos 

entrevistados e contextos de observação, interpretação das colectas até á 

formulação das conclusões, como se depreende da assertiva de Alves-Mazzotti 

& Gewandsznajder (1998, p. 170): 

À medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai 

procurando tentativamente identificar temas e relações, 

construindo interpretações e gerando novas questões e/ou 

aperfeiçoando as anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar 

novos dados, complementares ou mais específicos, que testem 
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suas interpretações, num processo de “sintonia fina” que vai até a 

análise final. 

  
Contudo, torna-se imprescindível uma secção que se encarrega de dar 

significados aos dados brutos, recolhidos das entrevistas individuais e 

colectivas, observação naturalista e levantamento de documentos (Ryan, 

2006). Na linha desse investigador e de outros como Vergara (2000), o que se 

procura fazer nesta secção da tese é explicar os procedimentos metodológicos 

que se utilizou para tratar os dados colectados, justificar as abordagens 

privilegiadas e como se organizou todo o material recolhido, para a sua 

interpretação e relação com os objectivos e problemas que desencadearam o 

estudo. Efectivamente, a análise de dados na pesquisa qualitativa é uma etapa 

complexa, decisivo rigor científico dos resultados, sendo o investigador o 

instrumento fundamental. O que ocorre nesta etapa encontra maior tradução 

em Merriam (1998, p.155-161), que evidencia o poder do investigador de 

transformar dos dados primitivos em resultados. 

4.5.1 O Sistema da Análise de Dados 

O processo de análise de dados como já se referiu e Patton (2002) 

sustenta, consiste num conjunto de procedimentos sistemáticos, transversal à 

investigação e que permite transformar as informações colhidas em conclusões 

do estudo. A complexidade do processo requer do investigador, perspicácia e 

experiência na selecção de melhores técnicas que respondem à natureza do 

fenómeno em estudo, do contexto em que se desenrolou a colecta de dados, 

bem como a natureza do material recolhido. Com base nesses pressupostos 

teóricos, ao longo da investigação, adoptou-se um conjunto de procedimentos 

metodológicos, em dois momentos complementares da análise de dados. 
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Ao se admitir que se trata de um processo que se inicia com a recolha 

de informações, seguiu-se os seguintes passos, tendo em conta as 

recomendações de Bogdan e Biklen (1982): 

- Planificação do tempo de pesquisa entre o início e o fim da recolha de 

informações, bem como do princípio e término da análise de dados. Não 

obstante, ter-se planificado, a experiência de campo provocou 

alterações, quer no timing da recolha como no da análise, mas foi 

fundamental na definição de metas e organização do estudo. 

- Focalização gradativa do processo da recolha de dados no que 

realmente interessa, evitando-se desperdício de energia, tempo e 

recursos num leque muito amplo de informações, implicando tomadas de 

decisões nem sempre fáceis. Partiu-se, deste modo, de um campo 

amplo de tópicos de pesquisa, as chamadas categorias apriorísticas, 

que ao longo do processo foram-se afunilando para a problemática e 

objectivos inerentes ao objecto de estudo. 

- Adequação dos guiões de entrevistas e de observação às pré-

categorias de análise, evitando-se a fuga aos propósitos do estudo. Este 

processo analítico resultou na reformulação dos guiões originais das 

entrevistas, bem como na eliminação de algumas questões e respostas 

no momento das transcrições. 

- Elaboração permanente das notas de campo, a partir das realidades 

observadas, posturas e atitudes das pessoas entrevistadas e 

observadas, vocabulários, costumes, práticas, etc. As notas de campo, 

constituíram-se em ferramentas importantes do processo, 

complementando o que o gravador e a máquina fotográfica não 
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registam. As notas de campo resultam, pois, de um processo decisório 

que se vincula à capacidade crítica e analítica do investigador. Nas 

notas que se elaborou durante o processo de investigação extrapolaram 

o mero registo. Fez-se ligação entre as diferentes situações, deu-se 

significado às evidências, relacionando-as com a literatura existente, etc. 

A segunda etapa da análise de dados confluiu com a perspectiva 

qualitativista de Marshall e Rossman (2010) e, sobretudo, com a perspectiva 

comparatista de Garcia Garrido (1996), tendo em conta a escolha de educação 

comparada, de abordagem qualitativa, como método central do estudo. 

Assim, seguiu-se quatro passos na análise de dados, a partir da recolha, 

que se fez utilizando técnicas diversas: 

- A compilação dos dados que se começou com a transcrição das 

entrevistas, e fichas de observações naturalistas, bem como das 

consultas documentais.  

- A organização dos dados recolhidos em categorias de análise. Tratou-

se de uma etapa complexa, tendo em conta a amplidão de informações 

recolhidas, através das múltiplas técnicas e instrumentos de pesquisa 

qualitativa que se utilizou. O processo requer muita concentração do 

investigador e focalização no objecto de estudo devidamente delimitado, 

a partir do problema, objectivos e parâmetros temporais e espaciais. 

Para além da organização dos dados, procedeu-se à sua fraccionação 

em parcelas objectivas de análise, a selecção dos dados que se ajustam 

aos objectivos do estudo e, consequentemente, a redução do material, 

ao se separar o essencial do não essencial (Bogdan e Biklen, 1982). 
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Assim, a documentação transcrita foi lida, as informações foram 

cuidadosamente agrupadas em categorias pré-estabelecidas ou criadas 

durante o processo de análise, representativas do conteúdo, ou seja unidades 

conceptuais manipuláveis. As categorias constituídas resultaram, pois de um 

processo de sistematização da informação de forma a sustentar a análise 

(Bogdan e Biklen, 1982.). A organização implicou, também, a redução dos 

dados que não foram categorizados por não se ter identificado neles alguma 

relevância para o estudo. 

- A geração de uma lista de categorias, que por sua vez, deu origem a 

famílias de categorias, designadas de subcategorias, tornando as 

unidades de conteúdo mais gerenciais. Trata-se de um processo de 

classificação do material, processo que foi feito cuidadosamente, lendo 

várias vezes o material e procedendo-se à respectiva enumeração  

- A definição das hipóteses comparativas resultando da confrontação 

das categorias, em que se identificou semelhanças e diferenças entre os 

diferentes as unidades de conteúdo, passiveis de serem comparadas. 

Com efeito, o método comparativo só é pertinente se os objectos são 

comparáveis, ou seja têm aspectos comuns e divergentes. 

 Merriam (1998) sugere várias técnicas que o investigador poderá utilizar 

na análise de dados qualitativos, tendo sido relevantes, no presente estudo, a 

combinação do método comparativo e a análise de conteúdo, fundamentados 

em cada procedimento de análise descrito. 

A validade e a confiança dos dados são outros questionamentos que 

sempre se colocam ao investigador que opta por estudos de abordagem 

qualitativa. Assim, o processo analítico incluiu os critérios que asseguram a 
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validade e a confiança que, segundo Merriam (ob. cit. p.205), prendem-se com 

a ética na condução de todo o processo da investigação. Daí a aplicação de 

técnicas ajustadas faz-se necessária, de forma a garantir quer a validade 

interna, quer a validade externa, de uma investigação que se realiza num 

contexto holístico e multidimensional, sujeito a alterações continuas. 

Visando assegurar o critério da validade interna na presente 

investigação, recorreu-se a duas técnicas básicas: a triangulação e a 

fundamentação teórica. Fez-se, essencialmente, a triangulação de fontes e de 

técnicas de recolha de dados. Sobre um mesmo assunto analisou-se a 

perspectiva de vários autores, proporcionado por diferentes técnicas de 

recolha. Para Blázquez Entonado (1991), a triangulação é uma técnica a ser 

considerada na recolha de dados, quando se procura fundamentos de validade 

dos resultados, mas, também, um método que permite relacionar vários tipos 

de testemunho com o objectivo de os comparar e contrastar. Sobretudo, em 

educação comparada, a triangulação é que vai efectivar a análise cruzada. 

Denzin (1978) e Jenesuck (1994) realçam as várias possibilidades de 

triangulação, de forma a assegurar mais fiabilidade dos resultados da 

investigação qualitativa, tendo estas possibilidades exploradas neste trabalho:  

 A triangulação dos dados provenientes de variadas fontes, 

nomeadamente fontes escritas, como legislações nacionais e 

internacionais, programas do governo, produções estatísticas, estatutos 

e programas das ONGs, bibliografias, teses, revistas e artigos 

científicos; fontes orais resultantes de entrevistas individuais e cola, 

fontes audiovisuais, como filmes, musicas, etc. 
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 A triangulação metodológica em que se aconselha múltiplos métodos 

para estudar um problema. Advém, desta forma, o recurso à 

combinação de três métodos de abordagem qualitativa aplicados neste 

estudo, ou seja, o método da educação comparada associada ao estudo 

de caso e à análise de conteúdo. 

 A triangulação teórica permitindo a utilização de perspectivas diferentes 

na interpretação dos dados. O denso capítulo destinado ao quadro 

conceptual teve esta pertinência científica ao possibilitar a aplicação dos 

conceitos teóricos, nem sempre concordantes, dos vários intelectuais 

estudados, na compreensão da realidade apreendida a partir de 

instrumentos vários. 

 A triangulação disciplinar em que se cruzou varias árias disciplinares na 

interpretação e compreensão de um fenómeno social. A história, 

sociologia, política, ciências de educação, economia, filosofia, 

antropologia, psicologia, foram as principais áreas científicas que 

contribuíram, quer para o desenho do estado da arte do estudo, quer na 

interpretação dos dados e fundamentação das conclusões.  

A validade externa, segundo Merriam (1998) diz respeito às 

possibilidades dos resultados de um estudo poderem ser generalizáveis. Neste 

caso utilizou-se técnicas de educação comparada de abordagem qualitativa, de 

forma a permitir a generalização dos resultados do presente estudo na 

subsidiação de melhores estratégias e políticas públicas e privadas de inserção 

socioeconómica e cultural da mulher cabo-verdiana, Assim, utilizou-se a 

descrição exaustiva das ONGs e da OG estudadas, a definição de categorias 

de análise comparáveis, o estudo de um mesmo objecto em diferentes 
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contextos, garantindo que os resultados sejam passiveis de se aplicarem a 

fenómenos e casos idênticos. 

 

4.5.2 Análise de Conteúdo 

De acordo com Berelson (1984), análise de conteúdo é uma técnica de 

pesquisa que permite descrever de forma objectiva, sistemática e quantitativa o 

conteúdo de uma investigação. Bardin (2008) por sua vez define o método 

como um conjunto de técnicas que possibilita, a partir dos dados primários de 

uma investigação, fazer a descrição objectiva dos conteúdos, sendo para isso 

necessário a codificação do material recolhido. Contudo, o autor dá a entender 

que a análise de conteúdo é muito mais abrangente do que o sentido do 

conceito, pois na prática o método remete à inferência sobre o material, 

geralmente textos, imagens, figuras, preposições etc. Bardin adianta que “o ato 

de inferir significa a realização de uma operação lógica, pela qual se admite 

uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas 

como verdadeiras”. Tendo em conta a dimensão da inferência em estudos 

qualitativos, é fundamental o rigor metodológico, passiveis de reduzir margens 

de susceptibilidades que prejudicam a validade e a confiança dos resultados. 

Perseguindo a objectividade, sustentada nas ideias de Bardin, 

submeteu-se os dados recolhidos para a análise de conteúdo a procedimentos 

metodológicos que se desenrolaram em três etapas. Outros autores como 

Rodrígues, Piecyk,Potter et.al. (2007) e Miles e Huberman (1994), teriam, em 

outra ocasião assumido as três etapas a se cumprirem nesta fase de análise de 

dados, no quadro de pesquisa qualitativa. 
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- A primeira etapa que consiste na pré-análise de todo o material. Neste 

casso consistiu em leitura de todo material recolhido, não com o objectivo de 

sistematização, mas de organização, permitindo a apreensão geral das ideias. 

Leu-se várias vezes as entrevistas, as notas de campo, a documentação 

escrita, as imagens e os materiais áudio recolhidos, o que permitiu dar 

significado às concepções, opiniões, contextos e aos textos. Desta leitura, 

designada pela autora de “leitura flutuante”, resultou, ainda, na redução de 

dados que não se contemplavam nos objectivos do estudo, bem como pistas 

para a organização dos dados para a análise. Como classifica Bardin (2008, 

p.47) “consiste em estabelecer o primeiro contacto com os documentos a 

analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações”. É nesta fase que se constituiu o corpus, ou seja o conjunto de 

documentos sobre o qual recaiu toda a análise, tendo-se procurado construir 

uma amostra significativa, passível de fazer generalização. 

- A segunda etapa: a exploração do material que consistiu na selecção 

de unidades ou categorias de análise. Foi um procedimento metodológico que 

exigiu muita reflexão e profundo conhecimento da documentação recolhida, 

bem como os objectivos de estudo, as perguntas de partida e o que se quer 

com o estudo. Como assegura Bardin (2008. p. 59) “Tratar o material é 

codifica-lo”. Assim, uma vez organizados os dados brutos da pesquisa, 

procedeu-se à codificação de todo o material, visando a intenção da análise de 

conteúdo, através de categorias temáticas. O processo foi longo e minucioso, 

diga-se complexo, tendo sido várias vezes refeito até conseguir significações 

que melhor traduzissem a essência dos textos. Na verdade, os códigos não 

são mais do que juízes do codificador, exigindo conhecimento profundo do 
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material a ser codificado, concentração, perspicácia, sensibilidade e 

distanciamento de concepções anteriores, de forma a não desvirtuar ou 

enviesar o sentido dos conteúdos brutos, que traduzem as acepções de 

sujeitos vários sobre um mesmo objecto investigado. 

Segundo Pêcheux (1993, apud Caregnato & Mutti, 2006, p. 65) o método 

de categorias temáticas procura encontrar:  

“uma série de significações que o codificador detecta por meio de indicadores 

que lhe estão ligados; […] em função do julgamento do codificador […] o que 

exige qualidades psicológicas complementares como a fineza, a sensibilidade, 

a flexibilidade, por parte do codificador para aprender o que importa”. 

 

Seguido da codificação, o método determinou o procedimento da 

enumeração, o que permitiu o agrupamento dos códigos em categorias que   

podem consultar-se nos quadros 6 e 7. 

- A terceira etapa designada de tratamento dos resultados e 

interpretação, consistiu no processo da categorização e da sub-categorização. 

Para Bardin (2008, p.117), “trata-se de uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento, segundo o género”. Assim, Os textos foram decompostos em 

unidades semânticas e depois agrupadas em categorias e sub-categorias 

temáticas, resultado de um processo de análise de conteúdo e exercício de 

analogia que permitiu identificar as identidades de assunto das diferentes 

unidades, reagrupando-as (Bardin, ob. cit.). Como realça Cação (2008), outras 

formas de unidades de registo podem ser palavras-chave, adjectivos, objecto, 

substantivas, ou mesmo verbos, pelo que opção pelo tema, constitui uma 

decisão analítica do codificador. Campos (2004 p.613) caracteriza as 

categorias como: 
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Como grandes enunciados que abarcam um número variável de temas, 

segundo seu grau de intimidade ou proximidade, e que possam através de sua 

análise, exprimirem significados e elaborações importantes que atendam aos 

objetivos de estudo e criem novos conhecimentos, proporcionando uma visão 

diferenciada sobre os temas propostos. 

 
As categorias utilizadas no estudo tiveram, inicialmente, natureza 

apriorística, pois partiu-se de algumas categorias pré-definidas, tendo em conta 

os objectivos e os interesses da investigação. A vantagem que a prática se 

revelou das categorias apriorísticas foi o facto de ter permitido maior 

afunilamento dos guiões das entrevistas às questões de partida do estudo e os 

objectivos pretendidos. Entretanto, a pesquisa possibilitou um amplo leque de 

informações que nem sempre se enquadraram nas categorias apriorísticas, o 

que ditou o recurso à definição de novas categorias- as não apriorísticas. 

A fase de categorização é, também, muito exigente pelos desafios que 

coloca ao investigador em matéria de análise do material, fazendo e refazendo, 

sem nunca perder de vista os objectivos do estudo. Embora haja um método 

que orienta os procedimentos do investigador e, hoje existem ferramentas 

electrónicas que facilitam o trabalho da organização, o sucesso da 

categorização é, sempre mérito do investigador. Afirma Franco (1986), não há 

fórmulas mágicas que orientam o investigador no processo da categorização, 

vai depender da sua competência técnica e científica, bem como da sua 

experiência. 

Sustentado nos pressupostos teóricos, a problemática que norteou a 

investigação e os objectivos previstos, a análise do conteúdo das entrevistas 

dos grupos focais e das observações naturalistas estruturou-se sobre dois 

grupos de categorias, partilhadas em sub-categori 
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Quadro 5- Categorias do Estudo do Grupo A 

 

GRUPO A 
 

Representações da Mulher e Políticas da sua inserção ócio-económica, Política e Cultural 

CATEGORIAS: CATEGORIAS: 

1 Mulher 
1.1 Auto-estima (Auto-conceito) 
1.2 Mentalidade sobre a Mulher 
1.2.1 Mentalidade menina 
1.2.2 Mentalidade rapaz) 
1.2.3 Mentalidade Senhoras  
1.3 Empoderamento da mulher 
1.4 Expectativas da mulher 
1.5 Papel social da mulher 
1.5.1 Mulher como chefe de família 
1.5.2 Participação da mulher na vida pública 
1.5.3 Participação da Mulher na Politica 
1.6 Valor social da mulher 
1.6.1 Situação social da mulher 
1.6.2 Cultura 
1.6.3 Visibilidade da mulher 
1.7 Gravidez precoce 
1.8 Políticas públicas param a mulher 
1.9 Parcerias Público/Privadas de promoção 
da mulher 

 
2 Género  
2.1 Conceito de género 
2.2 Educação Género 
2.3 Equidade de género 
2.4 Igualdade de género 
2.5 Relação género 
2.6 Representação de género  
2.7 Abordagem género 
2.8 Violência Baseada no Género 
 
 
 

 
 
3 ONGs 
3.1 Papel das ONGs 
3.2 Impacto das ONGs 
3.3 Partidarização das ONGs 
3.3.1 MORABI 
3.3.2 OMCV 
3.3.3 VERDEFAM  
3.4 Parceria entre o Governo e as ONGs 
3.4.1 MORABI 
3.4.2 OMCV 
3.4.3 VERDEFAM  
3.5 Papel do Governo 
3.6 Articulação entre as ONGs 

 
4. Educação 
4.1 Educação escolar 
4.2 Educação família/informal 
4.3 Relação Educação Formal/Informal 
4.4 Educação da Mulher 
4.4.1 Estereótipos sobre a mulher 
4.4.1.1 Estereótipos de profissões  
4.4.1.2 Estereótipos do trabalho doméstico 
4.4.2 Discriminação da mulher 
4.4.3 Formação 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro   6- Categorias do Estudo do Grupo B 

 
GRUPO B 

Relação Género e Politicos de Equidade 
 

CATEGORIAS: CATEGORIAS: 

5 ICIEG 
5.1 Missão  
5.2 Objectivos  
5.3 Programas  
5.3.1 Empoderamento da mulher 
5.3.2 Educação 
5.4 Papel  
5.5 Público-Alvo  
5.5.2 Discriminação baseada no género 
5.6 Perfil  
5.7 Impacto  
5.8 Parcerias 
5.8.1 Câmaras municipais  
5.8.2 Ministério de Educação 
5.8.3 INE 
5.8.4 Público/Privado 
5.8.5 ONGs 
5.8.5.1 Dificuldades 
5.9 Estratégias 
5.10 Produção de conhecimento 
5.11 Evolução 
5.12 Conquistas (e Ganhos) 
5.12.1 Conquistas no âmbito VBG 
5.13 Obstáculos  
5.14 Perspectivas e Desafios 6 MORABI 
6.1 Missão 
6.2 Objectivos 
6.3 Programas 
6.3.1 Morabi empoderamento da Mulher  
6.3.2 Morabi Educação 
6.3.3 Micro-crédito 
6.3.3.1 Acesso 
6.3.3.2 Abrangência  
6.3.3.3 Indicadores de realização 
6.3.3.4 Inovação 
6.3.3.5 Áreas de Aplicação 
6.3.3.5.1 Áreas de Risco 
6.3.3.6 Dificuldades 
6.3.3.7 Metodologia 
6.3.3.7.1 Estratégias  
6.3.3.8 Evolução 
6.3.3.9 Experiência de sucesso 
6.3.3.10 Taxa de reembolso 
6.3.3.11 Vantagens  
6.3.4 Saúde Sexual reprodutiva 

 
. 6.4 Papel 
6.5 Público-alvo  
6.5.1 Discriminação política  
6.5.2 Discriminação baseada no género  
6.6 Ideologia 
6.7 Perfil 
6.8 Impacto  
6.8.1 Micro-crédito 
6.9 Parcerias  
6.9.1 ICIEG 
6.9.2 OMCV 
6.9.3 VERDEFAM  
6.10 Estratégias 
6.11 Produção de conhecimento 
6.12 Evolução 
6.13 Conquistas e Ganhos 
6.14 Obstáculos  
6.15 Perspectivas e Desafios7 OMCV 
7.1 Missão 
7.2 Objectivos 
7.3 Programas  
7.3.1 Educação 
7.3.1.1 Educação Género 
7.3.2 Saúde Sexual e Reprodutiva  
7.3.3 Micro-crédito 
7.4 Papel 
7.5 Público-alvo 
7.5.1 Discriminação política 
7.5.2 Discriminação baseada no género 
7.6 Ideologia 
7.7 Perfil 
7.7.1 Estrutura e funcionamento 
7.8 Impacto  
7.9 Parcerias  
7.9.1 Público-privados 
7.10 Estratégias 
7.11 Produção de conhecimento 
7.12 Evolução  
7.12.1 Organização de Massa  
7.12.2 Inovações 
7.13 Conquistas e ganhos 
7.14 Obstáculos 
7.15 Perspectivas e Desafios 
 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 6 Categorias do Estudo do Grupo B -Continuação 

 

GRUPO B 

Relação Género e políticas de equidade 

8 VERDFAM 
8.1 Missão 
8.2 Objectivos  
8.3 Programas  
8.3.1 Educação  
8.3.2 Saúde Sexual e Reprodutiva  
8.4 Papel 
8.4.1 Opinião da rapariga  
8.4.2 Opinião do rapaz 
8.5 Público-alvo 
8.5.1 Discriminação política  
8.5.2 Discriminação baseada no género  
8.6 Ideologia  
8.7 Perfil  
8.8 Impacto  
8.9 Parcerias  
8.10 Estratégias  
8.10.1 Acesso aos programas  
8.11 Produção de conhecimento  
8.12 Evolução  
8.13 Conquistas  
8.14 Obstáculos  
8.15 Perspectivas e Desafios 

Fonte: Elaboração própria 

 

As categorias de análise foram definidas procurando as 

correspondências com o problema que desencadeou o estudo, a pergunta de 

partida e os objectivos que se assumiu procurar respostas, tendo estes, por 

sua vez desdobrado em várias facetas do estudo, conforme se esquematiza a 

seguir: 

Problema (P): A problemática de inserção socio-económica e cultural da 

mulher cabo-verdiana no processo de desenvolvimento tem ocupado 

relevância significativa na produção legislativa e nas políticas públicas Apesar 

das conquistas significativas em alguns domínios em que a mulher cabo-

verdiana conseguiu atingir a paridade com o homem, nomeadamente, na 

educação e no executivo, a discriminação no mercado de trabalho, a maior 
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taxa incidência do desemprego e da pobreza feminina, a violência baseada no 

género e a fraca participação da mulher na política são desafios que 

demandam uma visão integrada e políticas holisticas de intervençãoe privadas, 

desde a Independência de Cabo Verde, em 1975, à actualidade. 

Pergunta de partida (PP): As políticas, programas, metodologias de 

intervenção social implementadas pelas ONGs femininas em Cabo Verde e 

pelo Governo ajustam-se às especificidades e necessidades da mulher cabo-

verdiana, tendo em conta seu contexto cultural e sócio-económico? 

O problema e a pergunta de partida desdobram-se nas seguintes facetas  

(F) de investigação do objecto de estudo, que se correspondem aos 

objectivos já explícitos no tópico 4.1.desta Tese. 

F1- Conhecer as representações das ONGs e do ICIEG sobre género, a 

educação e a situação da mulher cabo-verdiana. 

F2- Conhecer os programas de Educação para a cidadania da mulher 

cabo-verdiana promovidos pelas ONG e pelo ICIEG. 

F3 - Saber sobre a articulação de políticas públicas e privadas na 

inserção socioeconómica e cultural da mulher cabo-verdiana. 

F4- Recolher percepções das beneficiárias sobre a eficácia das ONG’s e 

OG’s. 

F5- Conhecer os materiais de informação publicitários produzidos. 

F6- Conhecer as Perspectivas Futuras das ONGs e OGs. 

F7- Diagnosticar as representações de género. 

F8- Conhecer os paradigmas e estratégias de Educação para igualdade 

e equidade de género utlizadas pelas entidades públicas e privadas em 

Cabo Verde. 
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F9- Apurar os estereótipos e preconceitos nas relações de género. 

F10- Conhecer as percepções sobre a pertinência e eficácia dos 

materiais de informação das políticas de relação género e equidade. 

 

Quadro 7 Correspondência entre as categorias, problema e facetas do grupo A  

CATEGORIA - A 
PROBLEMA, PERGUNTA DE 

PARTIDA E FACETAS 

 
1. Mulher 

 
P,PP,F1, F7, F8, F9,F10 

2. Género P,PP,F7,F8,F9,F10 

3. ONGs P,PP,F1,F2,F3,F4 

4. Educação P,PP,F8 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 8 - Correspondência entre as categorias, problema e facetas do grupo B  

CATEGORIA B PROBLEMA, PERGUNTA DE 
PARTIDA E FACETAS 

5.ICIEG P, PP, F1,F2, F3,F4, F5,F6,F8,F10 

6.MORABI P,PP,F1,F2, F3,F5,F6,F8,F10 

7.OMCV P,PP,F1,F2,F3,F5.F6, F8, F10 

8.VERDFAM P,PP,F1,F2,F3,F5.F6, F8, F10 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Visando maior delimitação possível do estudo, procurou-se, igualmente 

a correspondência entre as categorias de análise e os objectivos que se 

preconizou alcançar. 

Assim, ponderou-se o objectivo geral que visou abrir discussões 

relativas à natureza de articulação das políticas públicas e privadas em Cabo 

Verde, voltadas para a inserção da mulher no desenvolvimento e combate a 

todas as formas de violência baseada no género, no que se refere aos 

aspectos educativos, jurídicos, históricos, económicos, sociais e culturais. 

Bem como objectivos específicos, assim delineados: 
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OE1. Apresentar uma retrospectiva histórica das políticas de relação 

género, públicas e sociais, adoptadas em Cabo Verde no período que 

antecedeu a independência nacional, com realce para os desafios emergentes, 

tendo em conta a necessidade de desconstrução das tradicionais 

representações e concepções que dificultam o projecto democrático nacional. 

OE2. Inventariar o código legislativo de proposição da paridade dos 

direitos humanos do homem e da mulher em Cabo Verde, apresentando uma 

análise crítica dos trinta e cinco anos de aplicação dos normativos para a 

realização democrática. 

OE3. Comparar as políticas públicas e privadas de inserção sócio-

económica e cultural da mulher cabo-verdiana no desenvolvimento, 

evidenciando as articulações, complementaridades, sobreposições, possíveis 

desajustes e contradições entre estes dois níveis de intervenção democrática. 

OE4. Comparar as abrangências de intervenção de intervenção das 

ONGs MORABI, OMCV, VERDEFAM e o ICIEG no campo das políticas 

promotoras de igualdade de género e reforço das capacidades da mulher. 

OE5. Propor metodologias de construção de redes sociais de âmbito 

público e privado, governamental e não-governamental como uma 

possibilidade concreta, capaz de efectivar o projecto da universalização e 

paridade dos direitos e das oportunidades de desenvolvimento do homem e da 

mulher em Cabo Verde. 
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Quadro 9- Relação entre Categorias e Objectivos 

CATEGORIAS – GRUPO A OBJECTIVOS 

1.Mulher OE1,OE3, OE5 

2. Género OE3,OE4,OE5 

3.ONG OE3, OE4, OE5 

4.Educação  

CATEGORIAS – GRUPO B OBJECTIVOS 

5.ICIEG OE3, OE4,OE5 

6.MORABI OE3,OE4,OE5 

7.OMCV  

8.Ver  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 10 Correspondência entre as Facetas e os Objetivos 

GRUPO A: REPRESENTAÇÕES DA MULHER E POLÍTICAS DA SUA INSERÇÃO 
SOCIOECONÓMICA, POLÍTICA E CULTURAL 

FACETAS OBJECTIVOS 

1 - Recolher representações das ONG e do ICIEG sobre 
a educação e a situação da mulher cabo-verdiana                                                                                             

OE3,OE2,OE4 

2 - Conhecer os programas de Educação para a 
cidadania da mulher cabo-verdiana promovidos pelas 
ONG e pelo ICIEG 

OE2, OE3, OE4,  

3 - Saber sobre a articulação de políticas públicas e 
privadas na inserção socioeconómica e cultural da 
mulher cabo-verdiana 

OE2, OE3, OE4 

4 - Recolher percepções das beneficiárias sobre a 
eficácia das ONG’s e OG’s 

 

5 - Conhecer os materiais de informação publicitários 
produzidos 

OE1, OE3, OE4 

6 - Conhecer as Perspectivas Futuras OE2, OE5,  

GRUPO B: RELAÇÃO GÉNERO E POLÍTICAS DE EQUIDADE 

FACETAS OBJECTIVOS 

1 - Representações das ONG e do ICIEG sobre género, 
a educação e a situação da mulher cabo-verdiana                                                                                             

OE1, OE2, OE4 

2 - Diagnosticar as representações de género OE1 

3 - Conhecer os paradigmas e estratégias de Educação 
para igualdade e equidade de género utlizadas pelas 
entidades públicas e privadas em Cabo Verde. 

OE1,OE4, OE5, 

4 - Apurar os estereótipos e preconceitos nas relações 
de género 

OE1 

5 - Conhecer as percepções sobre a pertinência e 
eficácia dos materiais de informação das políticas de 
relação género e equidade 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Blasco e Pérez (2007, p. 73) defende que “estas tareas no cosntituyen 

un processo lineal de análisis en el que las acciones se suceden unas a otras 

como compartimentos estancos, sino que, a veces, pueden darse de manera 

simultânea a lo largo del proceso”. A postulação desses autores sustenta os 

procedimentos metodológicos aplicados neste trabalho, na medida em que 

embora se tenha cumprido todas as etapas da análise de dados, observou-se 

flexibilidade, revisão contínua e simultaneidade dos procedimentos. 

 

4.5.3 Aplicação da ferramenta informática da análise 

qualitativa: AQUAD 

 

A análise de conteúdo é, inquestionavelmente, um processo intelectual e 

tem no investigador o seu principal instrumento. Entretanto, como instrumento 

facilitador da análise é o dispositivo de registos, na realização desta pesquisa 

utilizou-se um programa informático (AQUAD) sem prejuízo ao recurso lápis e 

papel que foram instrumentos de registos transversais ao longo do processo de 

recolha dos de dados, bem como de codificação, não obstante o programa 

permitir estas aplicações. Como afirmam Blasco e Pérez (2007, p.74) “sea cual 

fuere el sistema utilizado para proceder al análisis de los datos -manual o 

informatizado- existen actividades comunes a ambos procedimentos”. Neste 

trabalho, e como sustentam os autores, a leitura dos documentos, a elaboração 

das categorias e codificação fizeram-se com os dois recursos em 

complementaridade: o manual e o informático. 
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AQUAD é um programa informático de análise de dados qualitativos, 

desenvolvido pelo alemão Gunter Haber, tendo considerado o programa 

apropriado para a construção de teorias, com base em dados objectivos. 

O Programa AQUAD FIVE, lançado por Huber no ano 2000 foi utilizado 

neste estudo como uma valiosa ferramenta complementar no processo de 

análise dos textos, resultantes das entrevistas individuais, dos pontos focais e 

das notas de campo. Em primeiro lugar, pela eficácia e rigor com que auxilia o 

investigador na sistematização, ordenação e organização do material recolhido, 

visando a sua transformação em resultados da investigação. Em segundo 

lugar, pelo leque de possibilidades que a ferramenta disponibiliza na análise de 

textos, sobretudo, quando estes são extensos e complexos. Assim, seguiu-se 

os seguintes passos (ver Figura 12) na aplicação da ferramenta AQUAD para a 

análise do material recolhido. 

Figura n.º 12 - Aplicação de AQUAD na análise de conteúdo 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A preparação dos textos para serem introduzidos o programa consistiu 

na transcrição das entrevistas individuais e colectivas, bem como organização 

textual das notas de campo e das imagens. Todo o material foi convertido em 

linguagem ASCII e aplicada as normas de formatação aos textos, de forma a 

serem aceites no programa. Esse passo consistiu na escolha da fonte Caurrier 

New, tamanho 11, na retiração dos acentos das palavras, eliminação dos 

parágrafos e justificação dos textos à esquerda, seguido da revisão cuidadosa 

do material, posteriormente guardados do computador. Muita atenção foi 

dispensada para assegurar a ética da investigação, substituindo os nomes e 

instituições por códigos, de forma a garantir o anonimato das declarações, 

acordado previamente á entrevistas. 

A introdução do material no Programa AQUAD que consistiu na criação 

dos projectos e respectivos ficheiros, com os respectivos nomes, conforme as 

normas do programa, para onde se transportou o material previamente 

preparado. Criou-se um projecto, com a designação de Filo.nam, o qual se 

armazenou os seus respectivos ficheiros, dando origem a um catálogo de 

ficheiros que ficaram guardados e utilizáveis, conforme ilustra o exemplo, 

quadro 15. 

 

Quadro 11- Catálogo de ficheiros 

FICHEIROS 

PROJECTO Filo.nam 

ONG Instituições Publicas Opinião 

ONG.001 IPUB.001 OPIN.001 

ONG.002 IPUB.002 OPIN.002 

ONG.003 IPUB.003 OPIN.003 

ONG:004 IPUB.004 OPIN.004 

ONG.005   

ONG.006   

Fonte: Elaboração própria, a partir das entrevistas no quadro da pesquisa. 
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Como se observa no quadro 15, dentro do projecto Filo.nam criou-se 17 

ficheiros que se distinguem entre si pela extensão, traduzida em três dígitos, 

tendo os ficheiros, em comum, a base constituída por três caracteres que 

nunca deverão ser mais do que cinco. O catálogo de ficheiros permite realizar 

um conjunto de operações analíticas, como estabelecer comparações e 

relações, contar palavras e códigos, ordenar dos dados de análise, etc. Por se 

ter optado pela estratégia de codificação em dois tempos, todo o material 

importado para o AQUAD, extraído em texto já com enumeração das linhas 

feita automaticamente pelo programa, foi impresso para viabilizar o processo, 

conforme ilustra o exemplo da figura 13. 

 

 

Figura 13 - Exemplo de texto preparo para codificação 
 

 
               Fonte: Extracto do Relatório de um Grupo Focal.03 

 

O processo de codificação, etapa determinante dos resultados da 

investigação, foi da inteira sensibilidade e competência da investigadora. Na 

presente pesquisa utilizou-se a estratégia de codificar o material fora do 

AQUAD, em texto impresso, para depois se fazer dentro do programa, por 

sentir maior segurança e destreza no procedimento. A codificação exigiu várias 

leituras do material impresso, a apropriação do conteúdo no seu todo, para 
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depois identificar segmentos de textos considerados significantes e 

correspondentes às categorias de análise previamente definidas, atribuir 

significados e atribuir símbolos para representar as unidades de significado 

(Miles e Huberman, 1994). Como se observa na Figura14, o segmento de 

texto, correspondente às linhas entre 32 a 42, foi codificado com um símbolo 

numérico “1.1”, dando significado ao auto-conceito ou auto-estima da mulher. 

 

Figura 14 - Exemplo de texto codificado 
 

 

Fonte: Extracto do Relatório do Grupo Focal 03 

 

Contudo, conforme já se assumiu anteriormente, sem prejuízo às 

categorias previamente estabelecidas, a flexibilidade do programa permite, 

indutivamente, a criação de outras categorias durante o processo de 

codificação (Cfr. o exemplo da Figura 13). 

Utilizou-se códigos conceptuais e sequenciais, de forma a permitir estabelecer 

a relação entre os diferentes segmentos de textos criados dentro de uma 

mesma categoria, a relação entre as opiniões e as categorias de análise, 

perguntas de partida e objectivos do estudo, acreditando-se poder conseguir 

maior consistência das análises, conforme o exemplo ilustrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Exemplo de três códigos conceptuais e sequenciais 

 
Fonte: Extracto retirado de entrevista com técnica do ICIEG. 
 

O programa permitiu extrair relatórios oferecendo várias possibilidades 

de análise: 

(i) Extrair segmentos de textos relativamente a um mesmo código, 

provenientes de diferentes relatórios, agrupá-los, analisa-los, 

conceptualizar e teorizar. O exemplo ilustrado nos extractos seguintes 

dão conta como foi possível, a partir do material recolhido de várias 

entrevistas, recolher elementos que, triangulando com outras fontes, 

permitiu a teorização sobre o auto-conceito e auto-estima da mulher 

cabo-verdiana. 

(ii) Fazer relações entre os objectivos do estudo, a partirde segmentos 

de textos extraídos. 

(iii) Associar categorias de análise, compará-las e teorizar sobre as 

diferentes facetas de análise. 
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Segue, assim, para encerrar este capítulo metodológico, um exemplo 

das possibilidades de análise das entrevistas realizada no processo, exemplos 

de excertos de entrevistas. 

OPIN.001 

35 encontraram. E as vezes tem algumas tem algumas mulheres 
36 que em ternos de auto-estima nao tem aquela forca para 
37 enfrentar o problema e acabam por entrar em outro problema 
38 que e o alcoolismo. Hoje nos temos nesse momento muitas 
39 mulheres a entrarem para o mundo do alcool. Muitas delas e 
40 puro desespero, nao tem como sustentar a familia, ja mudou 
41 de dois a tres pais de filhos que nao consegue ajuda-las e, 
42 acabam muitas vezes por serem agredidas, entao acabam por 
43 encontrar esta saida que e beber para esquecer. Eu acho que 
44 nos. Se eu tivesse tempo e dinheiro eu ia fazer um estudo 
45 no concelho do Tarrafal que e um concelho que tem muito 
46 problema do alcoolismo ao nivel da familia feminina, ou 
47 seja chefiada por mulher e se tivesse de estudar o faria 
48 para estudar a origem desse fenomeno e ver como solucionar 
49 o problema. Portanto o valor social da mulher pode ser 

  

OPIN.002 

2 gosto de ser. A minha vida e normal. Tenho conseguido 
3 realizar as coisas que eu quero. Algumas vezes mais faceis 
4 e outras vezes nao. Sou mulher, tenho vida, tenho saude, 
5 tenho familia e sou feliz. Nao tenho tudo, mas quem tem? 
6 Contento-me com o que tenho e peco a Deus para me dar saude 
7 e conseguir trabalhar para mim e os meus filhos, dar-lhes 
8 escola. Hum ... Dificil falar de mim. Mas acho que vivo bem 
9 Sou feliz. Trabalho, tenho saude. Procuro fazer bem. Acho 
10 que sou muito util na sociedade porque sou mulher embora 
11 nem sempre a sociedade nos da o valor e o governo apoia 
12 pouco. Gosto de ser mulher. Se pudesse escolher seria 
13 mulher. A mulher tem de respeitar a si propria. O respeito 
14 que o homem tem para mulher depende tambem da forma como a 
15 mulher se valoriza. Hoje o homem nao pode sustentar a 
16 mulher porque tem os mesmos direitos... Agora se a gente 
17 cruzar os bracos, ficar de perna estendida tens de sofrer 
18 abusos. Eu gosto de ser independente e acho que tenho sido 
19 util. Sou boa mae, boa filha e boa companheira...e isso que 
20 eu penso de mim, o resto ,  os outros e que acham. O meu 
21 balanco e positivo.   

  

32-42: 1.1     OPIN:003               
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32 mulheres e sou mulher. Tenho tido altos e baixos na vida, 
33 mas penso que se fosse homem tambem teria acontecido igual 
34 ou pior (risos). Sou cidada e preocupo-me em ser boa 
35 cidada. Trabalho, amo a minha familia, os meus filhos e 
36 procuro ser independente. Emprego, nao consegui mas vou 
37 rocando com a vida. Nao ha emprego para homens tambem, Ate 
38 acho que desenrascamos melhor que os homens. Com uma 
39 banheira viramos. Bem, nao tenho muito a acrescentar. Nao 
40 sofro por ser mulher, mas nao recebo favores por ser 
41 mulher. Tudo o que eu sou lutei por ele, assim como tudo o 
42 que me nao tem acontecido bem sou bem responsável.  
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CAPÍTULO V - A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 

INSTITUTO CABOVERDIANO PARA IGUALDADE E EQUIDADE 

DE GÉNERO 

_____________________________________________________ 

 
 

Reclusas no mundo doméstico, circunscritas ao silêncio do mundo privado, 

elas não teriam uma história (Vasconcelos, 2005, p. 2). 

  

Discursos que incluem a problemática de género são muito recentes em 

Cabo Verde, encontrando-se numa fase embrionária cujo debate em torno do 

conceito ocupa espaços restritos da massa intelectual e da política nacional. 

Aliás, o caso de Cabo Verde neste aspecto não é singular, tratando-se de uma 

realidade mundial que o Século XX trouxe o bafejo da mudança, com a 

(re)definição do conceito pela ONU, a sua veiculação em diplomas 

internacionais como a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW, 1979), a Plataforma de Acção de 

Beijing (1995)56 e Objectivos do Desenvolvimento a Milénio (ODM, 2005), a sua 

integração nos programas de desenvolvimento mundial, bem como o enfoque 

que é dado ao tema nos fóruns Internacionais de discussão e decisões sobre a 

situação da mulher no mundo. 

                                                 
56

 A Plataforma de Acção de Beijing resultou da IV conferencia internacional da mulher 
promovida pela ONU. A Conferência intitulou-se “Acção para Igualdade, o Desenvolvimento e 
Paz” e com esse lema e propósito elaborou-se a Plataforma de Acção considerada a mais 
importante produzida pela ONU em matéria de género. Outras conferências mundiais (Nairobi, 
1985; Copenhaga, 1980; e México, 1975) para debater questões sobre a mulher e relação 
género foram promovidas pela ONU e muito contribuíram para maior equilíbrio social e mais 
atenção aos direitos da mulher. 
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5.1 Contextualização da Situação actual da mulher em Cabo 
Verde 

 

Como se explicou no primeiro Capítulo, factores de natureza histórica e 

cultural, nomeadamente a herança colonial esclavagista, a influência da religião 

cristã, com realce para o modelo de família cristã (por exemplo o conceito de 

casamento indissolúvel), associados ao analfabetismo e à cristalização de 

mitos como a da “fragilidade da mulher” e “superioridade masculina”, a 

mentalidade machista, arreigados em todas as esferas da vida pública e 

privada cabo-verdiana, caracterizam o contexto em que se debate e se investe 

em políticas de igualdade e equidade de género em Cabo Verde. Segundo Oria 

Segura e Oliveira Neves (2012, p. 248): 

 

The official discourse of successive Capeverdean governments since its 

Independence has been to ratify all types of international agreements 

which eliminate discrimination and promote parity and social justice. 

However, seeing the persistence in Capeverdean society of values which 

excludes women from their fundamental rights make more necessary 

which reveal the legal loophole and real practises which are delaying the 

achievement of the Milleniums Aims with regard to women  

 

Assim, se explicam os avanços significativas registados nas últimas 

décadas em matéria de género, com destaque para a educação e a 

representatividade no executivo, em que a paridade de género é uma realidade 

em Cabo Verde. Entretanto, a misoginia mantém-se em todos estratos da 

sociedade, ocupando uma relevância mais preocupante no meio rural, 

caracterizado por um maior conservadorismo, e onde o analfabetismo, o fraco 

acesso à formação profissional, à informação e ao mercado de trabalho é mais 

baixo.  
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As longínquas raízes da misoginia, demandam, pois, ampliar o campo 

de análise da situação jurídica e social actual da mulher cabo-verdiana, 

buscando na educação –formação  a única instituição capaz de, provocar a 

alteridade do status quo e do conceito tradicional da mulher. 

Carrilho (1997, p.169) ao tentar perceber as origens da misoginia na 

sociedade portuguesa afirma que “desde o antigo Egipto, passando pela Grécia 

e por Roma, na Idade Média, mesmo no Renascimento com todo aquele élan 

de redimensionamento humano, tratava-se de homem e não de mulher”. Seria 

eróneo, contudo, intentar a compreensão da misoginia em Cabo Verde, apenas 

pelo ângulo religioso.  

Da análise das Constituições da República Portuguesa de 1911 e de 

1933, dos respectivos Códigos Eleitorais, bem como dos Códigos Civis de 

1967 e de 1969, por exemplo, constata-se o poder do Estado na produção e 

reprodução da misoginia. O Código Eleitoral que foi revisto para evitar as 

ambiguidades da anterior, a de 1910, prevenindo de reivindicações 

semelhantes à da Carolina Ângelo, assim dizia:57 “São eleitores de cargos 

legislativos todos os cidadãos portugueses do sexo masculino, maiores de 21 

anos que estejam no gozo dos seus direitos cívico se políticos que saibam ler e 

escrever português e residam no território da República Portuguesa”. (Cap. 1, 

Art. 1º do Codigo Eleitoral de 1910). 

Efectivamente, a Constituição de 1911 que esteve em vigor até 1933, 

destaca-se das anteriores por ter alargado os direitos e as garantias a todos os 

cidadãos nacionais, excluindo qualquer distinção entre a nobreza e o restante 

                                                 
57

 Carolina Beatriz Ângelo, médica, viúva, activista de movimentos feministas, foi a primeira 
mulher a votar em Portugal em 1911. A ambiguidade deixada na Constituição de 1911 e o 
Código Eleitoral de 1910, ao atribuir o direito de voto a cidadãos portugueses, chefes de 
família, fez com que a activista exercesse um direito que só sessenta anos depois veio ser 
alargado às mulheres, ou seja, 25 de Abril de 1974. 
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da população. Entretanto, ao remeter o pleno gozo dos direitos aos princípios 

do direito público português, apesar do sufrágio ter sido alargado58, continuou a 

excluir as mulheres.  

Em Cabo Verde, à herança colonial e à ascendência da religião cristã na 

abordagem género, associadas ao analfabetismo no meio rural cujas taxas se 

mantiveram elevadas até os finais do Século passado, vincula-se mitos a 

respeito da mulher, condicionando o seu relacionamento com o género oposto. 

A ideologia cristã que sustenta que Deus fez Eva da costela de Adão, à luz dos 

interesses machistas, poderá explicar o mito da fragilidade da mulher, 

concomitantemente o mito da dependência, ao veicular o conceito de família 

cristã construída através da união indissolúvel. Uma leitura menos 

preconceituosa da origem bíblica de Eva podia dar uma conotação associada 

ao amor e à complementaridade do Homem e da Mulher, como sujeitos 

necessários para a existência e o progresso da humanidade. Efectivamente, 

nenhuns pais é capaz de desenvolver-se com metade da sua população 

privada dos seus direitos fundamentais. 

A Independência Nacional foi decisiva no virar da página da história da 

mulher cabo-verdiana. A primeira Constituição da República de Cabo Verde 

(1980) e as que a sucederam baniram todas as formas de discriminação e de 

exclusão da mulher, promovendo oportunidades da sua afirmação progressiva. 

Contudo, o quotidiano tem vindo a revelar ineficácia das leis quando não 

                                                 
58

A Constituição da República portuguesa que esteve em vigor até à instituição do Estado 
Novo, ao reconhecer os direitos públicos a todos os cultos exclui grande parte da população, 
tendo em conta elevada taxa do analfabetismo no Portugal de então, sendo a maior incidência 
no meio rural e mulheres. Em 1930, num total de 3 034 532 homens e 3 325 815 mulheres são 
declarados analfabetos 1 974 448 homens e 2 653 540 mulheres e como sabendo ler 1 281 
428 homens e 916 467 mulheres (Direcção Geral de Estatística, 1934: 4-5). No ano de 1940, 
numa população compreendida entre os 7 e os 13 anos, em 557 770 mulheres, encontramos 
apenas 276 187 a saber ler, 144 541 a frequentar a instrução primária e 44 570 tendo-a 
concluído (Instituto Nacional de Estatística, 1945: 66). Cabo Verde, ao ascender á 
Independência em 1975, 70% da sua população era analfabeto. 
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acompanhadas de medidas públicas e privadas que suscitam novas relações 

de poder entre o homem e a mulher, fundadas na igualdade de oportunidades 

e susceptíveis de fomentar a (re)inserção da mulher no desenvolvimento.  

 A verdade é que, enquanto no meio urbano uma pequena elite de 

mulher tem, nos últimos anos, afirmado o fulgor da sua inteligência e firmeza 

do seu espírito, desempenhando papéis e funções antes reservados aos 

homens, no meio rural a mudança tem sido mais lenta. As relações de género 

persistem, com muita acuidade, como relações do poder do masculino sobre o 

feminino, sobretudo nas esferas sociais com níveis de instrução e de formação 

mais baixas, cuja concentração mais acentuada é o meio rural ou o no urbano 

ruralizado. Apesar do grande progresso que se vem registando, 

progressivamente, no domínio da educação, o analfabetismo continua a afectar 

principalmente as mulheres. De acordo com os dados do INE (2010) continua-

se a registar uma maior taxa de alfabetização masculina, na razão de 87% para 

homens e 77% para mulheres, atingindo a população acima dos quinze anos. 

Estes dados são indicadores de algum progresso, comparativamente aos 

dados do ano 2000 (INE, 2000) que apontam uma taxa masculina de 

alfabetização de 83% contra 67% feminina. Partindo do pressuposto da 

relevância da educação, os números são indicadores do desequilíbrio de 

poderes. A mesma fonte ilustra a situação de subordinação da mulher no 

tocante às actividades económicas, uma realidade que não se dissocia do 

factor educação/formação. Com efeito, de acordo com os dados de INE (2011) 

43,3% da população feminina exercia uma actividade geradora de rendimento, 

enquanto 56,7% da população masculina, confirmando a falta de equidade de 

recursos e oportunidades baseadas no género. 
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A emigração para a Europa a partir dos meados do Século XX de grande 

contingente da população rural, na maioria homens, cujas secas cíclicas 

remeteu ao agravamento do desemprego e pobreza, traduziu em 

oportunidades e desafios para a mulher rural cabo-verdiana. Góis (2006, p. 9) 

assegura que “o principal período da emigração cabo-verdiana ocorreu entre 

1963-1973 com uma média de 9.724 indivíduos que saíam anualmente do país, 

70% dos quais do sexo masculino”. 

Esta conjuntura favoreceu o espaço que a mulher cabo-verdiana 

necessitava para desmistificar a condição de “fraca” e de ser “inferior” que 

séculos de história a relegaram, constituindo-se um prenúncio da sua 

afirmação no espaço doméstico. Na ausência do marido ou “parceiro”59 se 

assumiu como chefe de família, ocupando-se da educação dos filhos, gestão 

dos recursos e das decisões familiares no quotidiano, integrando questões de 

natureza jurídicas, económicas e sociais  que até então lhe era vedade. 

 A partir da década de 1960, a emigração feminina para a Europa 

anunciou uma outra importante oportunidade para mulher cabo-verdiana, a 

inferir nos dizeres de Andall (1999, p. 72): 

 

Nos anos 60 inicia-se uma corrente migratória que escapa um pouco à 

lógica das tradicionais migrações cabo-verdianas para a Europa e é, em si 

mesmo, uma característica singular das migrações cabo-verdianas dos 

últimos 25 anos: a migração de mulheres cabo-verdianas para Itália. Este 

fluxo de emigração, constituído por indivíduos jovens, do sexo feminino na 

sua maioria, deveu-se ao encaminhamento levado a cabo pela igreja 

católica e aos seus apoios ao longo do percurso, nomeadamente em Lisboa 

e em Itália. 

 

                                                 
59

 Na ilha de Santiago utiliza-se o termo “parceiro” com o mesmo significado de companheiro 
para se referir ao cônjuge não unido pelo matrimónio.  
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As que emigraram, em contacto com outras vivências e modelos de 

relação género, se depararam com meios de empoderamento, de educação 

formal e não formal jamais conhecidos, desfazendo a teia de preconceitos 

alimentada pelas ideologias religiosas e políticas vividas na terra natal. 

Assegura-se ser uma conquista sem precedentes. Como diz Anderson (2001) a 

feminização dos fluxos migratórios é uma das modernas tendências das 

migrações internacionais contemporâneas. Para Góis (2008, p. 143): 

Foi a procura por parte do mercado de emprego de trabalhadoras para o 

serviço doméstico que constituiu o principal facilitador da migração laboral 

de mulheres imigrante e, especificamente, de cabo-verdiana para Itália, 

principalmente para as cidades de Roma, Nápoles ou Milão. 

 

O trabalho doméstico se converteu em valor material no país de 

imigração e a sociedade ocidental numa escola de vida. Esta experiência, com 

origem nas mulheres da ilha de S. Nicolau60, pelos impactos quantificáveis na 

qualidade de vida das famílias chefiadas pelas mulheres, foi, sem dúvida, 

significativo no processo de mudança de mentalidade e de mudanças na 

relação género no contexto familiar, todavia embrionária e de origens 

transnacionais. 

A violência perpetuada pelo homem contra a mulher companheira e ou 

esposa é, por exemplo, um outro factor inibitório do exercício da liberdade da 

mulher no seu processo emancipatório, movida por uma causa estrutural que 

                                                 
60

 A origem destas pioneiras era (quase) exclusivamente a ilha de São Nicolau. O primeiro 
grupo, de raparigas, terá sido constituído pelas catequistas da paróquia, pelo que são ainda 
hoje facilmente identificadas e consideradas como pioneiras pelos elementos da comunidade 
em Itália (Jesus, 1989). De acordo com os dados disponíveis, as primeiras mulheres a 
migrarem para Itália fizeram-no no início do ano de 1963. Sobretudo para as regiões de Roma 
e de Turim. Como comenta una de las propias protagonistas de este fenómeno: “A emigração 
cabo-verdiana para a Itália começou no início dos anos sessenta e não me parece que tenha 
havido chegadas de outras ilhas antes daquela data. A primeira menina de São Nicolau entrou 
na Itália em Janeiro de 1963. Em Setembro eu vim com outras duas companheiras minha todas 
da Vila [de Ribeira Brava] (centro principal da ilha) e a partir daí começou o grande êxodo das 
meninas para Itália. A iniciativa era, à época, dos padres Capuchinhos, depois uma rapariga 
chamou outra e assim por diante” (Entrevista. a Lalache,1984 in www.eurispes.com). 
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tem a ver com o modelo de sociedade patriarcal que ainda vigora em Cabo 

Verde, mas que instrumentos legais (pedagógicos, jurídicos e criminais) 

intentam corrigir. Refere-se, concretamente, à entrada em vigor em Março de 

2011 da Lei n.º84/2011 da Violência Baseada no Género (a Lei n.84 2011 

VBG), considerando este tipo de violência um crime público e sujeito a 

procedimento judicial, mediante a denúncia. A violência baseada no género é 

uma realidade cabo-verdiana, transversal a todos os estratos sociais, etários e 

geográficos que clama estudos sobre a eficácia das políticas. Não basta 

considerar crime e ou punir, mas requer informar, educar e formar em matéria 

da VBG para que ela possa cumprir o seu papel. Daí ser considerado um 

instrumento holístico no âmbito das políticas que visam a igualdade e a 

equidade de Género.  

Associado à VGB, o Laço Branco de Cabo Verde é revolucionário em 

matéria da luta e para os direitos humanos da Mulher. A Rede foi fundada em 

Junho de 2009, partiu da iniciativa de um grupo de homens de vários estratos 

etários, sociais e económicos, dispostos a se juntarem a outras instituições 

governantas e não-governamentais na luta para a erradicação de todas as 

formas de violência baseada no género e a igualdade social. 

Na política, sobretudo no executivo, a situação é relativamente positiva, 

com claros indícios de progresso. Desde 2008 que a tendência para caminhar 

para uma situação de paridade de mulheres e homens no Governo, enquanto 

no Parlamento e nos órgãos autárquico a mulher está em minoria, 15,2 % e 

22,2%, respectivamente (CNE e CNDHC:2010). 

Seguindo a análise feita por Marques (1993, p.15), falar de poder 

implica: 
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Sempre falar de uma minoria, de uma elite social […], de uma teia que 

relaciona indivíduos dotados com desiguais graus de poder e influência, 

prestigio e riqueza, revelando-se regularmente os privilegiados como um 

pequeno número face à vasta massa de cidadãos. 

 

 Os dados mais recentes foram publicados em 2008, resultam do 

Segundo Inquérito Demográfico de Saúde Reprodutiva (IDSR-II-2005), 

registam que cerca de 22% das mulheres cabo-verdianas já foram vítimas de 

alguma forma de violência. Os centros urbanos atestam cifras mais críticas, 

com uma média de 34% para a ilha do Fogo e de 30% para o centro urbano da 

Praia. 

A História é dialéctica, logo a história da mulher cabo-verdiana continua 

seguindo o seu progresso para a paridade de direitos e de oportunidades. 

Assim as políticas eficazes deverão ser aquelas que partem do pressuposto 

que se a realidade é diversa as ferramentas e estraté gias políticas deverão ter 

em conta a diversidade. Neste aspecto, Oria e Oliveira (ob. sit., p. ) afirmam: 

 los espacios donde se conserva más enraizada la cultura caboverdiana en 

su forma más genuina. Se trata de una realidad que exige procedimientos 

específicos de intervención educativa que, sin duda, las organizaciones 

gubernamentales y no guberanmentares debe estar bien habilitadas para 

conquistar la aceptación de esas comunidades y de transmitir mensajes 

capaces de romper las barreras de desarrollo socio-cultural y político de las 

mujeres que viven en ellas. 

 

5.2. Pressupostos da Igualdade e Equidade de Género de 
Cabo Verde 
 

Falar dos pressupostos da igualdade e da equidade de género em Cabo 

Verde compele à compreensão preliminar do próprio conceito de pressuposto. 
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Na verdade, existem muitas acepções do termo, entre as quais anunciadas por 

autores de referência na sociedade académica (Austin, 1990); Fillmore, 1972; 

Strowson, 1985; Ducrot, 1987; Koch, 2004), não sendo, todavia, unânimes 

entre si. Assim, tendo em conta o objecto em que se pretende aplicar o 

conceito nesta investigação, a definição de Ducrot (1987, p.77) que diz: 

“pressupor não é dizer o que o ouvinte sabe ou o que se pensa que ele sabe 

ou deveria saber, mas situar o diálogo na hipótese de que ele já soubesse” 

julga-se ser a definição que melhor orienta a busca dos pressupostos que 

sustentam as relações de igualdade e de equidade de género na vida privada 

cabo-verdiana. 

Torna-se, deste modo, incontornável evidenciar elementos do quotidiano 

das relações sociais que remetem a hipóteses sobre o valor social da mulher 

cabo-verdiana no contexto relacional privado. Repare-se que Ducrot considera 

“o pressuposto” enquanto duas partes coexistentes, sendo uma contendo uma 

informação explícita, extraída da realidade objectiva e outra com um conteúdo 

implícito ou subentendido, que reserva ao utente a possibilidade interpretativa e 

argumentativa. Entende-se, deste modo, que “pressuposto” não anuncia uma 

conclusão mas apresenta hipóteses e suscita análises e reflexões que 

permitem apreender ao máximo o objecto e dar-lhe um significado. 

Vale assim, trazer ao lume os aspectos que caracterizam a dualidade do 

valor social da mulher cabo-verdiana, em Cabo Verde61. O espaço privado e o 

espaço público são dois contextos específicos e diferenciados nos quais a 

                                                 
61

A referencia que e feita da mulher cabo-verdiana em Cabo Verde reporta-se ao facto, em 
primeiro lugar, da emigração feminina. A emigração feminina e significativa e este facto faz 
com que a mulher cabo-verdiana, nos pais de imigração, assimile outros valores e praticas que 
muitas vezes muda não só o seu status mas a sua própria mentalidade. Em segundo lugar, o 
fenómeno imigração feminina, cada vez mais crescente em Cabo Verde, importa valores e 
princípios do país receptor na matéria de relacionamento género traduzindo em situações 
diferenciadas. Na verdade, o objecto de estudo desta investigação cinge aos pressupostos da 
igualdade e equidade de género na vida pública e privada cabo-verdiana.   
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mulher e o homem agem, interagem e se realizam como pessoas, actores e 

actrizes sociais. O que se colhe desse quotidiano são reconhecimentos sociais 

diferenciados relativamente à acção nesses dois contextos, em função do sexo 

de cada actor ou actriz, nem sempre pautados pela justiça (Hirata, 1998; 

Kergoat, 1998).    

Embora o suporte filosófico que sustenta o valor social da mulher cabo-

verdiana no contexto privado das suas relações seja idêntico a os pressupostos 

que ainda hoje ditam as questões de igualdade e equidade de género nos 

contextos público, a forma e a natureza de manifestação ocorrem de forma 

diferenciada em cada um desses contextos. Deste modo, torna-se pertinente a 

compreensão do que se convenciona designar de espaço privado. O termo 

privado reveste-se de certa polissemia, passando pela ideia de privacidade, 

sigilo, reserva, recato, intimidade, resguardo e isolamento (Lewicki, 2003). 

Contudo, são termos cujos significados não expressam a dimensão da vida 

privada de um individuo tal como ela se realiza e se deseja como ideal. Sob 

esta perspectiva, Doneda (2008, p.142), amplia o conceito de vida privada, 

enfatizando a sua relação e importância na promoção do exercício da 

cidadania, definindo o contexto privado como: 

 
Espaço de liberdade com condições de desenvolvimento da própria 

personalidade, de modo que a pessoa não seja submetida a formas de 

controlo social que, em última análise, anulariam sua individualidade, 

cerceariam sua autonomia privada e inviabilizariam o livre desenvolvimento 

da personalidade. 

 

Com efeito, a situação da mulher é reflexo daquilo que tem sido o 

quotidiano das relações de género ao longo da história e o espaço doméstico e 

privado é, sem dúvida, a grande incubadora e veiculadora dos valores, atitudes 
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e práticas, não estando a mulher cabo-verdiana imune a isso. Presume-se que 

a busca dos pressupostos da equidade de género no contexto em que se 

desenrola este estudo mergulha-se no trama conceptual que desde sempre se 

construiu da mulher cabo-verdiana. 

 A sociedade cabo-verdiana nasceu de uma instituição escravocrata que 

se prolongou até o Século XIX. Uma historia marcada por uma longevidade de 

quatro séculos de escravatura e em que a abolição formal não trouxe liberdade 

e fim de escravização. A liberdade, igualdade e equidade são construções que 

se iniciam em 1975 quando o país se elevou a Estado-Nação, autónomo e 

independente.  

Desse recorte da História de Cabo Verde, percepciona-se importantes 

pressupostos que explicam a ausência, quase universal, da igualdade e 

equidade nas relações de género na vida privada cabo-verdiana. 

Tradicionalmente, a supremacia do homem sobre a mulher no espaço 

doméstico, do lar e da família foi uma evidência. De algum modo, a mulher 

esteve sob preponderância masculina, como filha, como esposa, ou como irmã, 

vivendo em função de servir a família, em uma relação muito desequilibrada de 

partilha de poderes e responsabilidades com o homem. Apesar da família 

cabo-verdiana ter passado por profundas alterações ao longo dos seus seis 

séculos de história, consequentemente ter alterado o papel da mulher (Lopes 

Filho,1995), ainda encontra-se cristalizado no seu modo vivendus valores 

tradicionais que feminiza os trabalhos domésticos, a fidelidade conjugal e os 

cuidados com as crianças, idosos e incapazes (Carreira, 1984), cerceando a 

mulher de oportunidades de cidadania e geração de rendas, fundamentais para 

o seu empoderamento e liberdade. Carreira, (ob.cit., pp.156-157), patenteia, 
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desta forma, os valores tradicionais da subalternização da mulher cabo-

verdiana na vida privada: 

 
O homem exerce um papel de relevo no seu agregado familiar e esse papel 

projecta-se na vida da segunda ou das outras amázias.[…] Por seu lado, a 

mulher tem a sua acção definida, sobretudo no tocante à orientação e 

educação dos filhos próprios e dos da comboça
62

 (ou comboças), quando 

necessário, e por vezes, dos próprios afilhados desde que órfãos, às lides da 

casa, carreto de água, apanha de lenha, auxílio nos trabalhos da lavoura, vigia 

do gado, criação de porcos e de aves, etc. 

 

Com base na documentação existente (Relatório de Cabo Verde 

Beijing+20, 2014; Censo 2010), concorda-se que sejam paradoxais os 

desequilíbrios que ainda persistem entre o poder efectivo da mulher cabo-

verdiana no espaço privado e o poder visível e socialmente reconhecido. Por 

outro lado, há a considerar-se o desequilíbrio entre a efectiva participação da 

mulher cabo-verdiana em actividades domésticas e a efectiva igualdade de 

poder, quando esta partilha a família com o conjugue. Com efeito, não obstante 

a mulher desde sempre se gastar em longas horas de trabalho com o fito de 

gerar o bem-estar do agregado, não tem sido comum assistir à conversão 

desse esforço em poder efectivo, mesmo em situações em que uma 

participação doméstica tivesse gerado receitas e rendas para o bem comum. 

De acordo com os dados do Inquérito sobre o Uso do Tempo (2012, citado no 

Relatório de Cabo Verde Beijing+20, 2014, p.28), 

 
Quando as mulheres trabalham de forma remunerada, tendem a acumular as 

tarefas remuneradas e as não remuneradas, arcando com o peso de uma 

dupla jornada. A sua carga total de trabalho (remunerado e não remunerado) 

representa 62% de todo o trabalho realizado em Cabo Verde, cabendo-lhes 

também a maior parte do trabalho não remunerado (56% versus 44%). 

                                                 
62

Comboça é um termo utilizado na ilha de Santiago de Cabo Verde para designar a amante  
do marido de outrem (casado ou não). 
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A sobrecarga no espaço privado do lar e da família, constitui um factor 

que tem atrasado o empoderamento económico e social da mulher (Rodrigues, 

2014)63, como se depreende dos dados que ilustram o desequilíbrio de género 

nas lideranças públicas (ver Tabela 9). Inequivocamente, existe uma relação 

bilateral e aritmética entre os pressupostos da igualdade de género na vida 

privada e na vida pública. Quanto maior é a desigualdade na vida privada, 

maior é na vida pública, aplicando-se a mesma fórmula para a situação inversa. 

 

Tabela 9 - Indicadores da desigualdade de género em Cabo Verde 

ÁREA DE PODER E 
TOMADA DE DECISÕES 

MULHERES HOMENS OBSERVAÇÕES 

Deputadas  21% 79% Legislativas de 2011 

Governo 8 8 Remodelação governamental 2014 

Órgãos do poder local 22% 78% Eleições autárquicas 2004 

Supremo tribunal de 
justiça 

20% 80% Dados de 2014 

Cargos de liderança na 
administração pública 

35% 65% Dados de 2014 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório do ICIEG - Cabo Verde Beijing 20+, 2014 

 

Descrição oitocentista sobre a vida quotidiana nas ilhas de Cabo Verde 

(Barcelos, 1899) dão conta o quão é remota a participação efectiva da mulher 

na vida privada, sem que esta se traduzisse em reconhecimento social ou 

poder. Portanto, admite-se considerar que a discriminação da mulher baseada 

no género em Cabo Verde seja tão antiga como a história deste país. Em 

situações múltiplas do quotidiano, o trabalho doméstico das escravas não só 

objectivou a funcionalidade da vida privada e do agregado familiar do dono, 

                                                 
63

 Entrevista na Televisão de Cabo Verde, Março de 2013. 
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como também era comum gerar mercadorias de troca, com impactos 

substanciais na economia doméstica, sobretudo, do dono. A cena descrita por 

Barcelos (ob.cit., p.36) traduz um dos muitos exemplos de lances dessa 

natureza: 

 
O modo daquela gente preparar o anil dá bem entender a falta de indústria. 

Mandam escravas ao campo com um grande balaio e outro maneiro. Estas, 

naqueles matos, escolhem um quem lhe parece, pois tem onde escolher, e 

ponde de parte o balaio grande vão com o pequeno na mão apanhando a folha, 

que já sabem ser mais verde, nem aquela que já declina para o amarelo, e com 

esta vão enchendo o grande vão para casa, e antes que esta folha comece a 

murchar a metem em um pilão em certas porções que já sabem, e com o pilado 

a machucam até ficar em massa, da qual forma um como de pão de cera do 

feitio e tamanho de um queijo flamengo. 

(…) há algumas pessoas que contratam e vivem deste negócio, então aqueles 

pães, depois de seco, vendem-se a dez reis cada um, e alguns vintém. 

 

A descrição testemunha o inegável valor social da mulher desde da 

génese da sociedade cabo-verdiana, cujo contributo no desenvolvimento e 

bem-estar dos agregados a que fez parte, extravasara o espaço privado, 

traduzindo a sua prestação em rendas de valor económico.                                                                                                     

       Se a equidade pressupõe justiça conforme a filosofia rawlsiana64, o desafio 

da igualdade e da equidade de género em Cabo Verde é um percurso que 

impõe quebrar barreiras secularmente cristalizadas nas mentes, exigindo para 

isso a transversalidade de políticas liberais65 em todos os sectores do 

desenvolvimento do país e com implicações na (re)educação para as relações 

humanas e na gestação de situações de igualdade de oportunidades 

                                                 
64

 Denominada justiça como equidade, Rawls (1998, p. 210) afirma que o objetivo da justiça 
como eqüidade “não é nem metafísico nem epistemológico, mas prático [...] é um acordo 
político informado e totalmente voluntário entre cidadãos que são considerados como pessoas 
livres e iguais”. 
65

 O liberalismo sustenta ideais que defende as liberdades individuais frente ao poder do 
Estado e prevê oportunidades iguais para todos (Bobbio, 2000).  
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(Henríquez, 1996; Lisboa, 2005), seja na escola, seja através de outros meios 

de educação de adultos (em sistemas regulamentados ou inclusivas através de 

exemplos e de mensagens que de forma explicita ou oculta transmitem os 

meios de comunicação). 

  Advoga-se, assim, a hipótese da natureza endémica, quiçá congénita 

da iniquidade nas relações género em Cabo Verde, cujas sequelas recalcadas 

encontram no espaço privado o nicho privilegiado. A mesma opinião é 

corroborada por Borges, Calengo, Galan e Coelho (2011, p.17) ao admitirem 

que: 

 
Cabo Verde, Angola e Moçambique herdaram o mesmo regime jurídico de 

gestão de recursos hídricos e fundiários, mesmo após a implantação da 

República [...]. Estes países vêm, pois, de uma tradição colonial jurídica que 

não reconhecia a igualdade de direitos entre homens e mulheres, em especial 

no que concerne aos direitos de acesso e controlo dos recursos naturais (terra, 

água, etc.) e dos direitos civis (matrimónio, herança e contratos). 

 

 Desta feita, a misoginia, por razões ideológicas, enraizadas no tempo 

histórico, norteou a relação do homem e da mulher durante todo o período em 

que Cabo Verde foi colonia portuguesa, estigmatizando-a e inferiorizando as 

suas potencialidades, não obstante a consciência da imprescindibilidade da 

sua existência no equilíbrio doméstico. O desequilíbrio de género na sociedade 

portuguesa da qual Cabo Verde fez parte tinha na educação o fundamento 

estrutural, como realça Sanches (1922, p.122)66: 

 

                                                 
66

Sanches escreveu as Cartas sobre a Educação da Mocidade em 1759/1760, onde ele realça 
o papel social da mulher confinado ao espaço doméstico cuja missão vinculava-se, entre outros 
á educação dos filhos. Neste sentido a mulher deveria receber uma educação esmerada em 
valores e princípios de forma a educar os homens para serem bons cidadãos. A mulher era 
educada para ser virtuosa e a virtuosidade estava em ser uma “boa mãe”, “uma boa esposa” e 
uma boa “dona de casa”. Trata-se, pois, de uma forma subtil de discriminação e do 
afastamento a mulher da vida pública. 
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O sexo feminino são os primeyros Mestres do nosso;todas as primeyras ideias 

que temos, provem da criação das mays, amas e ayas; e se estas forem bem 

educadas nos conhecymentos da verdadeyra Religiaõ, da vida civil, e das 

nossas obrigaçoens, reduzindo todo o ensino destas meninas Fidalgas à 

Geographia, à História sagrada e profana, e ao trabalho de maõs senhoril, que 

se prega no risco, bordar, pintar e estofar, naõ perderiaõ tanto tempo em ler 

novellas amorosas, versos, que nem todos saõ sagrados. 

  

Assim, com raízes que se mergulham na história escravocrata e colonial, 

como atestam as fontes, a justiça e a moral nunca foram apanágios das 

relações humanas em Cabo Verde, como ilustra Cabral (2013, p.75) ao 

indignar-se do facto de em pleno século XX “os povos da Guiné «portugueses» 

e das Ilhas de Cabo Verde estão submetidos à mais violenta exploração do 

homem pelo homem”, volvidos dois séculos da proclamação da igualdade e la 

liberdade pela filosofia das luzes. Como se depreende da assertiva deste 

filósofo uma sociedade que nasceu da escravatura e com ela conviveu quatro 

séculos, a igualdade e a equidade são, certamente, fenómenos que requerem 

a (re)educação das mentes e das atitudes, conforme confirma Bravo (2004, 

p.43): 

 
Nuestra tesis es qui si las mentes de quienes constituimos nuestro país han 

sido educadas por el sistema colonial para que sean funcionales a interesses 

extraños, lo que cabe es una compreensión de las in-satis-facionnes históricas 

que están “obnubilando” nuestras mentes: ellas nos darán pistas acerca de la 

lucha que debemos empreender para satisfacerlas (satis factum) desde 

nosotros mismos y por nososotros mismos.  Reeducar nuestras mentes 

significa entonces, lo reiteramos, reorientarlas para sintonizar com nosotros 

mismos, para girar em torno de nosotros, para que nosotros, los de este 

contexto multiple/diverso/diferente/intercultural seamos nueste eje y refrente 

natural. 
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Com efeito, é difícil falar em equidade e igualdade em uma sociedade 

quando na sua origem um ser humano é arrancado à força da sua terra, 

plantado por outrem em espaço alheio e dele, transformar-se mercadoria, 

objecto de prazer e da luxuria, força de produção e máquina de reprodução de 

outros infelizes.De forma mais explícita, Monteiro (citado por Carreira, 2000), 

situa esse desequilíbrio de poder, ou mesmo injustiça e imoralidade no espaço 

privado, descrevendo insidiosamente as relações do homem branco com as 

escravas e encontrando nessa forma de relacionamento o habitus de 

submissão da mulher pela via do sexo, supostamente, do mais forte: 

 
Diga-se de passagem que esse desporto da caça às mulheres, que ainda hoje 

perdura, vem desde os mais recuados tempos da escravatura, sua origem mais 

remota. As escravas, como qualquer alimária ou traste caseiro, faziam parte do 

património do seu senhor e dono, que as utilizava como melhor as aprouvesse, 

e dai o seu uso como instrumento do prazer, num desregramento que veio a 

tornar-se hábito e a que se deve a intensidade do ritmo em que se processou a 

miscigenação na ilha [do Fogo]. (Monteiro, citado por Carreira (ob.cit. p.422). 

 

 Nesse jugo terá iniciado o protagonismo, decerto paradoxal, da mulher 

cabo-verdiana em que se nota a sua centralidade e o seu poder de facto em 

todas as esferas do desenvolvimento doméstico, por um lado, a submissão e a 

inferiorização conceptual e jurídica, por outro lado. A relação género no espaço 

privado cabo-verdiano terá nascido dessa ambivalência e progressivamente 

será legitimada pelos valores e princípios da filosofia judaico-cristã, explicita 

nas políticas do Estado Novo que faz da mulher propriedade do homem e 

rainha do lar, tal como já foi desenvolvido neste trabalho. 

 Correia e Silva (1995, p.40), recorrendo-se de uma descrição 

quinhentista do sargento-mor Francisco de Andrade, enfatiza o método 
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cirúrgico utilizado na época para eliminar a mulher da orquestra social, 

remetendo-a para a categoria de mero expectante:   

 
Em 1582, a relação de Francisco de Andrade informa-nos que a cidade era 

composta 508 vizinhos e moradores. O autor do “censo” não faz qualquer 

menção a categorias importantes como a dos “pretos forros”, forasteiros, 

mareantes ou mulheres solteiras. Ele só considera os vizinhos e moradores 

(entende-se: homens honrados e proprietários). 

 

Infere-se da omissão da mulher no censo quinhentista que o 

protagonismo real da mulher cabo-verdiana no espaço privado era 

sumariamente apagado no espaço público, o qual reservava-se aos homens de 

qualidade67. Nos normativos do “censo quinhentista”, não é difícil dissecar os 

pressupostos da ausência da igualdade e da equidade de género na vida 

privada, mas também e sobretudo, na vida pública. Com efeito, a gravitar em 

torno de um vizinho existia, em regra, dezenas de mulheres, a esposa legítima, 

as concubinas e escravas de multifunções, sustentando o seu existencial. 

Cuidando da alimentação, do vestuário, da higienização da habitação e, 

mesmo dos prazeres e vaidades carnais do senhor, sempre esteve a mulher 

sem, contudo, ser contabilizada a sua existência e, muito menos, o valor da 

sua participação. Persiste até hoje, sobretudo nos meios rurais, aonde as 

tradições têm graus de cristalização mais robustos nas mentalidades das 

pessoas, esta forma subtil de anular a existência da mulher casada, ou unida 

pela união de facto, fundindo-a de forma, aparentemente, carinhosa na pessoa 

do senhor marido ou companheiro. A este respeito, Santos (2007, p. 215) 

acrescenta: 

 

                                                 
67

Importa referir que a qualidade e a honra do homem quinhentista media-se pela sua origem 
sócio-económica e étnica. 
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O corregedor Pero Guimarães (1517-1521), ao enumerar em 151 os vários 

grupos de habitantes da Ribeira Grande, menciona as mulheres solteiras, mas 

nada diz sobre as casadas e viúvas, “esquecimento” este que reflecte pois o 

caos da sociedade relativamente aos direitos e deveres das mulheres em 

função do seu estado civil. 

 

Por detrás de cada vizinho subentendia-se a existência de uma família de que 

ele era o chefe e que compreendia a mulher, os filhos e os parentes mais 

chegados. A ausência de esposas e filhas na documentação com relevância 

económica significa que elas não participavam na economia. 

 

A mulher casada era mencionada, quase sempre como esposa de 

“fulano”. Só era identificada pelo nome próprio quando herdeira de bens ou 

ofícios paternos, transmitindo-se em dote ao seu cônjuge ou em casos 

excepcionais, tais como cartas de perdão, testamentos, etc. Denota-se uma 

prática de relação social pautada em tradições socioculturais machistas. 

Contudo, o paradoxo a este nível também existe, quando o contrário 

também é regra, mostrando a centralidade da mulher, quando ela é solteira. 

Assumindo todas as despesas existenciais das crias e de toda a família, 

constituindo esta realidade também um indicador de desigualdade e iniquidade 

da mulher na esfera privada com impactos na sua prestação pública, acaba 

também para ganhar a exclusividade da transferência do seu nome aos 

dependentes. É muito comum, no quotidiano um indivíduo ser tratado e 

reconhecido socialmente pelo nome da progenitora, por exemplo, Jom d´Ana, 

Pedro d’Bia, etc. Se nessas situações a existência feminina não é tão apagada, 

a priori, como no caso das mulheres casadas, sobretudo as ligadas a esposos 

de maiores rendas, ela é a mais pobre e por esta razão fica privada de 

oportunidades em igualdade com os homens. 
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Esta situação tem gerado uma imagem simbólica que mais tem 

prejudicado a mulher cabo-verdiana quanto à sua visibilidade e exercício de 

cidadania, com evidências discriminatórias na esfera pública, sobretudo na 

arena política e económica. Na verdade, a azáfama doméstica, a luta pela 

sobrevivência e o equilíbrio do lar absorve-a completamente, quer no estatuto 

de solteira, quer no estatuto de casada. Como sustenta Lisboa (2005, p. 5): 

 
A imagem simbólica das mulheres como esposas e mães abnegadas foi 

construída como não-cidadã ou como não capazes de cidadania porque o seu 

papel estava destinado a ser eminentemente familiar, ou seja o de responsável 

pela unidade familiar. 

 

A centralidade da mulher cabo-verdiana no espaço doméstico, inibindo-a 

de participação e de visibilidade pública, nos termos da igualdade e equidade 

previstas na legislação nacional e internacional, determina o desafio que as 

entidades públicas e privadas ainda terão de empreender, visando construir as 

condições para o pleno exercício da igualdade e da equidade de género em 

Cabo Verde. Tendo em conta que, hoje, o bloqueio mais importante nas 

relações de igualdade e equidade de género é muito mais cultural do que 

jurídica, a mudança passa necessariamente pela (re)educação do que 

postulados legais, propriamente dita. 

 

 
5.2.1. Igualdade e Equidade de Género na vida privada 

cabo-verdiana 
 

 Discursos que incluem a problemática de género são muito recentes em 

Cabo Verde, encontrando-se numa fase embrionária cujo debate em torno do 

conceito ocupa espaços restritos da massa intelectual e da política nacional. 



Estudo de Caso– Capítulo V 

 

300 

“Reclusas no mundo doméstico, circunscritas ao silêncio do mundo privado, 

elas não teriam uma história”, diz Vasconcelos (2005, p.2). Aliás, o caso de 

Cabo Verde neste aspecto não é singular, tratando-se de uma realidade 

mundial que o Século XX trouxe o bafejo da mudança, com a (re)definição do 

conceito pela ONU, a sua veiculação em diplomas internacionais como a 

Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Mulheres (CEDAW, 1979), a Plataforma de Acção de Beijing (1995)68 e 

Objectivos do Desenvolvimento a Milénio (ODM, 2005), a sua integração nos 

programas de desenvolvimento mundial, bem como o enfoque que é dado ao 

tema nos fóruns Internacionais de discussão e decisões sobre a situação da 

mulher no mundo. 

 Falar dos pressupostos da igualdade e da equidade de género em Cabo 

Verde compele à compreensão preliminar do próprio conceito de pressuposto. 

Na verdade, existem muitas acepções do termo, entre as quais anunciadas por 

autores de referência na sociedade académica (Austin, 1990); Fillmore, 1972; 

Strowson, 1985; Ducrot, 1987; Koch, 2004), não sendo, todavia, unânimes 

entre si. Assim, tendo em conta o objecto em que se pretende aplicar o 

conceito nesta investigação, a definição de Ducrot (1987, p.77) que diz: 

“pressupor não é dizer o que o ouvinte sabe ou o que se pensa que ele sabe 

ou deveria saber, mas situar o diálogo na hipótese de que ele já soubesse” 

julga-se ser a definição que melhor orienta a busca dos pressupostos que 

                                                 
68

 A Plataforma de Acção de Beijing resultou da IV conferencia internacional da mulher 
promovida pela ONU. A Conferência intitulou-se “Acção para Igualdade, o Desenvolvimento e 
Paz” e com esse lema e propósito elaborou-se a Plataforma de Acção considerada a mais 
importante produzida pela ONU em matéria de género. Outras conferências mundiais (Nairobi, 
1985; Copenhaga, 1980; e México, 1975) para debater questões sobre a mulher e relação 
género foram promovidas pela ONU e muito contribuíram para maior equilíbrio social e mais 
atenção aos direitos da mulher. 
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sustentam as relações de igualdade e de equidade de género na vida privada 

cabo-verdiana.  

Torna-se, deste modo, incontornável evidenciar elementos do quotidiano 

das relações sociais que remetem a hipóteses sobre o valor social da mulher 

cabo-verdiana no contexto relacional privado. Repare-se que Ducrot considera 

“o pressuposto” enquanto duas partes coexistentes, sendo uma contendo uma 

informação explícita, extraída da realidade objectiva e outra com um conteúdo 

implícito ou subentendido, que reserva ao utente a possibilidade interpretativa e 

argumentativa. Entende-se, deste modo, que “pressuposto” não anuncia uma 

conclusão mas apresenta hipóteses e suscita análises e reflexões que 

permitem apreender ao máximo o objecto e dar-lhe um significado. 

 Vale assim, trazer ao lume os aspectos que caracterizam a dualidade do 

valor social da mulher cabo-verdiana, em Cabo Verde69. O espaço privado e o 

espaço público são dois contextos específicos e diferenciados nos quais a 

mulher e o homem agem, interagem e se realizam como pessoas, actores e 

actrizes sociais. O que se colhe desse quotidiano são reconhecimentos sociais 

diferenciados relativamente à acção nesses dois contextos, em função do sexo 

de cada actor ou actriz, nem sempre pautados pela justiça (Hirata, 1998; 

Kergoat, 1998).    

Embora o suporte filosófico que sustenta o valor social da mulher cabo-

verdiana no contexto privado das suas relações seja idêntico a os pressupostos 

que ainda hoje ditam as questões de igualdade e equidade de género nos 

                                                 
69

A referencia que e feita da mulher cabo-verdiana em Cabo Verde reporta-se ao facto, em 
primeiro lugar, da emigração feminina. A emigração feminina e significativa e este facto faz 
com que a mulher cabo-verdiana, nos pais de imigração, assimile outros valores e praticas que 
muitas vezes muda não só o seu status mas a sua própria mentalidade. Em segundo lugar, o 
fenómeno imigração feminina, cada vez mais crescente em Cabo Verde, importa valores e 
princípios do país receptor na matéria de relacionamento género traduzindo em situações 
diferenciadas. Na verdade, o objecto de estudo desta investigação cinge aos pressupostos da 
igualdade e equidade de género na vida pública e privada cabo-verdiana.   
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contextos público, a forma e a natureza de manifestação ocorrem de forma 

diferenciada em cada um desses contextos. Deste modo, torna-se pertinente a 

compreensão do que se convenciona designar de espaço privado. O termo 

privado reveste-se de certa polissemia, passando pela ideia de privacidade, 

sigilo, reserva, recato, intimidade, resguardo e isolamento (Lewicki, 2003). 

Contudo, são termos cujos significados não expressam a dimensão da vida 

privada de um individuo tal como ela se realiza e se deseja como ideal. Sob 

esta perspectiva, Doneda (2008, p.142), amplia o conceito de vida privada, 

enfatizando a sua relação e importância na promoção do exercício da 

cidadania, definindo o contexto privado como: 

 
Espaço de liberdade com condições de desenvolvimento da própria 

personalidade, de modo que a pessoa não seja submetida a formas de controlo 

social que, em última análise, anulariam sua individualidade, cerceariam sua 

autonomia privada e inviabilizariam o livre desenvolvimento da personalidade. 

 

Com efeito, a situação da mulher é reflexo daquilo que tem sido o 

quotidiano das relações de género ao longo da história e o espaço doméstico e 

privado é, sem dúvida, a grande incubadora e veiculadora dos valores, atitudes 

e práticas, não estando a mulher cabo-verdiana imune a isso. Presume-se que 

a busca dos pressupostos da equidade de género no contexto em que se 

desenrola este estudo mergulha-se no trama conceptual que desde sempre se 

construiu da mulher cabo-verdiana. 

 A sociedade cabo-verdiana nasceu de uma instituição escravocrata que 

se prolongou até o Século XIX. Uma historia marcada por uma longevidade de 

quatro séculos de escravatura e em que a abolição formal não trouxe liberdade 

e fim de escravização. A liberdade, igualdade e equidade são construções que 
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se iniciam em 1975 quando o país se elevou a Estado-Nação, autónomo e 

independente.  

Desse recorte da História de Cabo Verde, percepciona-se importantes 

pressupostos que explicam a ausência, quase universal, da igualdade e 

equidade nas relações de género na vida privada cabo-verdiana. 

Tradicionalmente, a supremacia do homem sobre a mulher no espaço 

doméstico, do lar e da família foi uma evidência. De algum modo, a mulher 

esteve sob preponderância masculina, como filha, como esposa, ou como irmã, 

vivendo em função de servir a família, em uma relação muito desequilibrada de 

partilha de poderes e responsabilidades com o homem. Apesar da família 

cabo-verdiana ter passado por profundas alterações ao longo dos seus seis 

séculos de história, consequentemente ter alterado o papel da mulher (Lopes 

Filho,1995), ainda encontra-se cristalizado no seu modo vivendus valores 

tradicionais que feminiza os trabalhos domésticos, a fidelidade conjugal e os 

cuidados com as crianças, idosos e incapazes (Carreira, 1984), cerceando a 

mulher de oportunidades de cidadania e geração de rendas, fundamentais para 

o seu empoderamento e liberdade. Carreira, (ob.cit., pp.156-157), patenteia, 

desta forma, os valores tradicionais da subalternização da mulher cabo-

verdiana na vida privada: 

 
O homem exerce um papel de relevo no seu agregado familiar e esse papel 

projecta-se na vida da segunda ou das outras amázias.[…] Por seu lado, a 

mulher tem a sua acção definida, sobretudo no tocante à orientação e 

educação dos filhos próprios e dos da comboça
70

 (ou comboças), quando 

necessário, e por vezes, dos próprios afilhados desde que órfãos, às lides da 

casa, carreto de água, apanha de lenha, auxílio nos trabalhos da lavoura, vigia 

do gado, criação de porcos e de aves, etc. 

                                                 
70

Comboça é um termo utilizado na ilha de Santiago de Cabo Verde para designar a amante  
do marido de outrem (casado ou não). 
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Com base na documentação existente (Relatório de Cabo Verde 

Beijing+20, 2014; Censo 2010), concorda-se que sejam paradoxais os 

desequilíbrios que ainda persistem entre o poder efectivo da mulher cabo-

verdiana no espaço privado e o poder visível e socialmente reconhecido. Por 

outro lado, há a considerar-se o desequilíbrio entre a efectiva participação da 

mulher cabo-verdiana em actividades domésticas e a efectiva igualdade de 

poder, quando esta partilha a família com o conjugue. Com efeito, não obstante 

a mulher desde sempre se gastar em longas horas de trabalho com o fito de 

gerar o bem-estar do agregado, não tem sido comum assistir à conversão 

desse esforço em poder efectivo, mesmo em situações em que uma 

participação doméstica tivesse gerado receitas e rendas para o bem comum. 

De acordo com os dados do Inquérito sobre o Uso do Tempo (2012, citado no 

Relatório de Cabo Verde Beijing+20, 2014, p.28), 

 
Quando as mulheres trabalham de forma remunerada, tendem a acumular as 

tarefas remuneradas e as não remuneradas, arcando com o peso de uma 

dupla jornada. A sua carga total de trabalho (remunerado e não remunerado) 

representa 62% de todo o trabalho realizado em Cabo Verde, cabendo-lhes 

também a maior parte do trabalho não remunerado (56% versus 44%). 

 

A sobrecarga no espaço privado do lar e da família, constitui um factor 

que tem atrasado o empoderamento económico e social da mulher (Rodrigues, 

2014)71, como se depreende dos dados que ilustram o desequilíbrio de género 

nas lideranças públicas (ver Tabela 10). Inequivocamente, existe uma relação 

bilateral e aritmética entre os pressupostos da igualdade de género na vida 

                                                 
71

 Entrevista na Televisão de Cabo Verde, Março de 2013. 
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privada e na vida pública. Quanto maior é a desigualdade na vida privada, 

maior é na vida pública, aplicando-se a mesma fórmula para a situação inversa. 

 

Tabela 10 - Indicadores da desigualdade de género em áreas de poder  em Cabo Verde 

ÁREA DE PODER E TOMADA DE 
DECISÕES 

MULHERES HOMENS OBSERVAÇÕES 

Deputadas 21% 79% Legislativas de 2011 

Governo 8 8 
Remodelação 

governamental 2014 

Órgãos do poder local 22% 78% Eleições autárquicas 2004 

Supremo tribunal de justiça 20% 80% Dados de 2014 

Cargos de liderança na 
Administração Pública 

35% 65% Dados de 2014 

Fonte: ICIEG, Relatório Cabo Verde Beijing 20+, 2014. 

 

Descrição oitocentista sobre a vida quotidiana nas ilhas de Cabo Verde 

(Barcelos, 1899) dão conta o quão é remota a participação efectiva da mulher 

na vida privada, sem que esta se traduzisse em reconhecimento social ou 

poder. Portanto, admite-se considerar que a discriminação da mulher baseada 

no género em Cabo Verde seja tão antiga como a história deste país. Em 

situações múltiplas do quotidiano, o trabalho doméstico das escravas não só 

objectivou a funcionalidade da vida privada e do agregado familiar do dono, 

como também era comum gerar mercadorias de troca, com impactos 

substanciais na economia doméstica, sobretudo, do dono. A cena descrita por 

Barcelos (ob.cit., p.36) traduz um dos muitos exemplos de lances dessa 

natureza: 

 
O modo daquela gente preparar o anil dá bem entender a falta de indústria. 

Mandam escravas ao campo com um grande balaio e outro maneiro. Estas, 

naqueles matos, escolhem um quem lhe parece, pois tem onde escolher, e 

ponde de parte o balaio grande vão com o pequeno na mão apanhando a folha, 
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que já sabem ser mais verde, nem aquela que já declina para o amarelo, e com 

esta vão enchendo o grande vão para casa, e antes que esta folha comece a 

murchar a metem em um pilão em certas porções que já sabem, e com o pilado 

a machucam até ficar em massa, da qual forma um como de pão de cera do 

feitio e tamanho de um queijo flamengo. 

(…) há algumas pessoas que contratam e vivem deste negócio, então aqueles 

pães, depois de seco, vendem-se a dez reis cada um, e alguns vintém. 

 

A descrição testemunha o inegável valor social da mulher desde da 

génese da sociedade cabo-verdiana, cujo contributo no desenvolvimento e 

bem-estar dos agregados a que fez parte, extravasara o espaço privado, 

traduzindo a sua prestação em rendas de valor económico.  

       Se a equidade pressupõe justiça conforme a filosofia rawlsiana72, o desafio 

da igualdade e da equidade de género em Cabo Verde é um percurso que 

impõe quebrar barreiras secularmente cristalizadas nas mentes, exigindo para 

isso a transversalidade de políticas liberais73 em todos os sectores do 

desenvolvimento do país e com implicações na (re)educação para as relações 

humanas e na gestação de situações de igualdade de oportunidades 

(Henríquez, 1996; Lisboa, 2005), seja na escola, seja através de outros meios 

de educação de adultos (em sistemas regulamentados ou inclusivas através de 

exemplos e de mensagens que de forma explicita ou oculta transmitem os 

meios de comunicação). 

  Advoga-se, assim, a hipótese da natureza endémica, quiçá congénita 

da iniquidade nas relações género em Cabo Verde, cujas sequelas recalcadas 

encontram no espaço privado o nicho privilegiado. A mesma opinião é 

                                                 
72

 Denominada justiça como equidade, Rawls (1998, p. 210) afirma que o objetivo da justiça 
como eqüidade “não é nem metafísico nem epistemológico, mas prático [...] é um acordo 
político informado e totalmente voluntário entre cidadãos que são considerados como pessoas 
livres e iguais”. 
73

 O liberalismo sustenta ideais que defende as liberdades individuais frente ao poder do 
Estado e prevê oportunidades iguais para todos (Bobbio, 2000).  
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corroborada por Borges, Calengo, Galan e Coelho (2011, p.17) ao admitirem 

que: 

 
Cabo Verde, Angola e Moçambique herdaram o mesmo regime jurídico de 

gestão de recursos hídricos e fundiários, mesmo após a implantação da 

República [...]. Estes países vêm, pois, de uma tradição colonial jurídica que 

não reconhecia a igualdade de direitos entre homens e mulheres, em especial 

no que concerne aos direitos de acesso e controlo dos recursos naturais (terra, 

água, etc.) e dos direitos civis (matrimónio, herança e contratos). 

 

 Desta feita, a misoginia, por razões ideológicas, enraizadas no tempo 

histórico, norteou a relação do homem e da mulher durante todo o período em 

que Cabo Verde foi colonia portuguesa, estigmatizando-a e inferiorizando as 

suas potencialidades, não obstante a consciência da imprescindibilidade da 

sua existência no equilíbrio doméstico. O desequilíbrio de género na sociedade 

portuguesa da qual Cabo Verde fez parte tinha na educação o fundamento 

estrutural, como realça Sanches (1922, p.122)74: 

O sexo feminino são os primeyros Mestres do nosso;todas as primeyras ideias 

que temos, provem da criação das mays, amas e ayas; e se estas forem bem 

educadas nos conhecymentos da verdadeyra Religiaõ, da vida civil, e das 

nossas obrigaçoens, reduzindo todo o ensino destas meninas Fidalgas à 

Geographia, à História sagrada e profana, e ao trabalho de maõs senhoril, que 

se prega no risco, bordar, pintar e estofar, naõ perderiaõ tanto tempo em ler 

novellas amorosas, versos, que nem todos saõ sagrados. 

 

 Assim, com raízes que se mergulham na história escravocrata e colonial, 

como atestam as fontes, a justiça e a moral nunca foram apanágios das 

relações humanas em Cabo Verde, como ilustra Cabral (2013, p.75) ao 

                                                 
74

Sanches escreveu as Cartas sobre a Educação da Mocidade em 1759/1760, onde ele realça 
o papel social da mulher confinado ao espaço doméstico cuja missão vinculava-se, entre outros 
á educação dos filhos. Neste sentido a mulher deveria receber uma educação esmerada em 
valores e princípios de forma a educar os homens para serem bons cidadãos. A mulher era 
educada para ser virtuosa e a virtuosidade estava em ser uma “boa mãe”, “uma boa esposa” e 
uma boa “dona de casa”. Trata-se, pois, de uma forma subtil de discriminação e do 
afastamento a mulher da vida pública. 
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indignar-se do facto de em pleno século XX “os povos da Guiné «portugueses» 

e das Ilhas de Cabo Verde estão submetidos à mais violenta exploração do 

homem pelo homem”, volvidos dois séculos da proclamação da igualdade e la 

liberdade pela filosofia das luzes. Como se depreende da assertiva deste 

filósofo uma sociedade que nasceu da escravatura e com ela conviveu quatro 

séculos, a igualdade e a equidade são, certamente, fenómenos que requerem 

a (re)educação das mentes e das atitudes, conforme confirma Bravo (2004, 

p.43): 

 
Nuestra tesis es qui si las mentes de quienes constituimos nuestro país han 

sido educadas por el sistema colonial para que sean funcionales a interesses 

extraños, lo que cabe es una compreensión de las in-satis-facionnes históricas 

que están “obnubilando” nuestras mentes: ellas nos darán pistas acerca de la 

lucha que debemos empreender para satisfacerlas (satis factum) desde 

nosotros mismos y por nososotros mismos.  Reeducar nuestras mentes 

significa entonces, lo reiteramos, reorientarlas para sintonizar com nosotros 

mismos, para girar em torno de nosotros, para que nosotros, los de este 

contexto multiple/diverso/diferente/intercultural seamos nueste eje y refrente 

natural. 

 

Com efeito, é difícil falar em equidade e igualdade em uma sociedade 

quando na sua origem um ser humano é arrancado à força da sua terra, 

plantado por outrem em espaço alheio e dele, transformar-se mercadoria, 

objecto de prazer e da luxuria, força de produção e máquina de reprodução de 

outros infelizes.De forma mais explícita, Monteiro (citado por Carreira, 2000), 

situa esse desequilíbrio de poder, ou mesmo injustiça e imoralidade no espaço 

privado, descrevendo insidiosamente as relações do homem branco com as 

escravas e encontrando nessa forma de relacionamento o habitus de 

submissão da mulher pela via do sexo, supostamente, do mais forte: 
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Diga-se de passagem que esse desporto da caça às mulheres, que ainda hoje 

perdura, vem desde os mais recuados tempos da escravatura, sua origem mais 

remota. As escravas, como qualquer alimária ou traste caseiro, faziam parte do 

património do seu senhor e dono, que as utilizava como melhor as aprouvesse, 

e dai o seu uso como instrumento do prazer, num desregramento que veio a 

tornar-se hábito e a que se deve a intensidade do ritmo em que se processou a 

miscigenação na ilha [do Fogo]. (Monteiro, citado por Carreira (ob.cit. p.422). 

 

 Nesse jugo terá iniciado o protagonismo, decerto paradoxal, da mulher 

cabo-verdiana em que se nota a sua centralidade e o seu poder de facto em 

todas as esferas do desenvolvimento doméstico, por um lado, a submissão e a 

inferiorização conceptual e jurídica, por outro lado. A relação género no espaço 

privado cabo-verdiano terá nascido dessa ambivalência e progressivamente 

será legitimada pelos valores e princípios da filosofia judaico-cristã, explicita 

nas políticas do Estado Novo que faz da mulher propriedade do homem e 

rainha do lar, tal como já foi desenvolvido neste trabalho. 

 Correia e Silva (1995, p.40), recorrendo-se de uma descrição 

quinhentista do sargento-mor Francisco de Andrade, enfatiza o método 

cirúrgico utilizado na época para eliminar a mulher da orquestra social, 

remetendo-a para a categoria de mero expectante:   

 
Em 1582, a relação de Francisco de Andrade informa-nos que a cidade era 

composta 508 vizinhos e moradores. O autor do “censo” não faz qualquer 

menção a categorias importantes como a dos “pretos forros”, forasteiros, 

mareantes ou mulheres solteiras. Ele só considera os vizinhos e moradores 

(entende-se: homens honrados e proprietários). 

 

Infere-se da omissão da mulher no censo quinhentista que o 

protagonismo real da mulher cabo-verdiana no espaço privado era 

sumariamente apagado no espaço público, o qual reservava-se aos homens de 
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qualidade75. Nos normativos do “censo quinhentista”, não é difícil dissecar os 

pressupostos da ausência da igualdade e da equidade de género na vida 

privada, mas também e sobretudo, na vida pública. Com efeito, a gravitar em 

torno de um vizinho existia, em regra, dezenas de mulheres, a esposa legítima, 

as concubinas e escravas de multifunções, sustentando o seu existencial. 

Cuidando da alimentação, do vestuário, da higienização da habitação e, 

mesmo dos prazeres e vaidades carnais do senhor, sempre esteve a mulher 

sem, contudo, ser contabilizada a sua existência e, muito menos, o valor da 

sua participação. Persiste até hoje, sobretudo nos meios rurais, aonde as 

tradições têm graus de cristalização mais robustos nas mentalidades das 

pessoas, esta forma subtil de anular a existência da mulher casada, ou unida 

pela união de facto, fundindo-a de forma, aparentemente, carinhosa na pessoa 

do senhor marido ou companheiro. A este respeito, Santos (2007, 215) 

acrescenta: 

O corregedor Pero Guimarães (1517-1521), ao enumerar em 151 os vários 

grupos de habitantes da Ribeira Grande, menciona as mulheres solteiras, mas 

nada diz sobre as casadas e viúvas, “esquecimento” este que reflecte pois o 

caos da sociedade relativamente aos direitos e deveres das mulheres em 

função do seu estado civil. 

Por detrás de cada vizinho subentendia-se a existência de uma família de que 

ele era o chefe e que compreendia a mulher, os filhos e os parentes mais 

chegados. A ausência de esposas e filhas na documentação com relevância 

económica significa que elas não participavam na economia. 

 

A mulher casada era mencionada, quase sempre como esposa de 

“fulano”. Só era identificada pelo nome próprio quando herdeira de bens ou 

ofícios paternos, transmitindo-se em dote ao seu cônjuge ou em casos 

                                                 
75

Importa referir que a qualidade e a honra do homem quinhentista media-sepela sua 
origemsocio-economica e étnica. 
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excepcionais, tais como cartas de perdão, testamentos, etc. Denota-se uma 

prática de relação social pautada em tradições socioculturais machistas. 

Contudo, o paradoxo a este nível também existe, quando o contrário 

também é regra, mostrando a centralidade da mulher, quando ela é solteira. 

Assumindo todas as despesas existenciais das crias e de toda a família, 

constituindo esta realidade também um indicador de desigualdade e iniquidade 

da mulher na esfera privada com impactos na sua prestação pública, acaba 

também para ganhar a exclusividade da transferência do seu nome aos 

dependentes. É muito comum, no quotidiano um indivíduo ser tratado e 

reconhecido socialmente pelo nome da progenitora, por exemplo, Jom d´Ana, 

Pedro d’Bia, etc. Se nessas situações a existência feminina não é tão apagada, 

a priori, como no caso das mulheres casadas, sobretudo as ligadas a esposos 

de maiores rendas, ela é a mais pobre e por esta razão fica privada de 

oportunidades em igualdade com os homens. 

Esta situação tem gerado uma imagem simbólica que mais tem 

prejudicado a mulher cabo-verdiana quanto à sua visibilidade e exercício de 

cidadania, com evidências discriminatórias na esfera pública, sobretudo na 

arena política e económica. Na verdade, a azáfama doméstica, a luta pela 

sobrevivência e o equilíbrio do lar absorve-a completamente, quer no estatuto 

de solteira, quer no estatuto de casada. Como sustenta Lisboa (2005, p. 5): 

 
A imagem simbólica das mulheres como esposas e mães abnegadas foi 

construída como não-cidadã ou como não capazes de cidadania porque o seu 

papel estava destinado a ser eminentemente familiar, ou seja o de responsável 

pela unidade familiar. 
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A centralidade da mulher cabo-verdiana no espaço doméstico, inibindo-a 

de participação e de visibilidade pública, nos termos da igualdade e equidade 

previstas na legislação nacional e internacional, determina o desafio que as 

entidades públicas e privadas ainda terão de empreender, visando construir as 

condições para o pleno exercício da igualdade e da equidade de género em 

Cabo Verde. Tendo em conta que, hoje, o bloqueio mais importante nas 

relações de igualdade e equidade de género é muito mais cultural do que 

jurídica, a mudança passa necessariamente pela (re)educação do que 

postulados legais, propriamente dito. 

 

5.2.2. Igualdade e Equidade de Género na vida pública 
cabo-verdiana 

 

A discussão em torno da problemática da igualdade e da equidade de 

género nos contextos público e privado ocupa cada vez maiores espaços, 

numa tentativa de corrigir as assimetrias que a história construiu. 

Contrariamente ao que acontece na situação do espaço privado, a questão da 

igualdade e da equidade de género no espaço público interpela e tem merecido 

a intervenção do Estado, enquanto principal promotora e reguladora da 

inserção sócio-económica, cultural e política da mulher, em paridade com o 

homem. Como diz Saavedra, (2005, p.21). 

As feministas liberais fizeram apelo a que as mulheres lutassem pelas suas 

carreiras, tratando os filhos como assunto privado, como se a vida privada não 

afectasse toda a vida pública. 

 

 Democratizar a participação cívica tem sido um dos grandes desafios 

assumido em Cabo Verde com a Independência, em 1975, cuja evolução 
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estratégica culmina com o Programa do Governo 2011-2016, ao determinar 

que “a questão de género é um dos 4 elementos nucleares do programa [...] 

uma questão transversal” (p.27). 

Identificar os pressupostos da equidade e da igualdade de género no 

espaço público em Cabo Verde implica a análise das formas de intervenção 

social do Estado, bem como das políticas públicas adoptadas em cada 

momento. A pertinência justifica-se pela prevalência de um evidente 

desfasamento nos condicionalismos de participação pública da mulher cabo-

verdiana, na lógica da relação investimento benefício, quando em termos 

conceptuais e paradigmático Cabo Verde é um Estado de direito, portador de 

um código jurídico favorável à consumação da igualdade e da equidade de 

género. 

Centralizando nas hipóteses que apontam densas barreiras que 

interferem na permeabilidade das medidas públicas de igualdade e equidade 

de género na vida pública cabo-verdiana, confronta-se, certamente, com 

alicerces longínquos e importados da Europa, o centro do mundo e da 

civilização, num passado histórico em que Cabo Verde fez a sua aparição na 

História da Humanidade. 

A ideologia liberal que moveu a Revolução Francesa legitimada pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, presta-se 

como um dos marcos onde se mergulham as raízes contemporâneas da 

exclusão da mulher do direito de cidadania, nos termos de conceptualização de 

cidadania veiculada na Declaração. Salvaguarda-se que Cabo Verde nessa 

época tratava-se de uma sociedade escravocrata e essa instituição foi pedra 

basilar do processo discriminatório e de todas as formas de exclusão societária 
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aí enraizadas. Porém, o centralismo da França no contexto europeu 

oitocentista, aliado ao estatuto de colónia de um país integrante dessa colmeia, 

legitime o juízo que valoriza a ascendência dos ideais do Século das Luzes nas 

políticas públicas que ditaram e exclusão e de discriminação da mulher cabo-

verdiana. Calcule-se, pois, que se hoje o maior desafio é quebrar barreiras 

culturais, o certo é que elas foram construídas e legitimadas pela lei. Daí que 

pressupostos da paridade de género na esfera pública exigem políticas 

transversais e em todas as dimensões da sociedade, integrando o quotidiano 

público e privado. 

As críticas e a reacção de De Gouges (1748-1793) à Primeira 

Declaração Universal dos Direitos de Cidadania foram contundentes quanto à 

contradição com os princípios de universalidade, dignidade, igualdade e de 

liberdade sustentadas pela Revolução Francesa e no preâmbulo da 

Declaração. A Declaração nega a co-participação política e social da mulher e 

De Gouges reage com a proposição da Declaração dos Direitos do Homem e 

da Mulher em 1791, tendo sido guilhotinada por este acto de coragem que 

intencionava provocar a ruptura com o status quo de uma ordem social que 

continuava negando a paridade do homem e da mulher no acesso às 

oportunidades. O fim trágico De Gouges e o discurso machista da época são 

indicadores do longo e sinuoso caminho que se tinha a percorrer até se 

alcançar uma ordem social pautada no universalismo dos direitos. Groppi, 

(1995, p. 19) ilustra os pressupostos da ausência da igualdade e da equidade 

da mulher na vida pública num passado não tão remoto: 

 
Desde quando é decente ver mulheres que abandonam o zelo piedoso do seu 

núcleo familiar, o berço dos seus filhos, para aparecer nas praças públicas, nas 

tribunas oratórias, nas barras do Senado? Será que a natureza confiou aos 
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homens os trabalhos domésticos? Não, ela disse ao homem: o trabalho, os 

assuntos políticos, as fadigas de toda a espécie, eis o teu apanágio. E disse a 

mulher: És mulher: os ternos cuidados devidos a infância, as preocupações do 

núcleo familiar, as doces inquietudes da maternidade, eis os teus trabalhos. 

Mas estas assíduas ocupações merecem uma recompensa; tu a terás, tu serás 

a divindade do santuário doméstico, reinaras sobre tudo o que te circunda com 

a fascinação invencível das tuas graças e virtudes. 

 

Os pressupostos ideológicos que norteiam os papéis sociais do homem 

e da mulher têm uma ascendência muito mais decisiva nas relações género do 

que a própria legislação, conforme ilustra o texto. Uma sociedade que se pauta 

por uma ideologia que nega o espaço público à mulher porque este a desvirtua, 

gera uma mentalidade e um código de valores que naturaliza o privado como 

reino da mulher e o público como reino do homem. Com efeito, a igualdade e 

equidade de género é uma questão política, pelo que as ideologias inerentes 

em cada época histórica e em cada país em particular, dão ditadas pelos 

interesses políticos conjunturais. 

 

5.3  História e Ideologia 

O Instituto para Igualdade de Género (ICIEG) é uma instituição 

governamental que desde 1994 promove as políticas para a igualdade dos 

direitos entre homem e a mulher bem como a efectiva e visível participação da 

mulher em todas as esferas de actividades do país (cfr. http://www.icieg.cv). 

Sob a tutela do Primeiro-Ministro, foi criado a 10 de Janeiro de 1994, 

pelo Decreto-Lei Nº 1/94, com a designação de Instituto de Condição Feminina 

(ICF). Embora dependa do Primeiro- Ministro, tem sido prática a delegação da 

tutela da instituição a um Ministro e desde 2011 encontra-se sob a tutela da 

Ministra-adjunta e da Saúde, Cristina Fontes. 

http://www.icieg.cv/


Estudo de Caso– Capítulo V 

 

316 

O ICIEG funciona como um espaço de integração e de articulação 

horizontal das medidas sectoriais do Governo relativa á problemáticas da 

igualdade de género e do reforço da capacidade das mulheres, coordenando 

as políticas públicas e contribuindo para a definição das estratégias 

governamentais (Estatutos do ICIEG, 2003). 

O Instituto da Condição Feminina (ICF) teria nascido do vazio deixado 

pela Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), a quando da queda 

do Governo do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) 

em 1991. A OMCV tinha sido uma organização de massa, sob a 

superintendência do PAICV, a única força política dirigente nacional na altura, 

sendo o seu estatuto, durante o regime, similar ao de uma organização 

governamental. Conforme realça a Presidente da OMCV, em entrevista (2012), 

a instauração do regime pluripartidário fez com que a OMCV perdesse 

legitimidade enquanto organismo de cariz governamental: 

 
A queda do regime de partido único e as eleições legislativas que derrotaram o 

PAICV, resultando no Governo liderado pelo partido político, Movimento para a 

Democracia (MPD), determinaria que a OMCV se transformasse em uma 

organização não-governamental. 

 

Na sequência, o Governo instituído após as primeiras eleições livres em 

Cabo Verde, pelo Decreto-Lei n.1/94, cria o Instituto da Condição Feminina, 

organismo governamental que viria ter como missão promover “a igualdade de 

direitos entre o homem e a mulher, a efectiva e visível participação da mulher 

em todos os domínios da vida social, económica e política, bem assim no 

desenvolvimento do país” (Estatutos do ICF, 2003). Seu emblema é aquele que 

se pode ver na figura 16. 
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Figura 16 - Logomarca ICIEG 

 

Fonte: ICIEG 

 

O ICF transforma-se em ICIEG a 10 de Julho de 2006, na sequência da 

visita do Primeiro- Ministro, Dr. José Maria Neves, à instituição em Março do 

mesmo ano, mudança que viria a ficar legitimada pelo Decreto-Lei Nº29/2006. 

No término da visita, o Primeiro- Ministro76 anunciaria à nação a intenção do 

Governo em criar um Instituto que viria dar um up grade ao trabalho até então 

realizado pelo ICF, expressando nesses termos: “Vamos abrir mais o leque das 

acções do Instituto, dar-lhe uma nova visibilidade e criar todas as condições 

institucionais, humanas e financeiras que permitam a realização de um melhor 

trabalho nesta área”. Com efeito, tinham-se passado 12 anos após a criação do 

ICF e a designação já não se pautava com os desafios da organização, no 

quadro do novo Governo, bem como na sequência das recomendações saídas 

das Conferências Internacionais, as quais ICF participou, como a do Beijing, 

em 1995 e Beijing+5 no ano 2000, que se saldaram em compromissos 

assumidos pelo Governo em matéria da promoção da igualdade e equidade de 

género. O Plano Nacional em matéria de género (ICIEG, 2006a) impunha uma 

                                                 
76

 Anuncio feito no dia 30 de Março de 2006, às 15:0057 minutos, para a comunicação social e 
emitido pela Rádio e Televisão de Cabo Verde. 
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abordagem muito mais ampla e hodierna do que uma questão meramente 

feminina, ou de mulher. Por outro lado, as eleições legislativas de 2006, 

conduziram a mudanças na estrutura do Governo, embora o Instituto se 

mantivesse na dependência da Chefia do Governo. Impunha-se ao Governo 

criar as condições para cumprir o seu Programa para a VII Legislatura, 2006-

2011 (República de Cabo Verde, 2011), cujo Capítulo V intitulado “Mais 

Democracia, Empreendedorismo e Cidadania”, definia a política que visava 

fomentar a perspectiva género, desenvolvendo as seguintes acções: 

(i) Criação de condições para a implementação das Convenções e Cartas, 

regionais e internacionais, em matéria de género;  

(ii) Elaboração e implementação de uma Plataforma de Acção, partindo do 

Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género, orientada para a 

promoção de uma política global de desenvolvimento social, combatendo 

a pobreza e reforçando a coesão e a solidariedade e para a 

concretização dos objectivos do Milénio, em particular o objectivo que 

visa “promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres“; 

(iii) Definir e implementar os instrumentos de seguimento e avaliação 

adequados, de forma a aferir da introdução e implementação da 

abordagem género no sistema de planeamento e na política orçamental; 

(iv) Assegurar a introdução efectiva da abordagem género nas políticas 

sectoriais e nos programa-se projectos, muito em particular no que 

respeita, à formação, a luta contra a pobreza, a formação e o emprego e 

à promoção da cidadania; 

(v)  Cuidar da efectiva implementação do dispositivo jurídico-legal em 

vigência, sobretudo a sua regulamentação, para que haja um real 

usufruto dos dispositivos de protecção subjacentes; 

(vi) Adoptar mecanismos que promovam a igualdade de oportunidades e 

uma maior participação das mulheres nas actividades económicas; 

(vii)  Atribuir especial atenção, na estruturação e no funcionamento das 

Casas do Direito e nas Casas do Cidadão, às questões ligadas à 

violência doméstica e à redução das desigualdades no acesso aos 

serviços; 

(viii)  No que respeita a violência doméstica, dotar as Esquadras da Polícia de 

Ordem Pública de serviço de apropriada; 

(ix) Reforçar as parcerias com as organizações da sociedade civil que 

actuam na promoção da cidadania e da família, na defesa dos direitos da 
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mulher e na promoção do desenvolvimento comunitário e luta contra a 

pobreza. 

(x) Reforçar a capacidade institucional do ICF para as tarefas de promoção, 

articulação e coordenação de políticas, respeitantes à promoção da 

abordagem género e à redução das desigualdades ainda existentes.  

 

Reforçar a capacidade institucional do ICF, de forma a se poder cumprir 

a missão para qual foi criada, bem como materializar as orientações das 

Nações Unidas, assumidas nas conferências internacionais em matéria de 

género e desenvolvimento sustentável, era incontornável. Ao longo do seu 

percurso, o ICIEG tem desenvolvido as suas acções, servindo-se das 

orientações e recomendações das conferências internacionais, ratificadas pelo 

Governo nacional, entre as quais se destacam sete: Conferência para os 

Direitos da Mulher (1979); Convenção para Eliminação da Discriminação 

Contra as Mulheres (Nova Iorque, 1979); (População e Desenvolvimento 

(Cairo, 1994); Desenvolvimento Social (Copenhaga, 1995); Conferencia de 

Beijing (1995); Beijing+5 (2000); Objectivo do Milénio para o Desenvolvimento 

(2000). Empenhado nesses desafios e criando uma forte rede de parcerias, o 

percurso do ICIEG tem sido crescente, não obstante bloqueios financeiros, 

como se depreende do testemunho da ex-presidente da ICIEG, Cláudia 

Rodrigues77 em entrevista concedida ao jornal Comunicar (2010, s/p): 

 
O ICIEG era denominado, inicialmente, como ICF. Na altura, esta instituição 

era bastante exígua e desconhecida. […] O desafio do Primeiro-ministro, José 

Maria Neves, ao então ICF, propondo mudança de paradigma, nome e imagem 

institucional, fez com que surgisse a oportunidade de trazer para fora todo o 

trabalho que já tinha sido feito, mas que talvez precisava de ter um maior 

impacto e destaque na comunidade. 

 

                                                 
77

 Cláudia Rodrigues foi presidente do ICF/ICIEG entre os anos 2004-2010. 
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Corrobora-se com esta ideia de progresso e afirmação social do ICIEG, 

desafiando os limites dos recursos financeiros, humanos, materiais e de forma 

mais resistente, as barreiras culturais, a Presidente da ICIEG, Talina Pereira78 

(em entrevista, 2012): 

 
O ICIEG ainda como Instituto de Condição Feminina fez muito trabalho no 

sentido de igualdade e equidade de género, apesar de ter continuado a 

carregar o nome de ICF […] e o ICIEG, ao nível de promoção e igualdade de 

género, tem feito um trabalho valioso, um grande trabalho. Este trabalho passa 

muito para questões de mentalidade e nós aqui trabalhamos e estamos sempre 

atentas aos avanços. […]. Quando chegamos cá, o ICIF não tinha quadros 

superiores. Era a Senhora Madalena Tavares que estava à frente. […]. 

Tínhamos um orçamento de cinco mil contos do Orçamento Geral do Estado. 

Ela não tinha técnicos, conseguiu dois técnicos (eu e a Cláudia), conseguiu 

também, na altura, o financiamento de dois projectos nas Nações Unidas. 

 

O percurso do ICF ao ICIEG, tem sido uma aposta dos Governos da VI, 

VII e VIII, resultando no seu empoderamento contínuo, quer em termos físicos, 

materiais, humanos, financeiros, quer políticos, enquanto estrutura do Governo 

vocacionada para catalisar sinergias públicas e privadas na implementação do 

desígnio nacional em matéria de igualdade e equidade de género. Com efeito, 

os sucessivos Governos têm revelado esta preocupação, ciente de que os 

avanços alcançados no domínio jurídico-legal não têm sido suficientes para 

eliminar as barreiras da democratização das relações do poder, igualdade e 

equidade social. O ICIEG tem sido chamado, em articulação com outras 

estruturas governamentais e não-governamentais, para promover condições 

que favoreçam e eliminação gradual das situações de violência e de 

discriminação, baseada no género, secularmente enraizadas na sociedade 

cabo-verdiana. 
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 Talina Perira, presidente o ICIEG, a partir de 2010, continua sendo na actualidade.   
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Portanto, a história do ICIEG e a sua lealdade com a ideologia 

democrática do Governo é marcada por um percurso que não pára, cujas 

acções e desafios de um dado momento se enraízam nos resultados já 

alcançados em outros momentos. Traduz esta ideia, a alocação da Conselheira 

do ICIEG, Maritza Rosabal (em entrevista, 2011): 

 
O ICIEG está num período de transição, face às conquistas realizadas ao longo 

dos seus 17 anos. […] Estamos no último ano de implementação do PNIEG
79

 e 

já estamos preparando condições para implementação do primeiro ano de 

implementação da Lei Especial para a VBG prevista para o ano 2012. Constitui 

um grande desafio de (re) organização dos serviços do ICIEG, a redefinição de 

papéis dos intervenientes e reconfiguração das estruturas de funcionamento, 

de forma a dar conta das atribuições e competências que nos são atribuídas. 

 

De uma instituição que começou com apenas um pessoal do quadro e 

um diminuto orçamento de cinco mil contos, destinado essencialmente ao 

salário do único quadro, foi ganhando visibilidade pelos feitos realizados. Hoje, 

o ICIEG é, segundo Talina Pereira (em entrevista, Março,2012) uma instituição 

de referência em matéria de promoção da justiça social, “tem reconhecimento 

nacional e internacional”. É este reconhecimento o principal subsidiador da 

mobilização de uma rede cada vez mais vasta de parceiros nacionais e 

internacionais para o financiamento, advogacy e implementação das acções 

previstas nos Planos de Acção do ICIEG, que têm sido em espiral.  

O ICIEG é, estatutariamente, uma instituição de representatividade 

nacional. Tem a sua sede na cidade da Praia da ilha de Santiago, mas poderá 

fazer-se representar em todas as localidades dos pais, através das suas 

estruturas e ramificações ajustadas para cada contexto, nomeadamente, 

delegações, comissões e outras formas de representações. Contudo, 
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 PNIEG- Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género. 
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limitações orçamentais têm colocado entraves, pelo que a parceria com 

Câmaras Municipais e ONGs tem sido vias mais sustentáveis. 

 

5.4 Objectivos e Finalidades 

O ICIEG tem por objectivo promover políticas para a igualdade de 

direitos entre o homem e a mulher e a efectiva e visível participação da mulher 

em todas as esferas das actividades do país. (Estatuto do ICIEG, 2003) 

Estatutariamente dotada de personalidade colectiva pública, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, o ICIEG, no âmbito da sua missão, 

regula as suas acções pelo seguinte objectivo geral: 

 

Promover políticas para a igualdade de direitos entre o homem e a mulher e a 

efectiva e visível participação da mulher em todas as esferas da vida social, 

económica, politica, bem assim, no desenvolvimento do país (art.º 3º-1). 

 

A propósito do objectivo central que norteia as acções do ICIEG, Talina 

Pereira (em entrevista, 2012), sustenta que a luta da instituição, em articulação 

com outras instituições “é o empoderamento da mulher e autonomia das 

mulheres, no sentido de se obter igualdade entre homens e mulheres”. Atingir o 

objectivo de empoderamento da mulher exige, necessariamente, um outro 

objectivo para o qual a instituição tem focalizado as suas acções, “o 

empoderamento dos homens para que não carreguem o mundo às suas 

costas” 

Atingir os objectivos gerais passa pela observação de objectivos mais 

específicos como os que rezam as 14 alíneas do Artigo 3.º dos Estatutos do 

ICIEG (2003): 
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a) Zelar pelo respeito aos direitos da cidadania da mulher e para que ela 

exerça os mesmos sem discriminação de sexo; 

b) Promover políticas que contribuam para a igualdade, equidade e 

paridade de Género e zelar para a criação de condições e mecanismos 

institucionais que assegurem a sua aplicação; 

c) Desenvolver acções que visam a melhoria da qualidade de vida da 

mulher e a mudança comportamental do homem e da sociedade em relação às 

suas questões específicas; 

d) Elaborar e promover a realização de programas, planos, acções e 

projectos específicos de promoção e auto-promoção da mulher na sociedade; 

e) Criar espaços de diálogo, cooperação e concertação com associações 

e organizações da sociedade civil, com vista a obtenção de consensos, sua 

participação no desenvolvimento, bem como iniciativas conjuntas articuladas e 

programas integrados de sua promoção efectiva; 

f) Estudar e propor medidas tendentes à permanente adequação da 

legislação nacional relativa à igualdade e equidade de género; 

g) Fomentar a criação e apresentar propostas ao Governo de 

mecanismos que facilitem a aplicação e cumprimento efectivos das disposições 

legais relativas á igualdade de direitos e de oportunidades; 

h) Realizar e promover estudos e pesquisas interdisciplinares e recolha 

de informação e documentação sobre a temática Género e Desenvolvimento e 

promoção social, económica e política da mulher; 

i) Desenvolver e promover acções de informação e sensibilização da 

opinião pública sobre os direitos humanos em geral e sobre os direitos da 

mulher, em particular; 

j) Opinar e emitir sobre as questões que afectem a igualdade de direitos 

e oportunidades da mulher, a conciliação das suas responsabilidades, 

familiares e profissionais, bem como zelar para a sua estabilidade no trabalho e 

desenvolvimento de aptidões que incrementem e ampliem as suas 

oportunidades de emprego. 

k) Contribuir para que, as mulheres emigradas exerçam o pleno gozo dos 

seus direitos ao abrigo da legislação nacional, bem assim zelar pela sua 

estabilidade nos países de acolhimento; 

l) Cooperar com entidades estrangeiras e organizações internacionais 

que promovam acções relativas de género, população e desenvolvimento. 

Acompanhar e participar nas grandes orientações internacionais relativas á 

mulher e à igualdade de direitos e oportunidades; 

m) Promover medidas, contribuir para a efectiva representatividade da 

mulher no poder e tomada de decisão aos diversos níveis, bem assim contribuir 
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para a eliminação de constrangimentos que impedem a sua plena participação 

na governação do país. 

n) Participar e promover avaliações de impacto no género das políticas 

em domínios prioritários e contribuir para verificação da integração da 

perspectiva género; 

o) Promover, fomentar, apoiar e desenvolver quaisquer outras acções que 

tenham como fim a realização dos objectivos fundamentais do ICIEG. 

 

Os objectivos são exaustivos e detalhados de forma a desencadear um 

leque de acções susceptíveis de caminhar para as finalidades que estiveram 

na origem da instituição do ICIEG, bem como a justificação da sua existência. 

Pensando nos desafios existenciais do ICIEG, posiciona Maritza Rosabal (em 

entrevista, 2011). 

 

Ideal é que o ICIEG, em tese, fosse extinto. (risos).Mas o ICIEG ainda tem uma 

perspectiva muito optimista de continuar a trabalhar na reestruturação das 

famílias de forma a mudar o rosto da pobreza em Cabo Verde. Temos o 

desafio ainda a alcançar, o de uma cultura de género. […] Portanto, estamos 

levando a cabo uma companha de capacitação dos técnicos e planificadores 

em matéria da integração da dimensão género no processo de planeamento, 

por ser um processo incontornável de forma a o ICIEG poder considerar a luta 

ganha. É um desafio que ainda justifica e vai justificar a existência do ICIEG 

ainda por muito tempo. 

 

O ICIEG e o governo têm consciência do muito que ainda tem por fazer 

para se considerar cumprida a missão da instituição, não obstante indicadores 

de objectivos já realizados sejam, igualmente surpreendentes, como ilustra o 

quadro 16. No âmbito da implementação da Declaração e da Plataforma de 

Beijing, ICIEG, conseguiu as múltiplas conquistas, embora ainda há muito por 

fazer. 
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Quadro 12 Conquistas do ICIEG no âmbito da implementação da Declaração e 
Plataforma de Acção de Beijing 
 

OBJECTIVO 
PROGRAMAS/ 

ACÇÃO 
INDICADORES DE SUCESSO 

Adequar a legislação 
ajustadas ás 
necessidades de 
igualdade género 
 

Quadro legal promotor 
de igualdade de género 
e não discriminação 
com base na lei. 

- A Constituição da República que 
responsabiliza o Estado para 
eliminação dos obstáculos à igualdade 
e equidade de género; Aprovação da 
Lei Especial sobre a VBG;

80
;Aprovação 

do Código de família (1997) que 
reconhece igualdade de direitos na 
família; (Código de Trabalho 2007) que 
reconhece emprego doméstico, licença 
de maternidade, licença de 
amamentação, etc; A Previdência 
Social desde 2008 vem democratizando 
privilégios, incluindo trabalho 
doméstico, etc. 

Promover políticas de 
igualdade e equidade 
género 

Instrumentos de 
planificação e avaliação 
no domínio da 
igualdade de género e 
combate à VBG. 

-Implementação de três planos em 
matéria de igualdade de género:(i) 
PANPM

81
-1969/2000; 

(ii) PNIEG-2005/2011;(iii) PAPIG- 
82

2011/2013. 
- Primeiro Plano de combate à VBG –
PNVBG 2008/2011; Segundo Plano de 
VBG.PNVBG 2014/2016;  
- Plano multissectorial de Igualdade de 
Género (PNIG,2014/2016. 

Realizar e promover 
estudos e pesquisas 
interdisciplinares sobre 
género.  

Produção de 
Informações que tem 
permitido dar 
visibilidade ás 
desigualdades de 
género e orientar 
acções mais 
focalizadas nas 
soluções.  

.Produção de dados quantitativos e 
qualitativos nas áreas da VBG e uso do 
Tempo; 
- Criação da CIGEF

83
 na UniCV (2008) 

promovendo a pesquisa na matéria de 
género. 
- Transversalização da abordagem de 
género e elaboração de planos sobre 
esta matéria. 
- Elaboração da SNIG

84
-com 68 

indicadores sobre a situação género no 
país. 
Fóruns de discussão nacional e 
internacional sobre a problemática 
género. 

                                                 
80

 Aprovação da lei Especial VBG. Lei 84/VII/11. 
81

 PANPM: Plano de Acção Nacional de Promoção da Mulher. 
82

 PAPIG: Programa de Acção para Promoção da Igualdade de Género. 
83

 CIGEF- Centro de Investigação e Formação em Género e Família. 
84

 SNIG- Sistema Nacional de Indicadores de Género. 
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Criar espaços de diálogo, 
cooperação e concertação 
com associações e 
organizações da 
sociedade civil, obtenção 
de consensos, sua 
participação no 
desenvolvimento 

Adopção de estratégia 
de integração 
transversal da 
igualdade de género. 

- No domínio legislativo: planificação e 
orçamentação nacional na perspectiva 
de género. 
- No domínio executivo: reforço de 
competências para planificação e 
orçamentação tendo em conta a 
integração género. 
- No domínio das autarquias: Planos 
municipais de igualdade género 
- Agendas género- instrumento de 
influência nos partidos políticos visando 
igualdade de género na política. 

Promover políticas que 
contribuam para a 
igualdade, equidade 
paridade de Género e 
zelar 

Abordagem 
permanente de 
implicação de homens 
nas lutas para a 
promoção da igualdade 
de género e combate à 
violência baseada no 
género. 

-Criação do Laço Branco: homens 
contra a violência e pela igualdade de 
género. 
 - Programa de reabilitação de homens 
arguidos por crimes de VBG. 

Fonte: Elaboração própria com informaçãos do ICIEG (2014). 

 

As conquistas do ICIEG têm sido possíveis graças ao comprometimento 

político ao mais alto nível, nacional e internacional, para as questões de 

género. Documentos estratégicos, como Programas do Governo, Objec tivos 

do Milénio, Plano estratégico da Luta Contra a Pobreza, contemplam a 

dimensão género de forma significativa. Confirma esta constatação do 

envolvimento do Governo a definição de politicas que tenham como enfoque a 

promoção da igualdade e equidade de género, Furtado, Rosabal e Borges 

(2010, p.20), ao sublinharem que: 

 
Os últimos programas do Governo (2001-2005 e 2006-2011), bem como 

programas sectórias têm introduzido a dimensão género no processo de 

planeamento, de definição de políticas macroeconómicas e sociais bem como 

na montagem do quadro institucional de definição, implementação e avaliação 

das políticas de género. 

 

Aliás a assunção dos sucessivos Governos de Cabo Verde com políticas 

promotoras dos direitos humanos, erradicação da discriminação nas suas mais 

diversas formas, como já se abordou no início do presente capítulo, tem vindo 

Quadro 12 Continuação 
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a materializar-se através da assinatura de ratificação de importantes Diplomas 

Internacionais de Direitos Humanos. 

A capacidade de mobilização de uma rede de parcerias pelo ICIEG na 

prossecução dos objectivos institucionais tem sido um factor determinante no 

sucesso das actividades. Nomeadamente, as parcerias que o ICIEG 

estabeleceu com diferentes sectores da administração pública, no reforço das 

capacidades no domínio da transversalização da abordagem género nas 

planificações e orçamentações, quer ao nível do legislativo, executivo e 

autarquias é um exemplo dessa actuação em rede positiva. O ICIEG tem 

conseguido, igualmente, estabelecido diálogos favoráveis com o sector privado, 

com partilha de benefícios. Por exemplo, com a empresa semi-pública da CV 

Telecom estabeleceu-se uma tipologia de parceria muito boa, em que o ICIEG 

assistiu tecnicamente a empresa na elaboração do diagnóstico participativo de 

género, acabando por elaborar um Plano de Igualdade de Género na empresa, 

tendo a empresa patrocinado financeiramente acções desenvolvidas pelo 

ICIEG. Muitos programas que o ICIEG tem implementado com sucesso, só 

foram possíveis graças ao investimento de instituições nacionais e 

estrangeiras. 

Muitos objectivos da instituição ainda permanecem no plano de desafios, 

pelo que o ICIEG ainda está longe de atingir a meta da sua existência. A 

violência baseada no género ainda não está erradicada, a participação da 

mulher na política continua a não observar paridade, sobretudo ao nível do 

legislativo e das autarquias, e, ainda, os estereótipos e preconceitos que 

discriminam a mulher estão longe de serem banidos da sociedade. 
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5.5 Público-alvo 

A promoção da igualdade e da equidade de género é um processo ancorado 

na mudança de comportamentos, atitudes e formas de relacionamento 

reproduzidas e perpetuadas pelas diferentes instâncias de 

socialização.Programa de Acção para Igualdade de Género (PAPIG, 2011-

2012, p.11). 

 

O público-alvo central do ICIEG, tendo em conta os seus valores, 

objectivos e missão, é a mulher cabo-verdiana e, por inerência, os homens, as 

instituições públicas e privadas, os políticos e todos os agentes sociais, 

abrangendo os cidadãos e as cidadãs nacionais. Com efeito, a problemática de 

género é transversal a toda a sociedade, incluindo jovens, adultos, população 

rural e população urbana, empregados, desempregados, políticos, 

governantes, empresários e empresariais, cidadãos e cidadãs das áreas do 

poder, visando uma intervenção global, capaz de traduzir em mudanças de 

mentalidades, atitudes e comportamentos em matéria de relações do poder 

baseadas no género. 

Contudo, produto de uma sociedade machista, a mulher cabo-verdiana, 

subalternizada e discriminada, sob diversas formas de violência, quer no 

espaço público, quer no espaço privado, é o público-alvo no qual o ICIEG tem 

focalizado, maioritariamente, as suas acções. Por outro lado, os programas de 

acção do ICIEG, de 1995 a esta parte, têm sido inspirados nas orientações 

saídas das Conferências Internacionais, Declarações e Convenções sobre a 

problemática da mulher e das relações género, pelo que o esforço tem sido o 

empoderamento da mulher e eliminação gradual de todas as formas de 

violência baseada no género. Portanto, o público-alvo do ICIEG é todos e todas 
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que enformam o contexto das desigualdades sociais, baseadas no género, 

conforme assegura Maritza Rosabal (em entrevista, 2011): 

 
Esta teia complexa de relações faz com que a situação vigente hoje e que 

justifica a existência do ICIEG é que o protótipo de pensamento social baseada 

na desigualdade de género que associa o homem ao poder e a mulher à 

gestão do espaço doméstico e unidade e bem-estar da família. 

 

Depreende-se que os programas do ICIEG para a igualdade e equidade 

de género são multifacetados e multissectoriais, bem como o público-alvo é 

diversificado, variando do programa que se implementa e do objectivo que se 

quer atingir, visando a finalidade da instituição que é construir uma sociedade 

de equilíbrios de poder e de liderança, a todos os níveis. Assim, segundo a 

Presidente do ICIEG, Talina Pereira (em entrevista, 2012) “o público-alvo do 

ICIEG são os homens e as mulheres”. 

O quadro 13 ilustra uma amostra de iniciativas do ICIEG, imbuído do seu 

esforço de chegar à mulher a partir de todos e de todas que podem dar a sua 

contribuição na construção de um modelo de sociedade pautada na igualdade 

e equidade de género. 

Efectivamente, o empoderamento da mulher e a construção de um 

paradigma de sociedade estruturada na cultura da partilha do poder, respeito 

aos direitos de género e de equilíbrio de participação nas questões nacionais, 

exige programas transversais a toda a sociedade, pelo que o público-alvo 

deverá ser diversificado e heterogéneo. Como posiciona uma cidadã (em 

entrevista – Grupo Focai85, 2012), “vencer o desafio da igualdade e equidade 

de género obriga a uma profunda mudança de mentalidades, tanto do lado das 

                                                 
85

 Grupo Focal realizado no âmbito de recolha de dados para a elaboração da Tese. 
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mulheres e dos homens, tanto das instituições públicas e privadas e dos 

órgãos de decisão política”. 

 
Quadro 13 Amostra do público-alvo do ICIEG 

PROGRAMA/ACÇÃO DATA PÚBLICO-ALVO 

No quadro da implementação da Lei 
Violência VBG, o ICIEG e a Polícia 
Nacional, aconteceu o acto de lançamento 
oficial do manual "Procedimentos Policiais 
nos casos de Denúncia de VBG” 

6 Dez. / 2014 

 A mulher cabo-verdiana 

 O homem cabo-verdiano 

 Polícias nacionais 

Atelier de recolha de subsídios de boas 
práticas para elaboração do II Plano 
Nacional de Combate à Violência Baseada 
no Género (PNVBG). 

28 Nov./2013 

 A mulher cabo-verdiana 

 O homem cabo-verdiano 

 ONGs 

 Associações 

 INPS 

 Polícia 

 Técnicos da Casa do Direito 

 Técnicos de Saúde 

Capacitação de professores na promoção 
da igualdade de género

86
 

Setembro de 
2013 

 Professores e professoras 

 Gestores e gestoras 

 Técnicos (as) do MED 

Capacitação de Recursos Humanos para 
Centros de Apoio à Vitimas do VBG 

Setembro de 
2013 

 Camaras Municipais 

 Polícias nacionais  

 Delegacias de Saúde 

 Coordenadores da Rede Sol 

 Mulher cabo-verdiana 

 Homem cabo-verdiana 

Oficina de auto-estima e 
empreendedorismo feminino a Mulheres de 
Tira-Chapéu

87
 

 

Março de 2013 
 Mulher cabo-verdiana 

 Homem cabo-verdiano 

Fonte: Elaboração própria a partir de Documentos do arquivo do ICIEG 

 

 

Por outro lado, a mudança do nome ICF para ICIEG é um indicador da 

dimensão e rumo que a instituição propunha atingir, distanciando-se de uma 

filosofia sexista para encarnar na abordagem género. Contudo, é evidente, 

pelas razões estruturais e conjunturais, não é despercebido a primazia do seu 

enfoque na mulher.  

 

                                                 
86

 A acção de capacitação ocorreu em várias ilhas do país. 
87

 A acção aconteceu em outros concelhos do país. 
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5.6 Gestão 

A cultura organizacional, entendida como um conjunto de valores, crenças e 

princípios partilhados pelas pessoas em uma organização, sofre interacção 

directa do modelo de gestão em razão do poder do exercício pelos principais 

gestores da organização (Crozatti, 1998). 

 

De acordo com os valores, crenças, princípio e missão do ICIEG, a 

gestão da instituição é pautada por uma cultura participativa e democrática, 

com forte valorização da opinião do corpus institucional, da sociedade civil e 

articulação com as instituições públicas e privadas que actuam no contexto 

nacional. A gestão obedece aos princípios estatutários, legitimados pelo 

Decreto Regulamentar Nº 5/2003, enquadrado nos sistemas de funcionamento 

e gestão dos institutos públicos nacionais. 

A questão de tutela do ICIEG, segundo o corpus de gestão do ICIEG, 

gera constrangimentos nas tomadas de decisões que exigem celeridade para 

além do impasse que a bicefalia ocasiona. As dirigentes do ICIEG, em 

entrevista, revelaram o desejo de mudança dos estatutos, pensando em um 

modelo de gestão menos burocrático. 

Garante o funcionamento da instituição e o cumprimento das metas 

traçadas nos seus planos de acção, um exíguo corpo técnico, mas que na 

perspectiva da Presidente e da Conselheira da instituição, é dinâmico, 

engajado e comprometido com os resultados, facto muito bem ilustrado no 

seguinte testemunho. ”Trabalhamos por metas e objectivos. Muitas vezes, 

quando damos conta a hora passou e cá estamos sem pensar na hora, mas no 

produto” (Martitza, em entrevista, 2011). 

Estatutariamente, o quadro do pessoal do ICIEG disponibiliza vagas de 

18 técnicos (superiores, auxiliares adjuntos e dos serviços gerais), reforçado 
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por um quadro pessoal em comissão de serviço de mais três funcionários. (ver 

os Tabelas 11 e 12). 

 

 

Tabela 11- Quadro do Pessoal/Cargos efectivos 

Nº CARGO NÍVEL REFª ESCALÃO 

PESSOAL TÉCNICO 

2 Técnico Superior  14 A-BA-C 

3 Técnico Superior  13 A-B-C 

2 Técnico  12 A-B-C 

3 Técnico-adjunto  11 A-B-C 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 

1 Pessoal Administrativo  8 B 

1 Oficial Administrativo  7 A-D-F-H 

PESSOAL AUXILIAR 

1 Telefonista/Recepcionista  2 A 

2 Auxiliar Administrativo  2 A-B-C-E 

1 Condutor – auto de ligeiros  2 A-B-C 

2 Ajudante de Serviços Geral  1 A-C 

Fonte: Estatutos do ICIEG, 2003 

 
 
 
 
 
 
Tabela 12 - Quadro do Pessoal em Comissão de Serviço 

Nº CARGO NÍVEL 

1 
1 
1 

Director de Serviço 
Secretária 
Condutor auto ligeiro 

III 
I 
I 

Fonte: Estatutos do ICIEG, 2003 
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Na prática, observa-se um desfasamento significativo entre a 

capacidade da instituição em prover de quadros para a implementação dos 

programas e acções inerentes e a disponibilidade financeira para o 

recrutamento e a contratação, criando constrangimentos de gestão e de 

funcionamento, desafiando, dessa forma, a capacidade de liderança da 

Presidente. Efectivamente, o ICIEG dispõe de um corpus técnico constituído 

por 10 técnicos superiores, quadros administrativos, auxiliares e condutor.  

Dos dez técnicos superiores, apenas seis foram contratados no quadro 

do orçamento da instituição, três com fundos do funcionamento e três com 

fundos de investimentos. Os outros quatro, foram recrutados com orçamentos 

dos projectos que o ICIEG desenvolve graças à capacidade mobilizadora de 

financiamento para esses mesmos projectos. Como foi aludido na entrevista 

com a Presidente da organização, cerca de 70% dos projectos implementados 

pelo ICIEG resultam de financiamentos de organizações internacionais 

Nota-se a discrepância entre o estatuído e os factos no ICIEG, pois 

como o quadro do pessoal não é totalmente preenchido, os órgãos de gestão 

não funcionam plenamente. O quadro 14 ilustra as competências dos órgãos 

de gestão do ICIEG previstos nos Estatutos 

 

 

 
Quadro 14 - Órgãos de Gestão do ICIEG 

ÓRGÃO COMPETÊNCIA 

 
Presidente 

Dirige, orienta e coordena superiormente o ICIEG e assegura-lhe a 
sua gestão corrente 

 
Conselho da 

Administração 

É o órgão deliberativo colegial, composto pelo Presidente, que o 
preside, e por mais dois membros nomeados nos termos do artigo 7º 
dos estatutos em vigor. 
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Conselho Consultivo 

É o órgão de apoio ao Presidente e ao Conselho de administração, 
na programação, harmonização e acompanhamento de actividades, 
ao qual compete a coordenação e a expressão dos diversos 
interesses públicos ou privados, que se manifestam e se 
interpenetram no âmbito das suas atribuições. 

Fonte: Elaboração própria com informação dos Estatutos do ICIEG, 2003, Artigos 4º, 10º e 13º. 

 

De realçar que o Conselho de Administração da Instituição nunca 

chegou a ser corporizado, pelas razões de liquidez financeira. Vem dando 

conta da liderança, administração e gestão do ICIEG, a sua Presidente e o seu 

Conselho Consultivo. Enquanto o Presidente é nomeado pelo Primeiro-

ministro, por um mandato de três anos renováveis, o Conselho Consultivo é 

composto pela Presidente, três representantes escolhidos entre dirigentes da 

Administração Pública e três representantes de organizações privadas, 

representativas de mulheres ou da causa género. Nota-se que o Conselho 

Consultivo não implica encargos financeiros para a instituição, contrariamente 

ao de se esperar do Conselho de Administração, caso este órgão se 

corporizasse. Com efeito, o Conselho de Administração implicaria a nomeação 

de dois técnicos que juntamente com a Presidente constituiriam o Conselho. 

Outra fragilidade da gestão do ICIEG e, também, em claro descompasso 

entre os Estatutos e a prática administrativa diz respeito à representatividade 

da instituição em outras ilhas. O Artigo 2,º estipula que o ICIEG pode ”instalar 

estruturas privativas de apoio em qualquer parte do território nacional”. 

Impasses financeiros têm impedido e a solução encontrada tem sido as 

articulações e parcerias estabelecidas com as ONGs, Câmaras Municipais, 

Voluntários das Nações Unidas nos concelhos, as associações locais, 

viabilizando a democratização do acesso aos programas e projectos 

implementados pelo ICIEG. 
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5.7 Captação de Recursos 

Reza o Artigo 17º dos Estatutos do ICIEG (2013) que a instituição rege 

pela lei da contabilidade pública, que é dotado de autonomia financeira e 

patrimonial e, ainda, que dispõe de orçamento privativo e receitas próprias para 

a realização das suas despesas. Entre o legislado e a realidade verifica-se um 

fosso enorme. Confirma Talina Pereira (em entrevista, 2012) que: 

 
ICIEG não dispõe de quadro privativo nem de receitas próprias. Como qualquer 

outra instituição pública, as suas despesas de funcionamento são providas pelo 

orçamento geral dos Estado e as suas acções são objecto de controlo da 

inspecção das Finanças e do Tribunal e do Tribunal de Contas. 

 

O ICIEG gere por um valor do Orçamento Geral do Estado que ronda á 

volta de 11.000.000$, tendo-se observado um crescimento nulo sobre este 

valor desde o ano 2007, assimetricamente aos desafios cada vez maiores. 

Calcula-se, pelos dados avançados pela equipa de gestão do ICIEG, que este 

valor cobre apenas uma média de 1/3 das acções realizadas pela instituição. 

Contudo, à luz do prescrito nos Estatutos, artigo 18.º, a), confere-se à 

instituição a liberdade de mobilizar receitas advenientes de “donativos e 

subsídios concedidos pelo Estado ou por qualquer outra entidade pública ou 

privada, nacional, estrangeira ou internacional”. 

O cenário de parcos recursos financeiros, contrapondo com os desafios 

impostos pela missão da instituição e os compromissos assumidos pelo 

Governo de Cabo Verde matéria de Desenvolvimento Humano, Objectivos do 

Milénio, CEDAW, Plataforma de Beijing e outros, a mobilização de parcerias 
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técnicas e financeiras junto de Organismos Internacionais, captando recursos 

para implementação dos seus projectos é um processo dinâmico e continuo 

A estratégia de captação de recursos tem sido o aproveitamento do 

ambiente internacional favorável em torno do desenvolvimento humano, e 

políticas de redução da pobreza e dos direitos humanos implementados pelas 

Nações Unidas e o Banco Mundial. Sendo o ICIEG uma Organização 

Governamental, tem beneficiado dos acordos bilaterais e multilaterais, 

assinados entre o Governo de Cabo Verde e Organismos Internacionais, sobre 

temáticas de interesse conjunto, elaborar projectos e apresentar a concurso. As 

Nações Unidas, A Cooperação Espanhola, O Banco Mundial e o Fundo 

Galego, Millennium Challenge Corporation (MCC), entre outros, têm sido 

parceiros de referência no financiamento dos projectos apresentados pelo 

ICIEG no quadro da promoção da igualdade e equidade de género e Luta 

contra a Violência Baseada no Género. De acordo com o Relatório de Cabo 

Verde Beijing+20 (2014, p.10) “2/3 dos fundos advêm de uma estratégia de 

mobilização de recursos, o que resulta numa dependência de apoios 

internacionais”. Y la propia presidenta reconoce que “o contexto de crise 

internacional não ajuda a encontrar financiamento e cerca de 77 por cento dos 

projectos levados a cabo pelo ICIEG são custeados pelos parceiros 

internacionais” (Talina Pereira, 2012, em entrevista) 

São exemplos de projectos submetidos a concursos internacionais e 

beneficiados de financiamento os seguintes: 

 O Primeiro Plano de Combate à VBG (PNVBG): O projecto foi 

apresentado ao concurso para o Fundo fiduciário das Nações 

Unidas (ONU), tendo recebido 10 mil dólares americanos para 
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implementar o Plano, num período de três anos, ou seja, entre 

2008- 2011. 

 O Segundo Plano de Combate de Violência Baseada no Género 

(PNVBG): Resultou, igualmente, de um projecto do ICIEG 

apresentado ao concurso do Fundo Fiduciário das Nações 

Unidas (ONU), tendo sido seleccionado no conjunto de cerca de 

dois mil concorrentes de vários países. Para implementar o 

Plano Especial de VGB, num período de três anos (2012- 2015), 

o ICIEG recebeu um donativo de 600 mil dólares americanos. 

A situação da crise mundial a que se vive e que muito afecta a Europa é 

motivo de preocupação para uma instituição fortemente dependente de 

financiamentos externos para materializar os seus projectos, não obstante a 

mestria revelada na captação de recursos junto de organismos internacionais. 

 

5.8 Parceria com as Organizações da Sociedade Civil 

Cumpre ao ICIEG criar espaços de diálogo, cooperação e concertação com 

associações e organizações da sociedade civil, com vista a obtenção de 

consensos nacionais sobre as questões de fundo que afectam a mulher 

(Estatutos do ICIEG, artigo 3º, 2003). 

 

Integra as atribuições do ICIEG, tendo em conta sua missão e natureza, 

promover parcerias com a sociedade civil para uma temática que é de 

interesse colectivo, ciente que só com a conjugação de esforços e sinergias é 

possível provocar as mudanças de mentalidades, práticas, atitudes e 

comportamentos em uma sociedade que nasceu e sobreviveu 500 anos de 

patriarcalismo e subalternização da mulher. Ideia que tem corroboração de 

Rosabal, et.al (2013, p. 11) ao sustentar: 
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A adopção do paradigma de igualdade de género, pressupõe uma grande 

quantidade de mudanças culturais e institucionais que não são possíveis num 

curto espaço de tempo e que requerem o esforço conjugado de vários actores 

sociais e institucionais. 

 

Torna urgente esta necessidade do ICIEG estabelecer parcerias com a 

sociedade civil, devido a factores estruturais e orgânicos da instituição que 

limitam a sua autonomia na implementação de programas e projectos. Um 

desses limites liga-se aos constrangimentos financeiros não favorecedoras da 

representatividade do ICIEG em todos os concelhos e localidades do país. Não 

fosse a mobilização e aceitação de parceiros da sociedade civil, a todos os 

níveis, os Planos de Acção Nacional de Promoção da Mulher (PANPM), 

Programa de Acção para Promoção da Igualdade de Género (PAPIG) Plano 

Nacional de Igualdade e Equidade de Género (PNIEG) não teriam tido o 

impacto que tiveram e estão a ter. A angariação e formalização das parcerias 

com as organizações não-governamentais têm sido através da assinatura de 

protocolos e estabelecimento de sub-contratos de execução de projectos com 

instituições que actuam na área de promoção da igualdade e equidade de 

género. A OMCV, a Associação de Apoio à auto-promoção da Mulher no 

Desenvolvimento (MORABI), Associação de Mulheres Juristas (AMJ), Rede de 

Mulheres Parlamentares de Cabo Verde (RMPCV), Atelier Mar, Associação de 

Mulheres Empresariais e profissionais de Cabo Verde (AMEPCV),African 

Developement Foundation (ADCF) e a Rede das Mulheres Economistas 

(REDEMEC), Associação Cabo Verdiana para a Promoção da Família 

(VERDEFAM), Associação de Crianças Desfavorecidas (ACRIDES), Rede 

interinstitucional de apoio às vítimas de VGB (Rede Sol), são algumas das 
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ONGs com as quais o ICIEG tem estabelecido protocolos de parceria. O 

quadro 15 ilustra como são estabelecidas essas parcerias. 

 

Quadro 15- Amostra da sociedade civil envolvida nos projectos do ICIEG 

PROGRAMA/ACÇÃO PARCEIROS DA SOCIEDADE CIVIL 

Implementação da lei especial da violência 
baseada no género. 

Câmaras Municipais, 
ONGs: MORABI OMCV, VERDEFAM, Rede 
Sol, ICCA, ACRIDES, Atelier Mar 

Transversalização da Abordagem Género 
ONGs: MORABI, OMCV, VERDEFAM, Rede 
Sol, ICCA, ACRIDES, Rede das Mulheres 
Parlamentares 

Educação Comunicação para a Mudança  
Associações Juvenis locais 
Grupos artísticos e culturais locais 

Programação de Oportunidades Económicas  ONGs: MORABI, OMCV, Rede Sol,  

Gabinete de Apoio às Vitimas de VBG 
GOIP, Ordem de Advogados, OMCV, Centros 
de Juventude 

Apoios específicos, para as vítimas de VBG. 

Fundo Esperança, FICASE, ACRIDES, Cruz 
Vermelha, ICCA, Gabinete de Vida Activa, 
Associação Fundo Matias; Camaras 
Municipais, ONCV, Transcor, Navio Chato III, 
Rotary Club, Associação de Mulheres Juristas 
(AMJ) 

Capacitação da rede de organizações sociais 
de mulheres para desenvolver de 
sensibilização, capacitação e divulgação de 
POSG. 

ONGs 
Rede de Mulheres Parlamentares 

Criação de um corpo de jovens para 
intervenção comunitária na luta contra VBG  

Laço Branco 
Centros de Juventude 

Desenho e emissão de spots televisivos 
promotores da igualdade de género 

DGCS, ONGs 

Fonte: Elaboração própria a partir do ICIEG: Relatório de Beijig+20, 2014. 

 

Como realçam, Rosabal et.al (2013, p.43) “destaca-se o ICIEG […] 

assim como presença de organizações de mulheres com abrangência nacional 

comprometidas com a eliminação de todas as formas de discriminação das 

mulheres. Este ambiente favorável associada a uma liderança do ICIEG 

pautada pelo diálogo, concertação e articulação tem permitido a capitalização 

de recursos e meios na implementação dos planos de acção do ICIEG, mas 
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também das ONGs e outras instituições desconcentradas. Contudo, o grau de 

satisfação deste modelo de gestão, apesar dos ganhos, não é 100% 

satisfatória, a se depreender de críticas de ambas as partes: 

 
É bem interessante o programa e depois tem a particularidade de ter uma 

componente com as ONGs. Nós estamos a chamar as ONGs para fazermos 

uma agenda de género, e já trabalhamos aqui com três ONGs.[…] Foi uma 

coisa que conseguimos trabalhar e transversalizar género neste programa do 

Millennium Challenge Account, porque no primeiro programa havia micro-

crédito e as ONGs ficam felizes porque têm micro-crédito para dar e então 

quando a gente foi ver as contas a maior parte dos que tinham beneficiado era 

os homens, eles é que foram privilegiados mas as ONGs acharam muito bem. 

(Rosabal, em entrevista, 2011). 

 

Nota-se que, embora unidos por um objectivo comum que é o 

empoderamento da mulher, nem sempre as sensibilidades e formas de fazer 

justapõem, facto que demanda o reforço do diálogo, sob pena das sinergias 

passarem do quadro favorecedor para um quadro crítico de desconfianças. 

Por outro lado, nota-se a interferência da crise internacional como um 

factor de abrandamento no diálogo e cooperação entre ICIEG e as ONGs, 

quiçá desconfiança, como se depreende do testemunho da Presidente da 

MORABI: 

 
Com a Cláudia nunca consegui ver o ICIEG como um organismo do Governo. 

Ela foi uma excelente profissional. Sempre trabalhamos juntas. Para qualquer 

actividade, a gente trabalhou junta. Assinamos vários protocolos de execução, 

gerimos muitos projectos conjuntos, pois o ICIEG é só o chapéu, nós somos as 

antenas no terreno, nós é que executamos. Mas neste momento, eu não sei se 

é por falta de financiamento, desde que a Cláudia saiu, a MORABI não fez 

nada mais com o ICIEG. Já tentamos, mas não sabemos se a nova Presidente 

não tem autonomia suficiente, mas acho tem de ser mesmo o financiamento. 

Já tivemos muitas actividades conjuntas com o ICIEG, nomeadamente o Laço 

Branco, fizemos parte da comissão para a sensibilização para a feitura da lei 

da VBG, e foi a MORABI, na minha pessoa, que coordenou a comissão durante 
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um ano, trabalhar no voluntariado e fazer tudo isso e hoje temos a lei. (Lúcia 

Passos, em entrevista, 2012). 

 

O ICIEG tem funcionado como um espaço de mobilização de 

conhecimento, mobilização de recursos institucionais, de fundos financeiros e 

de confiança, adoptando um paradigma de intervenção baseado no diálogo, 

concertação e actuação, não só com as ONGs, mas com instituições 

governamentais e politicas. 

 

5.9 Acção de educação para a cidadania 

Em Cabo Verde, a conquista de espaços para aumentar a participação 

social tem sido um dos desafios de maior relevância do estado democrático, 

instituído com a independência nacional, quando se proclamou 

institucionalmente a cidadania como direito de todos os cidadãos, sem 

qualquer tipo de discriminação. Se do ponto de vista normativo os desafios têm 

sido mais ténues e os obstáculos menos resistentes e com resultados 

favoráveis mais céleres, do ponto de vista histórico e cultural, sobretudo das 

mentalidades, as barreiras são gigantescas e profundamente enraizadas, 

exigindo estratégias mais incisivas e perenes, sendo as conquistas mais lentas. 

Os sucessivos Governos preocuparam-se com a cidadania e para tal 

foram criando organismos que tivessem o mandato e missão de educar para a 

cidadania, conceito e prática nova para um país com uma longa história de 

escravatura e de colonização. A Organização dos Pioneiros Abel Djassi de 

Cabo Verde (OPADCV), a Juventude Amílcar Cabral de Cabo Verde (JACCV) 

e a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), são testemunhos de 

organizações criadas, ainda na primeira República, regime de partido único, 
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visando preparar crianças, jovens e mulheres para a participação na 

construção nacional, algo que se fez através de processo de educação para 

cidadania. Com efeito, e segundo Furriela (2002, p.15) “a participação popular 

se transforma no referencial da ampliação das possibilidades de acesso dos 

sectores populares dentro de uma perspectiva de desenvolvimento a sociedade 

civil.” 

O ICIEG no cumprimento da sua missão, compete-lhe contribuir para o 

desenvolvimento nacional, promover a cidadania, a inclusão e a justiça social. 

(Opinião recolhida em entrevista-Grupos Focais, 2012). 

Deste modo, o projecto de educação para a cidadania desenvolvido pelo 

ICIEG tem sido amplo, sobretudo nos domínios da educação e da saúde, com 

assinalados destaques nos domínios da “educação de mulheres” e “da saúde”. 

No domínio da educação de mulheres, a situação de Cabo Verde é 

confortável, pois desde a década de noventa que se conseguiu a paridade e a 

universalidade no ensino básico, conquistas significativas no ensino secundário 

e superior, com taxas femininas mais elevadas, indicadores preocupantes para 

a abordagem género, inferindo da tabela 13. 

 

Tabela 13 - Taxa de acesso ao ensino: Homem e mulher 

BÁSICO SECUNDÁRIO ENSINO SUPERIOR 

      

87% 92% 52% 65% 11% 24,5 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE 

Em relação à formação profissional, os dados apontam para progressos 

significativos de acesso e paridade (ver tabela 14), apesar da persistência de 
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estereótipos na escolha das áreas, mantendo-se a distinção entre áreas 

profissionais femininas e masculinos. 

 

Tabela 14- Taxa de acesso da mulher à formação profissional 

2009 2010 2011 2012 2013 

47% 43% 49% 51% 51% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2013. 

 

Apesar do domínio do acesso da mulher à educação em Cabo Verde 

não seja considerado critico, aliás é um dos projectos mais bem conseguidos 

do país, a intervenção do ICIEG continua se justificando, nesta área, inclusive 

na procura de estratégias que visam travar a tendência para disparidade no 

sentido inverso. De assinalar que as conquistas da mulher têm sido muito mais 

substanciais do que dos homens em matéria da educação. Face ao contexto, o 

ICIEG “elaborou um projecto de educação para a igualdade com a finalidade de 

influenciar a nível da revisão curricular”88 e destacam-se as seguintes 

intervenções, conforme ilustra o quadro 16. 

 

 
Quadro 16 Educação para cidadania promovida pelo ICIEG em matéria da educação e 
formação: 2008-2014 

DATA ACÇÃO RESULTADOS 

2010/2011 

Participação do ICIEG na revisão 
curricular, feita no quadro da Reforma 
do Sistema Educativo 2010. 
Análise dos curricula e emissão de 
parecer técnico. 

Integração parcial por parte Ministério 
de Educação e Desporto (MED) dos 
pareceres técnicos. 
Os materiais didácticos (manuais) 
têm menos imagens estereotipadas e 
machistas. 
O ICIEG não considera totalmente 
satisfeita com a abordagem género 
nos curricula e manuais. 

                                                 
88

 Dados recolhidos nos Grupos Focais, 2012. 
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Em curso 

Participação na promoção e 
divulgação do ensino técnico, 
científico e profissional visando 
aumentar as chances de 
empregabilidade de meninas e 
rapazes, na perspectiva da paridade e 
irradicação da segregação 
profissional. 

Palestras e seminários sobre 
profissões nas escolas secundárias 
(ES). 
Feiras de profissões nas ES e 
Universidades. 
Montagem de Gabinetes de 
orientação vocacional e profissional 
em todas as ES 

2012-2014 
Capacitação de docentes em matéria 
de género. 

Número significativo de professores 
de todos os concelhos capacitados. 
Para integração género nos curricula 

2012-2013 
Programas Escolas Segura Escola 
nas ES. 

Sensibilização contra a prática da 
VBG 

Em curso 
Integração do empreendedorismo no 
currículo no ES.

89
 

Capacitação de docentes 
Experiencia piloto em curso 

Fonte: ICIEG, Relatório Beijing+20, 2014 

A nível do Ensino Superior, realça-se a criação do Centro de 

Investigação e Formação em Género e Família (CIGEF), criado em 2002, cuja 

ideia partiu do ICIEG, tendo participado na sua concepção e instalação, em 

parceria com o Fundo da População das Nações Unidas (UNPFA) e o Fundo 

das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM). O objectivo foi criar uma 

estrutura junto da Universidade Pública de Cabo Verde “promotora e 

dinamizadora de um quadro teórico e conceptual sobre a questão de género 

em Cabo Verde” (Maritza, em entrevista, 2012). Em termos de resultado com 

esta acção, sublinha-se a promoção de pesquisas, fóruns, formação, 

conferência e palestras, com finalidade de propiciar espaços de reflexão, 

interpretação, explicação e construção do pensamento critico sobre género na 

nossa cabo-verdiana. É inquestionável que a mudança de mentalidades faz-se, 

passando por gerações, quando a sociedade reflecte sobre si próprio, constrói 

                                                 
89

 Com o financiamento da Joint Office das Nações Unidas, o ICIEG organizou em 2011 e em 
vários pontos do país, jornadas dedicadas ao Empreendedorismo de Mulheres. […] . Nos dias 
18 e 19 de Novembro realizou-se em S. Vicente, Praia, Santo Antão e Sal, actividades como 
mesas redondas, ateliers, mostras de produtos, workshops e palestras. […]. As acções visaram 
sensibilizar e capacitar sobre novos paradigmas de fazer negócio, promoção e visibilidade de 
talentos femininos. O público foi bastante heterogéneo. Empresárias, empresários, estudantes, 
académicos, investigadores, ONGs, etc, (ICIEG, Programação das Jornadas, 
Empreendedorismo de Mulheres, 2011).  
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conhecimento e socializa-os. Neste particular, o CIGEF “vem contribuindo para 

o debate nacional, através de seminários nacionais e internacionais e 

publicações, visando os estudantes da Universidade e sociedade em geral.” 

(ICIEG, Relatório Beijin+20, p.16). O Relatório aponta como resultados já 

conseguidos em matéria de investigação sobre a problemática género, uma 

média de 14 trabalhos académicos, dissertação de mestrado e teses de 

doutoramento. 

No domínio da Saúde o ICIEG, desde a sua criação, elegeu a saúde 

como um dos seus eixos de acção prioritários, tendo em conta as orientações 

dos organismos internacionais, nomeadamente da Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento (CIPD) ocorrida no Cairo em 1994, logo 

de seguida do Beijing (1995)90. A saúde sexual e reprodutiva da mulher foi 

considerada na conferência com um factor das desigualdades sociais no 

mundo e da violência baseada no género, pelo que absorvendo as orientações 

do CIPD, sempre foi uma das preocupações do Governo. As acções do ICIEG 

na matéria têm sido de natureza transversal a todos os outros programas e 

projectos. Juntamente e em articulação com outras organizações 

governamentais e não-governamentais, o ICIEG tem actuado na sensibilização, 

formação, apoio às vitimas do vírus HIV, campanhas comunitárias sobre vários 

temas ligados à saúde da mulher, utilizando estratégias de aproximação das 

comunidades mais vulneráveis, sobretudo, com o enfoque no género. O quadro 

17 ilustra o paradigma de acções de cidadania promovidas pelo ICIEG no 

domínio a igualdade e equidade de género em matéria da saúde. 

Quadro 17 Recorte de acções de Cidadania para igualdade e equidade de género no 
domínio da saúde 

                                                 
90

 A IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, Beijing (1995) absorveu os princípios do CIPD. 
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DATA ACÇÃO RESULTADOS 

 
2002 

Publicação da brochura Género 
Saúde Reprodutiva e Sida. 
 
Realização de estudos e 
pesquisa sobre saúde Sexual e 
Reprodutiva e VBG 

-Permitiu ampliar a compreensão sobre a 
violência doméstica e sexual na liberdade 
sexual e reprodutiva e na saúde das 
mulheres. 
-Sensibilização dos Organismos 
Internacionais no financiamento de 
projectos e programas do ICIEH 
(PNIEG)

91
 

A partir de 
2006 e em 

curso 

Promoção de acções de 
capacitação dos profissionais da 
média sobre VIH-SIDA e a VGB 

- Mobilização social para luta contra a 
Violência Baseado no Género, cumprindo 
o resultado 5 do Plano Nacional contra a 
Violência Baseada no Género. 
- Produção de programas e peças de 
rádio, e de televisão, informativos e 
educativos sobre a saúde sexual e 
reprodutiva 
 

A partir de 
2006 e em 

curso 

Acções de Informação e 
sensibilização por meio de 
várias formas de debate público 
(conferências, palestras, 
programas televisivos, debates 
parlamentares) sobre HIV-SIDA 
e sua relação com VGB. 

- Mobilização social para luta contra a 
Violência Baseado no Género, cumprindo 
o resultado 5 do Plano Nacional contra a 
Violência Baseada no Género. 
- Contribuição para quebra de tabus, 
estereótipos e preconceitos em matéria da 
saúde sexual e reprodutiva. 
- Empoderamento da mulher e aumento e 
das suas capacidades de auto-defesa e 
liberdade sexual em matéria de abuso 
sexual reprodutiva. 

A partir de 
2006 e em 

curso 

Promoção do conhecimento e 
realização de campanhas  sobre 
da saúde sexual e reprodutiva 
entre mulheres, homens, jovens 
e professores, através de 
acções de capacitação e ateliers 
na comunidade, marcha, etc

92
 

 

- Mobilização social para luta contra a 
Violência Baseado no Género, cumprindo 
o resultado 5 do Plano Nacional contra a 
Violência Baseada no Género. 
- Empoderamento da mulher para a 
liberdade sexual e saúde sexual e 
reprodutiva 

Fonte: Elaboração própria a partir do Arquivo ICIEG 

 

Para combater a violência baseada no género, fenómeno multifacetado 

e que abrange todas as esferas sociais, o ICIEG tem vindo a mobilizar 

parcerias e desenvolvendo uma multiplicidade de actividades, quer em 

quantidade, quer em qualidade e diversidade, que para além de se traduzirem 

em momentos de activismo social e de cidadania, representam espaços de 

                                                 
91

 De levar em conta que o PNIEG integra outros Planos como: Plano Nacional da Saúde 
Reprodutiva; Programa Multissectorial da Luta contra a SIDA; Plano de Acção Contra a 
Exploração e Abuso Sexual de Menores, etc. 
92

 O ICIEG, em colaboração com os seus parceiros, realizou uma marcha de âmbito nacional, 
no dia 27 de Março de 2015 sob o lema “Basta de Violência Sexual.” 
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sinergia e partilha de competências e recursos sobre uma temática que é 

transversal a todos os organismos públicos e privados que têm como missão o 

desenvolvimento nacional. 
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CAPÍTULO VI - DESCRIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-

GOVERNAMENTAIS 

_____________________________________________________ 

6.1 Génese e Âmbito das ONGs Femininas em Cabo Verde 

 

As ONGs femininas em Cabo Verde têm a sua origem na virada do 

século, mais concretamente na década de noventa. Não nascidas do nada, a 

igualdade e a equidade dos direitos da mulher esteve na agenda dos 

governantes da independência, expressa na Constituição da República de 

1991 e na aprovação da primeira organização feminina no país, sob a 

designação da OMCV, juridicamente uma organização de massa nas hostes do 

PAICV.93 

A OMCV foi criada com a missão de equacionar a problemática das 

massas femininas na sociedade cabo-verdiana e desenvolver acções no 

sentido da sua emancipação e promoção. Consciente da situação desfavorável 

da mulher, em desfasamento da reconhecida igualdade na lei trazida pela 

Independência, a OMCV seria a entidade a quem caberia a tarefa de se ocupar 

deste necessário empowerment da mulher. Esta perspectiva vincula-se ao 

Programa da Organização (1981) cujo teor do 1º art.º do preâmbulo é o 

seguinte: 

                                                 
93

 Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, sucessor do PAIGC, tornou pela 
Constituição de 1981-1990 o único partido do poder, luz e guia da nação até 1990. 
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É pois da essência da OMCV a missão de mobilizar e unir à volta dos seus 

interesses específicos as amplas massas femininas do nosso país, tanto no 

campo como na cidade, de enquadrá-las e organizá-las por forma a criar as 

condições que permitam uma ampla e efectiva participação da mulher na vida 

nacional, através da sua plena integração no processo de desenvolvimento 

sócio-económico, político e cultural em curso no nosso país. 

 

A participação popular era a palavra de ordem nos auspícios da 

Independência Nacional, na euforia dos jovens combatentes da pátria que 

tinham constituído o Governo, e a necessidade das massas se organizarem 

para a uma efectiva participação, de uma forma que não violasse os princípios 

do regime e do PAICV era, igualmente, imperiosa. Defendia-se a soberania 

popular, mas sob a luz e guia do Partido único. Como discursava Pires (1980, 

p. 67)94: 

 
No pressuposto insofismável de que a participação das massas, devidamente 

organizadas e enquadradas, é umas das pedras basilares sobre que assenta o 

nosso regime e sobre que se vai edificando pouco a pouco a nova sociedade 

de bem-estar, progresso e felicidade que se pretende, propõe-se o Governo 

prestar um apoio multiforme e cada vez maior às organizações sociais e de 

massas para que elas se desenvolvam mais, sempre mais, e constituam de 

facto a fonte de inspiração e mobilização da iniciativa e participação popular na 

obra da reconstrução nacional e da edificação de uma nova sociedade liberta 

de exploração do homem pelo homem. 

 

Aliada ao contexto político que fez emergir a OMCV está 

inequivocamente o modelo de Estado e a ideologia subjacente, de influência 

marcadamente marxista, embora não oficialmente assumida. Alfama (2009, p. 

126) considera a criação das Organizações de Massa no período pós-

independência como uma estratégia de angariar apoios necessários para a 

                                                 
94

 Brochura do I Encontro Nacional de Quadros Femininos, p. 67 
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sustentabilidade do regime político instituído no pleito com os não aderentes, 

quer no país, quer na diáspora. A ideia é ilustrada no trecho seguinte: 

 
Organizações como Tribunais populares, Comissões de Moradores, 

Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), Organização dos 

Pioneiros “Abel Djassi” (OPAD), Juventude Africana Amílcar Cabral (JACC), 

estavam sob a dependência do Partido/Estado que instituiu um regime 

“ditatorial” munidos de instrumentos de repressão política que se transformou 

no sustentáculo do sistema. [...] O Partido/Estado conseguiu manter sob o seu 

controlo aqueles que da diáspora se manifestaram contrários ao regime. 

 

Nos discursos dos altos dirigentes do Partido foi incisiva a necessidade 

de se enquadrar as massas populares e do governo apoiar o empowerment 

dos militantes, facto que aconteceu. Neste ponto concorda-se com Alfama 

(ob.cit.p.126) quando realça o mérito Partido/Estado “no aprofundamento da 

questão social cabo-verdiana. 

A década de 90 do Século XX desabrocha as primeiras organizações 

femininas com Estatuto de ONG. A conjuntura internacional e as ideologias 

veiculadas fizeram ruir as concepções do regime de partido único, solidamente 

implantado no decurso de quinze anos cuja consequência foi o anúncio do 

processo de abertura política a 17 de Fevereiro de 1990 que culminou com a 

aprovação pela Assembleia Nacional Popular, a 28 de Setembro do mesmo 

ano, a CRCV/90. O resultado prático foi a revisão da Constituição da República 

a 18 de Setembro de 1990, que fez cair o célebre Art.º. 4º da mesma, cria as 

condições legais para uma sociedade pluripartidária, bem como para a 

organização da sociedade civil em ONGs. A partir de então, o movimento 

associativo conhece um impulso como nunca tivera antes, ganhando uma nova 

dinâmica. Esse novo contexto saldou-se na multiplicação de ONGs no território 
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nacional, sendo a MORABI uma primeira das muitas que nasceu deste novo 

ambiente sócio-politico, com enfoque na promoção dos direitos da mulher. 

A conjuntura política de então afectou a OMCV, ideológica e 

funcionalmente. Como organização de massa deixou de fazer sentido e perdeu 

sustentabilidade prática. Pela importância e papel que teve na luta pela 

emancipação da mulher e sua integração efectiva na sociedade, interpelava 

mudanças urgentes no seu estatuto e programa. Assim, já num contexto 

político favorável à organização civil, converte-se em Novembro de 1991 em 

uma ONG, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, dotada de personalidade 

jurídica, financeira e patrimonial, brindando a sociedade cabo-verdiana com a 

sua segunda ONG feminina cabo-verdiana. 

 

6.2 Associacição de Apoio à Autopromoção da Mulher no 

Desenvolvimiento (MORABI)  

6.2.1 História e Ideologia 

A Associação de Apoio à Auto-promoção da Mulher no 

Desenvolvimento, designada de “MORABI” é uma organização não-

governamental fundada em 1991, registada como pessoa jurídica em 28 de 

Março de 1992 e reconhecida, oficialmente, como pessoa colectiva de utilidade 

pública geral pelo Decreto-Lei Nº65/95 de Outubro de 199595. É, além de mais, 

uma ONG de abrangência nacional, com sede na cidade da Praia e com 

delegações nas ilhas de Santo Antão, S. Vicente, Sal, Boavista, S. Domingos e 

Tarrafal de Santiago e com representantes nas ilhas de S. Nicolau, Maio, Fogo 

e todos os concelhos do interior da ilha de Santiago96. 

                                                 
95

 Publicada no Boletim Oficial de 31 de Outubro de 1995. 
96

 Apresentação da MORABI,s/data. 



Estudo de Caso– Capítulo VI 

 

355 

Fugindo ao que se afigura com uma regra quase generalizada das 

ONGs se designarem pelas Siglas que as compõem, a designação MORABI 

advém do simbolismo de um gesto e de uma atitude cabo-verdiana às pessoas 

que lhe são caras. A palavra morabi é utilizada em Cabo Verde com a 

conotação de amável, afável, atencioso (a), delicado (a), gentil, simpático (a), 

carinhoso (a). Na verdade, as fundadoras da MORABI criaram a associação 

que lutaria pelos direitos da mulher cujos fins eram tão-somente um gesto de 

morabi (morabeza) às mulheres cabo-verdianas, pelo seu inequívoco valor, 

sentimento expresso na marca da instituição. 

É constituída por cerca de trezentos membros, homens e mulheres, 

isentos de qualquer prerrogativa baseada no sexo, compromisso social e ou 

político e está aberta à integração de novos membros desde que aceitem os 

estatutos da organização. 

A história da MORABI atrela-se à segunda etapa da história da 

democracia da República de Cabo Verde, caracterizada pela liberdade política, 

ideológica e da organização da sociedade civil. Com efeito, a democracia cabo-

verdiana se desenvolve em duas etapas importantes. A primeira 

correspondente à denominada Primeira República que, em termos 

cronológicos, se situa entre 1975 a 1990, alicerçada politicamente na 

Constituição da República de Cabo Verde (CRCV) de 1980, cujo Art.4º da 

mesma considerava o Partido Político de situação -primeiro o PAIGV e mais 

tarde PAICV- a força dirigente da Nação e se fechava a qualquer outra 

organização da sociedade fora deste. Na verdade, o Art.º. 4º da CRCV, ao dar 

ao PAICV o monopólio do exercício do poder, não estimulava a organização 

civil em associações, não obstante o Art.º 43º legitimava esta possibilidade. 
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A segunda etapa da democracia cabo-verdiana tem o seu nicho a 19 de 

Fevereiro de 1990, quando o Conselho Nacional do PAICV, respondendo aos 

desígnios da realidade sócio-política em Cabo Verde e, sobretudo, se 

ajustando aos novos ventos da história internacional de então, decidiu rever o 

Art.º 4º da Constituição da República em vigor que inibia a sociedade nacional 

de se organizar livre e autonomamente e dava ao PAICV a prerrogativa de ser 

o único partido reconhecido legal e constitucionalmente no país97.A revisão da 

Constituição da República a 18 de Setembro de 1990, que fez cair o célebre 

Art. 4º da mesma, cria as condições legais para uma sociedade pluripartidária, 

bem como para a organização da sociedade civil em ONGs. A partir de então, 

o movimento associativo conhece um impulso como nunca tivera antes, 

ganhando uma nova dinâmica. Esse novo contexto saldou-se na multiplicação 

de ONGs no território nacional, sendo a MORABI uma primeira das muitas que 

nasceu deste novo ambiente sociopolítico, com enfoque na promoção dos 

direitos da mulher. 

Embora o associativismo em Cabo Verde tenha raízes que se 

mergulham nos primórdios da história do país e a Lei Nº 8/III/87, de 31 de 

Dezembro tenha regulado o exercício da liberdade da associação da sociedade 

civil, as nascidas a partir de 1990 inauguram um paradigma moderno e 

democrático da organização da sociedade civil na procura de soluções para os 

principais problemas que afectam a sociedade, o fenómeno da pobreza e da 

desigualdade social baseada no género. Na verdade, se se tiver em conta as 

formas tradicionais de solidariedade social existentes em Cabo Verde, 

traduzidas em actividades de ajuda mútua nos casamentos, baptizados, mortes 

                                                 
97

 A queda do Muro de Berlim, que unifica a Alemanha, e o triunfo da Perestroika, que termina 
com a União das Repúblicas Socialistas URSS, culminando com a independência de 30 
estados, abriria as portas para o triunfo das democracias pluralistas em Cabo Verde. 
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e trabalhos agrícolas, pode-se considerar que as origens do associativismo se 

remontam aos primórdios da nossa história. “Djunta mó”98, “botu ou mitim”99 e 

“totocaixa”100 são alguns dos exemplos dessas tradicionais associações da 

sociedade civil mas, como facilmente se depreende, têm cariz regional e de 

benefício restrito aos associados, bem como sobrevivem dos parcos recurso 

destes. Por outro lado, antes de 1990, com exclusão das formas tradicionais da 

organização da sociedade civil, o regime político vigente não favorecia a 

instituição de associações que não estivessem atreladas ao controlo do 

Estado. Dessas associações, temos exemplos da OMCV, JAACV101 e OPAD - 

CV102. A UNTC-CS, União Nacional dos Trabalhadores Cabo-verdianos – 

Central Sindical, criada em 1978 e reconhecida como personalidade jurídica 

pelo Decreto-Lei Nº 50/80, de 12 de Julho, é exemplo de um outro paradigma 

de organização da sociedade civil permitido na Primeira República. Na 

verdade, assim reza o Estatuto da UNTC-CS: “A ligação entre a UNTC-CS e o 

                                                 
98

 É uma das formas mais tradicionais de associações de solidariedade tradicional. Consistia 
na associação de recursos e energias entre vizinhos, amigos e familiares para resolver 
problemas concretos e pontuais relacionados com a agricultura, habitação, apanha e transporte 
da água, etc. 
99

 Uma associação de pessoas baseada na confiança mútua com finalidade de garantir ajuda 
nas despesas relacionadas com despesas do falecimento de um dos membros do agregado 
familiar do associado. Para isso, cada associado quotiza mensalmente com uma quantia 
acordada entre os membros, para o benéfico do grupo. 
100 Associação de pessoas com afinidades, geralmente laborais, que reúnem livremente com 
a finalidade de fazer alguma poupança. Funciona tipo micro-crédito em que se estabelece um 
valor (o prémio) que todos os membros quotizam mensalmente. O número dos prémios 
coincide com o número dos participantes. Através do sorteio determina-se a sequência dos 
premiados mensais. 
101 JAACV (Juventude Africana Amílcar Cabral) foi uma organização de massa do Regime do 
Partido único, integrante do “Departamento da Organização de Massas Sociais” e tinha como 
missão a integração social da juventude cabo-verdiana, nos termos do Regime. Com a 
abertura política em 1990, assistiu-se à de todas as organizações de massa do PAICV, 
incluindo a JAACV. 
102 OPAD-CV (Organização dos Pioneiros Abel Djassi de Cabo Verde) foi uma organização de 
massa criada a 12 de Junho de 1977 visando a promoção dos Direitos da Criança. Durante o 
Regime Político de Partido único esteve sob a tutela do PAICV, a força dirigente da nação 
cabo-verdiana, pois pertencia a um dos Departamentos da Máquina Política deste Partido, 
denominado “Departamento da Organização de Massas Sociais”. Como outras organizações 
de massa de então, transformou-se numa ONG e trabalha na alfabetização da camada infanto-
juvenil, desporto infanto-juvenil, cursos de formação profissional para as camadas jovens mais 
desprotegidas. 
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PAICV era de natureza orgânica. Parte vital das acções desenvolvidas tinha 

em vista a materialização das acções preconizadas no programa do partido”. 

A MORABI nasce de um contexto político nacional de transição de 

regimes, favorável à organização da sociedade civil em ONGs, particularmente, 

da defesa dos direitos da mulher. Consequência das políticas da promoção dos 

direitos da mulher cabo-verdiana tinha conhecido progressos significativos na 

sua condição, sobretudo ao nível da instrução, saúde reprodutiva e legislação. 

Entretanto, paradoxalmente ao ambiente jurídico favorável a sua 

representatividade na política, administração e governo do país, permanecia 

quase nula. Bafejada por uma conjuntura internacional propícia, um grupo de 

mulheres cabo-verdianas, criam a MORABI com o firme propósito de promover 

as condições da paridade de direitos e de oportunidades da mulher, numa 

perspectiva de género, em todas as esferas da cidadania. Estas mulheres 

acreditaram que a não representatividade da mulher nos órgãos do poder 

político constituía um obstáculo importante na materialização de política anti-

exclusão e anti-descriminação. “É preciso que a mulher esteja no poder para 

que os modelos machistas de cidadania possam ser gradualmente banidos” 

(Presidente da MORABI, em entrevista, 2010). 

Com efeito, várias Conferências Mundiais foram realizadas entre as 

décadas de 80 e 90, nas quais Cabo Verde tomou parte e se comprometeu a 

cumprir os objectivos emanados desses encontros. A I Conferência Mundial 

sobre as Mulheres realizada no México em 1975 a II de Copenhaga 

(Dinamarca) de 1980 e a III de Nairobi (Quénia) de 1985, tendo desta última 

saído a declaração que “todos os problemas humanos são também problemas 
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das mulheres e como tal tinham o legitimo direito de participar no processo da 

tomada das decisões e gestão de todos as questões humanas”103. 

Não existem dúvidas de que as Conferências Mundiais sobre a Mulher, 

associadas à Convenção sobre todas as formas de eliminação da violência 

contra as mulheres 1979 tiveram impacto nos debates em Cabo Verde sobre 

os paradigmas da igualdade de direitos da mulher. A fundação da MORABI 

deve-se a esta nova consciência e entendimento de que igualdade real e 

efectiva entre mulheres e homens eram necessárias para continuar o processo 

de desenvolvimento iniciado na Primeira República. Uma realidade efectiva 

passaria para a maior representação da mulher nos órgãos do poder político, 

administrativo e social, sem a qual, as necessidades da mulher jamais 

poderiam beneficiar de debates, reflexões e soluções ajustadas. Assim, foi 

criada a MORABI com a missão do promover o empowerment da mulher 

guindando-a nas esferas públicas e privadas de poder em paridade com o 

homem. 

Em termos ideológicos, não obstante os discursos e a prática se 

contradizerem, os Estatutos da associação são omissos em relação a qualquer 

tendência politica partidária. O Art.º 2.º preceitua que “a MORABI é uma 

associação não-governamental sem fins lucrativos, adoptada de personalidade 

jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial”104. Os 

discursos negam qualquer afinidade ideológica partidária. Entretanto, não são 

muito discretas as asserções verbais que vislumbram uma proximidade 

ideológica desta da Presidente da ONG com um dos partidos maioritários de 

Cabo Verde, quando, em entrevista (2012) posiciona: 

                                                 
103

 Foram a partir dessas Conferências Mundiais que se desabrochou a consciência mundial 
para a necessidade de mudanças nos paradigmas.  
104

 Publicação no Boletim Oficial de 31 de Outubro de 1995, revisto em 2007. 
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O meu trabalho não tem a nada a ver com o MPD. Por exemplo, eu fui 

convidada para ir candidatar à presidência da Camara de são Domingos mas 

eu recusei, pois eu disse que nesse momento o meu projecto é a MORABI. 

Quando eu terminar o meu projecto com a MORABI, agora sim, vou.me vestir a 

camisola do partida (MPD) e fazer carreira política. Neste momento eu não vou 

fazer carreira política porque não vou misturar MORABI com política partidária. 

 

Contudo, critica as conotações partidárias que a sociedade dá à 

MORABI e OMCV, como se depreende da fala em que diz, “Mas é claro que 

ainda existem pessoas que não vêm isso, ou seja a despartidarização das 

ONG. As pessoas mais antigas, as mais conservadoras, não concebem a 

MORABI e a OMCV longe dos partidos (presidente da MORABI, entrevista, 

2012). 

A MORABI se estrutura em paradigmas filosóficos cuja existência é 

validada pela intervenção junto das populações, privilegiando a abordagem 

participativa e o contacto directo, seja junto dos grupos, seja individualmente, 

sobretudo junto de mulheres beneficiárias mais carenciadas. Trata-se de uma 

eficaz estratégia para chegar àqueles que a Lei Fundamental do Estado, sem 

os excluir, não os integra. A MORABI, com o seu método directo de 

intervenção, chega junto das mulheres, descobrindo-as e capacitando-as para 

melhor solucionar as suas dificuldades quotidianas e, progressivamente, 

adquirir competências para avaliar não só os próprios empreendimentos, mas 

também, as politicas e programas nacionais em prol do desenvolvimento com 

enfoque género. 
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6.2.2 Objectivos e Finalidades 

Privilegiar a inserção e a melhoria da posição social das mulheres cabo-

verdianas, numa perspectiva de género, de modo a melhorar as condições de 

vidas das famílias (MORABI, Plano Actividades, 2012). 

  

A MORABI visa, fundamentalmente, a inserção e a melhoria da posição 

social das mulheres cabo-verdianas, através da promoção da sua participação, 

efectiva e reconhecida, no processo de desenvolvimento económico-social, 

cultural e político das suas comunidades e do país. Assim, melhorar as 

condições de vida das mulheres cabo-verdianas e das famílias e promover a 

paridade género no usufruto dos direitos sociais, políticos, económicos e 

culturais, são finalidades essenciais da MORABI. 

Alcançar estas finalidades passa, de acordo com o Art.º 3º dos Estatutos 

da Associação, pelos seguintes objectivos: 

 
a) Apoiar actividades individuais e de grupos de mulheres, tanto no meio rural 

como no meio urbano, que visam a sua auto-promoção económica social e 

cultural e o desenvolvimento das comunidades; 

b) Apoiar a criação e a estruturação de grupos associativos, femininos através 

de conselhos técnicos, formação técnico profissional e da assistência nos 

domínios da organização e gestão;     

c) Apoiar as mulheres individualmente ou em grupo na identificação, 

implementação e execução de projectos e ou acções de desenvolvimento e na 

mobilização de recursos, dentro e fora do pais;      

d) Desenvolver acções de consultadoria nos domínios da organização de 

grupos associativos, de elaboração, execução e avaliação de projectos e ou 

acções de desenvolvimento e da planificação, organização e realização de 

acções de formação; 

e) Colaborar com as organizações internacionais, regionais e nacionais na 

organização e animação de actividades de formação e ou de reflexão relativas 

à participação das mulheres no desenvolvimento; 

f) Promover o intercâmbio de experiências das mulheres no desenvolvimento, 

dentro e fora do pais. 
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Denota-se da análise dos objectivos fundamentais da MORABI o seu 

papel de intermediação entre assuntos de competência do governo e questões 

do interesse das comunidades da sociedade civil. Sendo assim, caracteriza-se 

por uma intervenção que parte da concepção integrada de politicas sociais 

junto das mulheres. Uma integração sustentada em abordagens que se apoiam 

nos princípios do SER – SABER FAZER – TER, os quais visam a promoção 

efectiva na mudança do estatuto da mulher. Portanto, objectivos que enfocam 

as mentalidades, o desenvolvimento de capacidades e habilidades 

profissionais, transformadas na geração de riquezas materiais. A MORABI tem, 

pois, como objectivo o empoderamento da mulher, visando a sua cidadania 

plena e sujeito da sua história em paridade com os homens. Como afirma 

Chaui (1982, p. 36): 

 
Ser sujeito é construir-se e constitui-se como capaz de autonomia, numa 

relação tal que as coisas e os demais não se ofereçam, como determinadores 

do que somos e fazemos, mas como o campo no qual o que somos e fazemos 

pode ter a capacidade aumentada ou diminuída, segundo nos submetamos ou 

não à forca e à violência ou sejamos agentes delas. 

 

Nota-se, assim, que MORABI se demarca dos objectivos messiânicos de 

filantropia pura, no intuito de conduzir as massas para um bem-estar utópico, 

os quais não promovendo autonomias, contribuiriam para o recrudescer das 

dependências. De facto, o bem-estar da mulher verdadeiramente acontece 

quando mudanças ocorrerem a nível das mentalidades, das competências e 

das condições materiais de existência. Assim, a “MORABI” prossegue 

objectivos cujas finalidades se vinculam à libertação das mulheres dos 

estigmas da sua inferiorização e incapacidade, ao mesmo tempo que gera 

oportunidades que permitam a estas a aquisição de competências e 
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instrumentos da sua autonomia, bem como condições materiais de uma 

existência digna, conforme defende a Presidente da MORABI (entrevista, 

2010): 

 
Hoje, podemos até atrever-nos a dizer que a MORABI deu um grande 

contributo para a redução da pobreza em Cabo Verde. Quando se diz que a 

pobreza de 2000/2001 foi de 37% e em 2008 é de 27% – portanto tivemos uma 

queda de dez pontos percentuais – acreditamos que a MORABI deu esse 

contributo, porque não é só o trabalho formal que combate o desemprego e a 

luta contra a pobreza. 

 

Um antigo provérbio chinês muito veiculado entre nós diz: “se queres 

ajudar o pescador não lhe dê peixe, mas linha e anzol”. Sem se pretender tratar 

a questão com ligeireza que não lhe é própria, a analogia que se quer fazer aos 

objectivos da MORABI visa, essencialmente, evidenciar a pertinência 

socioeconómica, cultural e politica que organização persegue. O enfoque em 

públicos-alvo micro, criteriosamente definidos, a diferencia, por um lado, das 

políticas generalistas do Governo, que ao tratar por igual o desigual, amplia e 

pereniza as desigualdades, o elitismo político e as injustiças sociais. Por outro 

lado, a MORABI, ao valorizar a formação e o auto-desenvolvimento pessoal 

dos mais vulneráveis, ou seja, os socialmente excluídos, cria condições para a 

materialização das políticas do Governo, sobretudo, viabilizar a conversão das 

legislações públicas em factos. Nesta óptica, pode-se falar que o objectivo 

último da MORABI visa promover a justiça social no usufruto dos benefícios da 

democracia e do desenvolvimento. 

Se se analisar os objectivos da MORABI, consagrados no Art.º 4.º dos 

seus Estatutos, verifica-se um progresso significativo desta organização em 

matéria de intenção, metas e abrangência do seu público-alvo. Hoje esta 
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instituição tem uma abordagem género em todas as suas acções e a sua 

perspectiva é que autonomia da mulher passe para uma educação integrada 

do homem e da mulher, conforme fundamenta a coordenadora do programa do 

micro-crédito da MORABI (Entrevista, 2010), fundamenta: 

 
De que vale trabalhar a mentalidade da mulher sem trabalhar a mentalidade 

dos homens? De que vale a mulher progredir se o seu parceiro continua a 

pensar e a agir sob processos tradicionais? A emancipação e autonomia da 

mulher acontece efectivamente se a caminhada for lado a lado. Sem qualquer 

tipo de exclusão. (Coordenadora do Programa do Micro-crédito da MORABI, 

entrevista realizada para esta investigação, 2010). 

 

Assim, promover e apoiar actividades individuais e de grupos de 

mulheres geradoras de emprego e de rendimento, tanto no meio rural como no 

urbano, como forma de elevar o nível e a qualidade de vida das mulheres e das 

famílias, e, em particular, das mulheres chefes de família, afigura-se como um 

dos objectivos bem conseguidos da MORABI, a se depreender do grau de 

satisfação dos(as) beneficiários(as), como se ilustra a opinião recolhida do 

Grupo focal (2012): 

 
Fui à MORABI e pedi um micro-crédito. Tive toda a orientação do agente de 

crédito, fiz o projecto e tomei uma pequena quantia, o micro-crédito. Pus um 

quiosque de vender hambúrguer, cachorro quente, pizzas, etc. Deu certo, tomei 

mais uma pequena quantia para ampliar o quiosque. Estou pagando, tenho 

lucros, pago o meu curso e sustento a minha familia. Pretendo continuar com o 

quiosque depois de terminar o curso para ajudar com o salário. 

 

Ao privilegiar a família como campo de intervenção, nota-se uma 

abordagem mais integrada na perspectiva género. Todavia, a MORABI 

enquanto associação de apoio e de auto-promoção da mulher no 

desenvolvimento elege a mulher rural como um dos seus eixos de intervenção 
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particular. Particularidade explícita nos objectivos e nos programas, não com 

efémeras intervenções pontuais para solução de problemas pontuais, mas 

através de programas susceptíveis de provocar mudanças nas formas de 

pensar e de agir nas comunidades rurais, no sentido de inibir a reprodução das 

relações patriarcais, tanto na esfera pública como privada. O extracto da 

narrativa de uma acção, considerada de sucesso pela Presidente (entrevista, 

2012) ilustra as abordagens integradas da MORABI: 

 
Com as vendedeiras sim. Qualquer pessoa que vá hoje ao mercado do 

Plateau, Sucupira, que vá a Assomada sente a diferença. Já são pessoas que 

estão a exercer uma profissão e empoderaram-se mais através da formação 

que resultou da parceria entre a MORABI, a ONG asturiana O’DAM e a 

Câmara Municipal da Praia, a que se juntou o financiamento da Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), 

saldou-se positivamente no que respeita à formação de vendedeiras da cidade 

da Praia, cuja primeira fase chegou ao fim em Maio de 2012, mas também com 

outros centros como Assomada, Calheta de Miguel, Tarrafal. Este projecto 

capacitou as vendedeiras em três áreas específicas que se complementam, 

tais como; auto-estima e auto-conhecimento, gestão e saúde bem-estar e 

ambiente. A formação destas mulheres, para além de contribuir para a melhoria 

da sua qualidade de vida, é um importante impulso para a optimização da 

gestão dos seus negócios, bem como um reforço da sustentabilidade ambiental 

e da prestação de um serviço ao público marcado por compromisso de 

qualidade. Auto-estima e autoconhecimento, gestão e saúde, bem-estar e 

ambiente constituíram as três áreas centrais de uma formação que envolveu 

um total de 106 vendedeiras dos mercados do Plateau e Sucupira, contingente 

de um primeira fase de um universo total de 400 a serem formadas ainda 

durante este ano de 2012. 

 

De acordo com WEE (1995, p. 15), “não é suficiente falar de mulheres 

no desenvolvimento, de mulheres e desenvolvimento, ou ainda de género e 

desenvolvimento”, é preciso provocar o desenvolvimento individual e colectivo. 
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6.2.3 Público-alvo 

Todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas, em situações vulneráveis e que se 

encontram em situação de privação e ou de exclusão dos seus direitos 

económicos, sociais, políticos e culturais (Estatutos da MORABI, Art. 3º). 

 

A razão de ser da MORABI é a luta contra uma condição social marcada 

pela histórica desigualdade nas relações género em Cabo Verde, expressa ao 

nível público e ao nível privado, ao nível da razão e do afecto, do trabalho, do 

prazer, da obrigação e do desejo (Pinto, 1992, p.132). Partindo deste 

pressuposto motivacional e de acordo com o Art.º 3º do Estatuto desta 

organização a MORABI actua junto das camadas mais desfavorecidas, 

sobretudo as que têm dificuldades de se beneficiarem integralmente as 

políticas públicas, por razões de fragilidades socioeconómicas. 

Se atendermos à história de Cabo Verde, o património herdado do 

colonialismo em termos de relação género, é de desigualdade de direitos e de 

poder do homem e da mulher. Um património de pobreza estrutural em que a 

maior taxa incide na mulher chefe de família, a analfabeta e ou a menos 

instruída, com maior concentração no meio rural. Esta realidade resulta na 

política das ONGs, neste particular, a MORABI, cujo público-alvo privilegiado 

são as mulheres, em geral, com enfoque especial nas mulheres chefes de 

família, quer as do meio rural, quer as do meio urbano. A introdução da 

abordagem género foi recente e de intenção essencialmente estratégica e de 

justiça social, pensando em resultados mais eficazes, conforme ilustra 

observações feitas pela Presidente da MORABI (em entrevista, 2012): 

 
A MORABI deverá continuar a apostar e trabalhar na auto-estima e 

empoderamento da mulher e trabalhar a parte do homem. Porque se 

continuamos a fazer só o empoderamento da mulher e deixarmos o homem de 
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lado vamos ter de enfrentar novo problema … um fosso. Aliás vai acontecer 

exactamente o que aconteceu quando começamos a fazer a educação para o 

planeamento familiar. A MORABI antes tinha um programa de saúde sexual e 

reprodutiva e tinha posto móvel com médico ginecologista, médico da clinica 

geral, enfermeira e fazia trabalhos comunitários para o planeamento familiar. E 

nessa altura trabalhávamos apenas com as mulheres e começamos a ter 

problemas porque as mulheres muitas vezes tomavam remédios escondidos. 

Às vezes não conseguiam tomar e acabavam por engravidar e muitas vezes 

acabavam por ter problemas com o marido, então decidimos fazer uma 

abordagem diferente. Levar os homens para as sessões de aconselhamento 

para o planeamento familiar e ali o resultado surtiu logo. Portanto, os homens 

começaram a compreender porque que a mulher necessitava de planeamento 

e porquê fazê-lo. Portanto, uma abordagem em que se considera que não é a 

mulher que tem de fazer planeamento mas sim o casal e colaborarem, 

portanto, a perspectiva de género foi introduzida. 

 

O público-alvo da MORABI tem uma abrangência ampla e diversificada, 

em função dos programas que desenvolvem, das condições dos financiadores 

dos projectos, dos interesses económicos, políticos e sociais conjunturais. 

Dentro desta ampla abrangência de público-alvo não será difícil, a nosso ver, 

recortar quatro categorias de público-alvo: 

- Categoria populista em que os programas são dirigidos às camadas 

sociais de menor poder aquisitivo, nomeadamente as mulheres chefes 

de família, sem uma ocupação profissional geradora de rendimentos 

definida; mulheres com pouca e ou sem instrução académica e 

formação profissional; mulheres com dificuldades de acesso à 

informação, educação, ao crédito, serviços de saúde sexual e 

reprodutiva; mulheres, que pelo seu isolamento ficam excluídas dos 

bens de desenvolvimento, neste caso as rurais, as suburbanas, as 

presidiárias e as portadoras de deficiências gravem, entre outras. 
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- Categoria cívica engloba mulheres de todos os níveis sociais, contextos 

residenciais e faixas etárias, numa luta pela informação e sensibilização 

dos direitos políticos de cidadania, nomeadamente: o direito de votar e 

de ser votada; o direito de exercer cargos políticos e administrativos; 

direito de emancipação e autonomia; direito ao prazer e livre 

determinação sobre o corpo e questionamento efectivo das relações de 

poder com os homens, tanto na esfera pública como privada; direito de 

não se sujeitar e denunciar qualquer forma de violência, etc. 

- Categoria género com enfoque na família. O público-alvo é a família, 

abrangendo homens e mulheres, jovens e adolescentes, que constituem 

um agregado familiar e necessitam de apoio económico, orientação 

profissional, orientação psicológica, formação profissional e cívica, 

micro-crédito. 

- Categoria de risco que abrange homens e mulheres, em situação de 

risco, nomeadamente as(os) toxicodependentes, os (as) 

seropositivos(as), os(as) abusadores(as) do consumo do álcool, 

profissionais de sexo, sendo na maioria jovens  e com maior 

concentração no meio urbano. 

A MORABI declara-se aberta a todos os cidadãos e cidadãs cabo-

verdianos e cabo-verdianas, não havendo qualquer impedimento de natureza 

politica e ou religiosa no atendimento. Geralmente, são as mais vulneráveis 

economicamente, as vítimas de violência doméstica, as oriundas do meio rural 

as camadas mais abrangidas. Critica-se o forte apoio que as ONGs têm dado 

no empoderamento da mulher, facto evidente nos dados estatísticos do arquivo 

documental da MORABI, em prejuízo dos homens que reivindicam maior 
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atenção. Contudo, as entrevistas e os dados estatísticos apontam para uma 

demanda menor dos homens do que as mulheres, conforme ilustraremos no 

ponto 4.a.6. deste trabalho e a coordenadora do micro-crédito avançou em 

entrevista. 

 
O número de mulheres que solicitita o crédito da MORABI é muito superior aos 

homens. [...] Têm um certo complexo porque acham que o MORABI é uma 

instituição de apoio às mulheres. [...] não discriminamos. O público-alvo do 

micro-crédito é caboverdianos e caboverdianas, maiores de 18 anos, com uma 

intenção de negócio e têm dificuldades de a realizar por razões de natureza 

financeira comprovadas.Trabalhamos com pessoas com dificuldades”. (Dina 

Gonçalves, em entrevista, 2010,). 

 

Entretanto, o público-alvo do micro-crédito, conforme a regulamentação 

do micro-crédito da instituição (s/data e s/página) define: “Cabo-verdianos e 

cabo-verdianas, maiores de 18 anos, que tenham dificuldades de acesso às 

formas convencionais de crédito e que apresentam uma ideia de negócio que 

não prejudique o meio ambiente, com rentabilidade legal”. As condições de 

acesso, transpiram igualdade e equidade de género e realça as fragilidades 

económicas e projecto de negócio que se enquadra nos parâmetros de 

rentabilidade, como condições favoráveis ao acesso. 

 

6.2.4 Gestão 

Diferentes dimensões culturais, a possibilidade de estarem situadas em áreas 

de conflito ou de risco político e o desenvolvimento de diferentes tarefas, 

condicionam o modelo de gestão das ONGs (Lewis, 2003). 

 

A Gestão da MORABI faz-se centrada no processo de participação 

democrática, activismo e mobilização da opinião pública, conforme se infere do 

seu Estatuto Orgânico. 
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Tendo uma abrangência nacional, como já foi referenciada, dispõe de órgãos 

centrais de gestão e de corpus de intervenção no terreno, visando a 

implementação de um leque variado de programas junto da sociedade civil (ver 

o organigrama, figura 17). 

 

Figura 17- Organigrama da gestão da MORABI 

Fonte: MORABI  
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Garante o funcionamento e a implementação dos Programas105 e 

objectivos da organização, um estável corpo técnico, com formação profissional 

específica para as áreas de actuação e atribuições correspondentes. Neste 

particular, presume-se a existência de um orçamento de funcionamento 

relativamente pesado para sustentar uma equipa de 41 profissionais de 

remuneração permanente e um número indefinido, não menos expressivo, de 

técnicos especializados que prestam serviços a part-time, nomeadamente, 

economistas, engenheiros(as) agrónomos(as)  e civis, juristas, médicos(as), 

sociólogos(as),  psicólogos(as), enfermeiros(as), animadores(as) sociais e 

activistas locais. O corpo permanente actua, maioritariamente, nas áreas de 

administração, de gestão e de finanças, enquanto as áreas de formação e 

mobilização social são asseguradas pelo voluntariado e técnicos, em regime 

part-time, como se depreende da análise das tabelas 15 e 16). 

 
Tabela 15- Tabelas das funções 

Fonte: Elaboração própria a partir de documentos da MORABI, 2013. 

 

                                                 
105

 A MORABI materializa os seus objectivos através de três programas (micro- finanças, 
formação, e mobilização social) e dois Sub-Programas (desenvolvimento comunitário e 
mobilização social). 
106

 Uma das psicólogas tem vínculo a part-time. 
107

 Regime part-time. 

Nº DE TÉCNICOS FUNÇÃO/CATEGORIA 

1 Directora Executiva 

1 Directora do Centro de Formação 

2 Psicóloga106 

1 Contabilista/Administrativo-financeiro 

1 Assistente Administrativo 

2 Activista 

1 Animadora 

1 Recepcionista 

1 Ajudante de serviços-gerais 

1 Condutor 

1 Enfermeira107  
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Tabela 16 - Equipa permanente no serviço do micro-crédito 

Nº DE TÉCNICOS FUNÇÃO/CATEGORIA 

1 Coordendora geral  

1 Coordendora área comercial 

1 Coordenadora da área administrativo-financeiro 

1 Contabilista  

1 Tesoureira 

1 Técnico suporte 

1 Operadora de banco de dados 

1 Coordenadora de Agentes de crédito das ilhas e interior 

1 Recepcionista 

20108 Agentes de crédito 

1 Jurista109 

Fonte: Elaboração própria a partir de MORABI, 2013. 

 

Embora a organização de pessoas em ONGs seja entendida à partida 

como um acto de solidariedade e de voluntariado, torna-se cada vez mais difícil 

e não recomendável a gestão de uma ONG com base no trabalho voluntário 

exclusivo. O quadro de pobreza e de desemprego que se vive nossa sociedade 

cabo-verdiana, onde a expectativa de emprego é elevada, não é promotora de 

valores altruístas suficientes para que uma organização como a MORABI 

possa executar com eficácia e credibilidade os seus programas., apenas com 

base no voluntariado. Como afirma Draibe (1989), muitos profissionais de 

organizações sociais nem sempre são movidos por valores morais, espirituais, 

religiosos ou políticos, mas por oportunidades de empregos remunerados ou 

pela ocupação do tempo livre. Esta ideia é reforçada por Coelho (1998) que 

distância da essência do voluntariado tradicional, a vinculada ao altruísmo e à 

caridade, do voluntariado moderno, das sociedades capitalistas, que consistem 

                                                 
108

 Os Agentes de Crédito estão distribuídos para os diferentes concelhos onde a MORABI tem 
representações: cinco na sede, seis nos restantes concelhos da ilha de Santiago, um em 
S.Vicente, três em Santo Antão, e um por cada restante ilhas. 
109

 Presta serviço em regime de avença. 
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numa forma de preparação para o primeiro emprego, como já ocorre nos 

Estados Unidos. 

Aspecto de relevância na gestão da MORABI são os seus membros, 

pelo compromisso com o voluntariado e as quotizações, fundamentais pela 

sustentabilidade da organização. Podem ser membros da “MORABI”, todos os 

indivíduos maiores de dezoito anos que o desejarem e que aceitem os 

presentes estatutos e os regulamentos. (Estatutos da MORABI, Art.º4º) 

Efectivamente, uma associação é uma união de pessoas em torno de 

objectivos comuns. Assim, falar da orgânica e funcionamento de uma 

associação é inevitável descrever quem são os seus membros e as motivações 

de união. Não representando nenhuma classe social nem corrente ideológica 

partidária, em particular, conforme o preceituado nos Estatutos, integra esta 

associação membros pertencente a vários quadrantes sociais e políticos. 

Todavia, embora em termos estatutários e legais exista esta imparcialidade 

ideológica, a opinião pública conota a MORABI de alguma afinidade politica 

com o Partido Politico que sustentou o Governo que aprovara sua criação e a 

reconhecera como personalidade jurídica em 28 de Março de 1992. Na 

verdade, é difícil distanciar o contexto sócio-politico que fez nascer esta 

associação, bem como as relações estabelecidas entre esta e o Estado no 

período entre 1991-2000. As reivindicações desta Associação junto do 

Governo, enquanto agente articulador entre o Estado e a sociedade civil, 

beneficiaram de atenções pertinentes justificadas, quer pela conjuntura 

nacional, quer pela internacional, a respeito dos direitos da mulher, facto que 

sem ser genuíno passou a ter mais visibilidade e impacto. Cremos ser estas 
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justificações plausíveis que conduzem, não amiúde, à conotação partidária 

desta ONG, em prejuízo da sua imparcialidade estatutária. 

Outro aspecto importante que, eventualmente, poderá clarificar a versão 

“partidarização da MORABI tem a ver com a afiliação e simpatia partidária dos 

seus membros fundadores, como podemos inferir dos nomes constantes do 

seguinte extracto: 

 
Escritura exarada de folhas cinco a doze do livro de notas para escrituras 

diversas número sessenta e dois barra “B”, deste Cartório meu cargo, em que 

foi constituída entre Alvarina Cabral, Amélia Maria St’Aubyn de Figueiredo, 

Dulce Lina Cabral Teixeira Barbosa Tavares, Eveline Vera Cruz de Melo 

Figueiredo, Elisabeth Silva, Edith Maurício dos Santos, Guiomar de Fátima 

Barbosa Amado Tavares, Jenny Palmira Vera-Cruz, Maria Júlia Lopes Roberto, 

Luciana Vieira Andrade Cardoso Silva, Maria Augusta Évora Barros, Maria 

Alice Pereira de Sousa Gomes Cardoso, Mariela St’Aubin de Figueiredo, Miluci 

Barbosa dos Santos, Senhorinha Sousa Moreno Vaz e Ornela Brasão 

Monteiro, uma Associação de Apoio a Auto Promoção da Mulher no 

Desenvolvimento”
110

. 

 

Todavia, objectivamente, a MORABI é uma associação cuja 

preocupação fundamental e razão de existência é fomentar a capacidade de 

intervenção da mulher na sociedade e a sua participação efectiva a todos os 

níveis de desenvolvimento, numa perspectiva de equidade de direitos e de 

oportunidades de género. Sendo assim, os programas da MORABI visam 

apoiar a mulher no seu processo de auto-desenvolvimento, enquanto mulher e 

não enquanto sujeito partidário. 

Os membros da MORABI são pessoas de direito, sujeitas a deveres e sanções, 

conforme os Artigos 6º, 7º e 9º dos Estatutos da Organização, estando os 

considerados mais relevantes resumidos no quadro 18. 

                                                 
110

 Estatutos da MORABI. 
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Quadro 18 Direitos e Deveres e Sanções dos Membros 

DIREITOS DEVERES SANÇÕES 

 Eleger e ser eleito para os 
órgãos da MORABI. 

 Propor a admissão de 
novos. 

 Participar nas actividades e 
tomar nas deliberações da 
Assembleia Geral. 

 Ter acesso a toda a 
produção e documentação 
da Organização.  

 Respeitar e cumprir os 
Estatutos, os 
regulamentos e as 
deliberações da 
Organização. 

 Desempenhar as funções 
para que tenha sido 
eleito ou designado. 

 Pagar regularmente as 
suas quotas. 

 Por violação dos 
deveres ficam 
sujeitos: 

· Perda de 
qualidade de 
membro da 
Organização. 
· Suspensão de 
fruição dos 
direitos. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Estatutos da MORABI (2007). 

 

A gestão da MORABI, de acordo com os Estatutos da Associação é da 

competência de órgãos independentes, cujos titulares são eleitos por sufrágio 

secreto pela Assembleia Geral (Art.º 11.º). No quadro 19 são evidenciados os 

órgãos directivos da Associação. 

 

Quadro 19 - Estruturas da Orgânica da MORABI, 1992-2007 

Orgãos da MORABI (Estatuto, Art.º10º, 
1992) 

Orgãos da MORABI (Estatuto, Art.º 11º, 
2007) 

          - A Assembleia Geral 
          - O Conselho Directivo 
          - O Conselho Fiscal 
          - O Conselho Consultivo 

          - A Assembleia Geral 
          - O Conselho Directivo 
          - O Conselho Fiscal 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Estatutos, MORABI (1992-2007). 

 

Nota-se da leitura do quadro 23, uma ligeira mudança no Estatuto 

Orgânico da OMCV entre 1992 e 2007. Numa primeira fase a orgânica esteve 

estruturada em quatro órgãos independentes, enquanto a partir da segunda 

fase se suprimiu o Conselho Consultivo, com o qual se ganhou maior agilidade 

na tomada das decisões e, quiçá, menos participação pública. 
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De acordo com os Estatutos, a Assembleia Geral é composta por todos 

os membros ordinários de MORABI cujos direitos associativos não se 

encontrem suspensos (Art.º 12º). É o órgão máximo da Associação e dela faz 

parte todos os membros legítimos. Compete a este órgão as deliberações 

fundamentais relativas aos normativos, estrutura e funcionamento da 

associação, nomeadamente a eleição e demissão dos titulares dos órgãos, 

ratificação das propostas do plano de actividades, do orçamento, do montante 

das jóias e das quotas e da abertura de delegações. A alteração dos Estatutos 

e a extinção da associação são, ainda, atribuições que só competem à 

Assembleia Geral (Art. 13º). 

As reuniões ordinárias da Assembleia Geral são de periodização anual, 

mas podem ocorrer extraordinariamente sempre que se justifique e for 

convocada pelo Conselho Directivo ou, pelo menos, um terço dos seus 

membros (Art. 14º). 

As sessões da Assembleia Geral, dirigidas por uma mesa composta por 

um Presidente, Vice-Presidente, e um Secretário, ocorrem em ambientes 

democráticos e de participação activa dos participantes, expressa através do 

debate e do voto (Art.º 17.º). A transparência, a equidade e a legitimidade dos 

titulares directivos da Assembleia são garantidas pelo sufrágio secreto dos 

membros da Associação, enquanto a estabilidade é, a priori, assegurada por 

um mandato de três anos dos membros dirigentes da Assembleia Geral. 

O Conselho Directivo é composto por cinco membros, sendo um deles o 

Presidente, eleitos pela assembleia-geral por voto secreto, para um mandato 

de três anos, renovável uma ou mais vezes, segundo consta o Art. 18º 

Estatutos da organização (ob. cit.). 
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O Conselho Directivo é o órgão executivo da MORABI. Genericamente, 

compete a este órgão a direcção, a administração e a gestão da associação a 

todos os níveis, nomeadamente dos recursos humanos, económica, 

patrimonial, orçamental, cooperação, disciplinar, etc. (ob. cit, Art. 19º). 

Este órgão directivo é composto por cinco membros eleitos através do 

sufrágio secreto, por um mandato de três anos consecutivos, sendo um entre 

eles Presidente do conselho e da associação. A Presidente do Conselho 

Directivo tem estatuto de profissional da Associação, exerce a tempo inteiro e 

beneficia de remuneração compatível com o cargo. O actual Estatuto (2007) 

omite o regulamentado no preceituado em 2002 a propósito de 

profissionalizações e remunerações, particularmente, da Presidente do 

Conselho Directivo. “Os membros do Conselho Directivo que exerçam as suas 

funções a tempo inteiro terão direito a uma remuneração” (Estatuto da 

MORABI, 2002, Art. 16° - 2). 

Entretanto, a prática não é omissória, pois como ilustram os quadros 19 

e 20, a MORABI funciona com um considerável staff profissional remunerado, 

inclusive a Presidente. 

As ONGs vinculadas ao voluntariado têm suscitado discussões a 

respeito da profissionalização/remuneração dos seus dirigentes, pessoal 

administrativo e técnico, cujas opiniões se divergem. Se por um lado, há 

correntes de opiniões que defendem a contenção, ao máximo, das despesas 

de funcionamento das ONGs e como tal a gestão e a administração deverão 

estar sujeitas a regime de tempo parcial e não profissionalizante, por outro 

lado, existem correntes que advogam a ideia de que a sustentabilidade e a 

funcionalidade das associações exigem profissionais disponíveis para 
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materializar os programas, com responsabilidade e profissionalismo. Autores 

como Hudson (1999) e Drucker (1997) apontam a necessidade de 

profissionalização dos indivíduos que trabalham nas ONGs, sobretudo aqueles 

que desempenham funções de gestão. Defende Drucker, citado por Fernandes 

(1999, p. 32) que “gestores com sólida formação e domínio de técnicas 

administrativas do Terceiro Sector111 se tornariam mais sistematizadas, 

articuladas e voltadas ao cumprimento dos objectivos propostos pelas 

instituições sociais”. Concordamos com a tese do autor, pois a prática tem 

revelado que a gestão eficaz e sustentável das ONGs requer técnicos com 

competência e responsabilidade profissional. É a minha convicção112 de que a 

vulnerabilidade e o não cumprimento dos programas de algumas ONGs em 

Cabo Verde têm a ver com a não profissionalização dos dirigentes. Com efeito, 

um dirigente preocupado com o problema da sua auto-subsistência e com 

outras responsabilidades profissionais, agravadas pela eventualidade da 

inexistência de um staff técnico capacitado, não estará em condições de 

imprimir na ONG que dirige dinamismo e eficácia suficientes, com a agravante 

de ficar mais susceptível às atitudes e posturas corruptas. 

Mensalmente e, de acordo com o Estatuto da MORABI, sempre que se 

justificar o conselho directivo se reúne e, democraticamente, delibera, planifica 

e propõe estratégias de acção/implementação dos programas. Normalmente, 

                                                 
111

De acordo com este autor Terceiro Sector pode ser entendido como “aquilo que é público, 
porém privado ou então, aquilo que é privado, porém público.” Com esse jogo de palavras quer 
demonstrar as afinidades do Terceiro Sector com o Estado (Primeiro Sector) na medida em que 
tem como objectivos e alvo de actuação o espaço público, mas diferencia-se do Governo por 
ser uma iniciativa da própria sociedade. Por outro lado, Terceiro Sector não significa iniciativa 
privada (Segundo Sector), pois apesar de não ser governamental, tem como objectivo o 
benefício social. Contudo, uma das características do Terceiro Sector é sua extrema 
heterogeneidade, o que anula as possibilidades de consenso quanto à abrangência de seu 
conceito e às terminologias adoptadas para se referir às organizações que o compõem. 
112

 Convicção baseada nas minhas vivências com as duas Ongs em estudo, bem como a 
observação naturalista feita ao longo desta pesquisa. 
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as reuniões são convocadas e dirigidas pelo Presidente, entretanto pode partir 

da iniciativa dos outros membros da direcção e ou da Assembleia (Art. 21º). 

A supervisão e fiscalização de todas as acções da organização são 

asseguradas por um ógão estatuariamente eleita, o Conselho Fiscal. Este é 

composto por um presidente, um vice-presidente e um secretário/relator, eleitos 

pela Assembleia-geral, por voto secreto, para um mandato de três anos, 

renovável uma ou mais vezes, de entre os membros que não façam parte de 

outros órgãos da MORABI, tal como estabelece o Art.º 22º (ob. cit. 2007). 

Assim, a fiscalização e o controlo das actividades da MORABI são 

asseguradas por um Conselho Fiscal que actua como órgão independente nos 

termos das usas atribuições regulamentadas no Estatuto Orgânico da 

Associação. Compete-lhe, no legítimo direito das suas atribuições, zelar pelo 

cumprimento do corpo normativo da associação, previsto nos estatutos, 

analisar, fiscalizar e opinar sobre a realização das contas de gerência e dos 

balanços. Sendo assim, é da sua competência, sempre que a Assembleia 

Geral determinar e o Conselho Directivo solicitar, realizar inquéritos 

disciplinares. Porque uma das funções cruciais deste órgão é zelar pelo 

cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos internos da associação, 

sempre que razões extraordinárias se justificar, poderá requerer a convocação 

da Assembleia Geral. 

Constata-se, que do ponto de vista estatutário e funcional, a MORABI 

possui uma orgânica e um quadro normativo que a permite gerir projectos 

complexos, prescrevendo a transparência, o rigor e a integridade profissional. 

Não é por acaso que se admite a MORABI como uma das ONGs tecnicamente 

bem estruturada e organizada e com grande capacidade de mobilizar parceiros 
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nacionais e internacionais. Esta capacidade interna de gestão e de intervenção 

vale à organização o mérito de pertencer e manter-se na categoria do nível 1, 

desde 1998, de acordo com o relatório da Plataforma das ONGs sobre o ponto 

de situação da família das ONGs no país (1998, p. 9), que considera:  

 
Temos três níveis de ONGs (as de âmbito nacional) ou seja: Nivel1- As que 

para o contexto cabo-verdiano, podemos considerá-las de boa capacidade 

interna. Elas representam cerca de 1/3 do universo total e se caracterizam, 

regra geral, por ter uma sede, uma capacidade humana aceitável, e sobretudo, 

uma estrutura funcional [...]. 

 

Por aquilo que já se descreveu desta Associação, infere-se que ela tem 

todas as características que a remete para as ONGs do nível 1. Esta categoria 

tem sido consolidada com a concretização desafios em matéria de micro-

crédito e formação profissional, sendo um dos maiores desafios desta 

organização em matéria de formação e orientação profissional, direccionada 

para um amplo público-alvo cuja tendência é se alargar mais. Com efeito, a 

MORABI inaugurou em Março de 2010 um moderno Centro de Formação 

Profissional e Promoção Empresarial com capacidade anual para a formação 

de 300 alunos de cursos iniciais e 450 alunos de cursos contínuos. O Centro foi 

feito de raiz, com recurso a crédito bancário113 e encontra-se modernamente 

apetrechado, revelando o desafio que a Organização persegue a si própria de 

se converter numa referência nacional a nível da excelência, qualidade, gestão 

e promoção empresarial. Sobre este assunto discorre Lúcia Passos, Presidente 

da MORABI (em entrevista, 2010): 

 
A MORABI pretende através do Centro formar mulheres e jovens numa área 

profissional específica, incutindo o espírito empreendedor de forma a 

                                                 
113

 O Centro está orçado a cerca de 20.000 contos cabo-verdianos. 
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adquirirem ferramentas para entrarem no mercado de trabalho e especializar 

orientadores profissionais e psicólogos, nos aspectos específicos à formação 

profissional.  

 

Inequivocamente, que um investimento desta natureza feito por uma 

instituição sem fins lucrativos e com apenas 18 anos de existência é 

testemunho de reconhecida dinâmica, credibilidade e rigor de gestão. A 

afirmação de que a MORABI é uma ONG sem fins lucrativos deve ser 

analisada com um certo cuidado, pois não elimina a capacidade que esta 

organização tem demonstrado na captação de recursos excedentes, visando 

investimentos, a sustentação de programas e respectivas despesas de 

funcionamento. O programa do micro-crédito tem-se prestado a isso, através 

da aplicação de juros que variam entre 2% a 5%, assunto que merecerá uma 

análise mais detalhada nos próximos capítulos. Então, classificar a MORABI de 

organização sem fins lucrativos tem a ver com a não existência perceptível de 

interesses empresariais nas acções desta organização mas, sobretudo, porque 

os lucros eventualmente conseguidos visam fins sociais, afirma a 

Coordenadora do Centro de Formação profissional da Morabi (Entrevista, 

2012). 

O Conselho Consultivo, seria o órgão que apoiaria a MORABI na gestão 

de decisões, sobretudo as que socialmente são tidos como críticos. Esse órgão 

foi extinto com a revisão do Estatuto Orgânico em 2007. Até Março de 2007 

existiu como órgão de consulta e era constituído por 10 membros dos quais 

seis eram obrigatoriamente membros da associação, reunia-se, 

ordinariamente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que se 

justificasse. Como o nome indica este órgão prestava consultoria à Presidente 
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da MORABI a respeito dos programas, projectos e actividades que pretendia 

implementar. 

Sem desmerecer a importância deste órgão, a sua extinção prende-se 

com as dificuldades na realização dos encontros, mas que de alguma forma é 

compensada com os encontros e discussões com os parceiros. Os parceiros 

muitas vezes, dão contribuições, em termos de aconselhamento, muito 

importantes nas decisões e implementação de programas (Coordenadora do 

Centro de Formação Profissional, entrevista 2012).  

 

6.2.5 Captação de Recursos 

Para uma organização social é muito difícil reunir recursos financeiros para o 

investimento inicial necessário à implementação de uma política de mobilização 

de recursos. A alternativa mais viável para isso é contar com parceiros(as) 

estratégicos(as) dispostos(as) a apostar na organização (Armani; Domingos, 

2008, p. 127).  

 

A MORABI nasceu de um contexto sócio-politico e cultural, em que o 

combate ao analfabetismo literal não era prioridade no processo do 

empoderamento da mulher. A preocupação vinculava-se mais com o combate 

ao analfabetismo funcional, ou seja a capacidade da mulher para exercer na 

sociedade acções geradoras de rendimento e promotoras de sua efectiva 

emancipação. Assim, a MORABI arrola e conduz a maioria das suas acções a 

partir de um Plano Estratégico que integram projectos, os quais dependem, 

para a sua execução o financiamento. 

Tendo em conta que os principais financiadores dos projectos 

desenvolvidos por esta ONG, sobretudo na década de noventa, são agências 

internacionais promotoras do desenvolvimento e da paz, ganha relevância, no 
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campo das acções desta ONG, os projectos de intervenção social, visando a 

captação de recursos imprescindíveis na realização dos objectivos que 

justificam a sua existência. Segundo Sarti (2004, p. 42) a propósito da relação 

entre as estratégias de captação de recursos das ONGs e a natureza dos seus 

programas, enfatiza: 

 
 Implicou, assim, o seu direcionamento para as questões que respondiam às 

prioridades das agências financiadoras. Foi o caso daquelas relacionadas à 

saúde da mulher […].entre as quais emergiu o campo dos ‘direitos 

reprodutivos.  

 

Na verdade, preocupadas com a situação da mulher no mundo e, com 

particular acuidade, nos países do continente africano e da América Latina114, 

várias agências internacionais se mobilizaram para a causa do empoderamento 

da mulher desses países, na esteira dos compromissos assumidos na 

sequência das quatro grandes Conferências Internacionais sobre os direitos da 

mulher que tiveram lugar na segunda metade do Séc. XX. A primeira realizada 

em México, em 1975, identificou como três grandes objectivos prioritários das 

Nações Unidas, a igualdade, a paz e o desenvolvimento. A segunda, realizada 

em Copenhaga em 1980, destacou o acesso à educação, às oportunidades de 

emprego e aos serviços de saúde como as áreas prioritárias no combate à 

exclusão social da mulher. A terceira, a de Nairobi (Quénia) ocorrida em 1985, 

teve relevância acrescida pelo facto de catalisar todas as anteriores 

recomendações e ser a primeira vez na História em que se declarou que todos 

os problemas humanos eram também problemas das mulheres. Desta forma, é 

                                                 
114

 São nestes dois continentes que se localizam a maioria dos países pobres do Planeta que 
ocupam na hierarquia do desenvolvimento o lugar de países subdesenvolvidos e em vias de 
desenvolvimento. No ano 2008, Cabo Verde ascende à categoria dos países de 
desenvolvimento médio, passando a beneficiar de outra natureza de financiamento externo no 
âmbito dos seus projectos. 
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legalmente banida ao mais alto nível a superioridade de jure dos homens, 

implícita na expressão Direitos do Homem. 

Entretanto, sem qualquer intenção de minorar o impacto que as medidas 

tomadas nas Conferências Mundiais que antecederam a de Beijing, capital da 

China, realizada em Setembro de 1995, da qual resultou a Declaração e uma 

Plataforma de Acção com o mesmo nome, realça-se o impacto que esta teve 

na mobilização da comunidade internacional para apoiar projectos e iniciativas 

que têm enfoque na luta contra os problemas e os obstáculos que 

secularmente impediram avanços na situação das mulheres no mundo, vítimas 

da descriminação, tanto na vida privada como na pública. Foi nesta IV 

Conferência Internacional sobre a Mulher que se introduziu a questão género 

na definição das políticas e acções promotoras da igualdade dos homens e das 

mulheres em todos os Estados que integram as Nações Unidas e que se 

identificou as 12 áreas prioritárias de acção para mudar a situação de mulheres 

no mundo inteiro: a feminização da pobreza, a educação como factor de 

inclusão da mulher, a saúde como estratégia de desenvolvimento da mulher, a 

violência contra a mulher, os efeitos dos conflitos armados, a desigualdade de 

participação na política e processos de produção, a desigual participação nas 

decisões nacionais baseada no género, insuficiência de mecanismos para 

promover a mulher, a ausência da consciência dos direitos humanos da 

mulher, a insuficiência nos meios de comunicação promotoras da participação 

da mulher, direitos das meninas adolescentes e o reconhecimento da 

participação da mulher nas várias esferas da gestão do ambiente. Como 

sublinha Alves (2001, p. 220): 
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O principal documento oriundo da IV Conferência Mundial sobre a Mulher é a 

Plataforma de Acção, cujo esboço cobre virtualmente todos os campos de 

interesse para a situação da mulher no mundo e nas respectivas sociedades. 

Por sua abrangência e volume, constitui o mais completo diagnóstico 

internacional sobre a matéria e o mais pormenorizado guia para as acções a 

serem tomadas por Estados, organizações governamentais e não-

governamentais, meios de comunicação, famílias e indivíduos, para a 

superação das descriminações de género. 

 

Destacar o papel que a Comunidade Internacional vem ocupando na 

defesa dos direitos políticos, económicos, sociais e culturais da mulher é a 

forma que se encontrou para ilustrar e fundamentar as estratégias adoptadas 

pela MORABI na captação de recursos vitais, visando a efectivação dos seus 

programas. Esta forma de captação de recursos é tão comum que a MORABI 

não foge à regra das outras ONGs no país que direccionam as suas acções 

para o financiamento de uma ou outra Agência Internacional, diagnosticando o 

campo dos fundos disponíveis. Importa aqui realçar que a MORABI, para obter 

e manter o apoio de financiadores é necessário que ela ajuste, não amiúdas 

vezes, seus projectos aos objectivos e finalidades da cooperação. Este 

ajustamento tem a ver principalmente com os temas, o tipo de abordagem, o 

público-alvo e os resultados esperados (Coordenadora do Micro-crédito, 

entrevista 2010). Assim, a leitura dos projectos da instituição, permitiu constatar 

com linhas sensivelmente diversas de intervenção. 

A MORABI, sendo uma ONG novecentista, por um lado, e partindo do 

trabalho realizado sob as hostes do Partido da Independência em matéria da 

Saúde Sexual e Reprodutiva, soube aproveitar as tendências internacionais do 

final do século, ajustando os seus programas, visando captar recursos 

(Opinião, Grupo Focal, 2012). Confirma esta acepção os dados do programa 
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do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, 2008-2012 (PNSR, 2008, p.17) 

ao justificar a mudança de paradigma em matéria da promoção da Saúde 

Sexual e Reprodutiva em Cabo Verde, sustentando que “em Março de 2001, foi 

criado o Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, m substituição ao 

Programa Nacional de PMI/PF/PAV”. 

Nota-se, pois, que o enfoque dos programas da MORABI passou do 

advocacy de políticas públicas em Saúde Reprodutiva dos finais de noventa 

para projectos de promoção dos direitos humanos e combate à violência 

doméstica, a partir da primeira década de III Milénio115. 

Tendo em conta que a pobreza é estrutural em Cabo Verde e a sua 

erradicação é complexa, a MORABI tem recorrido, não só a parcerias 

internacionais, mas também, nacionais na captação de recursos para o 

financiamento dos seus programas de micro-crédito. A ACCI-VOCA, ADF, 

FAO, Cooperação espanhola, Cooperação francesa, Cooperação suíça, CCS-

SIDA, MCA, ONGs do Norte, e a Cooperação Bilateral, de âmbito internacional, 

e a Caixa Económica de Cabo Verde, a Plataforma das ONGs, ICIEG, IEFP, de 

âmbito nacional, têm sido as parceiras da MORABI, quer no lançamento das 

bases para a montagem de uma agência autónoma e auto-sustentada do 

micro-crédito, contornando os riscos da dependência e imposição da 

cooperação, quer nas outras actividades de intervenção social e comunitária. A 

formação profissional, outro programa muito associado ao micro-crédito, 

encontra-se num processo de inovação de estratégias para a sua autonomia e 

sustentabilidade, ciente, contudo, das dificuldades, dada precariedade 

económica dos visados. 

                                                 
115

 È, nesta ultima fase, evidente o impacto das recomendações da Conferência de Beijing 
realizada em 1995. 
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As quotas dos 335 membros da organização, embora irrisório tendo em 

conta a dimensão dos fundos arrolados na implementação dos programas, são 

uma forma de captação de recursos que merece a sua valorização. 

De referir às estratégias de captação de recurso e grande notoriedade 

são os esquemas de organização e de articulação das ONGs que actuam no 

âmbito da promoção social em Cabo Verde. No âmbito das acções viradas 

para micro-finanças a MORABI integra o Comité de Pilotagem do micro-crédito, 

juntamente com a OMCV, CARITAS, CITI HABITAT, ASDIS e FAMIPICOS, 

que procuram coordenar a acção das ONGs em favor da captação dos 

recursos de fomento à micro-empresa. Por outro lado, a MORABI é membro da 

Plataforma das ONGs, a qual congrega 101 ONGs, das quais 17 estão 

envolvidas na promoção da micro-empresa, e vem constituindo um bom ponto 

de apoio para relações mais estáveis e institucionais com as ONG, (In, 

Documentação avulsa do Arquivo da MORABI). A presidente da MORABI (em 

entrevista, 2012) caracteriza esta engenharia de articulação, da seguinte forma: 

 
No projecto conjunto Fundo Global trabalha MORABI, OMCV, VERDEFAM, 

Fundação Infância Feliz, e Fundação cabo-verdiana de solidariedade. Nós não 

fazemos sobreposição. Nós fazemos a troca de listas. Portanto, a MORABI faz 

as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e cesta básica, a VERDEFAM 

faz preservativos feminino, O ICIEG não faz cesta básica nem créditos, a 

MORABI e a OMCV fazem crédito. A Fundação Infância feliz faz apoio a 

órfãos. Portanto, há uma distribuição e concertação das actividades. Isso 

porque nós temos consciência de que não há recursos. Portanto, uma 

articulação que delimita territórios, mas também, acções de cada e papéis de 

cada ONG que actuam enquanto parceiras é rentável e favorável aos olhos do 

financiador. A nível de micro-finanças, temos uma federação de micro-finanças. 

Podemos estar no mesmo espaço geográfico mas fazemos a troca de listas, 

assim não há sobreposição. Não fazemos crédito à mesma pessoa, portanto 

não há duplicação, nem de esforço nem de recursos, Portanto, nós as ONGs 

maximizamos em termos de intervenção. Não há sobreposição de actividades, 
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não há sobreposição de grupos-alvo. O que é mais importante é que esta 

articulação é resultado de uma aprendizagem e maturidade nas intervenções. 

 

De salientar que a MORABI é filiada na Plataforma das ONGs desde 

Setembro de 2000 cuja estratégia de funcionamento é muito importante na 

promoção de valores e práticas de complementaridade entre as ONGs, visando 

neutralizar qualquer tendência concorrencial, que num país tão pequeno como 

Cabo Verde, poderia prejudicar a missão para qual se justificam a existência de 

uma cada destas associações. Contudo, infere-se que essa articulação, apesar 

de ganhos, carece, ainda, de amadurecimento em termos de confiabilidade e 

lealdade, visando dissipar a complementaridade desejada, a se inferir da 

opinião da Presidente da MORABI (Entrevista, 2012): 

 
Aprendemos como os nossos próprios erros, pois no princípio tivemos 

problemas com as duplicações. Antes não havia esta articulação e havia 

duplicações e havia casos em que uma mesma pessoa tomava crédito na 

MORABI, na OMCV, na Citi Habitat e ela paga só naquela que faz cobrança. 

Antes havia esta duplicação porque não fazíamos articulação. Desde que 

passamos a fazer esta articulação deixou de haver sobreposições. Quando 

fizemos seguimento demos conta das duplicações, portanto em que os 

beneficiários diziam: eu me atrasei este mês porque tive de pagar na OMCV. 

Então dissemos: hei, espera aí. Você não pode estar a tomar créditos na 

OMCV, MORABI e City Habitat. Você terá de pagar as dívidas e escolher uma 

ONG para ficar. E a partir daí começamos a fazer articulação via email, via fax, 

via telefone. Por exemplo, Joana Tavares, é cliente vosso? Sim, tem crédito em 

curso? Sim. Então não vai tomar crédito na MORABI. Fulana da tal, é cliente 

vosso? Qual a situação dela? Liquidou a dívida com atraso. Okey, é cliente 

vosso e deve permanecer aí até pagar as suas dívidas. Isto é importante, pois 

o histórico do cliente também conta. Se o cliente tem dívida em atraso, por 

exemplo, na OMCV deve ficar na ONG até pagar a divida, não tem que vir para 

a MORABI, pois significa que ela fez algo errado. Temos esta coordenação e 

graças ao amadurecimento e boas relações de parceria entre as ONG. 
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Tocando nas desconfianças e disputas ideológicas partidárias, a 

Presidente não esconde as limitações ainda existentes, num país pequeno, 

com cerca de 500.000 habitantes e que se conhecem, prejudicando as 

imparcialidades: 

 
Nós tivemos algumas situações, em algumas localidades, sobretudo no Paul e 

eu chamei-lhes atenção dizendo-lhes: Vocês não podem fazer isso e 

apresentava-lhes a lei […], pois vi que estavam a partidarizar as ONGs e 

começaram a fazer loucuras. É claro […], nós deixamos, pessoas que tinham 

atingido o limite do crédito na MORABI e eles pegavam estas pessoas para 

mostrar que a OMCV é que mais estava para lhes ajudar do que a MORABI. É 

claro que quando começaram a dar com o barco na pedra pararam. E 

começaram a dizer, afinal vocês tinham razão. É claro! Se nós deixamos de dar 

crédito a essas pessoas é porque elas já não tinham condições. Em vez de 

vocês aproveitarem a situação para aprendizagem, aproveitaram usando o 

nome da MORABI para denegrir a imagem da MORABI. Deveriam era parar 

para analisar porque que a MORABI deixou de conceder créditos a pessoas 

com limite de crédito e tirar ilações para fazer melhor. 

 

Minimiza eventuais atritos, no quadro das relações institucionais de 

captação e gestão dos recursos provenientes da cooperação, a Plataforma das 

ONGs, enquanto o Recipiente Principal dos fundos e com base nos projectos 

apresentados pelas ONGs filiadas, Recipientes Secundários, faz a gestão e 

distribuição dos recursos. 

Enquanto Recipiente Principal a Plataforma compromete-se a criar todas 

as condições administrativas de gestão, de planificação e de seguimento dos 

Recipientes Secundários na implementação dos programas financiados com os 

fundos a que medeia. Assim, tem a responsabilidade de avaliar de modo a 

garantir a eficiência e a eficácia no alcance dos objectivos planificados e 

acordados no quadro do acordo estabelecido com o Fundo Global. Já os 

Recipientes Secundários, na qual inclui a MORABI, assume o compromisso de 
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trabalhar para atingir os resultados estabelecidos no âmbito dos 

programas/planos de acção e os demais compromissos assumidos. Na prática, 

comprometem-se a realizar todas as actividades previstas com vista à 

operacionalização das acções do programa financiado, sob a sua 

responsabilidade, desde a fase de agendamento, que antecede cada trimestre, 

até à fase de execução e avaliação. 

 

6.2.6 Parceria entre o Estado e a MORABI 

A emergente noção de cidadania planetária prende-se à capacidade das 

organizações da sociedade civil, especialmente as ONGs, de participar em 

conferências mundiais, pressionar e monitorar governos locais para a 

realização das agendas sociais ali acordadas (Haddad; Landim, 2002, p. 81). 

  

Partindo do conceito de que a MORABI se trata de uma personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, prestadora de serviço público, 

procura-se neste capítulo analisar o tipo de relação existente entre estas duas 

instâncias do poder. Outro aspecto que se quer considerar nas relações ONGs 

e Governo, prende-se com o amadurecimento da democracia cabo-verdiana, 

que, certamente, tem determinado o tipo de diálogo entre o Estado e a 

MORABI na prossecução dos objectivos das Nações Unidas em matéria dos 

direitos humanos. Se por um lado, se admite as ONGs como instâncias de 

mediação entre a sociedade civil e o Estado, visando a garantia dos direitos 

sociais dos excluídos, esta relação poderá ter faces de pressão, de 

complementaridade ou até de substituição. 

A relação da MORABI com o Estado se enquadra no que se pode 

designar de complementaridade, sem prejuízo às funções de pressão junto dos 

governos no sentido de acelerar políticas públicas que reduzam as 
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ambiguidades e vazios da lei, em prejuízo aos direitos da mulher. Esta relação 

de complementaridade só poderá ser entendida no quadro de um Estado 

moderno e democrático que vem ratificando todos os Diplomas Internacionais 

promotoras dos Direitos Humanos e Direitos da Mulher e implementando 

medidas para a sua efectivação prática. 

Efectivamente, o Estado de Cabo Verde ratificou a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Descriminação Contra as Mulheres em 5 

de Dezembro de 1980, explícitas num ordenamento jurídico que mantém quase 

na íntegra, os direitos fundamentais, liberdades e garantias enunciadas na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e desenvolvidas extensamente 

pela Constituição da República de Cabo Verde, aprovada em 1992 e revista em 

1999. 

O Estudo IDISA (Índice de Desenvolvimento e das Desigualdades entre 

Sexos em África)116, realizado em Cabo Verde em 2008 cuja apresentação 

oficial ocorreu em Julho de 2010, na cidade da Praia, foi muito importante, não 

só por avaliar o estado de apropriação e implementação dos principais 

tratados, convenções e protocolos internacionais e africanos pelo governo de 

Cabo Verde promotoras da equidade de género, mas, sobretudo, porque 

permitiu evidenciar a relação de cooperação e complementaridade existente 

entre o governo e a sociedade civil nesta matéria. 

Considerando que os resultados do estudo apontam os sectores 

económicos e políticos como os que apresentam maiores índices de 

desigualdades, tendo as mulheres ali uma menor área de actuação, não tanto 

                                                 
116

 IDISA é um índice especificamente africano que visa a disponibilização de dados e 
informações fiáveis sobre a situação da igualdade entre sexos e a democratização das 
estatísticas que permitam medir esforços de integração da perspectiva de género nas políticas 
de desenvolvimento. 
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devido à ausência da legislação, mas à conta da persistência de práticas 

culturais que constituem sobrecarga para a mulher, espera-se das ONGs um 

papel complementar importante em matéria de informação e sensibilização. 

Sobre este assunto, considera a Presidente do Instituto Cabo-verdiano para a 

Igualdade e Equidade de Género (ICIEG)117, Cláudia Rodrigues (2010 em 

entrevista na televisão de Cabo Verde) que “o caminho passa por libertar as 

mulheres das muitas tarefas que lhe são imputadas, principalmente a de terem 

total responsabilidades de cuidar dos filhos, o que significa chamar os homens 

para a partilha de tarefas”. De realçar o papel que o ICIEG, enquanto 

organismo do Estado, tem desempenhado na catalisação de sinergias entre as 

ONGs e o Governo, na materialização das politicas públicas promotoras da 

equidade de género. A MORABI, na qualidade de uma das maiores ONGs do 

país que actua neste domínio, tem integrado as várias coligações promovidas 

pelo ICIEG, numa atitude de esforços articulados e conjuntos para uma causa 

que é comum. 

A título exemplificativo, ilustra-se a questão da violência doméstica que 

preocupa, quer os organismos públicos, quer os privados, pela persistência de 

indicadores considerados relevantes nos estudos realizados pelo ICIEG e, pelo 

IDISA, entre outros. Na sequência, o combate à violência doméstica foi 

considerada uma acção prioritária e para o efeito criou-se uma Rede 

Institucional de Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica em que a 

MORABI é membro integrante juntamente com outras ONGs e o ICIEG. Sobre 

                                                 
117

 ICIEG é uma instituição pública, dotada de personalidade colectiva pública, com autonomia 
financeira, administrativa, com sede na Praia da ilha de Santiago. Foi criada em Janeiro de 
1994 como Instituto de Condição Feminina e em Julho de 2006 passou a se designar de 
Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de Género. Tem como objectivos 
fundamentais promover políticas que contribuem para a igualdade de direitos entre homem e a 
mulher e, a integração efectiva e visível da mulher em todos os domínios da vida social, 
económica e política do país. 
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esta articulação MORABI, ONGs e Governo, a Presidente da MORABI (em 

entrevista, 2012) realça os esforços, engajamentos, mas não deixa de 

sublinhar as fragilidades ainda existentes: 

 
Já tivemos muitas actividades conjuntas com o ICIEG, nomeadamente o Laço 

Branco
118

, fizemos parte da comissão para a sensibilização para a feitura da lei, 

e foi a MORABI, na minha pessoa, que coordenou a comissão durante um ano, 

trabalhar no voluntariado e fazer tudo isso e que hoje temos a lei. Foi a 

MORABI a fazer todo o seguimento dos consultores. Fez parte desta 

associação de sensibilização a VERDEFAM, a Associação de Mulheres 

Juristas, o Gabinete de polícias, o Ministério Público, a Rede de Mulheres 

Economistas (falta mais uma associação que eu não me lembro). Depois, na 

parte da lei estava a OMCV, o Ministério Público, a Associação de Mulheres 

Juristas, o ICIEG. O ICIEG fez parte dos dois comités. Ainda não existe a 

maturidade suficiente entre o privado e o público. As ONGs com o Governo, 

caracterizo a sua relação ainda de incipiente. Nós, as ONGs somos o terceiro 

sector e ainda somos tidos como concorrentes. O que é extremamente errado. 

 

Trata-se, por um lado, de uma demonstração de acções concertadas e 

complementares, não só entre a MORABI e o Governo, mas também, entre 

esta e outras ONGs. Por outro lado, evidencia que a bipolarização política, 

entre os dois partidos maioritários no país, prejudicam a relação entre as ONGs 

e o Governo, embora raras vezes assumidas. A particularidade desta Rede 

Interinstitucional é que ela não se funda em protocolos assinados, mas no 

engajamento espontâneo, individual e colectivo, de personalidades que 

sobrepõem os direitos humanos, a equidade de género e o combate a todas as 

formas de violência acima de qualquer protagonismo e interesse individual. No 

âmbito desta Rede cujas antenas de funcionamento se instalam na Praia, 

                                                 
118

 Laço Branco é uma rede (RLBCV) fundada no dia 10 de Julho de 2009, por um grupo de 
homens de todas as idades e camadas sociais. Caracteriza-se pelo engajamento, princípios e 
valores no combate a todas as formas de violência baseada no género, com particularidade de 
ser uma organização de homens. Traduz um grande progresso em termos de mudança de 
mentalidade em termos de VGB e, sobretudo, de impacto do trabalho do ICIEG e as ONGs que 
actuam na promoção dos direitos humanos da mulher. 
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Mindelo e Assomada, a MORABI actua através do atendimento psicossocial 

das vítimas de violência doméstica. Segundo a psicóloga da MORABI (2010, 

em entrevista), o objectivo da Rede é “prestar um apoio de qualidade às 

vítimas de violência doméstica com máxima celeridade, segurança e eficácia 

possível, através da facilitação nos encaminhamentos, atendimento 

personalizado e adequado, caso a caso”. 

Em outros domínios, como a saúde reprodutiva, a formação profissional 

e para a cidadania, a MORABI, o ICIEG, a Rede das Mulheres Parlamentares e 

outras ONGs nacionais têm celebrado parcerias importantes na implementação 

de projectos comuns, num autêntico exercício de complementaridades. Julga-

se, assim, ser útil na fundamentação da relação de complementaridade que se 

identificou existir entre a MORABI e o Governo, apresentar mais um exemplo 

de acção conjunta entre instituições governamentais na defesa dos direitos da 

mulher. 

A elaboração da Lei Nº 19/VII/2007 respeitante ao combate às DST 

(Doenças Sexualmente Transmissíveis) e ao VIH/SIDA, e os esforços 

conjuntos na sua divulgação e materialização da lei têm evidenciado esforços 

conjuntos e articulados do governo e as ONGs na matéria da saúde da mulher. 

Em primeiro lugar, temos uma lei que se trata de uma obra legislativa da 

Assembleia Nacional de Cabo Verde, em resposta às pressões das 

representatividades públicas no parlamento e das próprias ONGs da qual a 

MORABI é um membro activo. Da publicação da lei à sua transformação numa 

realidade de factus, a MORABI tem actuado com vários serviços públicos e 

privados, governamentais e não-governamentais, na divulgação do diploma e 

sensibilização para a sua implementação a todos os níveis. De realçar como 
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parceiros desta acção, a Rede Parlamentar de População e Desenvolvimento, 

o CCS/SIDA, ICIEG e ONGs, incluindo a MORABI. Contudo, a Presidente da 

MORABI (em entrevista, 2012), deixa transparecer que a Saúde Sexual e 

Reprodutiva deixou de ser um programa prioritário para a organização, depois 

da fundação da VERDEFAM, embora actua de forma concertada com o 

Governo e outras ONGs, no âmbito das suas atribuições: 

 
A MORABI age hoje mais no domínio da Saúde Sexual e Reprodutiva, quando 

fazemos abordagens para a prevenção dos DST e fazemos distribuição de 

preservativo e também informação para o uso correcto dos métodos 

contraceptivos. Neste momento o Planeamento Familiar já está ultrapassada, 

pois a sociedade já esta conscientizada da necessidade de fazer o 

planeamento familiar. Acho que é dos aspectos positivos de Cabo Verde foi a 

forma como as organizações da sociedade civil conseguiram portanto articular 

e vencer esta luta […] A VERDEFAM foi criada no seio das organizações 

(MORABI, OMCV) porque achamos que era necessário ter uma organização 

que ocupasse essencialmente da Saúde Sexual Reprodutiva. Nós continuamos 

a fazer a nossa parte mas não da forma aprofundada como fazíamos 

anteriormente. A VERDEFAM foi criada por estas organizações. Portanto foi 

desta forma que VERDEFAM nasceu com membros da MORABI e da OMCV. 

Trabalhamos em articulação. Neste momento temos um programa de saúde 

sexual e reprodutiva que é um projecto de vulnerabilidade no âmbito de 

HIV/SIDA na Àfrica Ocidental que é financiado pela cooperação 

Luxemburguesa através de uma ONG Senegalesa que é Enda Santé e 

estamos a fazer uma gestão rotativa. No ano passado foi a MORABI este ano é 

a VERDEFAM e depois a Cruz Vermelha. Portanto, estamos três organizações 

a trabalhar com os trabalhadores de sexo, com os usurários de droga, com as 

pessoas portadoras do HIV/SIDA mas não há sobreposição. Porque há 

coordenação. 

 

Nesta relação MORABI e Estado não se pode minorar uma relação de 

pressão da primeira instituição sobre a segunda no sentido de agilizar os 

dispositivos legais promotores da equidade de género e direitos da mulher. 

Salvaguarda-se, todavia, a existência de uma pressão cordial e pacífica, pois 
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Cabo Verde é um estado democrático e de direito cujas questões associadas à 

equidade e paridade de género no usufruto dos direitos sociais, económicos, 

políticos e culturais consta-se dos seus princípios e constam-se na Constituição 

da República. O que se nota da parte do Governo é, muitas vezes, a ineficácia 

das estratégias de divulgação e materialização dos dispositivos legais, tendo as 

ONGs, fundamentalmente, neste caso a MORABI, desempenhado um papel 

importante. 

A demonstração do papel pressão de que já se falou é exemplificativo do 

trabalho concertado e articulado entre a Rede das Mulheres Parlamentares, 

ICIEG e ONGs (incluindo MORABI) na elaboração da Lei VGB (Violência 

Baseada no Género) que foi levada ao Parlamento em Julho do corrente ano 

para ser aprovada na Assembleia Legislativa. A grande vitória da aprovação da 

Lei é que a violência doméstica sairá do foro de crime privado e configurar-se-á 

como crime de bojo público, podendo receber o enquadramento jurídico como 

qualquer outro crime. 

 

6.2.7 Acções de Educação e Cidadania 

A Declaração Universal representa a consciência histórica que a humanidade 

tem dos próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX. É 

uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não 

foram gravadas de uma vez para sempre (Bobbio, 1994, p. 34). 

 

As ONGs são geralmente estudadas em função dos avanços que 

possibilitam em relação aos direitos humanos e, portanto, da cidadania (Bovo, 

2002). Daí o estudo que permite considerar que principal missão da MORABI é 

promover a cidadania, tendo em conta os princípios, valores estatutários da 

organização, visíveis na missão que sustenta.  
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Vincula-se à origem da MORABI, a constatação da violação dos direitos 

de cidadania da mulher, pelo que integra um amplo leque dos objectivos da 

organização promover e apoiar os desfavorecidos no exercício da cidadania a 

vários níveis, nomeadamente na participação económica, cultural, social e 

política (Estatutos, ob. cit. Art. 4.º): Pretende-se, assim, neste trecho inventariar 

e analisar os programas da MORABI voltados para a promoção dos direitos 

humanos da mulher e que contribuam para a universalização da sua cidadania, 

abrangendo as mais desfavorecidas e, neste particular, as mulheres rurais, as 

chefes de família, as desempregadas e as vítimas de violência. 

Segundo Marshall (1967,p. 63) existe relação directa entre direitos 

humanos e cidadania: 

 
Pretendo dividir o conceito de cidadania em três partes. (...) Chamarei estas 

três partes ou elementos, de civil, de política e social. O elemento civil é 

composto dos direitos necessários à liberdade individual liberdade de ir e vir, 

liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir 

contratos válidos e o direito à justiça. (...) as instituições mais intimamente 

associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. Por elemento 

político se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, 

como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como 

eleitor dos membros de tal organismo. As instituições correspondentes são os 

parlamentos e conselhos do Governo Local. O elemento social se refere a tudo 

o que vai desde o direito a um mínimo bem-estar económico e segurança ao 

direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser e 

acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais 

intimamente ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais. 

 

Corroborando com as ideias de Marshall, julga-se que as acções da 

MORABI se encaixam nas três partes sugeridas pelo autor: civil, política e 

social. Na verdade, os seus programas têm como objectivo promover e 

defender, junto aos poderes, legislativo e executivo, os direitos e politicas 
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públicas baseadas na igualdade de género, fortalecer e subsidiar as acções de 

advocaçy e de controlo social das reivindicações da mulher, bem como a 

interlocução com os poderes constituídos, a nível público e privado, a VBG e o 

Laço Brnco são alguns dos exemplos de leis criadas e que a MORABI 

juntamente com outras ONGs e ICIEG teve papel de destaque. 

Como se pode inferir da descrição e análise dos programas da MORABI, 

as suas práticas não significam apenas a negação dos valores tradicionais de 

relação género, mas como destaca Cardoso (1996, p.97) ”a própria afirmação 

de novas forma de vida, uma nova cultura, como parte fundamental de uma 

nova sociedade” De acordo com os objectivos que norteiam a sua existência, 

as actividades da MORABI circunscrevem em torno de três programas e dois 

sub-programas de acção (Documentos do Arquivo, MORABI): 

1. Programa de Micro-Finanças; 

2. Programa de Formação; 

3. Programa de Mobilização Social 

3.1. Sub-Programa de Desenvolvimento Comunitário; 

3.2. Sub-Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva. 

A selecção dos programas é fruto da estratégia metodológica desta 

organização. É inspirada, por um lado, no diagnóstico da realidade sócio-

económica, politica e cultural de Cabo Verde em que as características das 

mulheres cabo-verdianas nos seus diferentes contextos, as suas fortalezas, 

fraquezas e expectativas são o objecto essencial do diagnóstico. Por outro 

lado, parte da ruptura com o tradicional conceito de desenvolvimento, vinculado 

não apenas ao empoderamento económico do Estado e das pessoas, mas 

fundamentalmente, na promoção do capital humano, em termos das 



Estudo de Caso– Capítulo VI 

 

399 

competências de cidadania. Este novo conceito de desenvolvimento defendido 

por intelectuais e economistas da modernidade mereceu a seguinte 

observação de Chissano (2005, p.579) na qual se quer perceber os programas 

de Cidadadia da MORABI: 

 
Ao abordarmos o conceito de modernidade, importa que tenhamos, sempre 

presente que o mesmo foi evoluindo, incorporando experiência e lições ao 

longo do processo. No mundo predominava uma visão marcadamente 

economicista, visão essa que tem vindo a evoluir, no sentido de se conceber o 

desenvolvimento tendo o Homem como ponto de partida e de chegada. Por 

isso, este conceito passa a integrar a paz, e estabilidade, a boa governação, a 

educação, a saúde, o acesso ao conhecimento, congregando princípios de 

equidade, inclusão, e participação, unidade, solidariedade e respeito pela 

diferença. 

 

Este reconhecimento universal de que o desenvolvimento sustentado é 

aquele que tem como enfoque o capital humano nas suas variadas dimensões 

justifica a grande dinâmica política e social das ONGs desde o final do Século 

passado em Cabo Verde, enquadrando-se a MORABI neste rol. Outrossim, 

estou convicta de que o financiamento dos programas que a MORABI vem 

implementando com o propósito de promover a inserção da mulher na esfera 

do desenvolvimento é resultado da universalização desta nova abordagem do 

desenvolvimento, mas também, da confiança que esta ONG inspira junto dos 

doadores nacionais e internacionais. Como afirma a Coordenadora do 

Programa de Formação Profissional (entrevista, 2012) “os programas são 

implementados com fundos resultantes de subvenções locais e de diversas 

instituições nacionais e internacionais e da contribuição dos membros” (Sofia 

de Melo, em entrevista, 2010). 
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Com efeito, qualquer um dos programas da MORABI se integra no 

conjunto das designadas “políticas sociais modernas de desenvolvimento” e 

são dotadas, sumariamente, das seguintes características: 

 Abandono de práticas assistencialista caracterizada pela ruptura com 

as tradições paternalistas do Estado autoritário colonial e do Estado 

centralizador da Primeira Republica em relação aos pobres e aos 

excluídos, em geral. A MORABI prevê nos seus programas a 

contrapartida das suas beneficiárias mulheres e comunidades, 

sobretudo porque que a Organização persegue é a sustentabilidade e 

menor dependência do financiamento externo  

 A garantia da contrapartida é fundamental na avaliação do impacto 

das suas actividades e penhor de continuidade. Trata-se de uma política 

que incentiva a MORABI para a dinamização de actividades geradores 

de rendimento, de forma a gerar riquezas que lhe permite cada vez mais 

aceder aos recursos. O micro-crédito também a Formação Profissional, 

são dinâmicas que a MORABI vem introduzindo visando dar maior 

sustentabilidade dos programas.  

 Regulador das políticas do Estado, assume-se como articulador entre 

as políticas do Estado de inserção da mulher no desenvolvimento e as 

necessidades efectivas que estas se apresentam em função dos 

contextos em que vivem. Digamos que actua directamente sobre os 

problemas sociais das mulheres, exigindo a modernização de políticas 

públicas de promoção género e, essencialmente, controlar o 

comprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos 

relativamente à mulher. 
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 Geração de emprego e renda, através do micro-crédito, orientação 

para pequenos negócios e da formação profissional, a MORABI tem 

vindo a promover progressivamente a inserção das mulheres no mundo 

laboral, permitindo o auto-emprego, a geração de rendas e meios de 

subsistência, sobretudo as mais desfavorecidas. No meio rural, embora 

tímido, começa a representar uma alternativa para as FAIMO, embora a 

não retira as mulheres da dependência e do espectro da miséria que 

lhes ameaçam continuamente, nomeadamente o recurso à apanah de 

areia nas praias, um atentado à saúde e ao ambiente.  

 Os projectos são de interesse da comunidade, a partir da 

auscultação e valorização das necessidades e propostas da 

comunidade. Sendo assim, traduzem as suas reais expectativas 

logrando da eficiência, eficácia, economia e sustentabilidade.  

 Maior agilidade e desburocratização, vinculada a uma estrutura de 

funcionamento relativamente reduzida, a MORABI não se submete aos 

rigores legais e burocracias que imperam na esfera pública estatal, 

tornando mais céleres as suas intervenções.  

 Promoção de atitudes e valores da cidadania, na medida em que 

envolve pessoas da comunidade, principalmente na condição de 

trabalhadores voluntários, na solução dos problemas sociais, rompendo 

com uma postura comodista, fatalista e imobilista da sociedade.  

 

6.2.7.1 O Programa de Micro-finanças 

A MORABI foi premiada, recentemente, no dia 22 de Março de 2015 

com o Premio Century International Quality ERA 2014, na categoria de ouro, 
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resultado da selecção feita pela Business Initiative Dircetions (BID)119. O 

Prémio, para além de representar uma vitória para a organização na 

materialização do seu sonho de se transformar “na melhor instituição cabo-

verdiana de microfinanças, com sustentabilidade financeira, cobrindo todos os 

concelhos do país” (Presidente da MORABI, entrevista 2012), representa um 

marco histórico que expressa o culminar de uma etapa de progresso de um dos 

programas mais centrais da Organização., o Micro-finanças. Com efeito, e 

segundo a documentação do arquivo da MORABI e dos dados recolhidos na 

entrevista aos técnicos da organização, entre 2010 a 2012, o Programa Micro-

finanças, inaugurada em Abril de 2012, é resultado de uma evolução bem 

conseguida do Programa de promoção sócio-económica e do Micro-crédito, 

percurso dos 20 anos de progresso e da afirmação da MORABI na praça 

financeira, na perspectiva de género e de integração social dos mais excluídos. 

Distinção que corresponde aos indicadores quantitativos de sucesso do 

programa, considerando que de Dezembro de 1994 a a Dezembro de 2011, a 

MORABI concedeu 18.851 créditos, num montante de 1.172.233.300$00, 

abrangendo a escala nacional. O programa, efectivamente, para além da sua 

natureza social determinou a auto-sustentabilidade desta ONG desde 2008, 

conforme documentos avulsos do arquivo da MORABI. 

Enquadrado no objectivo de apoiar as mulheres para autopromoção 

económica, social e cultural, a MORABI arrancou com um dos seus mais 

importantes programas, a partir de 1994 – O Programa de Promoção Sócio- 

Económica da Mulher que integrava a Formação e o Micro-crédito. Pela 

dinâmica que estes dois sub-programas ganharam, a partir de 2007, tornaram-

                                                 
119

 BID É uma organização privada e independente, líder na difusão da Cultura de Qualidade. 
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se autónomos e hoje o Micro-Finanças é o principal programa da MORABI. “O 

Micro-finanças é um programa totalmente autónomo e auto-sustentado. Pela 

dinâmica que tem hoje é considerado o principal programa da MORABI” (Lina 

Andrade, em entrevista, 2010). 

Antes de se avançar propõe-se diferenciar o micro-crédito do micro-

finanças, visando clarificar este percurso que a MORABI trilhou de 1994 até 

agora. Segundo Soares (2007, p. 51). 

 
A actividade de micro-crédito é definida como aquela que, no contexto das 

micro-finanças, dedica-se a prestar esses serviços exclusivamente a pessoas 

físicas e jurídicas empreendedoras de pequeno porte, diferenciando-se dos 

demais tipos de actividade micro financeira essencialmente pela metodologia 

utilizada, bastante diferente daquela adotada para as operações de crédito 

tradicionais. É comumente entendida como principal  atividade do setor de 

micro-finanças pela importância para as políticas públicas de superação da 

pobreza pela geração de trabalho e renda. 

 

A passagem que a MORABI deu do Micro-crédito para o Micro-finanças 

e as acções desenvolvidas neste âmbito enquadra perfeitamente nestes dois 

conceitos. O Micro-crédito foi introduzido na MORABI em 1994, a título 

experimental numa altura em que se entendeu que a libertação da mulher das 

amarras que a impedem de exercer a sua cidadania plena só se ocorre, 

efectivamente, a partir do seu empowerment. Como assegurou a Presidente da 

MORABI, Lúcia Passos (em entrevista, 2010). 

 
Libertando-se da dependência económica, a mulher liberta-se da dependência 

do homem. Muitas delas ficam constantemente a mudar de companheiro 

porque precisam de alguém para sustentar os filhos. E assim podemos dizer 

que o micro-crédito é um grande instrumento de luta contra a pobreza, contra a 

violência doméstica e também para a igualdade do género. 
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Assim, a primeira experiência teve como público-alvo as mulheres 

peixeiras da ilha de Santiago, na maioria chefes de família, através da 

concessão de malas térmicas para a conservação do pescado. Tratava-se, 

contudo, de um programa embrionário, com déficts de estruturação e de 

funcionamento. De acordo dos dados do arquivo da MORABI, sequer existia 

um regulamento com normas orientadoras das acções. Esta experiência dos 

anos 90, embora importante pelos novos fluxos de índole sócio-económica e 

cultural que inaugura, caracteriza-se de pouco estruturada e de fraca solidez. A 

inexperiência das entidades operadoras pilotos, associada ao perfil quer dos 

doadores, quer dos clientes, prejudicaram o impacto desejado do programa 

durante quase toda a primeira década da sua implementação120. De acordo 

com o estudo de Yves Fourier realizado em 1998, o programa caracterizava-se 

por uma certa desconcertação, em prejuízo da sustentabilidade e 

desenvolvimento necessários para uma célere generalização, tendo 

evidenciado como principais constrangimentos a prática de créditos atribuídos 

a fundo perdido ou a taxas muito baixas. 

Entretanto, o desenvolvimento e o impacto que o micro-crédito tem 

conhecido revelam que as limitações técnicas e de cobertura do Programa não 

constituíram prejuízo para o seu sucesso, cuja taxa de reembolso se situou a 

95%121, tendo permitido à Associação constituir um pequeno fundo de crédito. 

Em 1997, com o apoio da ADF (African Developement Foundation) a 

MORABI criou o seu Regulamento de Crédito e o seu primeiro Plano 

Estratégico. Assim, a partir de 1998, o programa de  crédito integrava já uma 

visão de sustentabilidade, procurando contribuir para a inserção e a melhoria 

                                                 
120

 Observações de vários relatórios do arquivo da MORABI sobre o micro-crédito. 
121

 Dados obtidos na documentação de arquivo da MORABI.  
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da posição social das mulheres cabo-verdianas e promover a participação da 

mulher no processo de desenvolvimento económico, social, cultural e político 

do país. Esta reestruturação consistiu nas seguintes acções, conforme avançou 

a coordenadora do Micro-Finanças (Lina Gonçalves, 2010, em entrevista 

realizada para a presente investigação).  

 Análise do Ambiente nacional ao nível económico e jurídico e em 

termos dos sectores financeiros formal e não formal. 

 Diagnóstico do Programa do Micro-Crédito da MORABI. 

 Avaliação das necessidades de mercado nas localidades de 

intervenção da MORABI. 

 Elaboração do Manual de Procedimentos e do Regulamento do 

Crédito. 

 Criação de um Comité de Crédito. 

 Formação do staff do Departamento do Crédito. 

Neste percurso da MORABI, é importante considerar outro factor que fez 

com que o programa micro-crédito ganhasse a consistência e dinâmica que 

tem hoje na reinserção da mulher e na promoção da micro-finanças, a partir do 

ano de 1997. É a partir desta altura que se introduz o conceito género nas suas 

acções. Este novo ímpeto teve como “objectivo específico a inserção social e 

económica da mulher, em especial no meio rural”122. “O nosso enfoque é a 

família. Sendo assim, os homens constituem o nosso público-alvo” (Agente de 

Micro-crédito, em conversa exploratória realizada para a presente investigação, 

2010). 

                                                 
122

 MORABI. Nota sobre o micro-crédito. Praia, s/d. (Texto fotocopiado sem paginação) 
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O Comité de Pilotagem instituído em Janeiro de 1999 e a entrada em 

cena do Programa de Micro-crédito da ONG americana, ACDI-VOCA, 

sensivelmente na mesma época, anunciaram mudanças decisivas no modelo 

até então praticado, impulsionando sustentabilidade e perenidade no programa. 

Em primeiro lugar, abre-se um espaço de concertação entre as operadoras no 

ramo e, em segundo lugar, o modelo introduzido pelo ACDI-VOCA melhor 

responde quer à realidade sócio-económica do Estado, quer ao público-alvo123. 

Efectivamente, a prática de créditos de pequenos montantes, taxas de juros 

acessíveis e a introdução do agente e do aval de crédito, permitiram a adopção 

de um modelo de crédito sustentável, duradouro, com impactos em todos os 

domínios a vida sócio-económica e cultural e com uma significativa taxa de 

adesão (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - O Micro-crédito entre 1994 a 1999 

 1996 1997 1998 1999 

Beneficiários 57 261 117 256 

Valores (contos) 802 6247 6249 8076 

Fonte: MORABI, 2000. 

 

O Gráfico 1 permite uma maior visualização da dinâmica da MORABI em 

matéria do micro-finanças nos finais da década de noventa. Os montantes 

disponibilizados octuplicaram em três anos permitindo uma maior cobertura de 

beneficiários. 

                                                 
123

 O Comité de Pilotagem foi inicialmente constituído por cinco Ongs que operavam na área do 
micro-crédito e micro-finanças, motivados pela necessidade de montar um sistema eficiente de 
acompanhamento e seguimento técnico das micro-empresas, desiderato viabilizado pela 
conjugação de esforços dos operadores do sector. Foram sócios fundadores a MORABI, 
OMCV, CÄRITAS, CITY HABITAT, e ASDIS, tendo este grupo sofrido alterações na sua 
composição com a admissão entre 2000 e 2001 dos sócios FAMI PICOS e ADIRV. 
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Gráfico 1- Evolução de micro-crédito de 1996 a 1999 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de informaçãoes de MORABI (2000). 

 

Privilegiando a mulher rural, chefes de famílias, quer individual, quer em 

grupos ou unidades familiares, os créditos até esta data foram de pequena 

monta124, sob condições especiais que fazem parte de um documento que 

regulamenta a concessão e utilização do crédito, designado de Regulamento 

de Crédito (Quadro 20). O documento é portador de indicadores que a 

MORABI está mais bem preparada que as organizações bancárias para fazer 

este tipo de intermediação, por seu conhecimento mais profundo e maior 

aproximação do público, sem descorar uma metodologia que propicia o acesso 

a pessoas que por outra via teriam poucas chances. 

No âmbito de um programa mais bem organizado e estruturado nos 

finais da década de 90, a MORABI apoiou as mulheres e homens na criação de 

pequenos negócios susceptíveis de gerar o auto-emprego, o auto-sustento, 

desenvolvimento comunitário e mais autonomia económica. 

                                                 
124

 Os créditos chegaram variar entre 100 a 5.500 dólares. 
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Quadro  20 - MORABI: Síntese do Regulamento de Micro-crédito 

CRITÉRIOS REGULAMENTAÇÃO 

Grupo alvo 
Todo cidadão nacional maior de 18 anos de idade em 
especial as mulheres chefes de família 

Montante 
Financiamento 

De 35.000$00 a 350.000$00 

Taxa de juro 2% mês 

Penalização por 
atraso 

5% sobre o capital vencido 

Carência 0 a 2 meses, dependendo da actividade 

Comissão de serviço Variável de 4% a 8% 

Sistema de garantia Fiadores individuais e Aval solidário 

Prazo financiamento Mínimo 4 mês e máximo 18 meses 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Arquivo da MORABI, 2009 

 

O apoio foi dado através da concessão do micro-crédito, da formação 

continua e do seguimento, sendo o público-alvo privilegiado as mulheres 

chefes de família no meio rural. Com efeito, a fraca escolarização de um 

segmento importante de mulheres do meio rural, na maioria, mães solteiras e 

chefes de famílias numerosas, associada às secas e maus anos agrícolas 

sucessivos e, sobretudo, à incapacidade dos municípios gerar empregos, vem 

colocando as mulheres rurais numa situação crónica de miséria, a qual se 

reproduz por via de gerações sucessivas, face à ausência de medidas de 

integração pouco consistentes. 

Junho do ano 2000 marca um novo impulso no programa de Micro-

Crédito implementado pela MORABI, quando esta assina com a ACDI/VOCA 

um Acordo de Agência Recipiente. O relevante deste acordo é que 

ACDI/VOCA assumiu fornecer assistência técnica e um donativo orientando a 

MORABI para capitalização de um programa de crédito para fundo de maneio. 
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Com base nesta parceria, um estudo realizado por esta Agência em 2005 

produz indicadores que os objectivos estavam atingidos e que a MORABI tinha 

reunido as condições para evoluir para o Micro-Finanças. O estudo evidencia a 

boa gestão, estabilidade administrativa e a auto-sustentabilidade do programa, 

como elucida o excerto seguinte de Brown (2005): 

 
A MORABI tem o mesmo gerente desde o início e não tem registado 

praticamente qualquer alteração no quadro de pessoal. Esta estabilidade está 

reflectida nos relatórios financeiros que mostram uma instituição bem gerida, 

rentável e a crescer. (...) A MORABI tem capacidade financeira para reduzir 

esta dependência nos subsídios, especialmente se aumentar a taxa de juros. 

(...) O programa de crédito da MORABI parece ser auto-sustentável. 

  

 A tradução em números deste impulso, como ilustram a Tabela 18 o 

Gráfico 2, associada a uma avaliação positiva de gestão a que se aludiu supra, 

contribuíram para que as condições necessárias para a MORABI fazer 

conversão do Micro-Crédito em Micro-Finanças, em Março de 2007 estivessem 

criadas, nos termos da Lei Nº 15/VII/2007125 que regula a actividade de micro-

finanças. 

 
Tabela 18 - Evolução do Micro-crédito de 1996 a 2006 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Benef. 57 261 117 256 296 997 1324 1527 1558 1587 1380 

Valor 802 6247 6249 8076 10132 38819 55964 77859 85423,5 99590 94503 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Arquivo da MORABI, 2010. 

 

Da leitura do gráfico 2, depreende-se a dinâmica que a MORABI 

empreendeu no seu programa de Micro-crédito, após o acordo com 

                                                 
125

 BO nº.34 de 10 de Setembro de 2007. 
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ACDI/VOCA que, em termos técnicos traduz-se em “procedimentos definidos e 

incorporados num manual de Crédito da Organização, Software de Gestão e 

autonomia do Departamento de Crédito” (Lina Gonçalves, em entrevista, 2010). 

 

Gráfico 2 - Evolução do Micro-crédito entre 1996 a 2006 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da MORABI (2010). 

 

A consequência desta (re)organização é notória no que diz respeito ao 

alargamento da abrangência do público-alvo, num total de 8669 créditos, 

beneficiando homens e mulheres de todos os concelhos do país. 

Na verdade, regista-se entre 2000 a 2006 seiscentos vezes mais o 

número de créditos em relação ao que aconteceu entre 1996 a 1999, num total 

de 462.290 créditos. Por outro lado, os montantes concedidos tiveram uma 

evolução vertical importante, traduzida em 556793,5 mil contos, portanto, 

aproximadamente a vinte e quatro vezes mais do que já se tinha ocorrido entre 
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2000 a 2006. Esta incursão aos números faz sentido, neste trabalho apenas 

para procurar entender discursos, quer dos membros e dirigentes da MORABI, 

quer dos beneficiários directos do processo, em testemunho da contribuição 

valiosa desta organização na redução da pobreza em Cabo Verde, na inserção 

sócio-económica e cultural da mulher, na promoção de condições de acesso da 

mulher rural ao desenvolvimento e, fundamentalmente, na promoção da 

equidade de géneros. Julgamos interessante apresentar alguns depoimentos 

de envolvidos directos e indirectos nesta matéria, inclusive o da Presidente da 

MORABI: 

 
Hoje, podemos até atrever-nos a dizer que a MORABI deu um grande 

contributo para a redução da pobreza em Cabo Verde. Quando se diz que a 

pobreza de 2000/2001 foi de 37% e em 2008 é de 27% - portanto tivemos uma 

queda de dez pontos percentuais - acreditamos que a MORABI deu esse 

contributo, porque não é só o trabalho formal que combate o desemprego e a 

luta contra a pobreza. (Lúcia Passos, em entrevista, 2010). 

  

 Afirma a Coordenadora do Programa Micro-finanças da MORABI, Dina 

Gonçalves (2010): 

 
A auto-estima das mulheres beneficiadas pelo crédito é uma das principais 

vitórias do trabalho da associação. A possibilidade de poderem criar os seus 

próprios negócios faz com que muitas se sintam mais valorizadas na sua vida 

social e familiar. (Entrevista, realizada para esta investigação). 

  

 Confirma a importância do micro-crédito uma beneficiária directa do 

Programa: 

 
Há muito que eu queria deixar aquele homem que me impedia de ser eu e me 

humilhava. Graças à MORABI hoje não sou dependente, sou respeitada, sou 

gente e sou útil aos meus filhos. Tenho o meu negócio, tenho o meu dinheiro e 
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não preciso de aturar abusos e maus tratos para educar os meus filhos 

(Pasteleira da cidade da Praia, em entrevista, 2010). 

 

 Esta opinião é confirmada pela Presidente do Conselho Directivo da 

MORABI: 

 
Vemos nelas a vontade de terem os seus negócios e portanto, mesmo que a 

MORABI não tenha um resultado líquido dos empréstimos que faz, o objectivo 

principal é que as mulheres se sintam motivadas a ter os seus próprios 

empregos, as suas empresas e a ter a sua autonomia. (Lúcia Passos, em 

entrevista, 2010).  

 

Os depoimentos são elucidativos quanto à importância e o impacto do 

programa de Micro-crédito, introduzido e desenvolvido pela MORABI desde 

1994. Com uma abrangência territorial nacional é, aceitável e significativa do 

ponto de vista das beneficiárias126. É, também, tributária da projecção e 

reconhecida credibilidade desta ONG, quer no contexto nacional, quer 

internacional. Fala-se em aceitável e não em satisfatória, pois as demandas e 

as necessidades excedem largamente a capacidade de resposta desta ONG, 

apesar do reforço contínuo da capacidade do Programa e da dimensão 

adquirida a partir de 2007. 

A partir de 2007 a MORABI passa a praticar a Micro-finanças e 

prossegue a sua evolução na vertical, quer do ponto vista de número de 

créditos como dos montantes, como ilustra a tabela 19. 

 

 

                                                 
126

 As mulheres do mercado de peixe com quem falamos e que foram apoiadas pela “MORABI” 
na aquisição no pequeno negócio da venda de peixe estão muito satisfeitas. Consideram que a 
vida profissional mudoupara melhor. Têm mais autonomia, mais lucro e são menos exploradas, 
pois a mala térmica, associada à indústria do gelo tornaram o negócio mais lucrativo e seguro. 
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Tabela 19- Evolução do Mircro-crédito de 1996 a 2010 

ANO BENEFICIÁRIOS VALOR 

1996 57 802 

1997 261 6247 

1998 117 6249 

1999 256 8076 

2000 296 10132 

2001 997 38819 

2002 1324 55964 

2003 1527 77859 

2004 1558 85423.5 

2005 1587 99590 

2006 1380 94503 

2007 1445 10539 

2008 1807 124658 

2009 2120 151422 

2010 1988 149.061 

Fonte: Elaboraçao própria de dados do Arquivo da MORABI 2011 

 

Embora se defenda a ausência intencional das acções de crédito se 

protagonizarem a descriminação da mulher em relação ao homem, conforme 

nos assegurou a coordenadora do programa, as limitações estatísticas impede-

nos de um juízo valorativo seguro, no período anterior ao ano 2000. Com 

efeito, esta informação só passa a ser produzida por esta organização a partir 

deste ano, com a utilização da base de dados em lótus, permitindo a 

desagregação da informação género. 

Os dados estatísticos (Gráfico 3, contrariam, contudo, o discurso de uma 

política não discriminatória de base género no programa Micro-finanças. 
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Gráfico 3- Beneficiários (as) de Micro-Finanças: 2000 a 2009 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da MORABI (2010) 

 

Este resultado pode suscitar muitas leituras, das quais se realçam as 

que se parecem mais proeminentes.Uma primeira é que existe discriminação 

positiva da mulher na concessão dos créditos. Tratando-se a MORABI de uma 

Associação de Apoio à Auto-Promoção da Mulher no Desenvolvimento é 

natural que priorize a mulher nas suas acções de cidadania, realidade que não 

choca com os objectivos desta ONG (Art.º 4 do Estatuto). Por outro lado, 

embora ténue não é despercebido um favoritismo à mulher e à família. São 

indicadores os testemunhos como a elucidada pela coordenadora do programa, 

quando diz “o nosso enfoque é a família. [...] os homens para terem um crédito 

precisam estar associado a uma família” (Lina Gonçalves, em entrevista, 2010). 

Uma segunda leitura vincula-se aos preconceitos machistas cristalizados 

nas mentalidades da nossa sociedade, concretamente nos homens. Resquícios 

de preconceitos inibem, ainda, os homens de procurar ajuda em uma 

associação com vocação para o atendimento e luta contra todas as formas de 

violência perpetuadas contra mulher. Assim, a demanda dos homens na 

Homens; 1.453 

Mulheres; 13.358 

Homens Mulheres
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procura do crédito da MORABI é escassa, afirma a Coordenadora do 

Programa. 

 
Nós não fazemos nenhum tipo de discriminação. O nosso público-alvo integra 

cabo-verdianos maiores de 18 anos, que apresentam uma intenção de negócio 

e que reúna as condições previstas no regulamento de micro-finanças. (...) a 

procura dos homens ainda é relativamente diminuta em relação às mulheres. 

Muitos não querem ser ajudados por um programa com estigma de feminino. 

(Coordenadora do Programa de Micro-Finanças da MORABI, em entrevista, 

2010). 

 

A terceira leitura tem a ver com o nicho da pobreza cuja tendência é 

para a feminização, atingindo com maior acuidade as mulheres chefes de 

família e sem uma ocupação profissional remunerada. De acordo com o 

Questionário Unificado de Indicadores de Bem-estar (QUIBB) de 2007, a 

pobreza atinge 26,6% da população cabo-verdiana, distribuída em 56,3% nos 

agregados familiares chefiados por mulheres e 43,7% nos agregados chefiados 

por homens. Esta situação se complica com o registo da tendência para o 

aumento de agregados familiares chefiados por mulheres, sendo em 2007 

correspondente a 45% das famílias, dos quis 50, 1% do meio rural (INE: 

QUIBB, 2007). Cruzando estes dados com o fenómeno desemprego, talvez se 

perceba a percentagem esmagadora de mulheres que procuram na MORABI, 

através do programa micro-finanças, uma saída para os seus problemas. 

Efectivamente, a mesma fonte apresenta uma taxa de desemprego em Cabo 

Verde de 22,6%, com uma incidência de 27,2% nas mulheres e 15,5% nos 

homens. 

Uma leitura não menos incisiva tem a ver com a informação, quer do 

ponto de vista de acesso, quer de metodologias de veiculação. Entretanto, a 

informação é um ponto fraco a considerar. Estudos realizados pelo IEFP em 
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2005 e o Inquérito ao Emprego pelo INE dão a entender que são necessários 

dispositivos mais eficazes de divulgação do sistema do Micro-crédito. De 

acordo com esses dados, dos 33 mil cabo-verdianos (as) desempregados (as) 

apenas 7% recorreram ao micro-crédito e 77% desse público desconhece as 

instituições que promovem o micro-crédito e as formas de acesso aos 

financiamentos oferecidos. 

Por outro lado, a informação relativamente ao público-alvo do Micro-

finanças embora está sendo difundida de forma significativa, parece não ser 

suficiente ao ponto de quebrar o mito da tradição que faz da MORABI 

associação de mulher. A abordagem género é introduzida no programa a partir 

de 2006. Efectivamente, nos primeiros anos do programa (1994 -1996) 

priorizou-se mulheres, e embora não racionalmente assumida, os discursos de 

dirigentes da organização enfatizam a mulher e não o homem como o público 

central do programa. 

 
Para mim, a MORABI é para mulheres. Se eu tiver certeza que me apoiam, não 

tenho complexos nenhuns. Na verdade preciso de um emprego (...) estou 

desempregado (Jovem desempregado, 2010, em entrevista exploratória, 

realizada nesta investigação). 

 

Uma visão mais lícita é dada pela jurista da MORABI (2010, em 

entrevista exploratória realizada para esta investigação) nestes termos: 

 
O micro-crédito é, sobretudo, um instrumento de inclusão através da via 

económica, ou seja, através da criação de riqueza. Deste modo, podem 

recorrer ao micro-crédito as pessoas que não tenham acesso ao crédito 

bancário normal por não possuírem garantias reais e que não tenham 

incidentes bancários activos e que estejam: desempregadas, em regime de 

trabalho precário, desocupadas e que tenham uma boa ideia de negócio e 

necessidade de um pequeno financiamento.  
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Esta última acepção quanto ao público-alvo do micro-crédito sob a 

gestão da MORABI, realça quatro aspectos fundamentais que do ponto de vista 

legal, são considerados para o acesso a um crédito: intenção negócio, 

vulnerabilidade económica, idoneidade e livro arbítrio. Intenta-se, assim, face a 

uma discrepância gigantesca entre os beneficiários femininos e masculinos do 

crédito, inferir na existência de um hiato entre o prescrito e a prática. 

Intencional ou não, déficit de informação deverá ter sido um facto inibidor da 

demanda masculina. 

Os créditos têm cumprido os seus objectivos de geração de auto-

empregos e de fomento da micro-empresa. Assim, os aprovados e realizados 

têm concentrado no pequeno comércio, produção e serviços (Gráfico 4 . O 

sector produção abarca a pesca artesanal, agro-pecuária e a transformação 

agro-alimentar. O pequeno comércio está muito voltado para o sector informal, 

nomeadamente a venda ambulante, conservação e comercialização do 

pescado. 

Gráfico 4 Sectores de investimento do Micro-Crédito 

 

                 Fonte: Elaboração própria a partir arquivo MORABI, 2010. 

 

A metodologia utilizada pela MORABI no seu processo de Micro-

Finanças tem acompanhado a história do programa e, consequentemente, tem 

Pequeno comércio Produção Serviços
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sido tocada pelo progresso e ajustamento, quer à especificidade do programa, 

quer ao ambiente em que é realizado, tendo em conta os objectivos 

preconizados e o controlo dos riscos. 

Entende-se então, que a formação seja uma componente do Micro-

finanças muito importante e desenvolve-se associado ao Programa de 

Formação, orientada por questões relacionadas com a sustentabilidade, com o 

empreendedorismo, a produtividade127 e o reembolso. Assim, estrutura-se 

sobre uma metodologia especializada de diagnóstico e monitorização dos eixos 

de investimento, assegurada por dois elementos fundamentais: o agente de 

crédito e o aval solidário. 

O agente de crédito tem um papel crucial no processo da viabilidade, 

impacto e reembolso do micro-crédito. Actua junto das comunidades, 

controlando os fluxos financeiros, a aplicação dos financiamentos, o 

pagamento das prestações, angariando novos clientes locais, diagnosticando 

as necessidades, entre outros. Considerando o seguimento do agente aos 

clientes, o micro-crédito é considerado, por muitos, um tipo de concessão 

assistida necessária dado ao perfil dos clientes, normalmente pessoas com 

graus académicos baixos, fraca ou nula experiência empresarial, com 

acentuados problemas de subsistência e, ainda, amarradas às tradições 

culturais, nem favoráveis. 

O aval solidário traduz em uma das mais importantes inovações do 

micro-crédito em relação ao sistema tradicional de crédito e vincula-se aos 

objectivos e finalidades deste tipo de crédito. Embora com “nuances” solidárias 

                                                 
127

 O crédito produtivo, como a palavra exprime, destina-se à promoção da actividade 
produtiva. Com isto se quer dizer que este tipo crédito não se destina propriamente ao 
consumo, mas sim às micro-finanças, apesar de ter sido prática o utilizar na construção da 
habitação para pobres. Trata-se de uma questão polémica, que merecem estudos mas que não 
se enquadram nos objectivos deste trabalho. 
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o micro-crédito, como o termo explícita, não pretende ser nem filantrópica, nem 

paternalista, pelo que pressupõe obrigação de reembolso. Tendo em conta 

esta característica e considerando as condições sócio-económica dos clientes 

empreendedores, as micro-finanças pressupõem a associação de um grupo de 

pessoas com pequenos negócios e necessidade de crédito e que se assumem 

como avalistas uns dos outros. Convém que essas pessoas sejam amigas, 

vizinhas e confiem umas nas outras, pois como avalistas solidárias, assumem o 

compromisso de pagar a divida, caso aconteça algum incidente que impeça a 

um dos elementos do grupo honrar os seus compromissos. Nota-se que 

através desta estratégia de garantia do crédito ele se converte em uma espécie 

de capital social e, por isso, beneficia do controlo de todo o grupo que, 

geralmente, varia entre três a cinco elementos. O aval de crédito constitui, 

assim, um sistema de garantia formado por avais recíprocos em operações de 

financiamento, funcionando como uma espécie de capital social. “Funciona 

como uma rede de sociabilidade em que as pessoas comprometem-se uma 

com a outra pela responsabilidade do crédito adquirido” (Agente de Crédito, em 

entrevista realizada para esta investigação). A forma como se acede ao crédito 

é um aspecto metodológico relevante. O processo é simples e consta dos 

seguintes passos: 

1º Passo: Estando abrangido pelos termos legais reservados pela 

organização, dirige-se a uma agência de crédito e preenche-se uma 

ficha que é solicitada nos balcões da agência. A ficha, pela além de ser 

grátis, pouco tem de complexidade e o (a) requerente pode beneficiar-se 

de um funcionário que o (a) apoia no seu preenchimento. 
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2º Passo: Apreciação das condições da pessoa e do tipo negócio por 

uma comissão de crédito. 

3º Passo: Se o pedido preencher os requisitos prévios, prossegue-se a 

candidatura para uma nova fase que consiste na entrevista do candidato 

e uma formação geral sobre a gestão do crédito e do investimento 

respectivo. Faz-se em grupos, é orientado por técnicos de crédito e visa 

conhecer as competências dos candidatos para o negócio, analisar as 

condições em que o candidato se encontra e perceber se são favoráveis 

ao trabalho por conta própria, informar sobre os contornos do negócio, 

bem como o montante do investimento necessário e a própria 

sustentabilidade do negócio. Esta etapa é muito importante na avaliação 

e aprovação da consistência do negócio, bem como a recolha de 

elementos para a elaboração do projecto. Considera-se este encontro 

como uma primeira sessão de formação que poderá ser aprofundada em 

função do interesse do beneficiário, a sua área de negócio e a 

disponibilidade de ofertas formativas da MORABI. 

4º Passo: É o momento de receber a orientação para a elaboração do 

projecto e caso a comissão do crédito não tiver objecções, o montante 

será creditado. O (a) micro-empresário (a) será seguido (a) pelo agente 

de crédito durante todo o tempo do reembolso. 

 Este recurso metodológico tem logrado resultados quantitativamente 

animadores, quer no que se respeita à taxa do reembolso atingindo uma cifra 

de 95%, quer o aumento da demanda que vem ultrapassando a própria 

capacidade de resposta da MORABI.  
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Tendo aumentado o número de mulheres desempregadas, a MORABI, 

enquanto instituição de micro-finanças, tem-se deparado com algumas 

dificuldades para dar resposta à demanda de créditos. Isso porque não dispõe 

de um fundo permanente, tendo, por vezes de recorrer ao crédito bancário para 

conseguir estabilizar e atender a todas as mulheres que diariamente contactam 

os agentes de crédito da organização. (Lúcia Passos, 2010, In Expresso da 

Ilhas)
128

. 

  

 Em Abril de 2012, a MORABI lançou cinco novos produtos associados 

ao Micro-finanças, inovadores, quiçá revolucionadoras quanto a novas práticas 

de sustentabilidade económica dos beneficiários e beneficiárias, assegurado 

pelo financiamento da African Developement Foundadtion (ADF)129 e 

assistência técnica da ICC e Microsave: (i) Conta Caderneta MORABI; (ii) Vida 

Crédito MORABI; (iii) Vida MORABI Misto; (IV) Toto-caixa MORABI e Vida 

MORABI. Segundo a Presidente a MORABI, (em entrevista, 2012): 

 
Outros grandes desafios e ao mesmo tempo inovações que demonstram o 

crescimento e amadurecimento da MORABI são cinco novos produtos dirigidos 

a clientes de micro-finanças no mercado cabo-verdiano. Vida Crédito MORABI, 

Vida MORABI Misto, Vida MORABI, Toto-caixa MORABI e Conta Caderneta 

MORABI. São os cinco novos produtos de micro-finanças destinados a várias 

camadas sociais cabo-verdianas. Esses produtos financeiros são lançados no 

quadro da implementação do projecto financiado pela African Development 

Foundation (ADF), avaliado em mais de 21 mil contos, sendo objectivo da 

MORABI melhorar todo o seu sistema de micro-finanças, visando prestar cada 

vez mais um serviço de melhor qualidade aos seus clientes. O projecto 

contempla também a realização de um estudo de mercado com vista ao 

alargamento do leque de intervenções em termos de produtos financeiros. No 

quadro do projecto, a sede dos serviços de micro-finanças da MORABI em 

Achada Santo António (Cidade da Praia) foi remodelada com equipamentos 

novos, nomeadamente o sistema de vigilância e a caixa forte, para além da 

aquisição do software de gestão do micro-crédito. Ainda no quadro deste 

projecto todo o pessoal do serviço de micro-finanças frequentou uma formação 

                                                 
128

 Expresso das ilhas se trata de um semanário cabo-verdiano. 
129

 Pela terceira vez consecutiva a MORABI recebe financiamento da ADF, sendo um caso 
inédito para uma instituição de Microfinanças em Cabo Verde.  
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na Cidade da Praia de modo a um melhor desempenho no exercício das suas 

actividades.  

  

 De 1994 a 2012, a  MORABI já concedeu cerca de 18 mil créditos num 

montante total de um milhão e 200 mil contos, indicadores de um programa que 

lançou as suas raízes, diversificando alternativas para as famílias, num 

contexto mundial, sobretudo nacional em que é imperativo a mudança de 

mentalidades quanto ao emprego. 

 

6.2.7.2 Programa de Formação 

Na documentação do Arquivo da MORABI confrontou-se com o objectivo 

da associação em de elevar o nível de instrução e qualificação profissional de 

grupos desfavorecidos, com destaque para as mulheres de micro-crédito, 

jovens desempregados e Associações Comunitárias e que o Programa de 

Formação vem desenvolvendo acções que visam o desenvolvimento de 

competências profissionais, promoção empresarial, desenvolvimento 

comunitário e saúde sexual e reprodutiva. 

A Formação é assumida pela instituição como um programa estruturante 

e transversal a todos os programas implementados pela MORABI e, associada 

ao micro-crédito, uma das maiores apostas da instituição no cumprimento da 

sua ambiciosa missão. Se se atentar aos objectivos da organização se 

apercebe que todos implicam um processo de formação, pois visam o 

empoderamento da mulher, o qual passa, necessariamente, pela elevação da 

auto-estima, aquisição de competências sociais e pessoais, bem como a 

aquisição de habilidades ligadas ao exercício de uma actividade profissional. 

Diga-se que o empoderamento da mulher cabo-verdiana passa por vários 
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caminhos, com relevância pelo conhecimento dos direitos, pela inclusão social, 

instrução, profissionalização e consciência de cidadania. Admite-se, assim, não 

ser exagero considerar que nenhum outro programa da MORABI teria e ou 

continua a ter o sucesso à medida das expectativas sem que um processo de 

formação estruturado estivesse associado. Os argumentos da Presidente da 

MORABI (em entrevista, 2012) elucidam a pertinência e a transversalidade do 

Programa Formação no processo de empoderamento género, embora o 

discurso verbal seja sempre mulher: 

 
Qualquer pessoa que vá hoje ao mercado do Plateau, Sucupira, que vá a 

Assomada sente a diferença. Já são pessoas que estão a exercer uma 

profissão e empoderaram-se mais através da formação que resultou da 

parceria entre a MORABI, a ONG asturiana O’DAM e a Câmara Municipal da 

Praia, a que se juntou o financiamento da Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (AECID), saldou-se positivamente no 

que respeita à formação de vendedeiras da cidade da Praia, cuja primeira fase 

chegou ao fim em Maio de 2012, mas também com outros centros como 

Assomada, Calheta de S.Miguel, Tarrafal. Este projecto capacitou as 

vendedeiras em três áreas específicas que se complementam, tais como; auto-

estima e auto-conhecimento, gestão e saúde bem-estar e ambiente. A 

formação destas mulheres, para além de contribuir para a melhoria da sua 

qualidade de vida, é um importante impulso para a optimização da gestão dos 

seus negócios, bem como um reforço da sustentabilidade ambiental e da 

prestação de um serviço ao público marcado por compromisso de qualidade. 

Autoestima e autoconhecimento, gestão e saúde, bem-estar e ambiente 

constituíram as três áreas centrais de uma formação que envolveu um total de 

106 vendedeiras dos mercados do Plateau e Sucupira, contingente de um 

primeira fase de um universo total de 400 a serem formadas ainda durante este 

ano de 2012. 

 

Partindo do conceito de empoderamento e das recomendações da 

Terceira Conferência da ONU, sobre a mulher, em Nairobi, no ano de 1985, as 

quais a MORABI teve desde a primeira hora como linhas mestras das suas 
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acções e programas, a formação, embora não sendo um programa autónomo 

esteve associado sempre ao micro-crédito, à saúde reprodutiva e à promoção 

comunitária. Segundo Costa (2004) o empoderamento pode ser definido como 

uma estratégia ou dispositivo pelo qual os sujeitos, individuais e colectivos, 

tomam consciência que possuem habilidade e competência para produzir, criar, 

gerir e transformar suas próprias vidas e seus entornos, tornando-se 

protagonistas de suas histórias. 

Ora, estudos diagnósticos feitos sobre a situação da mulher cabo-

verdiana realçam o handicap de poder que esta continuava a ter na década de 

noventa, quando a MORABI foi instituída. Realçam, pois, que uma importante 

franja tinha baixo grau académico, quando não inexistente, mentalidade 

cravada de preconceitos machistas, com destaque para uma atitude submissa 

à ordem culturalmente instituída, muitas vezes hirta perante as mudanças 

sócio-culturais e políticas. Os resultados do Censo 2000 continuam a alimentar 

este diagnóstico, embora já existam registos de mudanças positivas e 

significativas nos estudos mais recentes. A referência aos dados de 1990 e 

2000 é intencional neste particular, no sentido de se situar no ponto de partida 

da MORABI, justificar a razão de ser dos seus programas e ter uma base de 

análise que permita inferir as necessidades de empoderamento da mulher 

(Gráfico 5). 

Os dados do Censo realizados pelo INE (2000)130 revelaram que a 

maioria das famílias cabo-verdianas habitava as zonas rurais (numa proporção 

de 2 por 1 com relação às zonas urbanas), particularmente afectadas pela 

                                                 
130

 Existem dados do Censo 2010,contudo, o que importa neste trecho de análise são os dados 
de 2000.  
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pobreza, apresentando baixo nível de instrução, escolarização e formação 

profissional 

 

Gráfico 5 Evolução da Taxa de Analfabetismo (Censos de 1990 e 2000) 
     

Fonte: INE – Censo 1990/2000. 

  

. Do total de analfabetos a nível nacional, a mulher representava cerca 

de 64% e, das mulheres chefes de família, 62,5% não tinham qualquer 

instrução. 

Agravando o quadro de pobreza, os dados do Censo 2000 denunciavam 

cerca de 80% de filhos nascidos fora do casamento elevando a taxa de 

mulheres chefes de familia, sendo 62% no meio rural, das quais 51% não 

exercendo qualquer actividade geradora de rendimentos e 51% assalariadas 

nas Frentes de Alta Intensidade de Mão -de - Obra, nas cooperativas e no 

comércio informal. Cruzando as variáveis escolarização, pobreza e o número 

de filhos, dados do mesmo Censo, forneciam indicadores que revelavamm um 
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número superior de filhos nas mulheres menos instruídas, numa relação média 

de 4 por 2. 

Diagnósticos com igual perfil ou similares levaram a MORABI a 

desenhar os seus planos de formação com um objectivo geral muito 

abrangente cuja concretização é crucial para o impacto desejável de todas as 

acções que visam a aumentar a capacidade de inserção no mercado de 

trabalho e a capacidade de participação nos órgãos de decisão a nível 

comunitário, regional e nacional dos grupos sociais mais vulneráveis – homens 

e mulheres. 

As primeiras experiências de formação, não vinculadas a um Plano 

Estratégico, mas sim, a diagnósticos associados a projectos de empowerment 

económico das mulheres desfavorecidas, consistiram na promoção de círculos 

de leitura para a realização de actividades de alfabetização e de formação 

básica, formação profissional e nas áreas de liderança, associativismo, género 

e cidadania, sempre numa lógica de associar a formação a condições materiais 

de existência e competências sociais e pessoais. 

A partir de 1999 o programa de formação ganhou um impulso novo, 

assim como os outros programas, fruto de parcerias estratégicas com destaque 

para ACDI/VOCA, Cooperação Austriaca, Banco Africano do Desenvolvimento, 

entre outros que possibilitaram a esta organização formas de gestão moderna 

de intervenção sócio-económica e cultural, incluindo a formação. Valendo-se 

das parcerias, cursos de capacitação de formadores em metodologias 

participativas de diagnóstico e de intervenção comunitária foram realizados a 

diferentes níveis. 
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Efectivamente, de acordo com os dados estatísticos do BAD (Banco 

Africano para o Desenvolvimento)131, este assinou com o Governo de Cabo 

Verde, em Maio de de 1997, um crédito no valor de 4 milhões UC para o 

financiamento do Projecto Educação II a ser desenvolvido entre os anos 1998 e 

2004. O projecto desenvolveu em cinco componentes, sendo eles a extensão 

do ensino secndário, reforço da qualidade do ensino secundário, apoio à pós-

alfebetização, gestão e planificação da educação e gestão de projecto. 

O Ministério da Educação de Ensino Superior de Cabo Verde, no âmbito 

de desenvolvimento desses projectos, estabeleceu parcerias com um leque 

variado de instituições públicas, governamentais e não-governamentais. A 

MORABI foi uma das parceiras, na implementação da componente 3 do 

projecto, ou seja, Componente Apoio à Pós-alfabetização. 

 
Para garantir o sucesso dessas actividades foi criada uma parceria local e 

estabeleceram-se Protocolos e acordos com as Câmaras Muncipais e demais 

parceiros locais, para facilitar a sua implementação de forma integrada com 

outras actividades ligadas à formação e educação de adultos e na aquisição de 

espaços de funcionamento dos micro-projectos. […] Os principais parceiros do 

EDU II e a DGAEA na implementação desse projecto foram: ONGs 

(OMCV,MORABI, VERDIFAM), Serviços de Animação Rural, Câmaras 

Municipais,Associações comunitárias, entre outras (MEES, 2009, p. 9)
132

. 

 

Este fortalecimento financeiro e institucional logrou um grande reforço 

para a implementação dos projectos de formação da MORABI, bastas vezes 

prejudicados pelo factor financiamento cuja natureza de um público-alvo sem 

meios para sustentar os cursos é um facto. No âmbito desta parceria, com a 
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 O Banco Africano para o Desenvolvimento é uma multinacional composta por 77 membros, 
sendo 53 países de África e 24 de Europa, América e Ásia. A sua missão é promover o 
desenvolvimento económico e progresso social dos seus países membros regionais, através 
de empréstimos, investimentos em diversas áreas e assistência técnica. Cabo Verde aderiu ao 
BAD a 15 de Abril de 1976. Cfr. www.afdb.org/en/statistics/compendium. 
132

 Ministério da Educação e Ensino Superior – Gabinete de Estudos e Planeamento, (2009). 
Relações de Cooperação Cabo Verde-BAD, Cabo Verde (Relatório). 
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duração de cinco anos, a MORABI beneficiou de financiamentos e desenvolveu 

formações no domínio de IEC (Informação Educação e Comunicação) sobre 

temas relacionados com a saúde pública, higiene individual e pública, 

segurança no trabalho, direitos e cidadania, HIV/SIDA, as DST (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis), Saúde Reprodutiva, Gravidez Precoce, 

Distribuição e Gestão da Água, Saneamento do Meio (…) e Formação 

Profissional diversa como artesanato, pastelaria, gestão de pequenos 

negócios, contabilidade, atendimento público, secreariado, entre outros. 

Não se teve acesso a dados produzidos pela MORABI e que permitam 

precisar o número de cursos que fez no âmbito desta parceria, mas de acordo 

com os dados estatísticos do BAD, no âmbito do programa, foram formados 

11.304 pessoas, sendo 9.045 mulheres, revelando uma sinergia sustentada 

com enfoque no empowerment da mulher. 

Vinculada a outros projectos e cooperações a MORABI não se coíbe de 

realizar acções de formação sobre os mais diversificados temas, mas que se 

enquadram dentro de três macro áreas: Desenvolvimento Empresarial, 

Desenvolvimento Local e Saúde Sexual e Reprodutiva (tabela 20 e Gráfico 6). 

 
Tabela 20 - Número de cursos implemantados pela MORABI de 2001-2011 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

8 14 11 18 36 8 34 12 8 3 4 6 162 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da documentação do Arquivo da MORABI 
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Gráfico 6  Número de Cursos implementados de 2000 a 2011 

 

Fonte: Elaboração própria MORABI (2013). 

 

 Pelo número de acções de formação realizado em onze anos e pelas 

oscilações anuais significativas, depreende-se a relação directa existente entre 

a capacidade e oportundidades de captação de recursos e as ofertas 

formativas. Nota-se, ainda, a ausência de um Plano Estratégico Global de 

Formação até o ano 2011, mas sim de micro-planos, funcionando e 

desenvolvendo ao redor de projectos especificos, dependendo dos 

financiamentos e parcerias133. Esta ausência tem o inconveniente de provocar 

alguma dificuldade da ONG adoptar uma visão mais global de si mesma e 

concilie a curto, médio e longo prazo, as necessidades de formação, a 

capacidade técnica e pedagógica de ofertas formativas com os recursos 

disponíveis. Corroborando com a importância de uma organização se funcionar 

com base num Plano Estratégico, Costa (1995, p.84), acrescenta: 

                                                 
133

 De realçar, contudo, que no ano 2003, a MORABI tem o seu Plano Estratégico de 
Microfinanças. 
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Hoje tornou-se consensual que ele deve incorporar uma visão holística e 

estratégica da organização, além de ser visto como processo permanente e 

contínuo, ao mesmo tempo intuitivo, que inclui dimensões tácticas e 

estratégicas e do qual todos os níveis hierárquicos participam. 

  

 Sublinha-se os anos 2004 e 2006 como os mais dinâmicos no 

desenvolvimento de acções de formação. Relativamente ao ano 2004 a 

explicação pode estar no facto de ser o ano término do financiamento do BAD 

pelo que a tendência é acelerar os processos, visando maximizar o 

aproveitamento dos recursos. Mas a evidência de quedas bruscas nos anos 

subsequentes só poderá ser entendida no âmbito de grande crise económica 

mundial. Se repararmos, não se verificou, nesses anos, a diminuição da 

concessão dos créditos. Pelo contrário, como pode inferir da análise do quadro 

10, quer os montantes, quer o número de beneficiários de se dispararam. Uma 

realidade que tem dupla interpretação, sendo a primeira é que crise aumenta o 

número de desempregados com reflexos nas demandas. A segunda 

interpretação é a que se respeita à autonomia e sustentabilidade que o 

Programa Micro-finanças vem adquirindo e que deve ser valorizada. 

Acontecendo um comportamento inverso com o Pograma Formação, é natural 

uma interprtação que se alojana relação directa das acções de formação com a 

disponibilidade de recursos. Sendo os parceiros que mais financiam as 

formações de âmbito internacionais, assunto que abordaremos no ponto 2 a 7. 

A crise certamente explica os números irrisórios das formações nos finais da 

presente década. Sobre a relação crise internacional e a sustentabilidade dos 

programas, defende a presidente da MORABI: 
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Em tempos de crise económica internacional, a organização não 

governamental também sofre as consequências. Não directamente, mas 

porque trabalha com parceiros internacionais que, atingidos pela recessão, 

deixaram de ter condições de fazer doações. Mas a crise também pode ser 

encarada como uma oportunidade. Em termos de micro-finanças a crise não 

nos afectou, muito pelo contrário, foi uma oportunidade, porque temos mais 

pessoas que saíram do mercado formal para entrar no informal (entrevista 

realizada para esta investigação). 

  

 Como ilustra o quadro 21, a MORABI tem potencializado os seus 

recursos e diversificado as suas ofertas formativas, fundamentalmente para 

responder as demandas do Micro-crédito, seguido da Saúde Reprodutiva 

(Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 Acções de Formação por Área - 2000 a 2009 

 

Fonte: Fonte; Elaboração Propria a partir de dados da MORABI (2010). 

 

Se reparar, as acções de formação ligadas ao desenvolvimento 

empresarial atingem uma média de 49,8%, as ligadas à Saúde Reprodutiva 29, 

4% do total dos cursos realizados, enquanto que o desenvolvimento local não 

excedeu os 7,6%. Se à primeira vista deixa-se perceber uma hierarquia de 

prioridades, uma análise mais cuidada exige a que se pondere as facilidades 

de mobilização de financiamento. 

 

Desenvolvimento empresarial Desenvolvimento local Saúde Sexual e Reprodutiva
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Quadro 21- Acções de Formação realizadas entre os anos 2000 a 2009  

ACÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS DE 2000 a 2009 Nº 

Criação e Gestão de Pequenos Negócios (GPN) 52 

Pastelaria e Panificação (PP) 8 

Avicultura 2 

Conservação, Transformação e Comercialização do Pescado (TP) 8 

Transformação de Frutas e Legumes  5 

Gestão Financeira de Negócios (GFN) 13 

Gestão e Marketing (GM) 25 

Contabilidade Básica (CB) 3 

Técnicas de Como Criar Um Pequeno Negócio (NC) 8 

Atendimento (ATD) 2 

Gestão do Sistema de Micro-crédito (GMC) 15 

Procedimentos para Criação de uma Micro-empresa  4 

Técnicas de Elaboração de Projectos (TEP) 4 

Técnicas de Elaboração, Gestão, Execução e Avaliação de Projectos (TEGAP) 27 

Técnicas de Boa Gestão (BG) 9 

Técnicas Participativas (TP) 8 

Género de Desenvolvimento (GD) 9 

Direitos Humanos e Cidadania (DH) 2 

Planeamento Estratégico das Associações (PE) 12 

Técnicas de Diagnóstico Participativo (DP) 5 

Elaboração, Gestão e Manutenção de Infra-estruturas (GMI) 25 

Gestão Comunitária Associativa (GCA) 3 

Associativismo (ASS) 3 

Educação para Prevenção da Degradação Ambiental (PDA) 5 

Formação de Promotores e Activistas de Saúde 4 

Reforço da Capacidade de staff 3 

Elaboração, Execução e Seguimento de projectos de Desenvolvimento da 
Saúde Sexual e Reprodutiva, incluindo a prevenção da infecção por VIH/SIDA 
(SSR) 

14 

 TOTAL 279 

Fonte: Elaboração própria MORABI (2010). 

 

 

No âmbito da sua visão estratégica a MORABI criou um Centro de 

Formação Profissional e Promoção Empresarial (CEPE) sustentado que 
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permitisse o desenvolvimento da actividade formativa, permitindo a cada 

formando ter uma carteira profissional e aos micro-empresários o 

desenvolvimento do seu negócio (Plano Estratégico da MORABI). Este foi o 

grande desafio que esta Organização impôs aos seus projectos, fruto do seu 

amadurecimento no campo aonde actua. 

A inauguração do Centro ocorreu em Março de 2010, marcando uma 

etapa nova do Programa Formação a todos os níveis, sobretudo ao nível de 

autonomia e sustentabilidade financeira, capacidade formativa, paradigmas 

metodológicos, abrangência do público-alvo e tipo de certificação que passará 

a obedecer aos parâmetros internacionais de creditação de cursos 

profissionais. 

 

Figura 18- Centro de Formação Profissional da MORABI 

Fonte: MORABI (2010) 

 

De acordo com a coordenadora do Centro, Sofia de Melo (em entrevista, 

2010): 
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(…) tem capacidade de formação anual de 300 alunos e cursos inciais e 450 
em cursos contínuos. Os cursos serão implementados segundo paradigmas 
inernacionais reconhecidos, sendo um dos grandes objectivos contribuir para o 
desenvolvimento do sistema de formação e qualificação nos secores de 
serviços, gestão, turismo e empreendedorismo. 

 

Trata-se, com efeito, de um Centro profissional moderno e em 

instalações modernas, voltado para as necessidades de mercado cujas 

exigências são cada vez mais diversas e especializadas. Com cinco salas de 

formação dotadas de equipamentos logisticos e didácticos, o centro tem 

capacidade para o atendimento de um público-alvo abrangente cuja meta é a 

autonomia e a sustentabilidade. 

A metodologia priorizada para as formaçôes são participativas, com 

enfoque na aprendizagem por acção, através da metodologia CEFE 

(Competências Económicas para a Formação de Empreendedores). A 

MORABI passou a adoptar a metodologia CEFE, considerada muito inovadora, 

nas suas acções de formação a partir de 1999, como resultado da sua parceria 

com a GTZ, Instituição Alemã de Cooperação Técnica. CEFE é uma 

metodologia que se desenvolve em trípode, evidenciando três componentes:  

 Componente téorica sobre conceitos e caracteristicas do empreendedor; 

 Componente teórico prática na utilização de jogos de negócios, através 

de simulações, jogos de papéis, dramatizações, experiências orientadas, 

enquanto recurso para desenvolver e ou melhorar o desempenho 

empresaria. 

 Componente prática desenvolve-se em contextos reais de empresas, 

visando o fortalecimento de competências e estímulo empresarial, 

através da prática e da auto-análise guiada. 
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Como ilustra o Gráfico 7 as ofertas formativas da MORABI são 

priveligiadamente no domínio empresarial. Estabelecidas as parcerias com as 

empresas e serviços, a componente prática dos cursos profissionalizantes tem 

lugar em contextos reais do mercado nacional, permitindo que os formados e 

ou formados possam viver na prática a sua experiência profissional.  

 

6.2.7.3 Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva 

No quadro do objectivo que visa apoiar as mulheres a melhorar as suas 

condições de vida e de suas famílias, a MORABI cria em 1996 o Programa de 

Saúde Sexual e Reprodutiva. Trata-se de um programa transversal às demais, 

cujas acções consistem na informação e sensibilização das populações para 

questões referentes à temática da Saúde Sexual e Reprodutiva, rompendo 

mitos e desconstruindo preconceitos, embora com a fundação da VERDEFAM 

a MORABI deixou de ter a SSR como um objectivo central das suas acções, 

conforme assegurou a Presidente (em entrevista, 2012) “Nós continuamos a 

fazer a nossa parte mas não da forma aprofundada como fazíamos 

anteriormente e a VERDEFAM foi criada por estas organizações”. 

Os mitos populares veiculados na nossa sociedade que consideram 

“filho fonte de riqueza da família”; “Deus manda ao mundo cada criança com o 

seu pão”; “durante o amamento a mulher não se engravida”; “cada mulher terá 

os filhos que Deus a predestinou”, estão, entre outros, tão enraizados nas 

comunidades rurais, fundamentalmente, entre as camadas mais vulneráveis, a 

sua desconstrução exige programas específicos, métodos adequados de 

intervenção comunitária e técnicos altamente capacitados para lidar com 

questões de índole culturais. Neste sentido, com recurso a uma equipa 
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diversificada de especialistas, incluindo técnicos de saúde, animadores e 

promotores de saúde (activistas locais) e em articulação com outras ONGs, 

ICIEG e estrutura do Ministério da Saúde, a MORABI desenvolveu muitas 

acções em matéria do Planeamento familiar e hoje considera-se uma batalha 

ganha para o país, pois de referir que a taxa de fecundidade da mulher em 

Cabo-Verde está num processo de redução, em que de 7 filhos por mulher nos 

anos oitenta, em 1992 passa-se para 4, atingindo, em 2009 a cifra de 2,9 filhos 

por mulher e a tendência continua baixando. Conforme posiciona a Presidente 

da MORABI (entrevista, 2012), surgiram outros desafios: 

 
Então fizemos todo este trabalho e neste momento há uma conscientização da 

sociedade sobre o planeamento familiar e a MORABI já não trabalha 

directamente o planeamento familiar. A MORABI age hoje mais no domínio da 

saúde sexual e reprodutiva. Quando fazemos abordagens para a prevenção 

dos DST fazemos distribuição de preservativo e também dos métodos 

contraceptivos, porque neste momento o planeamento familiar já está 

ultrapassada, pois a sociedade já esta conscientizada da necessidade de fazer 

o planeamento familiar. 

 

Não com um protagonismo central, mas enquanto ONG de promoção 

social da mulher, a MORABI organiza e participa nas acções de formação, 

informação, sensibilização e distribuição de preservativos com incidência mais 

em temáticas sobre o aborto, as infecções sexualmente transmissíveis, o 

aleitamento materno, os métodos contraceptivos e violência baseada no 

género. Simultaneamente às sessões de esclarecimentos e formação, se 

decorre a assistência técnica e clínica nas zonas urbanas, rurais e peri-

urbanas, prestando serviços de apoio às mulheres, adolescentes, homens e 

crianças. Os profissionais de sexo e usuários de droga têm sido públicos-alvo 

de atenção particular, no âmbito das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
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(DST, sobretudo do VIH/SIDA. A contribuição de referência que a MORABI tem 

dado no âmbito de Saúde Sexual e a Divulgação dos Direitos Humanos e 

Cidadania vincula-se à criação do Centro de Aconselhamento e Apoio 

Psicossocial no âmbito do VIH-Sida e da Violência doméstica e tem 

desenvolvido as actividades, conforme ilustra a amostra no quadro 22. 

 

Quadro 22  Amostra de actividades da MORABI em SSR., 2013- 2014 

DATA ACTIVIDADE ACÇÃO 

Agosto 
2013 

Formação e reciclagem de activistas 
locais 

No quadro da ENDA SANTÈ 
formação em aconselhamento e 
Comunicação em IST dirigida a 
membros e activistas 
comunitários- Praia 

Apoio a famílias afectadas e 
infectadas 

 

Maio/Dez. 
2013 

IEC sobre Saúde Sexual e 
Reprodutiva e IST: 
. Palestras 
. Oficinas 
.Despistagens 

Palestra sobre: 
Tratamento/Cuidados em 
VIH/SIDA, sensibilização e 
informação, distribuição de 
preservativos. 

Prevenção do VIH – SIDA.;  

Agosto 
2013 

Infecções sexualmente 
transmissíveis: 
-Feiras de saúde 
- Oficinas 
-Formações 
-Filmes 
-Publicidades 
-Desdobráveis 
-Despistagens 

Feira de Saúde em Chã de 
Tanque-Sta. Catarina sobre 
SIDA e DST. 

Abril 2014 

Estigmatização social; 
-Despistagem 
-Palestras 
- Filmes 
-Oficians 

Capacitação de profissionais de 
Sexo - Mindelo 

Fonte: Elaboração propria con datos de MORABI 

 

Apesar do esforço da MORABI e de impactos objectivos, ainda há muito 

por fazer nesta matéria, sobretudo porque a saúde sexual e reprodutiva não é 

assunto exclusivo de mulher, mas também do homem. A abordagem género 
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coloca-se aqui com acuidade. Entretanto, os efeitos da cristalização dos 

valores machistas da sociedade patriarcal tradicional impedem a fácil adesão 

dos homens aos programas. 

Embora hoje os estudos apontem uma tendência para inversão 

estatística, a gravidez precoce, o número elevado de filhos por mulher e de 

“pais de filhos por mulher” continuam sendo significativos, contribuindo para a 

exclusão da mulher do desenvolvimento. A própria violência doméstica, nas 

suas múltiplas evidências, vincula-se a esta promíscua situação familiar a que 

a mulher é votada, por falta de informações, conhecimento do seu corpo e da 

sua sexualidade, bem como dos instrumentos de auto-protecção às doenças e 

à maternidade indesejada. 

 

6.2.7.4 Programa de Desenvolvimento Comunitário  

Entre os seres humanos, o ambiente e o desenvolvimento existem 

conexões complexas, requerendo de qualquer programa de promoção 

comunitária, atenção a esta realidade. Da mesma forma que todas as 

actividades humanas têm consequências para o meio ambiente, o modo e as 

relações de poder na exploração dos recursos, afecta a qualidade de vida de 

todos os seres que partilham este mesmo meio, embora com impactos 

desiguais. Como diz Santos (2004, p. 252), “suas consequências são diferentes 

entre grupos sociais, as mulheres rurais sofrem mais com a deterioração do 

ambiente e a não democratização dos recursos”. 

Consciente desta conexão e das suas implicações na mulher, 

particularmente a rural, a MORABI actua no desenvolvimento comunitário 

integrado, numa base organizada e participativa. Conjuntamente com a 
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população realiza diagnósticos do meio os quais constituem dados na 

elaboração de projectos integrados de desenvolvimento comunitário. De acordo 

com Ferreira, Alvares & Santos (2004, p. 252) “Vale, portanto, fazer 

considerações sobre o uso dos recursos no sentido de distribuir 

responsabilidades e, consequentemente, possibilitar um maior controlo social 

com vistas à democratização dos resultados”. 

A responsabilização dos membros da comunidade na solução dos 

problemas que entravam o seu desenvolvimento e que a exclui dos benefícios 

dos programas e políticas públicas do Estado é a estratégia que a MORABI 

tem utilizado para promover a mudança da mentalidade vinculada ao 

assistencialismo e à cultura de “coitado”. Com efeito, este facto revela-se como 

um dos maiores entraves desta organização na implementação do seu 

Programa de Desenvolvimento Comunitário. 

O Programa do Desenvolvimento Comunitário mobiliza recursos e 

competências que intervêm nas áreas nevrálgicas da comunidade. A 

educação, formação, sensibilização e infra-estruturação comunitárias têm sido 

desenvolvidas visando o combate à pobreza e à desertificação, 

fundamentalmente no meio rural. Com efeito, a gestão dos recursos naturais 

praticada ao longo dos anos causaram impactos sócio-ambientais que 

deixaram marcas profundamente negativas nas populações, especialmente nas 

mulheres, quer pela divisão sexual do trabalho vinculada às tradições da 

sociedade patriarcal, quer pela privação dos fundamentais recursos geradores 

de rendimentos no campo: o gado, água e terra. Assim, a degradação 

ambiental resulta na escassez dos recursos delegados à exploração feminina o 

que agudiza a sua situação de miséria e dependência. Logo, a questão da 
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água, da energia, da habitação, e de complexos escolares não podem estar 

ausentes de nenhum projecto de Desenvolvimento Comunitário no meio rural. 

Através deste Programa a MORABI temse investido muito no 

desenvolvimento do capital humano, promovendo círculos de leitura para a 

realização de actividades de Alfabetização e de Formação Básica, Formação 

Profissional e nas áreas de Liderança, Associativismo, Género e Cidadania. 

Atendendo que o desenvolvimento do capital humano não pode se dissociar 

das condições materiais da sua existência, a integração das actividades do 

Desenvolvimento Comunitário têm-se saldado na construção de infra-estruturas 

sociais, como unidades de saneamento de base, moradias para as mulheres 

pobres chefes de família, jardins infantis, complexos escolares, reservatórios 

de água e instalação de equipamentos de aproveitamento de energias 

renováveis. 

De acordo com a Presidente da MORABI as actividades de 

desenvolvimento comunitário são complexas, pois lida-se com mentalidades 

nem sempre favoráveis, pelo que requerem intervenções integradas 

multissectoriais que passam pela formação, seguimento e mudanças de 

comportamentos, muito mais do que financiamento, sob pena de investimentos 

perdidos, Neste sentido o exemplo apresentado de uma intervenção má 

sucedida ilustra lena a inferências sobre os problemas do programa e a 

solução para a sua integração no Microfinanças: 

 
Esse grupo da Móia- Móia foi seleccionado quando o desenvolvimento da 

comunidade era o ponto forte da intervenção da MORABI. E na altura o 

programa de microcrédito não existia, o que existia era o programa de 

promoção socioeconómico da Mulher dentro desse programa existia duas 

vertentes. A vertente microcrédito e a vertente formação. A parte comunitária 

fazia parte toda a construção das infra-estruturas. Havia essa abordagem 
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integrada dos programas de sucesso da MORABI. Chegávamos nos 

coordenadores com responsabilidade para o desenvolvimento socioeconómico 

comunitária e junto das comunidades para junto das comunidades fazer o 

diagnóstico das necessidades da comunidade junto da população. O que 

realmente necessitavam? O que era prioritário? O que necessitavam para o 

desenvolvimento socioeconómico das famílias da comunidade? O que eles vão 

fazer se lhes for concedido crédito para fazerem reembolso? Então Móia é 

umas das comunidades que a MORABI ajudou a crescer. Não havia nada na 

Móia, Móia, nem sequer pão para comer. E aí identificou-se as chefes de 

família com capacidade para fazer alguma coisa. Aí fizemos o projecto, na 

altura financiado pela cooperação espanhola onde que foi feito a formação 

profissional no domínio da panificação que incluiu uma parte prática em que 

vinham fazer estágio na Praia. Levamos um padeiro aí na Moía Móia para dar 

formação e organizamos o grupo, fizemos a construção da padaria, do aviário e 

demos crédito. Na altura, como ninguém acreditava na Móia Móia porque é 

uma comunidade extremamente difícil. Móia e Moía e Porto Mosquito são duas 

comunidades com as quais hoje a MORABI já não trabalha. São comunidades 

que precisam de um trabalho de desenvolvimento de mentalidade muito forte. 

A auto-estima da comunidade é muito fraca, muito baixa. São pessoas que 

sofreram no tempo do IINC roubo dos técnicos, Então, como contaram eles 

foram roubados pelos técnicos das cooperativas e eles meteram isso na 

cabeça. Assim qualquer projecto que se faz ou houver com Móia Móia a 

comunidade é a primeira a se beneficiar, eles roubam a si mesmo. Então 

fizemos todo esse investimento, compramos as máquinas, demos formação, 

ajudamos a colocar os produtos no mercado, nós é que fizemos o contacto 

com os minimercados, porque eles tinham uma boa bolacha, de óptimo sabor, 

com alto nível de qualidade, quer em termos de sabor, quer em termos de 

apresentação e conseguiram ultrapassar os concorrentes com produtos no 

mercado. Vendiam até em Milho Branco em que não havia pão. O que elas 

faziam? Chegavam, tiravam todo o dinheiro e levavam para o responsável, um 

jovem que conseguimos arranjar para administrar o negócio, pois elas não 

sabiam ler nem escrever. Tiravam o que queriam e diziam: Se é para eles 

virem tirar, já tiramos antes a nossa parte. Era essa a resposta que nós 

tínhamos. 

 

O que mais valoriza as intervenções da MORABI é a sua metodologia de 

integração da comunidade na elaboração, monitorização, gestão e avaliação 

de todos os projectos de Desenvolvimento Comunitário. 
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6.3 Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) 

6.3.1 História e Ideologia  

Estou na OMCV por ser membro da OMCV, porque fui eleita e porque acredito 

que posso dar a minha contribuição em prol do desenvolvimento social da 

mulher. Se chegar o dia em que a minha prestação na OMCV é para fazer 

política partidária significa que eu já não tenho perfil para estar na presidência 

(Idalina Freire, em entrevista, 2012)
134

. 

 

A organização foi fundada no quadro da democracia instituída à data da 

Independência Nacional, visando a luta pela defesa dos interesses da mulher 

cabo-verdiana e pela edificação de uma pátria de progresso e justiça social, 

liberta de exploração do Homem pelo Homem. A preocupação com as mais 

desfavorecidas, as isoladas dos contextos de acesso à educação, formação, 

saúde e actividades geradoras de rendimento, esteve na origem da 

Organização. Assim, a mulher rural foi grande inspiradora das estratégias de 

luta da OMCV, dignamente homenageada no logo da associação. 

Na verdade, a situação da mulher cabo-verdiana em 1975, data da 

Independência Nacional, era de marcada desvantagem em relação ao homem 

como já se descreveu nos partes anteriores deste trabalho, mas sobretudo, de 

profunda letargia e sem condições de participação efectiva no processo de 

reconstrução nacional, a determinados níveis como o do poder administrativo e 

político. Constituindo, na altura, cerca de 90% dos analfabetos de Cabo Verde, 

numa percentagem de 75% de mulheres analfabetas, entre as com mais de 30 

anos de idade. Associada ao analfabetismo, a absoluta dependência 

económica e familiar, acrescidas das práticas culturais convertidas em 

                                                 
134

 Idalina Freire é Presidente da OMCV. 
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autênticas amarras da autonomia da mulher e da sua liberdade, impunham 

desafios a uma democracia proclamada de revolucionária pelos dirigentes da 

independência. 

À mulher cabo-verdiana, a história reservou uma azáfama diária intensa, 

estigmatizante, desprovida de valor social e pecuniário e na (re)construção 

nacional. Entretanto, a mudança e a emancipação projectadas deparavam-se 

com dificuldades da mente machista, das limitações da mulher para participar 

nas acções que visavam o seu necessário e urgente empoderamento. 

Reservada às lides domésticas tradicionais, tinha de percorrer quilómetros de 

distância à procura da água e da lenha, ocupar-se da preparação das 

refeições, da educação dos muitos filhos, da gestão do magro ou inexistente 

orçamento familiar e, muitas vezes, trabalhar nas frentes de alta intensidade de 

mão-de-obra (FAIMO), como única alternativa de sobrevivência familiar. Este é 

o cenário que a OMCV teve de trabalhar e fundar as suas bases de 

intervenção, em que as barreiras eram múltiplas e comprometidas, quer pela 

limitação da disponibilidade da mulher para participar nas jornadas de 

alfabetização (designadas de ciclos de cultura), quer pela submissão ao 

homem companheiro/marido, não amiúdas vezes imbuído de ignorância e 

mentalidade machista. 

O seguinte episódio, narrado por uma ex-activista da OMCV, ilustra o 

ambiente sócio-cultural da edificação da OMCV, enquanto Organização de 

Massa. 

 
Era uma tarde de sábado e ocupávamos uma sala de aula de uma localidade 

rural. Orientava eu uma sessão de alfabetização para um grupo de mulheres, 

todas elas mães. Algumas eram solteiras, outras casadas ou vivendo em união 

de facto com um parceiro. No meio da concentração entra bruscamente à sala 

um homem furioso, de ar cansado, aparentando regressar-se de uma faina de 
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trabalho. Pede à mulher que abandone a sala e vá imediatamente para casa. 

Esta ousa recusar a ordem e em resposta o homem ameaça-lhe deixar a sua 

trouxa à porta casa. Tentei intervir para esclarecer a situação e sugerir um 

ponto de equilíbrio. Fui praguejada pelo homem, desconcertado com os alvores 

da mudança, me dirigiu nos seguintes termos: ‘O vosso objectivo é 

desencaminhar mulheres e destruir famílias de bem. Arranje casa e comida 

para ela e mais cinco filhos. No meu poleiro não admito dois galos’ [...] 

(Activista da OMCV, em entrevista realizada nesta investigação, 2010). 

 

Foi sobre este contexto que no dia 27 de Março de 1981 em Conferência 

convocada para o efeito da criação da OMCV, no discurso de abertura, a 

primeira Conferência Nacional das Mulheres de Cabo Verde, proferia o 

Secretário-geral do PAICV, o camarada Aristides Pereira (1981), nesses 

termos 

 
É vã qualquer proclamação da igualdade entre os elementos de uma sociedade 

sem, entretanto, não forem garantidas iguais oportunidades e, antes de mais 

possibilidades de acesso aos postos de trabalho (Brochura do I Encontro 

Nacional de Quadros Femininos, p. 75). 

 

Nessa conjuntura a OMCV foi criada com a missão de equacionar a 

problemática das massas femininas na sociedade cabo-verdiana e desenvolver 

acções no sentido da sua emancipação e promoção. Consciente da situação 

desfavorável da mulher, em desfasamento da reconhecida igualdade na lei 

trazida pela Independência, a OMCV seria a entidade a quem caberia a tarefa 

de se ocupar deste necessário empowerment da mulher. Esta perspectiva 

vincula-se ao Programa da Organização cujo teor do 1º do preâmbulo é o 

seguinte: 

 
É pois da essência da OMCV a missão de mobilizar e unir à volta dos seus 

interesses específicos as amplas massas femininas do nosso país, tanto no 

campo como na cidade, de enquadrá-las e organizá-las por forma a criar as 
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condições que permitam uma ampla e efectiva participação da mulher na vida 

nacional, através da sua plena integração no processo de desenvolvimento 

sócio-económico, político e cultural em curso no nosso país (Preâmbulo do 

Programa da OMCV, 1981). 

 

A OMCV, de 1981 a 1991, de acordo com os seus estatutos aprovados 

na Conferência que a trouxe à luz, assim se define: 

 
A Organização de Mulheres de Cabo Verde (OMCV) é uma Organização Social 

de massas que no quadro da democracia nacional revolucionária instituída, luta 

para a defesa dos interesses específicos da mulher cabo-verdiana e pela 

edificação de uma pátria de progresso e justiça social, liberta da exploração do 

Homem pelo Homem (Estatutos - Art. 1º, OMCV, 1981). 

 

Constata-se, assim, que a OMCV é filha de uma conjuntura sócio-

económica e cultural cabo-verdiana, mas também política. É a 1ª Constituição 

da República de Cabo Verde, aprovada na 1ª Legislatura da Assembleia 

Nacional Popular, a regulamentar a natureza democrática e revolucionária do 

regime, sustentada pela plena participação das massas populares devidamente 

organizadas e dirigidas sob a ideologia do Partido do poder, o PAICV. Este 

contexto político em que se gerou a OMCV é expressa no discurso do Primeiro-

ministro, Pedro Pires (1980), a quando da apresentação do Programa do 

Governo à II Legislatura, com o seguinte teor: 

 
Com vista à implantação de um regime cada vez mais democrático, o Governo 

continuará a obra já iniciada no sentido de desenvolver, alargar e consolidar os 

organismos e instituições de participação popular para que os cidadãos da 

nossa terra, da cidade ao campo e do campo à cidade participem 

verdadeiramente e de facto na definição do seu modo de vida, na defesa dos 

seus problemas. A palavra democracia encontrará na actividade do governo 

um firme esteio para a sua concreta e efectiva materialização, descendo do 

plano teórico e formal para uma concretização prática e real na vida quotidiana 

dos cidadãos. 
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A participação popular era a palavra de ordem nos auspícios da 

Independência Nacional, na euforia dos jovens combatentes da pátria que 

tinham constituído o Governo, e a necessidade das massas se organizarem 

para a uma efectiva participação, de uma forma não violasse os princípios do 

regime e do PAICV era, igualmente, imperiosa. Defendia-se a soberania 

popular, mas sob a luz e guia do Partido único. Como discursava Pedro Pires 

(1980): 

 
No pressuposto insofismável de que a participação das massas, devidamente 

organizadas e enquadradas, é umas das pedras basilares sobre que assenta o nosso 

regime e sobre que se vai edificando pouco a pouco a nova sociedade de bem-estar, 

progresso e felicidade que se pretende, propõe-se o Governo prestar um apoio 

multiforme e cada vez maior às organizações sociais e de massas para que elas se 

desenvolvam mais, sempre mais, e constituam de facto a fonte de inspiração e 

mobilização da iniciativa e participação popular na obra da reconstrução nacional e da 

edificação de uma nova sociedade liberta de exploração do homem pelo homem 

(Brochura do I Encontro Nacional de Quadros Femininos, (p. 67). 

 

Vê-se que a OMCV teve uma missão importante no processo da 

reconstrução nacional e do lançamento das bases da democracia em Cabo 

Verde. Porém, o que se questionava na altura e com salutar coerência era o 

nível de preparação da mulher cabo-verdiana, filiada ou não na OMCV, para 

exercício da cidadania que agora lhe era consentida, nos termos da Lei 

Fundamental, em igualdade de direitos com o homem. Entretanto, a 

cristalização de uma mentalidade machista ao nível de todos os estratos 

sociais, de todas faixas etárias, sexo, situação económica e cultural era a 

grande barreira que as mulheres da OMCV, enquanto organização, tinham que 

contornar. Veja-se, por exemplo, a expressão de um alto dirigente do 



Estudo de Caso– Capítulo VI 

 

447 

Partido/Estado quando referia aos anseios do Estado. “Uma nova sociedade 

liberta de exploração do homem pelo homem” (Pedro Pires, 1980). Denota-se 

neste jeito de expressar uma forma contraditória de exaltar a igualdade dos 

direitos da mulher, quando o discurso continua no masculino, subordinando ou 

omitindo a mulher na cena sócio-política. 

Aliada ao contexto político que fez emergir a OMCV está 

inequivocamente o modelo de Estado e a ideologia subjacente, de influência 

marcadamente Marxista, embora não oficialmente assumida. Alfama (2009, p. 

126) considera a criação das Organizações de Massa no período pós-

independência como uma estratégia de angariar apoios necessários para a 

sustentabilidade do regime político instituído no pleito c’om os não aderentes, 

quer no país, quer na diáspora: 

 
Organizações como Tribunais populares, Comissões de Moradores, Organização das 

Mulheres de Cabo Verde (OMCV), Organização dos Pioneiros “Abel Djassi” (OPAD), 

Juventude Africana Amílcar Cabral (JACC), estavam sob a dependência do 

Partido/Estado que instituiu um regime “ditatorial” munidos de instrumentos de 

repressão política que se transformou no sustentáculo do sistema. [...] O 

Partido/Estado conseguiu manter sob o seu controlo, aqueles que da diáspora se 

manifestaram contrários ao regime. 

 

É deste modo que se entende a origem da OMCV, atrelada à absoluta 

dependência do Partido/Estado e recordada com um certo saudosismo por 

certas individualidades que a ela estiveram afiliadas desde a primeira hora. 

 
Ser membro da OMCV implicava concordar com os seus estatutos. Portanto não 

podíamos estar contra o partido que o sustentava. Era o Partido enquanto guia e luz da 

sociedade que sustentava a nossa organização a todos os níveis: formação, 

equipamentos de trabalhos, funcionamento logístisco, salários, infra-estruturas e (…) 

tudo. O voluntariado foi incentivado, mas também recompensado de todas as formas. 

Sou a mulher que sou hoje, graças à OMCV. (Membro da OMCV, em entrevista, 2010). 
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A conjuntura internacional e as ideologias veiculadas fizeram ruir as 

concepções do regime de partido único, solidamente implantado no decurso de 

quinze anos cuja consequência foi o anúncio do processo de abertura política a 

17 de Fevereiro de 1990 que culminou com a aprovação pela Assembleia 

Nacional Popular, a 28 de Setembro do mesmo ano, a Lei Constitucional 

27/III/90. O resultado prático foi a revogação do Art.º 4º da Constituição mãe, 

conduzindo ao pluralismo partidário e, mais tarde, às eleições legislativas de 

1991 que colocou o Partido de Movimento Para a Democracia (MPD) no poder 

e o PAICV na oposição. 

Com a derrota do PAICV, a OMCV, ideológica e funcionalmente entrou 

numa fase de letargia e como Organização de Massa deixou de fazer sentido e 

perdeu a sustentabilidade prática. 

 
Os dirigentes, técnicos e activistas profissionalizados na organização viram-se 

automaticamente desempregados ou obrigados a retornar às instituições de 

origem (os quadros da função pública destacados na organização), com o corte 

ou queda brusca dos salários. (Membro da OMCV, em entrevista, realizada 

para esta investigação, 2010). 

 

Pela importância e papel que a OMCV teve na luta pela emancipação da 

mulher e sua integração efectiva na sociedade, interpelava mudanças urgentes 

no seu estatuto e programa. Assim, já num contexto político favorável à 

organização civil, converte-se em Novembro de 1991 em uma ONG, sem fins 

lucrativos, de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica, financeira e 

patrimonial. 

Uma organização com o percurso que a OMCV teve desde a sua criação 

até 1991, a lealdade dos seus membros à ideologia do Partido que a sustentou, 
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os vínculos e afinidades partidárias geradas, é natural que se mantenha algum 

rescaldo político partidário no seu seio. Embora não assumida e não se 

coadune com o conceito de ONG, a OMCV é uma associação próxima ao 

PAICV. Sobre a ideologia da OMCV a Presidente da associação (em 

entrevista, 2012) defende a necessidade de separação das águas: 

 
Somos sempre interpeladas com esta questão, comentários e até insinuações. 

Daí ter referido às conotações partidárias dadas às ONGs como um ponto 

negativo ao desenvolvimento das parcerias público-privado, ou seja das ONGs 

com o Governo e outras instituições públicas. Seja qual for a conotação é 

sempre um elemento inibidor e constrangedor. Mas respondendo á sua 

pergunta, digo-lhe que a OMCV é uma organização não-governamental, não 

partidária, com autonomia e ao serviço do público e da sociedade, de acordo 

com o nosso estatuto. De 1981 a 1991 fomos uma organização social de 

massas que no quadro da democracia nacional revolucionária instituída. 

Funcionávamos, na altura, com base nos princípios políticos do PAICV. Em 

1991, Com a queda do partido, esta organização viu-se forçada a caminhar 

pelos seus pés, até lá tinha funcionado com o apoio do partido único. Foi uma 

época difícil mas por se entender que a missão da OMCV era social e para a 

sociedade, adaptamos os nossos estatutos á conjuntura. Com este historial 

entende-se a conotação partidária que eventualmente é atribuída á OMCV mas 

que nada tem a ver com as suas atitudes e objectivos. A nossa acção é 

atender as demandas sociais ligadas ao empoderamento da mulher, hoje na 

perspectiva de género. Consideramos parceiras do Governo e de todas as 

instituições públicas e privadas cuja missão é promover e criar as condições 

para a realização dos direitos humanos, mais concretamente dos direitos da 

mulher. Qualquer aproximação tem a ver com a missão e nunca com princípios 

ideológicos e partidários. A OMCV é uma ONG e age de acordo com os 

estatutos e missão para qual foi criada. 

 

Uma biografia dos seus mais altos dirigentes testemunha que foram e ou 

continuam sendo ex-militantes ou simpatizantes do PAIGC, motivos que gerou 

suspeições no início, mas que cada dia são menos evidentes. 
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6.3.2 Objectivos e Finalidades 

A razão da existência da OMCV é dar voz às mulheres cabo-verdianas e, 

para isso, o percurso tem sido feito por etapas (Idalina Freire, em entrevista, 

2012).  

 

A OMCV visa, nos termos dos seus Estatutos e acções, contribuir para a 

defesa dos interesses específicos da mulher cabo-verdiana, na busca da sua 

própria afirmação, visando a sua promoção cultural, política, social, económica 

e a sua plena integração no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. (Art. 

5º-1). Visando finalidades que se sistematizam em valorização da mulher cabo-

verdiana, os Estatutos da organização (Art. 5º), pressupõem os seguintes 

objectivos, as quais convergem todas as suas acções e programas: 

 
a) Identificar situações, adoptar e ajudar a procurar soluções que 

contribuam para dar resposta a matérias relacionadas com a igualdade na 

família, na educação, no trabalho e no acesso à saúde. 

b) Pesquisar, estudar e adoptar medidas que possam contribuir para a 

consciencialização da mulher sobre a sua real situação na sociedade e para 

eliminação e qualquer tipo de discriminação e violência de que possa ser alvo. 

c) Estimular e apoiar as mulheres na luta pela sua independência 

económica, social e cultural no seio das comunidades. 

d) Promover a solidariedade entre as mulheres e a colaboração entre as 

Organizações Nacionais, Regionais e Internacionais que se preocupam com a 

informação, formação bem como toda a problemática da promoção da mulher e 

da sua participação no desenvolvimento sócio-económico do país. 

e) Incentivar a criação de serviços de assistência técnica e consultoria 

nas áreas de identificação e acompanhamento de projectos que dizem respeito 

à melhoria das condições de vida da mulher. 

f) Mobilizar recursos internos e externos para a prossecução dos seus 

fins através da assinatura de acordos de cooperação e de representação com 

organizações nacionais e estrangeiras. 

g) Ser interlocutor entre entidades individuais e/ou colectivas promotoras 

de iniciativas de desenvolvimento e parceiros nacionais e/ou estrangeiros, sem 

prejuízo de representatividade e da independência das partes. 
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Depreende-se que os objectivos da OMCV têm enfoque, 

fundamentalmente, na identificação dos problemas que mais afectam a mulher 

cabo-verdiana, e a partir daí mobilizar esforços e parcerias que permitam a 

solução desses problemas. Daí que problemas relacionados com a igualdade 

de direitos na família, educação, trabalho, de acesso à saúde, todas as formas 

de violência baseada no género, saúde sexual e reprodutiva, entre outros, 

integram o seu amplo leque de intervenção. 

De sublinhar que a OMCV tem uma sólida tradição em matéria de 

alfabetização das mulheres, sobretudo a rural, e que foi a primeira instituição 

em Cabo Verde que se ocupou de questões ligadas ao planeamento materno. 

Tudo isto aconteceu durante a Primeira República, enquanto Organização de 

Massa, e que contra as barreiras de preconceitos e mentalidade machista, 

valeu a tenacidade, a persistência e a militância a favor de uma causa 

revolucionária. 

 
O desenvolvimento dos recursos humanos, converteu-se desde a 

independência do país em 1975, num dos principais desafios do 

desenvolvimento. As primeiras grandes acções foram dirigidas à redução do 

analfabetismo, que era de 61,3% e à universalização da Educação Básica. (In 

1º Relatório Global do ODM, 2008). 

 

Segura do cumprimento dos objectivos para qual a OMCV foi criada, 

sublinha a Presidente da organização (Em entevista, 2010): 

 
A OMCV sente-se, hoje orgulhosa em saber que desempenhou nos últimos 

trinta anos um papel importante na luta das mulheres pela sua emancipação e 

integração efectiva na sociedade. Acreditamos que os nossos objectivos têm 

vindo a ser atingidos positivamente. 
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Ainda, reconhecendo o mérito da OMCV, a Ministra da 

Descentralização, Habitação e Ordenamento do Território de Cabo Verde, 

considerado um destaque feminino na trajectória de sucesso e competência, 

membro da OMCV, testemunha que “esta organização teve um papel 

determinante na introdução da política de planeamento familiar, na definição, 

aplicação e seguimento das políticas para a integração da mulher no 

desenvolvimento” (Sara Lopes, 2008)135. 

O objectivo c), Art. 5º tem sido um domínio em que a OMCV tem obtido 

resultados que justificam a pertinência de uma organização, que a par com a 

produção legislativa do governo, no processo de luta para os direitos à vida, 

liberdade e integridade física e moral, consagrados na CRCV; segundo o 

destaque do seguinte caso, (Boletim Informativo Nº 1,GOIP Mulher136. 

 
Maria da Luz dos Santos é uma jovem, habilitada com o ex 2º anos do Curso 

Geral dos Liceus, vive em união de facto e é mãe de 3 filhos. Contactou GOIP 

Mulher pela primeira vez no dia 21 de Outubro de 2008. Muito abalada 

emocionalmente e desmotivada por ter perdido o emprego. A equipa trabalhou 

conjuntamente com a jovem na promoção da sua auto-estima, motivação, 

competências pessoais e sociais e definição de metas profissionais. Descobriu-

se que Maria da Luz tinha um sonho: o de ser proprietária e gestora de seu 

próprio negócio – uma Padaria “Padaria da Luz”. [...] A GOIP MULHER 

accionou a sua rede de parceiros e conseguiu enquadrá-la em duas formações: 

Uma em Actividades Geradoras de Rendimento/empreendedorismo, e outra, 

em Gestão e Contabilidade. Em Dezembro do mesmo ano iniciou o 

funcionamento da sua padaria (Padaria da Luz), que tem vindo a crescer a 

cada dia. Maria da Luz é uma jovem muito satisfeita e com fortes motivações 

para continuar a expandir o seu negócio. 

                                                 
135

 Discurso feito pela Ministra Sara Lopes no encerramento do II Fórum Mundial das Américas, 
promovido pela União Feminina das Américas – UNIFAS/ORGAN, disponível em 
www.embcv.org.br 
136

 GOIP MULHER, Gabinete de Orientação e Inserção profissional da Mulher é uma estrutura 
da OMC, criada no âmbito do projecto Reduzindo Distância: Acesso ao trabalho e 
empoderamento da mulher em Cabo Verde e trabalha na orientação e apoio para a 
empregabilidade das mulheres maiores de 18 anos. 
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O que se destaca desta narrativa, simultaneamente um testemunho, é a 

metodologia de trabalho da OMCV na consecução dos objectivos dos seus 

programas. O desafio da OMCV no sentido de colaborar na materialização do 

corpo legislativo de promoção dos direitos das mulheres, destaca-se num 

compromisso social mais flexível e mais adaptado que o governo, quer às 

exigências de qualificação, quer aos desafios de sucesso e da competitividade, 

quer aos problemas de conciliação da vida profissional com a vida pessoal e 

familiar, pois trabalha com as bases e com atendimentos personificados. 

Reforça-se então a ideia do imperativo da relação de complementaridade entre 

as ONGs e o Estado. 

O objectivo b), relacionado com o combate à violência baseada no 

género é outro domínio que a OMCV afirma orgulhar-se pelos trabalhos de 

sensibilização, informação e atendimento psicológico das vítimas, mas o 

sobretudo, pelo trabalho integrado e articulado com outras ONGs e o ICIEG, na 

pressão da legislação contra a VBG. 

Sobre as comemorações do dia da mulher cabo-verdiana, data que 

enche de orgulha a OMCV, porque significa a data em que a Organização foi 

criada, Idalina Freire (2010), referiu: 

 
É com agrado que se observa que existe já uma “forte presença” da mulher em 

todas as esferas da sociedade. Mas o principal problema é a violência 

doméstica, que atinge ainda níveis preocupantes. 

 

6.3.3 Público-alvo 

O nosso público-alvo é a mulher, independentemente se é ou não da OMCV. A 

única limitação que temos é a nossa capacidade de resposta, mas tudo 

fazemos para quem procura apoio na OMCV se sinta acolhida. […] não 
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perguntamos ao utente sobre a sua opção política. Somos uma ONG (Ângela 

Cardoso, em entrevista, 2010) 

 

O público-alvo da OMCV atrela-se à sua missão de apoiar as mulheres 

com dificuldades em usufruir dos seus plenos direitos e oportunidades do 

quotidiano. Com efeito, a premissa de que os avanços conseguidos no 

reconhecimento do estatuto social da mulher em igualdade com o homem 

depende, em primeiro lugar, da consciência feminina, dos seus direitos e 

subsequente luta empenhada para alcançá-los, a OMCV não limita o seu 

público-alvo de intervenção, em função de qualquer outro critério que não seja 

o bem-estar social da mulher e da família na qual insere. Assim, fazem parte do 

público-alvo com o qual trabalha: (i) Desempregados e desempregadas que 

procuram condições para o auto-emprego; (ii) Famílias com baixo rendimento, 

com incidência nas rurais e periurbanas; (iii) Mulheres chefes-de família csem 

rendimentos ou com baixo rendimentos; (iv) Micro-empreendedores; (v) 

Infectados e afectados com o VIH/SIDA, dando atenção aos órfãos e aos 

doentes; (vi) Jovens, adolescentes mulheres adultas vítimas de VBG, etc. 

Nos finais da década de noventa, com a integração da perspectiva 

género, nos seus programas, o homem passou a incluir o público-alvo da 

OMCV, nunca isoladamente, mas integrada numa família, pois o fim último 

desta organização é o bem-estar do ser humano. A família é um foco 

privilegiado da OMCV, por um lado, por ser o núcleo basilar e referencial dos 

valores da sociedade, por outro lado, porque de acordo com estudos 

realizados, é dentro desta organização que se manifestam as maiores 

incidências de fenómenos negativos que ameaçam coesão social e os direitos 

da mulher. Agrava este fenómeno o facto de muitas práticas terem sido 
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naturalizadas pelo tempo, fruto de uma cultura machista que sobrepõe os 

direitos do homem sobre os da mulher. A desresponsabilização do pai da 

educação dos filhos, sobrecarregando as mães e fragilizando oportunidades 

dos filhos relativamente à saúde, educação, alimentação, lazer, entre outros é 

uma das formas de violência mais protagonizada no sei da família, seguida de 

agressões físicas e psicológicas que atingem taxas preocupantes, conforme se 

pode conferir nos indicadores fornecidos anteriormente na 1ª parte deste 

trabalho. 

Não obstante a adesão da OMCV ao Plano Nacional para a Igualdade e 

Equidade de Género (PNIEG, 2005-2009) elaborado pelo ICIEG que projecta a 

sua implementação através da actuação em rede com as ONGs e outras 

instituições públicas, a OMCV mantém programas em que faz a discriminação 

positiva da mulher, o caso da GOIP MULHER é um exemplo. As razões já 

foram amplamente abordadas nos pontos anteriores e se enquadram na 

missão desta instituição. 

Como afirma a Presidente da OMCV, “a perspectiva género é uma 

dimensão nova no país e a mulher, não obstante as muitas conquistas, 

continua sendo a que precisa de primazia da atenção. Na verdade, questões 

associadas ao género inspiram-se nas orientações saídas das Conferências 

Internacionais sobre os Direitos da Mulher (Nairobi, 1989), os Direitos 

Humanos (Viena, 1993), População e Desenvolvimento (Cairo, 1994), 

Desenvolvimento Social (Copenhaga, 1995), e sobre as Mulheres (Beijing, 

1995), as quais o Estado de Cabo Verde aderiu a todas e vem, catalisando 

sinergias na prossecução dos objectivos a atingir, sendo a OMCV uma parceira 

importante. 
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Assim como a MORABI, o público-alvo da OMCV tem uma abrangência 

ampla e diversificada, em função dos programas que desenvolve, das 

condições dos financiadores dos projectos, dos interesses económicos, 

políticos e sociais conjunturais. Portanto, agricultores, associações juvenis, 

comunidades locais, criadores de animais, crianças, portadores de deficiências 

múltiplas, famílias, grupos desportivos, idosos, jovens, pescadores, rabidantes, 

seropositivos, emigrantes e imigrantes, órfãos e toxicodependentes, constituem 

um amplo leque de público sobre e no qual a OMCV tem intervindo no âmbito 

da sua missão, em paralelo com a sua atenção às mulheres. 

 

6.3.4 Gestão 

Dada à incapacidade do Estado para atender a todas as demandas 

sociais, atendendo às especificidades dos seus diferentes segmentos, as 

ONGs surgem como alternativas para a captação de recursos que viabilizem, 

mediante uma sólida organização institucional, a elaboração e a 

implementação de projectos que possibilitem acções sociais transformadoras 

dos status quo que prejudiquem a ordem natural dos fenómenos. Nascida 

deste desígnio, coloca-se à OMCV o desafio de uma gestão adequada dos 

seus recursos humanos e materiais, visando atingir os objectivos para os quais 

foi criada. 

De abrangência nacional e de objectivos amplos, a OMCV experimenta 

organizar os seus membros, voluntários e profissionais, em órgãos que, 

através do diálogo, da articulação e da planificação concertada, implementam 

projectos que a sustente, promova a sua imagem e construa a sua 

credibilidade, quer nacional, quer internacional. 
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Pela sua dimensão nacional e número de membros que a integra, 

admite-se que seja a maior ONG do país. Conta com 12 mil membros, 

organizados em delegações concelhias, com representação em quase todos os 

Municípios do país, que trabalham sob a orientação de uma Direcção Nacional, 

a partir da sede que fica na cidade da Praia137. 

No âmbito dos seus objectivos, para além dos quatro gabinetes de apoio 

e atendimento jurídico e, ainda, da GOIP MULHER composto por três 

gabinetes de orientação e inserção profissional da mulher, possui 14 centros 

municipais de promoção feminina. Asseguram o funcionamento destas 

estruturas da OMCV um corpo técnico profissionalmente preparado para as 

áreas em que intervêm, podendo-se falar num modelo de gestão designado de 

estrutura departamentizada por segmento social: Saúde Reprodutiva, 

Formação, Micro-crédito e GOIP Mulher. 

A esta estrutura de gestão impõe um orçamento de funcionamento, 

paradoxalmente, com um elevado grau de absorção em salários, situação 

critica e, muitas vezes controversa. Com efeito, os desafios e as exigências 

associados aos Programas implementados pela OMCV já não se coadunam 

com o trabalho quase exclusivamente voluntário como aconteceu nos 

primórdios da sua criação. A este propósito, avança Azevedo (2010, p. 48) que 

“processos mal concebidos ou mal implementados não só podem levar a 

resultados evidentemente inadequados, mas também podem gerar descrença 

quanto à própria viabilidade, conveniência e credibilidade das práticas 

participativas”. 

                                                 
137

 Na ilha de S. Nicolau a OMCV teve no passado uma dinâmica e importante acção, esta 
neste momento em letargia. Faz parte do programa da OMCV reactivar a Organização nos dois 
Concelhos da Ilha. 
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Embora o grande desafio da OMCV, não fugindo à regra das outras e da 

própria MORABI, seja arranjar fontes de financiamento para pagar os salários 

dos técnicos profissionalizados e ou contratados para a prestação de serviços 

na Organização, possui um corpo técnico permanente de 23 quadros. 

Segundo o Presidente da OMCV (2010), os órgãos que compõem a 

OMCV funcionam “de maneira articulada de dependências e 

interdependências, entre si”. 

O Art. 12º-2 dos Estatutos da OMCV estabelece os requisitos para ser 

membro ordinário da mesma: 

 
Ser maior de 18 anos, de nacionalidade cabo-verdiana. Aceitar os estatutos, 

assumir os objectivos e programas e cumprir as disposições regulamentares 

estabelecidas. 

 

De acordo com o Estatutos da OMCV, os três critérios restritivos, ou 

então oportunidades, para se filiar como membro da OMCV são os factores 

idade, nacionalidade e género. Ter maioridade de 18 anos, ser mulher e aceitar 

os estatutos da Organização afigura como condições prévias a que se submete 

qualquer candidato a membro da OMCV. Denota-se, em termos formais e 

legais, a ausência de qualquer factor excludente de se filiar a esta organização 

relacionado com a condição sócio-económica, cultural e política. À partida, não 

se simpatizar com a ideologia do PAICV não consiste num factor inibidor para 

se tornar membro da OMCV, até porque este partido tem instâncias próprias 

que integram as mulheres simpatizantes e militantes – a Organização das 

Mulheres do PAICV-. Contudo, a tradição histórica a que se atrela a OMCV 

continua muito presente na memória das cabo-verdianas. Apenas 25 anos 

separam a democracia do regime do Partido Único – o PAICV – e que a OMCV 
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foi uma Organização de Massa deste partido. Durante esse tempo construiu 

uma identidade partidária, uma afinidade política entre os membros, uma 

cumplicidade de relações, quase hermética, que não abre espaços para quem 

ideologicamente pensa diferente. Por esta razão, creio que solicitar a 

integração nas fileiras da OMCV, como em qualquer outra associação, implica 

alguma afinidade e, neste caso, ela é partidária. 

Destacam-se três categorias de membro da OMCV, de acordo com os 

seus estatutos: 

 Membros Fundadores 

 Membros Honorários 

 Membros Ordinários 

  Têm o Estatuto de Membros Fundadoras as mulheres que participaram 

na constituição da OMCV e têm acompanhado a sua história marcada pela 

transição de uma organização de massa para uma ONG. Estas orgulham-se 

deste estatuto e não existem dúvidas quanto à sua opção política. Entretanto, 

nem todas fundadoras mantiveram-se fiel ao PAICV, mas também, desligaram-

se da Organização. É o caso de Isaura Gomes, Combatente da Pátria, 

participou activamente de 1976 a 1981 nos preparativos que levaria à fundação 

da OMCV. Foi, de 1975 a 1980, deputada da Assembleia Nacional Popular, 

sendo na altura militante acérrima do PAICV. Em 2004 foi eleita Presidente da 

Câmara de S. Vicente, apoiada pelo MPD. 

Quis com esta ilustração fundamentar uma crença que é quase 

generalizada sobre as afinidades ideológicas e partidárias da OMCV, embora 

não seja formalmente reconhecida. 
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Já aos Membros Honorários, o privilégio é concedido a pessoas 

individuais e ou colectivas que tenham distinguido no apoio e contribuição dado 

ao OMCV. 

Para os Membros Ordinários, existem requisitos formais e burocráticos a 

serem preenchidos, entre os quais a carta de solicitação que será sujeita à 

apreciação e aprovação da Direcção. 

Na verdade, embora não seja muito claro nos discursos dos 

entrevistados, existe uma atenção cuidada no recrutamento dos membros da 

ONG, sobretudo num país pequeno como Cabo Verde, onde conquistar a 

confiança do público é uma condição primária que antecede qualquer 

investimento. A preocupação pende-se com membros que oferecem 

credibilidade e prestigio social suficientes para granjear a confiança e 

sustentabilidade à associação. 

Atendendo que uma ONG é um espaço de exercício e de promoção da 

cidadania, os Artigos 14º, 15º e 16º dos Estatutos definem os direitos, deveres 

e penalidades a que os membros da OMCV estão sujeitos, conforme ilustra o 

quadro 23. 

 

Quadro 23 Direitos, Deveres e Sanções dos Membros da OMCV 

Direitos (Artº. 15º) Deveres (Art.º 14º) Sanções (Artº 16º) 

 Eleger e ser eleito para 
os órgãos sociais da 
OMCV. 

 Propor a admissão de 
novos membros.        

 Participar nas 
actividades Assembleia 
Geral e tomar parte nas 
suas deliberações. 

 Usufruir das vantagens 
resultantes das 
actividades da OMCV. 

 

 Respeitar e cumprir 
os Estatutos, os 
regulamentos e as 
deliberações da 
Organização. 

 Desempenhar as 
funções para que 
tenha sido eleito ou 
designado. 

 Pagar 
regularmente as 
suas quotas. 

 Agir solidariamente 

 Por violação dos 
deveres ficam 
sujeitos: 

 Perda de qualidade 
de membro da 
Organização. 

 Suspensão de 
fruição dos direitos. 
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na defesa dos 
interesses da 
OMCV. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Estatutos da OMCV (1991). 

Os membros da OMCV integram-se os órgãos sociais que fazem a sua 

gestão. Assim, a OMCV gerida centralmente por três Órgãos Sociais de gestão 

independentes que funcionam de forma articulada. De acordo com os Estatutos 

(Art.º 19), são eleitos pela Assembleia Geral por um período de quatro anos, 

podendo ser renovado por mais um mandato. O Art.º 18º define os seguintes 

Órgãos Sociais: 

 Assembleia Geral 

 Direcção 

 Conselho Fiscal 

A Assembleia Nacional, Tal como establece o Art.º 20º -1 é o órgão 

máximo da OMCV e é constituído por todos os membros, em pleno gozo dos 

seus direitos. 

A estrutura e as atribuições da Assembleia Geral é semelhante à da 

MORABI e demais ONGs. São seus membros, com direito a votar e a serem 

votados os Fundadores e os Ordinários. Os Membros Honorários não têm 

direito ao voto. Enquanto órgão máximo da OMCV, reúne ordinariamente duas 

vezes por ano e extraordinariamente sempre que haja necessidade. 

Desempenhando funções deliberativas, são as suas principais 

atribuições a definição e redefinição das linhas de orientação das acções da 

associação, bem como a coordenação e supervisão de todos os domínios de 

gestão institucional. Mas também, por que uma Assembleia Geral representa 

toda a organização, espera-se que seja um espaço de participação, debate, 
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reflexão e de trabalho colaborativo nas deliberações delas saídas. Assim 

compete-lhe: 

 

 Analisar e aprovar o relatório de actividades e de contas da Direcção. 

 Ratificar a admissão dos Membros Ordinários e Honorários propostos pela 

Direcção. 

 Deliberar sobre todos os assuntos relacionados com a gestão do património, 

nomeadamente sobre as aquisições, as alienações, as quotas dos sócios, 

acordos de cooperação, a contratação de empréstimos, entre outros (Art.º 

21º). 

 

Compõe a Assembleia Geral um(a) Presidente, um(a) vice-presidente e 

dois/ duas Secretários(as), eleitos(as) por um mandato de quatro anos, 

renovável, de entre os associados ordinários, através do sufrágio directo e 

secreto. 

O Conselho Directivo é o órgão executivo e administrativo da OMCV. È 

constituída por uma Presidente, um Vice-presidente, um Secretário, Tesoureiro 

e Três Vogais eleitos pela Assembleia Geral por um período de 4 anos, tal 

como preceitua o Art.º 25º. Compete a este órgão a responsabilidade de 

monitorizar o cumprimento dos Estatutos da Organização, executar todas as 

deliberações da Assembleia Geral, administrar o património e outros recursos 

da Organização, bem como prestar contas anuais de gerência à Assembleia 

Geral (Art. 25º). 

O mandato do Conselho Directivo, bem como os demais órgãos sociais 

da OMCV, é de quatro anos e resulta do sufrágio secreto dos membros da 

Assembleia Geral, sendo as suas reuniões ordinárias de três em três e 

extraordinárias sempre que se julgar necessário. 

A Presidência do Conselho Directivo sempre esteve a cargo de uma 

mulher e esta, pela dimensão das atribuições que lhe compete, sobretudo num 
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contexto em que organização cresce no decorrer do tempo, trabalha em tempo 

pleno na organização, pelo que beneficia de um salário compatível com as 

funções. 

Não existem consensos quanto à remuneração dos membros da ONG 

pelos seus serviços prestados. Questiona-se, muitas vezes, a ética e moral de 

uma organização sem fins lucrativos e que vive de subsídios remunerar os 

seus membros dirigentes. A prática tem revelado que a eficácia das 

intervenções das ONGs na implementação dos seus projectos não se 

compadece com a exclusividade do voluntariado nem com a disponibilidade 

parcial dos membros. Se, por um lado, é importante tempo para os dirigentes e 

técnicos se dedicarem às questões sociais, por outro lado, o salário é uma 

questão de direitos humanos e de sobrevivência do dirigente e dos técnicos. 

 
Experimentei trabalhar a tempo parcial, mas verifiquei que não resulta. As 

demandas são muitas e complexas, exigindo de nós um plano estratégico, 

arquivo organizado, respostas céleres para cada oportunidade que surge. 

(Presidente da OMCV, em entrevista, 2010). 

 

Não há como negar que a OMCV, embora seja uma instituição privada 

na sua origem, seja pública em sua finalidade e vem prestando relevantes 

contribuições à sociedade cabo-verdiana. Nesta lógica, como reivindica a 

Presidente da organização (entrevista, 2012) “não seria excessivo admitir 

alguma subvenção do Estado no pagamento de alguns dos seus técnicos, 

tanto mais que muitos foram recrutados no seio das instituições públicas, como 

são os casos da Presidente da OMCV e da Coordenadora da GOIP Mulher”. 
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Como ilustra o quadro 28 as atribuições dos membros do Conselho 

Directivo são articuladas e complementares, garantindo a transparência deste 

órgão no exercício das suas funções. 

 

Quadro 28 Resumo das Atribuições do Conselho Directivo da OMCV 

Presidente da Direcção Secretário Tesoureiro 

Liderar as actividades da 
OMCV 
 
Representar a OMCV 
em juízo e fora deles 
 
Executar e fazer executar 
as deliberações da 
Assembleia Geral 

Secretariar as reuniões da 
Direcção 
 
Zelar pela manutenção e 
conservação de toda a 
documentação resultante 
das actividades da OMCV 

Cobrar as jóias e quotas 
 
Arrecadar as receitas 
ordinárias e 
extraordinárias da 
Organização 
 
Elaborar o balancete das 
receitas e despesas 
mensais da Organização e 
apresentar o balanço 
trimestralmente 

Fonte: Estatutos da OMCV (1991). 

 

O modelo adoptado pelo Conselho Directivo na gestão da OMCV visa 

assegurar a redução dos riscos no cumprimento da missão da organização na 

monitoria das acções dos diferentes gabinetes, tendo em conta a necessidade 

permanente de corrigir os desvios que possam desvirtuar o programado e a 

própria filosofia da organização. Sobre a necessidade de um modelo de gestão 

eficaz ao nível das ONGs Anthony e Govindarajan (2002, p.141) defendem que 

“influencia o comportamento humano nas organizações e, portanto, afecta o 

grau de obtenção de congruência dos objectivos”. Depreende-se, desta forma, 

uma preocupação e tónica colocada no nível de assunção, competência e 

profissionalismo que se espera serem empreendidos na liderança da OMCV, 

sob os auspícios da equidade, transparência, cumprimento dos estatutos e 

ética de gestão por parte dos membros do Conselho Directivo. 
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Como em qualquer outra organização democrática e moderna, que se 

pauta pelos rigores da transparência, responsabilidade, legitimidade e eficácia 

na gestão da coisa pública e ou privada, a OMCV dispõe de um Conselho 

Fiscal que actua como órgão independente, nos termos dos Estatutos desta 

Associação. O Conselho Fiscal da OMCV é composto por um presidente e dois 

vogais eleitos por um período de quatro anos pela Assembleia Geral, de entre 

os seus membros (Art. 31º). 

No âmbito das suas atribuições estatutárias compete ao Conselho 

Fiscal, supervisionar as contas da OMCV, emitindo os respectivos pareceres, 

tendo para isso o acesso a toda a documentação da Associação (Art. 32º-a). 

Denota-se da análise das competências deste órgão que os princípios 

da transparência fiscal não se satisfazem com uma mera verificação do 

cumprimento dos rituais da gestão financeira, mas alarga-se ao controlo da 

legitimidade, legalidade e licitude de todas as acções dos que fazem a gestão 

da OMCV. Assim, acrescenta-se às atribuições do Conselho Fiscal o controlo 

do cumprimento dos estatutos, legislações independentes, regulamentos, 

acordos e contratos com terceiros, bem como os planos de acção dos 

diferentes gabinetes que integram a organização (artº.32º -b). A fiscalização 

dos procedimentos legais do cumprimento do Plano de Actividade Geral da 

OMCV podia ser um dos objectos de actuação do Conselho Fiscal, mas que 

não ocorre pelo facto da OMCV não trabalhar com base num Plano 

Estratégico, conforme destaca a Presidente (Em entrevista, 2010): 

 
A OMCV encontra-se num momento de reestruturação e uma das prioridades 

da nossa agenda é a elaboração de um Plano Estratégico. Durante dois anos 

trabalhei em regime de meio tempo, mas assumi o tempo pleno no ano 

passado para (re) organizar a Associação e ajustar a sua gestão à dimensão 

do seu crescimento e desenvolvimento. Por exemplo, dotar-se de uma base de 
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dados electrónica com todos os arquivos organizados é outra das prioridades 

para o ano 2011. 

 

Para que este controlo feito pelo Conselho Fiscal ganhe efectividade e 

legalidade, se prevê nos dispositivos da lei a realização de inquéritos 

determinados pela Assembleia Geral e pela Direcção da OMCV, audiências e 

auditorias das contas e informações, sempre que se tornar necessário no 

âmbito do controlo da organização (Art. 32º c-d). 

Visando dar respostas resultantes da sua actuação e apresentar o ponto 

de situação a respeito do nível da gestão sustentada alcançada ao nível dos 

gabinetes e programas da OMCV, o Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, 

numa periodização semestral com a Direcção da OMCV. 

Infere-se que do ponto de vista estatutário, a gestão fiscal da OMCV 

alicerça-se no modelo democrático e participativo dos membros que a 

integram, permitindo implementar com eficácia e transparência os seus 

programas, muitas vezes complexas. Uma complexidade que se atrela à 

própria gestão de projectos financiados por organismos internacionais, à lógica 

do funcionamento dos Bancos, da gestão em rede, dos prazos, dos recursos 

acessíveis versus desejáveis, entre outros. 

Contudo, a ausência de um arquivo organizado e de acesso a quem 

investiga perturbou a construção de uma objectiva opinião sobre a prática da 

actuação do Conselho Fiscal da OMCV, bem como de demais órgãos. Ainda 

não existe uma prática de socialização dos relatórios da Associação. 
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6.3.5 Captação de Recursos 

A OMCV, no processo de captação de recursos para o desenvolvimento dos 

seus projectos, fez uma trajectória equivalente ao seu próprio percurso 

institucional (Presidente OMCV, em entrevista, 2012). 

 

Enquanto Organização de Massa, sob a orientação e guia do 

PAIGC/PAICV, as suas acções integravam o orçamento do Estado, não 

obstante ter desenvolvido as suas dinâmicas próprias e construindo parcerias 

com Organizações Internacionais sensibilizadas com questões dos direitos da 

Mulher em África e no Mundo. 

 
Felizmente em matéria de captação de recursos a OMCV foi uma organização 

de visão. Não ficou amarrada ao duodécimo do Partido para o cumprimento da 

sua missão. É claro que as despesas de funcionamento como salários, 

consumíveis, electricidade, água, transporte e outras despesas integravam 

uma parcela do orçamento do Estado, assim como as outras organizações da 

Estado e o próprio Partido. Mas para os nossos grandes programas como 

Alfabetização, Planeamento Familiar e Formação Profissional, nós sempre 

procuramos parceiros.Felizmente, aplicamos parte dos recursos na aquisição 

dos nossos centros...quando veio a abertura política e o PAICV perdeu as 

eleições, os governantes do MPD, ignorando sobre o património da OMCV, não 

queriam outra coisa senão nos despejar das nossas próprias instalações. 

(Ângela Cardoso, em entrevista para esta investigação, 2010). 

 

Não obstante as retracções observadas na sustentabilidade da OMCV a 

partir de 1991, quando que deixa de se beneficiar de subsídios do Estado, não 

tendo uma vocação para o desenvolvimento de acções geradoras de 

rendimento virada para fins lucrativos, mobilizou as suas experiências e 

relações acumuladas ao longo da década de oitenta, na procura de parceiros 

nacionais e internacionais para os projectos. “Tivemos de adaptar a uma nova 

forma de gestão e de captação de recursos. Uma gestão adaptada aos 

interesses dos financiadores. O segredo foi de saber aproveitar as 
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oportunidades em nosso favor” (Ângela Cardoso, em entrevista, realizada para 

esta investigação, 2010). 

A estratégia de captação de recursos da OMCV passou a ser a mesma 

utilizada pela MORABI e outras ONGs no país, através da elaboração de 

projectos e procura de financiadores internos e externos. Uma alternativa que 

gera um certo grau de incerteza subjacente às actuais projecções da 

Organização, pois passou a estar na dependência das prioridades e visão de 

quem financia. Por outro lado, a própria continuidade de uma acção tem a 

desvantagem de ficar atrelada à vontade e permanência do parceiro, que 

geralmente, estabelece prazos, para além do constrangimento de muitas vezes 

se retirarem do país e ou do programa. Outras estratégias de grande 

relevância, sobretudo para os Organismos Internacionais na Captação de 

Recursos, passam pela gestão da transparência (prestação de contas, 

auditorias externas e divulgações do relatórios de auditoria). Esta é uma 

estart+egia que a OMCV vem aperfeiçoando, segundo afirma a Presidente da 

organização (em entrevista, 2013), “temos consciência que são afinarmos os 

nosso mecanismos de prestação de contas perdemos os parceiros que fazem 

questão de saber para onde foram parar o seus fundos e que impactos 

produziram”. Estudos diagnósticos da situação socio-económica de Cabo 

Verde têm sido, igualmente, estratégias que a OMCV tem utlizado para melhor 

afunilar os seus projectos de temas de interesse internacional. Neste particular 

esclarece a Presidente da OMCV (entrevista, 2013) “Os Organismos 

Internacionais não determinam as nossas áreas de intervenção, mas se 

queremos chegar aos fundos temos de direccionar os nossos projectos às 

áreas de mais fácil financiamento”. 
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Faltam às ONGs em Cabo Verde, inclusive OMCV, maior domínio da 

solidez financeira que lhes liberte de uma intervenção praticamente baseada 

em projectos. Todavia, esta via é um pouco paradoxal se se tiver em conta a 

missão da organização, sua natureza, e o valor simbólico das quotas e jóias 

dos 12.000 membros. Assim, a capacidade de captar recursos depende, com o 

mesmo grau de intensidade, da capacidade de aplicação dos mesmos. Em 

primeiro lugar, no diagnóstico das necessidades capazes de mobilizar 

sensibilidades, em segundo lugar, na intervenção para resultados. A solução 

dos problemas sociais que persistem na sociedade cabo-verdiana, constantes 

dos Relatórios dos organismos das Nações Unidas como factores que as 

excluem dos seus direitos é um domínio que atrai os parceiros sensíveis com 

problemas que afectam os direitos humanos da mulher. Sendo a violência 

baseada no género, o desemprego e a saúde as áreas mais sensíveis, são 

nessas que a OMCV aposta os seus projectos e programas para captar os 

seus recursos humanos, financeiros, técnicos e matérias (quadro 29). 

Nogueira (2005, p. 114) destaca como performance de uma organização 

para a captação de recursos a sua experiência na área e dinâmica reconhecida 

no sector “a capacidade de captação de recursos, anteriores ou futuros, em 

geral é vista pelas próprias agências de financiamento como um indicador de 

maior sustentabilidade de um projecto, porque informa sobre a capacidade e 

prática de gestão de seus proponentes”. 

 

Quadro 25 Parceiros da OMCV 

NACIONAL INTERNACIONAL 

 FAM-F (Federação das 
Associações Cabo-verdianas que 
operam na área de micro-
finanças); 

 ADF (African Developement 
Found); 

 PCN (Persone Come Noi); 

 MCA (Millennium Challenge 
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 PNLP (Programa Nacional de 
Luta Contra a Pobreza); 

 Governo: Ministério da Saúde e 
ICIEG; 

 ONGs: MORABI, VERDEFAM, 
CITI --HABITAT (Centro e 
Investigação Internacional) 

 PNGs (Plataforma das ONGs), 

 Câmaras Municipais; CARITAS. 

Account) 

 CE (Cooperação Espanhola); 

 ADA (Appui aux Developement 
Autonome) 

 FUNDESCAN (Fundação Canária 
de Desenvolvimento) 

 Cooperações Bilaterais; 

 Cooperações Multilaterais 

 Fundação Abanso 

 ACDI-VOCA (Development -
International/Volunteers Overseas 
Cooperative Assistance); 

 FMI 

 Banco Mundial; 

 UNESCO 

 UNICEF 
Fonte: Elaboração própria com documentos do Arquivo OMCV 

 

Acredita-se serem estes factores que fazem da OMCV, a par com a 

MORABI, as duas grandes ONGs que actuam no sector do empoderamento 

económico da mulher em Cabo Verde e se afigurarem como as grandes 

parceiras do Estado na implementação dos maiores projectos, sobretudo do 

mico-finanças e formação profissional. 

 

6.3.6 Parceria entre o Estado e a OMCV 

As parcerias entre o Governo e as ONGs são fundamentais na implementação 

de políticas de igualdade e equidade de género. A promoção e a inserção 

sócio-económica da mulher só acontecerão se parcerias públicas e privadas 

existirem de forma cada vez mais reforçada e consolidada (Presidente OMCV, 

em entrevista, 2013). 

 

A parceria entre o Estado e a OMCV existe dentro dos trâmites que a lei 

prevê entre uma ONG e o Estado, afirmou-nos a presidente desta Organização 

(Idalina Freire, 2010). Quer os Estatutos da OMCV, quer a Lei Fundamental do 

país admitem relações entre o Poder Público e o Poder Privado, através do 
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contrato e ou convénios, sem prejuízo à autonomia e agenda própria destas 

organizações. 

Com efeito, é notória a relação de parceria entre o Estado e a OMCV, 

para a intervenção em diferentes domínios da vida social, algumas vezes em 

parcerias bilaterais e outras em parcerias multilaterais. Estas parcerias 

multiplicam-se em número, frequência e áreas de intervenção, quer em formas 

de contrato, quer em formas de convénio, nomeadamente nas áreas de 

habitação social, formação profissional, saúde, desenvolvimento comunitário, 

investigação e consultoria. 

Se, por um lado, esta relação é assumida pela OMCV como uma relação 

jurídica com dividendos sociais benéficos, pelas sinergias e 

complementaridades geradas, por outro, rumores da opinião pública quanto à 

existência de um relativo nepotismo também existem. A relação jurídica entre a 

OMCV e o Estado, mais concretamente entre o poder público é objectiva. 

Outras formas de relação, eventualmente, existentes pertencem a um domínio 

muito subjectivo e de relatividades que extrapolam o foro do presente estudo. 

A Lei 28/III/87 é clara quanto à autonomia das ONGs, neste caso da 

OMCV, quando assegura no seu Art.º 5.º a autonomia e vida própria das 

associações dizendo que “não podendo ser dissolvidas, nem suas actividades 

suspensas, salvo nos casos expressamente previstas na lei e mediante 

decisão judicial ou em caso de estado de sitio ou de emergência.” Todavia, 

existe necessidade de se regulamentar esta parceria entre o poder público e as 

ONGs, para que ela seja mais adequada, de interesse público e se distancie de 

relações tipo nepotistas. Na verdade, as lacunas existentes na legislação em 

vigor podem gerar oportunidades para atitudes de favorecimento de repasses 
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de recursos financeiros a determinadas organizações, por razões mais de foro 

ideológico partidário do que corrupção. 

A título de exemplo de uma relação entre o Estado e a OMCV, segundo 

o meu ponto de vista de benefício social, destacam-se: 

 Projectos de formação e capacitação profissional de mulheres rurais, 

materializados em parceria com os Ministérios de Descentralização, 

Habitação e Ordenamento do Território e o de Trabalho, Formação 

Profissional e Solidariedade Social. Muitas destas actividades têm sido 

implementadas em rede com instituições governamentais como o ICIEG, 

o IEFP e o Centro de Formação Profissional de Pedra Badejo. O 

projecto Mãos à Obra é exemplo de uma acção de inserção social em 

que a OMCV, o Governo e a autarquia local conjugaram esforços para 

incluir os mais desfavorecidos e atingidos pelo desemprego em 

oportunidades de combate à pobreza que lhes afligem.Com efeito, 

muitas mulheres que ao longo de décadas viram o seu ganha-pão na 

exploração de inertes e nas FAIMO, vêm sendo ameaçadas pelo 

desemprego devido ao fenómeno degradação ambiental. Assim, a 

oportunidade de receberem, gratuitamente, formação profissional na 

área de construção civil, resultará impactos na promoção de empregos, 

empreendedorismo, habitação, acesso ao crédito, melhorias na 

qualidade de vida e valorização social de mulher. Nesta parceria, é 

importante salientar o papel da OMCV, através do seu Gabinete GOIP 

Mulher, na contribuição em matéria pedagógica, perspicácia no 

levantamento das necessidades, selecção das beneficiárias, 

sensibilização, formação pessoal e orientação profissional, através de 
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métodos ajustados a um público-alvo de baixa escolaridade. Não 

obstante uma parceria benéfica, não deixa de ser flagrante a 

cumplicidade ideológica entre os envolvidos, cujos estudos mais 

aprofundados poderão provar ser mera coincidência ou favoritismos de 

foro político. 

 O projecto “Reduzindo Distâncias”, implementado em parceria com uma 

instituição governamental, a ICIEG, financiado pela Fundação Canária 

de Desenvolvimento (FUNDESCAN) e a Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional, é outro exemplo de destaque entre as 

parcerias que a OMCV vem estabelecendo com o Governo. O projecto 

visa promover o acesso ao trabalho e empoderamento da mulher e nele 

integra parceiros como as autarquias da Praia e de S. Vicente. O papel 

da OMCV é, fundamentalmente, de foro da investigação para o 

cadastro, orientação para elevação da auto-estima da mulher e 

orientação profissional. Assim, associado a este projecto esteve a 

criação de uma das estruturas mais modernas, inovadoras e eficazes da 

OMCV, a criação da GOIP MULHER, com gabinetes na Praia, S. 

Vicente e Sto. Antão.  

 De relevância são, também, as parcerias com o Governo, através do 

Ministério de Solidariedade e Trabalho na construção das moradias 

sociais para as mulheres chefes de família e da baixa renda. Nota-se 

aqui o papel da OMCV no mapeamento das prioridades e o Governo 

como um mediador na captação de recursos. No âmbito do programa 

das moradias, existe um recente parceiro de relevância que é o Governo 

português, através do seu Ministério de Segurança Social de Portugal. 
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Infere-se, assim, que a parceria entre a OMCV e o Estado é proactiva e 

de impactos positivos na construção das sinergias necessárias, com se vai 

mostrando ao longo do estudo das ONGs neste trabalho. 

 

6.3.7 Acções de Educação e Cidadania 

Las ONG constituyen verdaderas academias de lo que es el régime 

democrático y permiten a menudo probar la gama completa de derechos y 

responsabilidades del mismo y no sólo el derecho de voto que caracteriza a los 

ciudadanos de “primera” categoria (Reilly, 1994, p. 2). 

 

Se atentar-se às origens da OMCV e a todo o seu percurso social e 

político reconhece-se nela uma instância de cidadania cujos propósitos são 

contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualdade de 

direitos. É com este sentido que se explica a pluralidade dos seus domínios de 

intervenção, voltados todos para as mulheres mais desfavorecidas. Mesmo 

quando o público-alvo de uma ou outra acção não seja a mulher directamente, 

é a ela que se quer chegar. 

A OMCV soma no seu histórico um leque variado de programas voltados 

para agricultura, água, ambiente, apoio a grupos vulneráveis, conservação de 

solo e de água, desenvolvimento comunitário, desenvolvimento rural, desporto, 

educação, formação profissional, formação e capacitação social, habitação 

social, luta contra a pobreza/exclusão social, micro-crédito, pecuária, pesca, 

saneamento e saúde. Indiscutivelmente, são essas áreas a que se associam a 

feminização da pobreza em Cabo Verde, sobretudo no meio rural. Problemas 

de acesso à água, à lenha, à terra, ao emprego, ao rendimento pecuniário, à 

educação, à habitação, à saúde e ao ócio geraram uma mulher cabo-verdiana, 
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com maior incidência na de origem rural, com índices de fragilidade muito 

elevados, como já foi demonstrado nas partes anteriores deste trabalho. 

É neste sentido que, numa procura de soluções para estas 

vulnerabilidades diagnosticadas, destacam-se os seguintes programas 

desenvolvidos pela OMCV, os quais têm ganho maior ou menor vitalidade, a 

depender das fontes de financiamento e das conjunturas favoráveis, quer 

nacional, quer internacional: 

 Programa de Desenvolvimento Comunitário 

 Programa de Educação e Formação Profissional 

 Programa de Saúde Reprodutiva 

 Programa do Micro-crédito 

 Programa Inserção Social 

A OMCV não dispõe de um Plano Estratégico com definições objectivas 

e precisas quanto aos seus programas, segundo lamenta a Presidente da 

organização (entrevista, 2010): 

 
Não. Infelizmente ainda não temos um Plano Estratégico e reconhecemos que 

seja uma falha nossa. Está na forja a elaboração do 1º Plano Estratégico para 

os próximos cinco anos, tendo como principais eixos de intervenção o reforço 

da capacidade de plaidoyer, lobby e mobilização de parcerias e de recursos, o 

microcrédito, a negociação e elaboração de projectos e a orientação 

profissional. Trabalhamos com projectos todos importantes, mas dependentes 

de financiamentos. Actualmente são os nossos projectos pilares, o projecto 

reduzindo distâncias: acesso ao trabalho e empoderamento da mulher em 

Cabo Verde, sob a gestão da GOIP Mulher; o projecto saúde 

reprodutivo/VIH/SIDA e o projecto micro-finanças. 

 

Partindo dos conceitos de programas e projectos, nota-se uma diferença 

fundamental. Programa refere-se a um conjunto de projectos no âmbito de um 

conjunto de objectivos definidos em dado domínio de intervenção cujo término 
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não é necessariamente definido. Projecto pode ser composto por vários 

subprojectos, mas com princípios e fins bem definidos. 

Resolvida a questão de terminologia e de conceitos, agrupa-se os 

projectos da OMCV em cinco programas estruturantes os quais 

corresponderam às actuações desta associação, da década de oitenta à 

actualidade. 

6.3.7.1. Programa de Desenvolvimento Comunitário 

Promover a independência económica da mulher, inclusive no trabalho e 

erradicar a carga persistente e crescente dos causadores da pobreza feminina, 

combatendo as causas estruturais da pobreza com reformas das estruturas 

económicas, de modo a assegurar a todas as mulheres, incluindo as das zonas 

rurais, igualdade de acesso, como agentes vitais do progresso, aos recursos 

produtivos, às oportunidades e serviços públicos (Declaração de Beijing, Art. 

26º). 

 

Em 1995, Cabo Verde participou na IV Conferência Internacional sobre 

as Mulheres, realizada em Beijing e adoptou a Declaração e o Plano Mundial 

de Acção para as Mulheres cujos objectivos fundamentais foram a prevenção 

para reduzir a maternidade precoce e a paternidade irresponsável, promover os 

rendimentos das famílias chefiadas por mulheres e erradicar todas as formas 

de violência contra a mulher. 

A OMCV tem constituído numa grande parceira do Governo na 

dinamização e a implementação de programas que visam objectivos 

promotores da melhoria das condições de existência da mulher. Paralelamente 

aos programas de saúde, de educação, formação profissional, do micro-crédito, 

entre outros “a OMCV intervém directamente em acções de desenvolvimento 

comunitário” (Presidente da OMCV, em entrevista, 2010). Segundo a 

Presidente, consistem em acções direccionadas para todos os membros da 
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comunidade no sentido de promover a união e ajuda mútua para a posse 

colectiva de certos bens essenciais, quer no domínio da produção, da higiene, 

da saúde e da garantia de bens e serviços. Construções de casas de banho, 

casas económicas, sentinas públicas, chafariz, pocilgas, são alguns exemplos 

de intervenção comunitária, para além de acções de informação, sensibilização 

e formação profissional dirigidas para comunidades. 

Das acções da OMCV de maior impacto comunitário destacam o 

combate ao analfabetismo e a fundação de jardins infantis, libertando as 

mulheres para actividades de desenvolvimento pessoal, como é reconhecido 

internacionalmente (INE, 2008, p. 9): 

 
Esta organização deu um grande contributo na diminuição do analfabetismo no 

seio das mulheres e para a melhoria da situação das crianças, especialmente 

no meio rural onde teve um papel decisivo na criação dos jardins. 

 

O grande problema das acções de desenvolvimento comunitário é que 

avultam custos onerosos relativamente às capacidades orçamentais das ONGs 

e OMCV não foge a esta regra. Esta é uma realidade que coloca a OMCV 

numa situação de dependência e desafio permanente em relação aos 

financiadores e potenciais parceiros. O desenvolvimento comunitário é, com 

efeito, uma acção pedagógica estruturante e o alicerce que sustenta qualquer 

outra actividade educativa desenvolvida pela OMCV. 

 

6.3.7.2. Programa de Educação e Formação Profissional 

De forma a contribuir para o auto-sustento alimentar das famílias 

chefiadas por mulheres, sobretudo das comunidades mais afectadas pela 

pobreza e pelo desemprego, a OMCV elegeu a formação profissional como 



Estudo de Caso– Capítulo VI 

 

478 

uma das suas actividades estruturantes, sendo estas, na maioria, associadas 

ao micro-crédito. Com efeito, e segundo a 2010, Presidente (entrevista 2010), 

“criada em 1981, a OMCV tem como visão do bem estar-social, económico e 

cultural da mulher, das famílias e da sociedade em geral, através da defesa e 

promoção dos direitos da mulher.” A criação da OMCV e a sua razão de 

existência enquadra-se numa missão de contribuir para uma sociedade 

estruturada na democratização da bens culturais, políticos e económico, em 

que ser homem em mulher não constitua impedimentos, mas sim competências 

e capacidades para os usufruírem. Daí que a formação sempre foi e é a pedra 

basilar da OMCV, juntamente com o Governo e outras instituições, sob o lema: 

Formar para Empoderar. Neste sentido, a Presidente da OMCV (Em entrevista, 

2010) reitera os objectivos de ontem do OMCV com os de hoje: 

 
O objectivo da OMCV é apoiar as mulheres, em particular as do meio rural, no 

acesso ao crédito para actividades geradoras de rendimento e na formação 

profissional, para puderem garantir a sua auto-sustentabilidade, dela e das 

famílias, pois é no meio rural onde se encontra mais mulheres chefes de 

família. 

 

Ajustados aos diferentes públicos-alvo feminino, ao interesse das 

mulheres, ao diagnóstico de áreas que garantam maior sustentabilidade e, 

ainda, à disponibilidade dos financiadores, a OMCV desenvolve acções de 

formação e capacitação profissional, visando criar as condições básicas para o 

empoderamento da mulher. Como já se teve ocasião de sublinhar neste 

trabalho, a precariedade da situação da mulher que ainda se mantém em Cabo 

Verde, está relacionada, entre outros factores, com a dependência económica, 

emocional e psicológica em relação ao sexo masculino, fruto do desemprego 

que a atinge e déficts de capacidades suficientes de auto-emprego gerador de 
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riquezas, apesar de avanços significativos. Aliás de acordo com dados as 

mulheres têm dominado o sector informal da economia cabo-verdiana, através 

de pequenos empreendimentos. 

Assim, a OMCV soma em variedade e quantidade um amplo leque de 

acções de formação profissional, beneficiando, essencialmente, jovens e 

mulheres chefes de famílias rurais e urbanas em situação de desemprego e da 

procura do primeiro emprego. Áreas como corte e costura, rendas e bordados, 

tecelagem, culinária, cabeleireira, olaria, telefonista e recepcionista, beleza e 

estética, artesanato, gestão de pequenos negócios, empreendedorismo, 

doçaria e licores, panificação, criação de animais, manipulação de alimentos, 

monitora de infância, micro-crédito, são alguns importantes exemplos de áreas 

de formação e de capacitação que a OMCV tem desenvolvido. 

O que existe de essencial nesses programas é a dimensão educativa a 

que se associam. A educação para a auto-estima, auto-valorização e a auto-

suficiência são aspectos que têm vindo a ganhar grande relevância nas 

comunidades aonde a OMCV vem intervindo. O testemunho de uma 

beneficiária (GF-2012) elucida este papel: 

 
A OMCV mostrou-me que eu podia tocar a minha vida e a dos meus filhos para 

frente. O meu primeiro emprego, o meu primeiro ganha-pão, foi a OMCV que 

me preparou. (…) Fomos um grupo que recebemos formação para trabalhar 

com crianças. Abrimos um jardim em minha casa, recebemos todo apoio da 

OMCV e até hoje é a minha profissão. A OMCV mostrou-me uma solução e 

hoje, com os meus próprios meios, faço o curso de Educadora de Infância. 

Estou caminhando com os mues pés, uma bengala não é vital para mim. 

 

O empoderamento não é só económico é, sobretudo altitudinal, 

comportamental e mental, voltado para as competências sociais. Juntamente 

com outras associações governamentais e não-governamentais que já se 



Estudo de Caso– Capítulo VI 

 

480 

mostrou neste trabalho, a OMCV tem trabalhado com comunidades em 

campanhas de sensibilização. 

 

6.3.7.3 Programa de Saúde Reprodutiva 

O programa é centrado essencialmente na educação para a mudança de 

comportamentos, a partir de uma estratégia de articulação e coordenação com 

outras instituições públicas e privadas que actuam na área da educação para a 

saúde. A OMCV, sem prejuízo à sua agenda própria no domínio da Saúde 

Reprodutiva, faz parte da Estratégia Nacional e Comunicação para Mudança 

de Comportamento (CMC/SR), um programa multisectorial, em que fazem 

parte o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Direcção Geral da 

Juventude e várias ONGs. Trata-se de uma estratégia que tem em 

consideração a estrutura demográfica, a vulnerabilidade sócio-económica e as 

práticas culturais do país, conforme ilustra o quadro 26, visando a eficácia das 

intervenções. Nota-se, entretanto, que cada vector de intervenção reclama a 

educação para a mudança de mentalidades que estigmatizam, discriminam e 

tecem hierarquias baseadas nas relações género. “Daí a pertinência da 

integração da OMCV em programas do tipo, cuja estratégia de contacto directo 

com as pessoas junto das suas comunidades e consequente nível de 

confiabilidade conquistada, aumenta o índice da passagem das mensagens” 

(Ângela Cardoso, em entrevista, 2010). 

 

Quadro 26 Indicadores da vulnerabilidade sócio-económica e cultural da mulher 

TAXA DA 
POPULAÇÃO 

JOVEM 

POPULAÇÃO 
ALFABETIZAÇÃO 

POBREZA DESEMPREGO 
PREVALÊNCIA 

HIV 

54% menos 20 
anos 

Mulheres = 47,4% 
Homens = 63,1% 

48% de pobres 
são mulheres 
 

Idade 15-24 
anos: 
 

Mulheres: 
223 = 55,9% 
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52% de 
trabalhadores 
no sector 
informal são 
mulheres 

18,3% Homens 
 
25,5 % 
Mulheres 

Homens: 
176 = 44,1% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE, Censo 2010 

   

De acordo com o Documento de Apoio ao I Encontro Nacional de 

Quadros Femininos (182, pp.70-89), com o Ministério da Saúde e Assuntos 

Sociais, o relacionamento da OMCV foi sempre favorável, tendo sido membro 

da Direcção do Projecto Programa Maternal Infantil e Planeamento Familiar 

(PMI/PF), o primeiro Programa da Saúde Reprodutiva e Protecção da Saúde 

Infantil em Cabo Verde, após 1975. Com efeito, a OMCV assumiu o Programa 

da Saúde Sexual e Reprodutiva desde a primeira hora da sua existência, 

responsabilizando-se para as actividades de informação, sensibilização, 

acompanhamento personalizado e distribuição gratuita de Kits de saúde, ciente 

que a maternidade foi tradicionalmente um factor que agiu a desfavor da 

mulher. Segundo o mesmo documento: 

 
Programas conjuntos de sensibilização têm sido levados a cabo no sentido de 

levar mulheres a beneficiarem-se dos cuidados que lhe são postos à 

disposição.Por outro lado, tem havido igualmente campanhas de educação 

sanitária, divulgação por todos os meios dos problemas ligados à vacinação, às 

grávidas, à criança (p. 88). 

 

Pesa a falta de arquivos estatísticos referentes à intervenção da OMCV 

no domínio da Saúde Sexual e Reprodutiva, enquanto vigorou o Projecto 

PMI/PF, mas testemunhos verbais e textuais comprovam o impacto das acções 

desta organização (na altura organização de massa) na mudança do conceito 

da maternidade e de planeamento familiar. Por outro lado, inequívoco é o 

pioneirismo da OMCV nas campanhas de sensibilização junto da população 
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feminina cabo-verdiana para a necessidade do controlo da natalidade, visando 

o seu progressivo empoderamento e afirmação sócio-económica e cultural. 

Com efeito, como confere os dados estatísticos do Hospital Agostinho Neto da 

Praia, referentes aos anos 1982 e 1983 (Quadro 27), é notória a redução do 

número de partos por mulher. Trata-se de um inequívoco impacto positivo das 

campanhas de informação e educação para o planeamento familiar feitas pelo 

PMI/PF, em que a OMCV deu o seu corpo, voz e profissionalismo. 

 

Quadro 27- Média de Gestação e de Partos por Grupos Etários 

IDADE 
 1982 1983 

 GESTAÇÃO PARTOS GESTAÇÃO PARTOS 

Até 19ª  1,2 1 1,2 1,1 

20-24  2,1 2 1,9 1,9 

25-29  3,2 3,2 3,3 3,3 

30-34  5 4,5 5 4,75 

35-39  5,8 5,7 6,5 6,3 

40 A  8,8 8,9 8,8 9,02 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Maternidade do Hospital Agostinho Neto 

(1982-1983) 

 

Tarefa árdua e determinada, logo no período pós independência em que 

a mentalidade herdeira do colonialismo, marcada pelo forte poder da religião 

católica, forma de estar e de ser machista e, ainda, na crença na maternidade e 

na paternidade como fonte de produção de riqueza, constituíram em uma 

grande barreira a vencer e que custou repúdio, quer da Igreja, quer dos 

homens e das mulheres mais fiéis aos princípios do catolicismo. 

 
Tal como nas sociedades onde a agricultura é ocupação dominante, há desejo 

de ter muitos filhos, porque podem ser utilizados como mão-de-obra desde 

pequenos, porque os pais necessitam dos filhos para garantia duma velhice 
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segura e ainda porque a mortalidade infantil é elevada (Encontro nacional 

sobre a problemática social da mulher cabo-verdiana, 1984, p 106). 

 

Justifica-se, assim, na década de 80 uma taxa de natalidade muito 

elevada, associada a uma taxa de mortalidade também alta, traduzidas numa 

média de crescimento da população anual à volta de 2,7%, e de intervalos 

muito curtos entre as gestações por cada mulher, prendendo esta em 

actividades domésticas não geradoras de rendimento. 

Continua o citado documento a contextualizar a priorização do OMCV de 

um programa direccionado para a Saúde Sexual e Reprodutiva (p.106), 

asseverando que: 

 
(…) a ignorância e a dependência económica da mulher em relação ao homem 

aliada a uma instabilidade da sua vida familiar, estão também na base de 

grande número de gravidez. A Religião, com o seu lema “crescei e multiplicai-

vos”, ajudou a cimentar todos estes factores, constituindo desde sempre um 

dos principais óbices à aceitação dos métodos de contracepção. 

 

Esta realidade continua a persistir e a OMCV mantém com outros 

desafios o seu trabalho educativo. Sobretudo, nos meios mais vulneráveis 

económica e culturalmente, costuma haver mulheres que fazem do acto de se 

engravidarem e ter muitos filhos uma forma de conservar e de assegurar um 

parceiro, subordinando-se a ele económica, emocional e socialmente. 

Ademais, convencer as mulheres para o uso de práticas anticoncepcionais foi 

nos anos oitenta do Século passado o grande bloqueio que a OMCV teve de 

enfrentar na implementação do seu programa, com o agravo da maldição por 

parte da Igreja Católica e o receio dos fiéis imbuídos de princípios cristãos. De 

salientar que o uso de métodos contraceptivos continua a merecer a 

condenação do Vaticano e o uso do preservativo só passa a ser 
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moderadamente aceite pela Igreja Católica muito recentemente, com o 

pronunciamento favorável do Papa Bento XVI, admitindo que o uso de 

preservativos é justificado “em certos casos”, especialmente para reduzir o 

risco de contaminação pelo vírus da AIDS (Seewald, 2010). Se contrastar os 

dados da tabela 21, referentes aos anos 1982/1983 com os do QUIBB (2006), 

realizado pelo INE, depara-se uma mudança muito positiva e, assim, 

dimensionar o impacto dos programas multissectorial da Saúde Reprodutiva, 

como se aludiu no princípio deste texto. Uma mudança positiva não somente 

no controlo da natalidade, com impactos no número de filhos por mulher numa 

evolução descendente, traduzidos numa média de 8 filhos por mulher em 

(1980) para uma média de 3,4 (2010), mas também, uma consciencialização 

progressiva quanto aos cuidados de saúde durante a gravidez, representando 

uma taxa de 93,8% de mulheres que fizeram o pré-natal, sendo 93,6% no meio 

urbano e 93,9% no meio rural (INE, QUIBB, 2006 e Perspectivas 

Demográficas, 2000/2020). 

 

Tabela 21 - Média de Reprodução por Grupos Etários no ano 2006 

IDADE 
Mulheres que tiveram nado vivo 

Total Urbano Rural 

Menos 15 0,5 0,4 0,6 

15-19 7,6 7,4 7,8 

20-24 7,6 7,4 7,8 

25-29 14,9 15,5 14,3 

30-39 12,8 12,2 13,5 

40+ 1,2 0,4 1,9 

Total Geral 7,6 7,4 7,8 

Fonte: INE dados do QUIBB 2006. 

 

Constata-se da análise das tabelas uma taxa regressiva da taxa de 

fecundidade, enquanto, que, a gravidez precoce é cada vez mais preocupante. 
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Tabela 22 - Índice Sintético de Fecundidade (Filhos por Mulher) 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 4,0 3,94 3,88 3,82 3,76 3,7 3,64 3,58 3,52 3,46 3,40 

Fonte: INE, Perspectivas Demográficas, Cabo Verde 2000-2020. 

 

Os resultados foram acima das expectativas, sendo os resultados reais 

do índice de facundidade em Cabo Verde ilustrados na tabela 23 

 

Tabela 23 - Evolução da média de filhos por mulher 1990-2010 

Ano Número médio de filhos por mulher 

1990 5,5 

2000 4.0 

2005 2,9 

2010 2,6 

Fonte: RGPG, 1990-.2000; INE :2005-2010 

 

A maternidade precoce continua a demandar cuidados e uma forte 

intervenção multissectorial, no âmbito da educação cuja acção da OMCV se faz 

presente em todos os programas da Saúde Reprodutiva lançados pelo 

Governo. Por outro lado, as doenças sexualmente transmissíveis, com 

incidência para o HIV/SIDA, constituem um dos grandes problemas da saúde 

pública e que a OMCV, numa acção em rede, tem vindo a desenvolver o seu 

programa educativo, com uma metodologia de contacto directo com as 

comunidades. 

 
A nossa preocupação é passar a mensagem, agir na prevenção, conquistar 

confianças para depois fazer abordagens personalizadas. Atraímos as 

populações das comunidades-alvo através do batuque. Sim o batuque é o 

recurso que tem nos dado resultados extraordinários, pois atrai adultos, jovens, 

crianças, homens, mulheres, pessoas sãs e pessoas doentes, mais pobres, 

menos pobres (…) enfim todos aqueles que desejamos que escutem as 
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mensagens. A OMCV tem batucadeiras nas bases, preparadas para este tipo 

de trabalho. (…) Vamos sempre acompanhadas das batucadeiras. As letras da 

música trazem mensagens sobre a SIDA, maternidade precoce, droga, 

violência baseada no género, etc. Depois de uma sessão de batuque 

aproveitamos para conversar, distribuir materiais como desdobráveis, 

preservativo, pílula, etc. (…) As nossas conversas têm sempre um suporte 

visual ou audio-visual, como cartazes, filmes, teatro, etc. (…) Falamos em 

crioulo e numa linguagem terra-terrra (Ângela Cardoso em entrevista, 2010). 

 

 
6.3.7.4 Programa do Micro-crédito 

Na opinião da Presidente da OMCV (Idalina em Freire, em entrevista 

realizada para esta investigação), o programa micro-crédito tem como objectivo 

apoiar as mulheres, em particular as do meio rural, no acesso ao crédito para 

actividades geradoras de rendimento e na formação profissional, para puderem 

garantir a sua auto-sustentabilidade, dela e das famílias, pois é no meio rural 

onde se encontra mais mulheres chefes de família. 

Esta decisão parte do diagnóstico de um quadro de graves 

dispararidades entre a mulher e o homem observados em 1990, altura em que 

a OMCV incia as suas primeiras acções no micro-crédito, prevalecentes no ano 

2000, como ilustra os indicadores resultantes dos Censos de 1990 e de 2000, 

realizados no país pelo INE (Tabela 24). 

 

Tabela 245 Evolução da situação sócio-económica da mulher 1990 a 2000 

População feminina População economicamente activa 
Agregado 

familiar 

1990 2000 1990 2000 
Chefiado por 

mulher 

Urbana Rural Urbana Rural Mulher Homem Mullher Homem 1990 2000 

45,9 % 51,1% 53,7% 46,1% 
25,0 
% 

47,8% 38,6% 42,3% 38,3 40,1 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE (2010). 
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A essas vulnerabilidades ilustradas na tabela, acrescenta-se a baixa 

instrução nas mulheres, com idade compreendida entre os 15 aos 49 anos, 

cuja taxa se mantém elevada com uma cifra de 19,6% para mulheres e 9,8% 

para o o homem, segundo os dados do Censo 2000. Os dados evidenciados ao 

longo deste trabalho traduzem evidências que em Cabo Verde, as mulheres 

são as que têm menos emprego, as que são menos alfabetizadas (acima dos 

40 anos), as que ganham menos, as mais pobres e as que assumem maior 

peso da família. 

É nesse quadro, que a OMCV em linha com a sua visão de defender e 

promover os direitos das mulheres, relativamente à participação e plena 

integração social, económica e política, introduz desde 1990 o micro-crédito, a 

partir de fundos perdidos diversos, disponibilizados por organismos 

internacionais parceiras. Observa-se, entretanto, que a actuação da OMCV 

nessa década, é desorganizada e não articulada com a forma de fazer dos 

intervenientes no domínio. Reconhece-se visão da organização no âmbito do 

micro-finanças bem como o seu próprio processo evolutivo. Com efeito, para 

além dos créditos se sujeitarem às regras específicas dos fundos, a falta de 

experiência neste domínio desviava o micro-crédito da sua necessária 

dimensão comercial e empreendedora, o que prejudicou a criação de um fundo 

próprio, imprescindível para a geração de autonomia do programa que pudesse 

ter tido um efeito multiplicador das ofertas. 

A partir de Março de 2000 a OMCV dá sinais de uma experiência 

consolidada e inicia o micro-crédito de forma mais organizada, integrando nas 

suas intervenções os princípios e regras do micro-finanças, demonstrando a 

consolidação da experiência e aquisição da autonomia no sector, tendo para 
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isso aderido ao Comité de Pilotagem criado em 1999 pela Plataforma das 

ONGs. O Comité visava coordenar as actividades dos membros (MORABI fez 

parte juntamente com a OMCV), desde a captação e a distribuição dos 

recursos, capacitação de agentes à supervisão do controlo dos riscos e da 

sustentabilidade do micro-crédito. 

Com duas décadas e meia de evolução, o programa tem hoje 

abrangência nacional, dirigido para “as pessoas que regra geral não têm 

acesso ao crédito e à qualificação profissional, frequentemente não estão aptas 

a participar em muitas actividades geradoras de rendimento que estimulam o 

investimento e o crescimento” (Presidente OMCV, em entrevista, 2010). 

Nota-se como um dos aspectos evolutivos do micro-crédito praticado 

pela OMCV, a integração da abordagem género associada à estratégia da luta 

contra a pobreza e ao empoderamento das famílias mais desfavorecidas. Diga-

se, uma política de caminhar juntos (homem e mulher), como explica a 

coordenadora do Programa na OMCV. Entretanto, como se pode conferir na 

tabela 25 as mulheres continuam sendo as principais beneficiárias da OMCV, 

consumindo 85,5% dos créditos concedidos em 2009. 

 

Tabela 25- Créditos concedidos pela OMCV 2009-2012 

 
Ano 

Nº de Créditos Montante Total 

Homens Mulheres Homens Mulheres Empréstimos Montantes 

2009 164 876 19.455.000$ 67.027.300$ 1.040 86.482.300$ 

2010 107 661 11.910.140$ 54.440.000$ 768 66.350.140$ 

2011 132 946 12.463.000$ 78.914.926$ 1.078 91.377.926$ 

2012 105 781 12.573.000$ 57.715.200$ 886 70.288.205$ 

Total 508 3264 36.966.595$ 197.772.856$ 3772 314.498.571 

Fonte: OMCV, Outubro 2012. 
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Constata-se coerência nas acções da OMCV relativamente à aplicação 

dos princípios do micro-crédito. Na verdade, parte-se da concepção do micro-

crédito enquanto ferramenta de luta contra a pobreza, dos dados estatísticos 

que não suscitam dúvidas quanto à situação da mulher cabo-verdiana, 

enquanto a mais afectada pelo desemprego, a que constitui a menor taxa de 

mão-de-obra assalariada no país, que aufere os salários mais baixos, as 

menos alfabetizadas e menos informadas, logicamente, as mais pobres. Deste 

cenário concreto, o desafio foi sempre de montar estratégias que permitam 

abranger aos que mais necessitam. 

Em termos estratégicos, a OMCV dimensiona o seu programa de micro-

crédito em três dimensões fundamentais, na sequência do seu 

amadurecimento, experiência capitalizada na área e credibilidade ao nível dos 

seus parceiros, assim caracterizadas:  

 Ferramenta de luta contra a pobreza, através da criação de 

oportunidades económicas para os grupos e as pessoas mais 

vulneráveis. 

 Promoção do desenvolvimento de unidades empresariais em Cabo 

Verde. 

 Apoio e assessoria no processo de transformação de micro 

empresários a pequenas e médias empresas. 

Atingir estas metas implicam práticas metodológicas específicas do micro-

finanças que visam, por um lado, gerar a capacidade de reembolso dos 

créditos, por outro lado, a promoção do desenvolvimento sustentável, quer dos 

beneficiários, quer comunitário. 
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As características destas práticas, segundo o manual do crédito seguido 

pelos agentes de crédito da OMCV e das observações feitas no terreno, 

resumidamente são: 

 Trabalho directamente com a comunidade. Os agentes visitam as 

comunidades e bairros mais pobres, em missão exploratória, informativa 

e de sensibilização. Nestas sessões não ocorrem inscrições e ou 

assunção de compromissos. Os potenciais beneficiários dirigem, na 

qualidade de clientes à sede para fazerem as suas candidaturas, 

 Procedimentos simples. Os potenciais clientes do micro-crédito 

são pessoas pouco letradas e não habituadas a lidar com requerimentos 

e concursos. Assim, os procedimentos são facilitados ao máximo de 

forma a não inibir os que procuram micro-crédito na OMCV. 

 A concessão dos créditos, após os tramites formais, é rápida e  de 

curto prazo. Varia entre duas a quatro semanas ao máximo, de forma a 

cumprir a sua missão, em tempo útil e com eficácia, de forma a permitir 

ao cliente oportunidade de aceder ao crédito. 

  Eliminação das garantias formais aplicadas nos bancos e outras 

instituições financeiras. O aval solidário e a idoneidade do cliente 

reconhecida na sua comunidade são as garantias alternativas aplicadas 

pela OMCV, como garantias de reembolso. O aval solidário é muito 

aplicado no meio rural, quando existe um projecto colectivo, sendo cada 

um dos beneficiários mutuamente responsáveis pela boa gestão do 

crédito e o seu consequente reembolso. 

 Estudo de viabilidade do projecto. A OMCV não promove micro-

empresas que à partida não oferecem garantias de sustentabilidade. 
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Nestes casos o potencial cliente é orientado para um projecto que 

oferece, à partida, mais garantias. Por outro lado, pratica o crédito por 

etapas progressivas. 

Como afirma um agente de crédito “iniciar com grandes 

empreendimentos raramente leva ao sucesso e requer grandes investimentos 

por meses e às vezes anos”. Assim, a prática é iniciar-se com empréstimos de 

baixos montantes que se vai evoluindo aos poucos para créditos maiores. Uma 

ex-cliente da OMCV faz questão de sublinhar com orgulho (GF, 2012): 

 
O meu primeiro crédito foi a OMCV que me deu e foi no valor de 20.000$00. 

Criei o meu negócio de pastelaria (…) este foi crescendo e os meus créditos 

também. Hoje sou cliente directa da Caixa Económica de Cabo Verde, porque 

tenho a minha empresa como garantia. 

 

A modalidade de reembolso em pequenas prestações e de frequências 

semanais, quinzenais ou mensais é a forma que a OMCV adoptou para lidar 

com clientes que não têm prática e vivências com negócios. Com esta prática 

controla-se os riscos para ambas as partes. As taxas de juros são baixas e 

atractivas, não excedendo 2% sobre o capital de giro (valores necessários para 

a empresas precisam para fazer andar os seus negócios. Relações amistosas 

entre os clientes, os agentes de crédito e outros técnicos do OMCV, mesmo em 

relação à adaptação dos horários ás especificidades laborais, familiares e 

geográficas dos clientes são fundamentais para dar ao programa um cariz 

pedagógico relevante. 

Embora a OMCV não tenha conseguido ainda atingir a sua meta em 

relação ao programa micro-crédito, já dispõe de um fundo que lhe permite 

atender uma demanda significativa.O micro-crédito concedido pela OMCV tem 

sido canalizado para diversas áreas, sendo o comércio informal a que tem tido 
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maior expressão em termos de números de pedidos e de concessões. Outras 

áreas como a carpintaria, pesca, agricultura, costura e bordados, pastelaria, 

panificação, ciber-cafés, transportes, aviário, entre outros, têm sido também 

beneficiárias de crédito da OMCV. 

Para levar adiante o Programa que se caminha pela autonomia e auto 

sustentabilidade tem contado com parcerias importantes do CSS-SIDA, 

Cooperação Bilateral, Cooperação Multilateral, Governo, instituições públicas e 

privadas, MCA, Ministérios e Plataforma das ONGs, Millenium Challenge 

Account, entre outros. 

Um dos últimos projectos da OMCV em matéria do micro-crédito e que 

se destaca pela sua originalidade e eficácia esperada, mas também pela visão 

é o intitulado Projecto de Remessas de Emigrantes como Recurso ao 

Desenvolvimento cujo objectivo é melhorar a utilização das remessas 

emigrantes, sobretudo na promoção sócio-económica das mulheres chefes de 

família. O projecto começou a ser implementado desde Agosto de 2009, com o 

financiamento das Nações Unidas no âmbito da iniciativa conjunta para 

desenvolvimento.A principal actividade do projecto é a implementação de um 

sistema piloto de micro-crédito, com recursos dos emigrantes e fundos 

externos, para impulsionar a poupança e a utilização de parte destas remessas 

em actividades produtivas. Em termos de recursos humanos, trabalha com um 

staff permanente de 16 técnicos capacitados para actuarem na área, tendo em 

conta as especificidades do público-alvo (tabela 26). 

 

Tabela 26- Funcionários da OMCV que actuam no micro-crédito na cidade da Praia 

Nº TÉCNICOS 

11 Agentes de crédito 

1 Agente de micro-crédito 
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1 Contabilista 

1 Tesoureiro 

1 Operador do banco de dados 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da OMCV (2012). 

 

Com esse corpo técnico toda a assistência necessária, informação, 

sensibilização, apoio técnico na elaboração dos projectos, controlo dos fundos 

e prestação de contas, viabiliza o mais novo Programa da OMCV cujas 

finalidades são, em última instância educativas. 

 

6.4 Associação Cabo-verdiana para a Protecção da Família 

(VERDEFAM) 

 

 

6.4.1 História e ideologia 

 A Associação Cabo-verdiana para a Protecção da Família (VERDEFAM) 

é uma organização não – governamental, sem intenções lucrativas, fundada 

em Março de 1995, na cidade da Praia, com o intuito de reforçar o Governo 

outras organizações não-governamentais na promoção da saúde pública. Em 

sua origem, a ONG agregava um grupo de activistas sociais, constituído por 

homens e mulheres que tinham em comum a ideologia de que a 

sustentabilidade económica, social, politica e cultural de uma nação alicerça-se 

na família. O grupo depositou a fé e defendeu a ideia da transversalidade de 

famílias saudáveis a todo o processo e paradigma de desenvolvimento 

sustentável que um país pode aspirar. A esta ideologia está patente a marca da 

instituição, através da simbologia de cores, em que o verde é representativo da 

sustentabilidade e a laranja simboliza a igualdade e a equidade de género, 
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também traduzidas nas formas horizontais do logo, representativas da 

horizontalidade e partilha de poderes e obrigações na família. 

 A vice-presidente da VERDEFAM (2015) caracteriza o grupo de 

cidadãos fundador da organização da seguinte forma: 

 
Um grupo de cidadãos provenientes de organizações ligadas à promoção e 

defesa dos direitos da mulher e da criança. A sua criação, foi incentivada pela 

necessidade de se promover as boas práticas no que à Saúde Sexual e 

Reprodutiva, incluindo o Planeamento Familiar, diz respeito. 

  

A ONG aloja a sua missão no bem-estar das famílias, a partir da fruição dos 

seus direitos sexuais e direitos reprodutivos, segundo a Presidente da 

VERDEFAM, (Em entrevista, 2013): 

 
Os direitos sexuais porque são os que garantem a toda e qualquer pessoa, 

independente do seu sexo, idade ou condição social, viver a sua condição 

social. Enquanto os direitos reprodutivos compreendem o direito básico de todo 

o casal, solteiro ou casado ou qualquer outro tipo de relação conjugal, de 

decidir de forma livre e responsável sobre o número de filhos que deseja ter, o 

momento mais favorável para os ter e o espaçamento entre a maternidade ou 

paternidade […], usufruir esses direitos fundamentais da famílias associam-se 

ao direito da informação e é esse o papel da VERDEFAM. 

  

 A ONG está filiada na Plataforma das ONGs, sendo membro do 

Conselho Directivo, órgão que tem por mandato “dirigir, coordenar e dinamizar 

as actividades da Plataforma,” sendo responsável pelo cumprimento dos seus 

estatutos e admissão de novos membros. Tem a função no Conselho de 

tesoureiro, desempenhado pela sua Vice-presidente, Edelfride Almeida, eleita 

em Dezembro de 2012. A filiação da VERDEFAM na Plataforma das ONGs, 

parte da visão da organização relativamente ao imperativo da unidade, da 

articulação, do diálogo e de sinergias das ONGs sediadas no país, na defesa 
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dos seus ideais humanitários. Como assegura uma técnica da Plataforma das 

ONGs de Cabo Verde, em entrevista exploratória (2010) “união faz a força”. 

 A VERDEAFAM, para além de ser parte da Federação Internacional 

para o Planeamento Familiar (IPPF) é, também, membro do Comité 

Permanente de Coordenação de Combate à SIDA (CCS/SIDA). O CCS/SIDA é 

órgão responsável para coordenar e implementar a política global do Governo 

de Cabo Verde, em matéria de luta contra a SIDA, bem como dar 

acompanhamento de todos os programas sectoriais desenvolvidos em Cabo 

Verde sobre a Problemática. VERDEFAM faz parte deste órgão multissectorial, 

presidido pelo Primeiro-ministro, como ilustra a figura 19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 Membros do CCS/SIDA do qual VERDEFAM é membro 
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Fonte: Comité de Coordenação do Combate à SIDA, Cabo Verde 

 

 De acordo com o Artigo 3º dos Estatutos da organização (1987), trata-se 

de uma organização sem qualquer tipo de orientação política, religiosa, sexual, 

bem como qualquer tipo de limitação física, é dotada de personalidade jurídica, 

de total autonomia financeira e a administrativa, sendo toda a contribuição dos 

seus associados baseada no trabalho voluntário. Imbuída dessa natureza, 

princípios e valores, a associação conta mais de 200 associados, de filiação 

espontânea, “movidos pelo sentimento solidário e vontade de disponibilizar 

parte do seu tempo útil e recursos para causas sociais, consoante os princípios 

e valores do IPPF” (Hermínia Conrado, em entrevista, 2013). Com efeito, as 

alíneas 2) e 3) do Artigo 3.º interdita a possibilidade dos associados 
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beneficiarem de qualquer remuneração financeira ou outro qualquer outra 

forma de ganho pessoal, seja durante ou depois da existência da 

organização.138 O princípio fundamental para ingressar como associado é, em 

primeiro lugar, concordar com os estatutos, e em segundo lugar, estar 

disponível para acções filantrópicas, compromissos assumidos no 

formulário/declaração de pedido de admissão, sujeito a apreciação e 

aprovação do Conselho Directivo Nacional (Estatutos, Art. 9º). 

Estatutariamente, integram a associação três categorias de membros, 

conforme ilustra a figura 20 

 

Figura 20- Categoria de Membros da VERDEFAM 

 

Fonte: Estatutos do VERDEFAM, 1987. 

  

Na defesa dos seus valores e provida da visão de qua a saúde sexual e 

reprodutiva requer serviços terapêuticos, informativos e preventivos de 

qualidade, a Associação trabalha em parceria e articulação com outras 

                                                 
138

 Os termos de participação dos membros na Associação são regulamentados pelo Artigo 18º 
dos seus Estatutos. 

Membros da 
VERDEFAM 

Honorários 

Artigo 12º 

Pessoas singulares ou 
colectivas que, de modo 
relevante tenham contibuido 
para a realização dos 
objetivos da associação. 

Efectivos 

Artigo 11º 

Pessoas singulares que 
aceitem os estatutos e 
contribuem para o 
engrandecimento da 
associação. 

Beneméritos 

Artigo 13º 

São pessoas singulares ou 
colectivas, isentas de pagamento 
de jóias, que pelos seus actos 
relevantes com a associação são 
membros. 
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instituições governamentais e não-governamentais. São valores da 

VERDEFAM: “A confidencialidade, a ética e profissionalismo, qualidade de 

serviço, igualdade de género, liderança, participação e transparência.” 

(Estatutos, artigo nº). 

A associação tem a sua seda na cidade da Praia, ilha de Santiago, mas 

conforme enuncia o Artigo 2.º dos seus Estatutos a sua actuação é de âmbito 

nacional “podendo abrir delegações em qualquer ilha do país.” Assim, tem 

representações em S. Vicente, Sal, Ribeira Grande de St.º Antão e no Fogo. 

Para além disso e de forma a ampliar a sua intervenção social, recentemente, 

com financiamento do Fundo Global, a VERDEFAM adquiriu, segundo a vice-

Presidente em entrevista (2015): 

 
Dois postos móveis de apoio à Saúde Reprodutiva, um para dar cobertura à 

parte Norte da ilha de Santiago e outro para a ilha de S. Vicente. Estes postos 

móveis permitem que a Associação desenvolva actividades nos meios rurais, 

atendendo desta forma às necessidades das populações mais carenciadas. 

  

 Com 35 anos de existência, a VERDEFAM tem trabalhado na 

informação, sensibilização, apoio psicossocial, atendimento clinico e de 

aconselhamento, bem como de empoderamento dos jovens em situações de 

risco, nomeadamente os infectados com o Viris do HIV/SIDA, os profissionais 

de sexo, os toxicodependentes, etc. Associa o serviço gratuito ao sujeito a 

cobrança, dependendo da idade do utente e natureza do serviço prestado. 

Existe muita crítica relativamente à cobrança dos serviços clínicos da 

VERDEFAM, como se depreende do seguinte comentário de uma jovem utente 

(Opinião- Grupo Focal. 2013): “Disseram-me que VERDEFAM dá consultas em 

Palmarejo. Eu fui lá e disseram-me que eu tinha que pagar 2.000$00. A 
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doutora passou-me ecografia eu não fiz porque não tinha dinheiro para pagar.” 

Sobre este assunto, esclarece a vice-Presidente (2015):  

 
Apesar de nem todos os serviços serem gratuitos, o custo para os utentes é, de 

forma geral, inferior ao praticado por outras clinicas. […] Como não recebemos 

subsídios directos do Estado, temos que criar mecanismos que suportem os 

custos fixos com o pessoal. 

 

Existem indicadores, todavia, que o atendimento clínico na clinica do 

VERDEFAM é especializado, célere, humanizado e sem qualquer tipo de 

discriminação social, integrando o aperfeiçoamento e alargamento das 

intervenções no leque de desafios que a instituição visa perseguir.  

 

6.4.2 Objectivos e Finalidades 

A VERDEFAM é a única ONG em Cabo Verde, cujo objecto é precisamente 

trabalhar para a protecção da família, na vertente da saúde sexual e 

reprodutiva, das infecções sexualmente transmissíveis, enquanto direito 

humano fundamental, na procura do equilíbrio entre as populações do mundo e 

de Cabo Verde, em particular (Orlanda Ferreira, 2011)
139

. 

  

A VERDEFAM, ao longo da sua existência, os seus Estatutos têm 

sofrido alterações substanciais, mas sem se afastar dos seus objectivos, 

finalidades e missão. É inquestionável a importância da estabilidade dos 

objectivos de uma organização, sobretudo, de uma ONG. Para além dos 

objectivos serem importantes indicadores de validade pública de uma 

organização, eles atraem associados, amigos e financiamentos. A 

VERDEFAM, através da sua missão, valores e princípios, tem assumido 

compromissos sociais que visam, particularmente, os direitos sexuais e 

                                                 
139

 Entrevista realizada no dia 27 de Março de 2011, na altura era Presidente da VERDEFAM. 
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reprodutivos, promovidos junto dos jovens, mulheres e homens, agindo na 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, com ênfase no VHS-SIDA 

e na promoção do planeamento familiar. A actuação da VERDEFAM é sempre 

em prol da sua missão central, a protecção da família, enquanto célula básica 

da sociedade. Afirma a ex-Presidente da VERDEFAM, (em entrevista, 2011) 

“Estrategicamente identificamos cinco componentes essenciais para fazer 

chegar a nossa intervenção: acesso, adolescentes e jovens, VIH-Sida, Aborto e 

o Adocacy. 

Tendo em conta a estrutura jovem da sociedade cabo-verdiana, 

acrescida dos conceitos, preconceitos e tabus sobre a liberdade sexual, a 

sexualidade e maternidade, é de se inferir que o campo de acção seja amplo, 

impondo acções por objectivos claramente definidos. Nesta senda, conforme o 

Artigo 4.º dos Estatutos da VERDEFAM (ob.cit, s/p), são os seguintes 

objectivos gerais perseguidos pela organização: 

 
a) Promover a família cabo-verdiana, sua valorização e defesa enquanto 

célula básica da sociedade e espaço essencial para a completa realização do 

indivíduo, com especial atenção à sua saúde sexual e reprodutiva; 

b) Advogar pelo direito humano fundamental de todas as mulheres, 

homens e jovens a fazerem escolhas livres e informadas no que se refere à 

sua própria saúde sexual e reprodutiva, e pelos meios para que possam 

exercer esse direito; 

c) Facilitar o acesso à informação, educação e serviços de saúde sexual 

e reprodutiva, tanto mediante a prestação directa aos cidadãos como através 

do encaminhamento destes a estabelecimentos de referência, sem levar em 

conta a idade, o sexo, o estado civil, a capacidade financeira, a etnia, a crença 

política e religiosa, a invalidez, orientação sexual ou qualquer outro factor que 

possa converter um indivíduo em objecto de discriminação; 

d) Assegurar que os serviços prestados pela VERDEFAM ou outras 

instituições parceiras sejam providos sem coerção, sem o uso de incentivos ou 

desencorajamentos de qualquer tipo e que nenhum serviço esteja condicionado 

à aceitação de outro; 
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e) Cooperar, na maior extensão possível, com agências governamentais, 

não-governamentais e internacionais, na execução do seu mandato em matéria 

da saúde sexual e reprodutiva. 

 

Com cinco objectivos gerais pode gerar impressão de dispersão das 

acções da associação, o que importa, todavia, é o grau de satisfação social e 

os resultados alcançados. Pela visibilidade que a instituição tem junto das 

camadas mais jovens, a medir-se pelas estatística dos que procuram a 

instituição leva-se a crer que tem vindo a cumprir os seus objectivos 

estatutários. Por outro lado, os dados estatísticos produzidos pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE,1998, 2005) tem revelado que Cabo Verde tem 

feito um esforço gigantesco nesta matéria e, sem dúvida, que a VERDEFAM é 

a ONG que mais tem focalizado as suas acções nos objectivos da SSR. De 

acordo com o Inquérito Demográfico e de Saúde Sexual Reprodutiva realizado 

em 2005 pelo INE, a taxa de prevalência contraceptiva em Cabo Verde é de 

57,1%, sendo das mais altas em África, e a taxa de prevalência do VIH/SIDA é 

de 0,8%, sendo das mais baixas do continente. Por outro lado, a assistência ao 

parto começa a ter indicadores expressivos, com 78%, sendo 32% de 

atendimentos feitos por médicos e 46% por enfermeiras. Ganhos ao nível do 

pré-natal também são animadores, apontando para 54% de grávidas com a 

primeira consulta do pré-natal antes dos quatro meses de gestação. Também o 

facto dos 100% dos inquiridos terem manifestado terem conhecimentos sobre o 

VIH/SIDA revelam que Cabo Verde está, cumprindo os Objectivos do Milénio 

(ODM) em matéria do SSR, sendo inegável o trabalho da VERDEFAM. 

Os objectivos gerais materializam-se em objectivos específicos, que 

segundo os Estatutos, artigo 4º são os seguintes: 
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 Divulgar, junto da população, os direitos da família e promover 

iniciativas eficazes de debate e sensibilização para os problemas e carências 

existentes, especialmente em relação à saúde sexual e reprodutiva; 

 Intervir no domínio da saúde sexual e reprodutiva, facilitando aos 

cidadãos uma escolha livre, responsável e planeada quanto ao número de 

filhos a ter; 

 Prestar, de forma generalizada, não discriminatória e não coerciva, 

informações e serviços adequados às populações não suficientemente 

atendidas, aos pobres e jovens, em particular no que concerne à fecundidade 

(incluindo os problemas de infertilidade), à educação sexual, à saúde sexual e 

reprodutiva e à prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST) e do 

VIH/SIDA, em conformidade com as normas, orientações e objectivos 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Federação 

Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF) e outros vigentes no País; 

 Promover acções que permitam prevenir e diminuir a interrupção 

voluntária da gravidez, principalmente, as de risco; 

 Promover acções de formação e reciclagem de técnicos vocacionados 

para a intervenção em áreas relacionadas com a família e a saúde sexual e 

reprodutiva; 

 Promover a participação comunitária nos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva;  

 Criar as condições necessárias à realização, com qualidade e eficácia, 

dos objectivos atrás referidos, nomeadamente através de acções de marketing 

social de serviços e produtos como forma de tornar perenes as acções de cariz 

social. 

 

Os objectivos específicos têm visibilidade e materialidade em acções 

que depois se transformam em resultados. A vice- Presidente da VERDEFAM 

(entrevista, 2015) revela-se satisfeita com os objectivos alcançados, qualitativa 

e quantitativamente ao admitir: 

 
A VERDEFAM já concretizou diversas iniciativas com sucesso na área da 

Saúde Sexual e Reprodutiva, nomeadamente, a criação de um Programa de 

Informação, Educação e Comunicação com um grande impacto junto dos 

adolescentes e jovens em idade escolar no qual, através de debates, acções 

de formação e de informação, os quais foram sensibilizados para a 

necessidade de escolhas conscientes através da adopção de atitudes e 

comportamentos responsáveis em relação à Saúde Sexual e Reprodutiva. 
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Ao observar as conquistas que a organização já se alcançou com os 

aspectos considerados desafios em 2011, infere-se que os objectivos da 

organização estão sendo alcançados.  

A quando da celebração do seu 16º aniversário a organização 

considerava como desafios, segundo a Presidente de então (em entrevista): 

 
Um dos nossos objectivos actuais é tornar a VERDEFAM membro de pleno 

direito da Federação Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF), a maior 

ONG Internacional nesta matéria e a maior parceira internacional da 

VERDEFAM; um segundo desafio é consolidar todas as actividades que já 

prestamos nas diversas ilhas ou municípios de Cabo Verde e alargar a nossa 

acção sobretudo para as ilhas de forte pendor turístico; Um terceiro desafio é a 

sustentabilidade da VERDEFAM, através do reforço dos serviços prestados 

através das Clínicas. Por último e não por ser menos importante, é o reforço do 

serviço de voluntariado no âmbito das prestações dos cuidados de saúde às 

camadas mais desfavorecidas. 

 

VERDEFAM conseguiu o seu objectivo de ser membro do Internacional 

Planned Parenthood Federation (IPPF), a 11 de Maio de 2014. Esta 

acreditação na Federação e que faz da ONG integrar o grupo das 170 

Associações de família, espalhadas por 180 países, e que compõem o IPPF, 

representa um marco histórico “que reflecte a certeza do dever cumprido 

expresso pelas inúmeras realizações e conquistas alcançadas desde a sua 

fundação em 1995.” (Entrevista, vice-presidente, 2015). Está em quatro ilhas e 

sete municípios dos pais, sendo quatro de forte pendor turístico (Praia, Sal, S. 

Vicente e Fogo), conseguiu montar uma clinica de especialidade na cidade da 

Praia, que dá consultas e faz análises clínicas no âmbito SSR, com grande 

fluência e cobrança de serviços, e, ainda, tem um grupo substancial de 

voluntários que actua nos meios de risco de fortes vulnerabilidades, como 

desta a vice-Presidente da organização (em entrevista, 2015): 
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No seio da nossa organização, temos um grupo de jovens que são os nossos 

principais vectores de divulgação – principalmente junto das camadas mais 

jovens. Também temos trabalhado com grupos especiais, nomeadamente os 

profissionais do sexo, os utilizadores de drogas injectáveis ou não, e os 

homossexuais, que são grupos de risco no combate à propagação do HIV-

SIDA. 

 

 

6.4.3 Público-alvo 

Creio que não existem grandes diferenças entre aquilo que é o objectivo último 

da VERDEFAM e os da MORABI e da OMCV. Todas as nossas organizações 

trabalham em prol do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida das 

mulheres e dos homens cabo-verdianos, mas cada um com a sua 

especificidade própria. [a nossa diferença reside no facto de termos a família 

como o público-alvo central] (Orlanda Ferreira, em entrevista, 2011). 

 

De acordo com a sua missão, princípios, valores e objectivos, a 

VERDEFAM actua com um público-alvo amplo, diversificado, heterogéneo, 

sem discriminação de género, condições sócio-económicas, religião, cultura, 

orientação política, social e outras. Como trabalha por objectivos, a 

discriminação positiva acontece naturalmente, na sequência dos resultados 

que se quer alcançar. Por outro, lado, sendo a população cabo-verdiana muito 

jovem, faixa etária mais atingida por enfermidades e outros problemas ligados 

à SSR, os jovens (homens e mulheres) acabam por ser um público privilegiado 

da organização. Por se tratar de uma instituição de cariz social, as camadas da 

sociedade cabo-verdiana com maiores vulnerabilidades sócio-económicas. A 

quadro 28  ilustra a tipologia do público-alvo da VERDEFAM, tendo em conta a 

sua missão. 

 

Quadro 28- Público-alvo da VERDEFAM 
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População 
jovem 

Pobreza
140

 
Infectados 

com 
HIV/SIDA 

Profissionais de 
sexo

141
 

Concentração 
populacional

142
 

30% -idade 
compreendida 
entre os 0-19 

anos
143

 

33% das 
famílias 

0,8%
144

 
 

Praia 61,5% 
S.Vicente 17,4% 

Santiago 56% 
Praia 26,9% 

0,3% Idade a 
partir 90 anos 

Meio rural 
44% das 
famílias 

atingidas pela 
pobreza. 

0,4% 1998 
 

Santa Cruz 8,6% 
S.Catarina 6.9% 

Sal 5,7% 

S. Vicente 15,6% 
S. Antão 8,9% 

Fogo 7,5 % 
 

Fonte: INE, 2005, 2007, 2010 

 

Tendo em conta os objectivos da VERDEFAM, o quadro 29 ilustra as 

intervenções da organização em diferentes públicos-alvo, escolhidas 

aleatoriamente entre o vasto leque de acções. 

Os beneficiários da VERDEFAM são amplos em número e em 

diversidade e sempre na lógica da solidariedade para os excluídos ou em vias 

de exclusão, atitude que lhe terá valido o prémio “Os melhores de Cabo Verde 

2014” na categoria de Solidariedade. 

 

 

 

Quadro 29 Amostra aleatória do público-alvo da VERDEFAM 

DATA ACÇÃO PÚBLICO-ALVO 

Dez.2011 
Formação em Saúde Sexual – Prevenção da 
Transmissão vertical do VIH 

Líderes activistas 
comunitários de santiago, 
S.Vicente, Sal, Fogo 

Nov.2011 
Despistagem anónima e voluntária do 
VIH/SIDA, despiste de diabetes, distribuição 

Abrangência geral sem 
qualquer tipo de 

                                                 
140

 QUIB (2007). 
141

 Estudos têm revelado que os profissionais de sexo, são na maior parte dos casos, mulheres 
jovens menores de 25 anos. Dados de 2011 da Cartografia e Estudo Sócio-Comportamental e 
de Seroprevalência do VIH/SIDA nas profissionais de sexo, apontam uma taxa de 5,3% de 
prevalência do VIH/SIDA em 382 profissionais. 
142

 Os dados do INE, 2010 confirmam a fixação das delegações da VERDEFAM nas ilhas de 
maior concentração populacional, para além de sem as mais turísticas do país. 
143

 O Inquérito Indicadores de Prevenção (APIS) HIV/SIDA, realizado em 2009 refere que em 
cabo verde 20% das relações sexuais acontecem antes dos 15 anos, a média é de 15 para 
rapazes e 16 para raparigas. 
144

 Dados oficiais de 2005 – INE. Os dados mais actuais apontam 5,3%. 
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gratuita de preservativos e informações sobre 
a SSR 

discriminação, com incidência 
na população mais 
frequentado do país-Sucupira 

Outubro 
2012 

Oficina de Saúde Sexual e Reprodutiva 
visando a mudança da mentalidade 
estigmatizada da sociedade cabo-verdiana em 
relação a orientação sexual.  

Gays, lésbicas e 
simpatizantes, sob o lema: 
Direitos de Género e 
Orientação Sexual 

Dezembro 
de 2013 

Despistagem voluntária do VIH/SIDA, 
informações sobre SSR; distribuição gratuita e 
explicação para o uso correcto de 
contraceptivos e preservativos masculinos e 
femininos. 

 
Imigrantes da CEDEAO  
Local Mercado Sucupira 

Nov. 2013 
 
Dez.2014 

Palestra sobre o tema “Prática do Aborto 
Clandestino” 

Famílias, jovens e adultos de 
comunidades e bairros 
socioeconomicamente 
desfavorecidos. 
Professores do ES 

Dez.2014 
Palestras sobre o tema Planeamento Familiar 
e SSR, IST e formas de prevenção. 

Militares 
 

Junho 2015 

Mega Feira sobre câncer de mama, diabetes, 
VIH, câncer de próstata, colheitas para 
análises clínicas, demonstrações de 1ºs 
socorros, tec 

População geral da cidade da 
Praia. 

Fonte: Arquivo da VERDEFAM, 2011-2015 

 

Como assegura a vice-Presidente da associação, sem se afastar da 

família como o público-alvo nuclear “Também temos trabalhado com grupos 

especiais, nomeadamente os profissionais do sexo, os utilizadores de drogas 

injectáveis ou não, e os homossexuais, que são grupos de risco no combate à 

propagação do HIV-SIDA.” Cumprindo, assim os princípios estatutários 

previstos no Artigo 7º que preceitua a não discriminação.  

 

6.4.4 Gestão 

A VERDEFAM organiza a sua gestão a nível nacional e regional através 

de sete órgãos centrais e três órgãos regionais, que se articulam e se 

hierarquizam na tomada de decisões colectivas, no quadro da missão, 

princípios e valores estatutários da organização, conforme ilustra a figura 21 

 

Figura 21- Gestão Nacional da VERDEFAM 1 
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Fonte: Estatutos do VERDEFAM 

 

Lê-se na figura 23 que a gestão da VERDEFAM é assegurada pelos 

seguintes órgãos nacionais e regionais: 

- A Assembleia-Geral Nacional 

- Conselho Directivo Nacional 

- Conselho Fiscal Nacional 

- Movimento de Acção Jovem Nacional 

- Assembleia-Geral Nacional 

- Conselho Fiscal Regional 

- Movimento de Acção Jovem Regional  
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 A Assembleia-Geral Nacional é o órgão supremo da organização, o 

Conselho Directivo Nacional, órgão colegial, cumpre funções executivas, o 

Movimento para a Acção Jovem assegura a participação juvenil na organização 

e o Conselho Nacional Fiscal supervisiona o cumprimento dos princípios e 

valores estatutários da VERDEFAM, com competências independentes, como 

ilustra a quadro 30 

 

 Quadro 30- Gestão Nacional da VERDEFAM 2 

Fonte: Estatutos da VERDEFAM 

  

Os órgãos regionais têm as mesmas competências e atribuições que as 

nacionais, pelo que os níveis de gestão concorrem, em articulação permanente 

entre si, no cumprimento da missão da VERDEFAM. O funcionamento 

administrativo e executivo da associação é assegurado pelo Conselho Directivo 

Nacional, cujas acções são coordenadas por um Director Executivo e apoiado 

por um corpus administrativo assalariado, tendo em conta que se trata de um 

órgão voluntário e os membros, geralmente, têm as suas ocupações 

profissionais. Tendo em conta o paradigma de gestão descentralizado e 
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desconcentrado, existem, na instituição, serviços de suporte ao Conselho 

Directivo, designados Centros de Informação e Serviços de Saúde Reprodutiva 

(CINSAÚDE). Estes estão instalados nos sítios considerados mais vulneráveis 

aos riscos de SSR: 

 Santiago, ilha mais populosa e com maior índice de riscos, tem três 

CINSAÙDE: No Palmarejo, na Várzea e Tarrafal (Chão Bom); 

 S. Vicente tem um CINSAÚDE na cidade do Mindelo, tendo em conta a 

densidade demográfica e o significativo índice de usuários de drogas e 

profissionais de sexo. 

  Fogo tem um CINSAÚDE na cidade de São Filipe, onde o turismo 

ganha impactos com relevância na vida Sexual e Reprodutiva dos 

jovens, 

 Santo Antão tem um CINSAÚDE na cidade da Ribeira Grande, pela 

concentração da população jovem, inspirando cuidados preventivos.  

 Sal com um CINSAÚDE na Vila da Sta. Maria, um dos maiores centros 

turísticos do país, com impactos na via sexual e reprodutiva dos jovens. 

Na gestão da associação existem princípios e valores estatutários 

relevantes e transversais, salvaguardados ao logo de todo o processo de 

gestão de forma a garantir a transparência, a alternância administrativa, a 

democratização, o rigor e boa gestão. O diálogo e a articulação entre os 

órgãos, eleições dos órgãos de gestão, a caducidade dos mandatos, a 

equidade de género, a representatividade jovem, são alguns dos princípios 

relevantes, (ver quadro 31). 

 

Quadro 31 Princípios e valores observados na gestão da VERDEFAM 

PRINCIPIO REGULAMENTAÇÃO ESTATUTÁRIA 
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Diálogo e articulação entre 
os órgãos 

Artigo 28º 
2.São elaboradas actas dos trabalhos de todas as reuniões de 
quaisquer órgãos ou organismos da VERDEFM. 
  
3.   Na reunião seguinte, a acta deve ser lida e  discutida, a fim 
de ser introduzidas eventuais alterações e submetida à 
aprovação dos participantes 

Eleições dos órgãos de 
gestão 

Artigo 25º Estatutos 
As eleições gerais para os órgãos estatutários da VERDEFAM 
realizam-se a cada três anos, em reuniões de Assembleia-
Geral. 

A caducidade dos mandatos 

Artigo 24º Estatutos 
O mandato de cada cargo electivo da Associação é de três 
anos, podendo ser reeleitos uma única vez por igual período; 
poder-se-á recandidatar-se, a qualquer órgão,  depois de 
observada um período de carência obrigatória de 3 anos. 
Nenhum membro poderá exceder globalmente, 12 anos de 
mandato 

Equidade de género, 
inclusão jovem 

Art.º 43.º, Art.º 57.º 
Observância de 50% de mulheres nos órgãos nacionais de 
gestão. e  20% de membros jovens. 

Representatividade jovem 
nos órgãos de gestão. 

Exige-se nos órgãos de gestão estatutários a 
representatividade de  20% de membros jovens. 

 
Não Discriminação 

Artigo 7º 
Reger-se-á pelo princípio da não discriminação na Na 
admissão de seus membros; Na prestação de informações e 
serviços; No recrutamento e selecção de pessoal; E nos 
demais aspectos da sua actuação. 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Estatutos da VERDEFAM 

 

 

6.3.5 Captação de Recursos  

O reconhecimento pelo governo da legitimidade e competência da actuação 
das ONGS enquanto promotoras do desenvolvimento sustentável e com 
equidade é um fenómeno recente (Serva, 1997). 

 

A insularidade, a descontinuidade territorial e a escassez de recursos 

financeiros constitui um handicap que a organização tem de ultrapassar para 

concretização dos seus objectivos. A pobreza do país aliada à fraca cultura 

investimentos sociais por parte das empresas nacionais não é favorável à 

captação de recursos internos por parte das ONGs (Opinião, Grupo Focal, 

2013). 
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O seu estatuto da VERDEFAM dota-lhe de personalidade jurídica não-

governamental, incompatível com o desenvolvimento de actividades com fins 

lucrativos, e não fazendo parte das estruturas governamentais, isenta-se de 

receber subsídios do governo para o seu funcionamento. Assim, um dos 

maiores desafios da instituição é a mobilização de parceiros internacionais, 

tendo em conta a fragilidade económica do país e cultura micénica do país, 

fontes de onde acabam por provir grande parte dos financiamentos. Tal facto 

coloca a VERDEFAM e outras ONGs do país na dependência do financiamento 

externo para a materialização de maior parte das suas acções. Confirma esta 

dependência do fundo internacional a Vice-presidente da organização (em 

entrevista, 2015): 

 
Grande parte do financiamento aos projectos desenvolvidos pela VERDEFAM é feita 
com recursos a programas internacionais. […] dentro da sua área de actuação, a 
VERDEFAM tem concorrido a vários projectos das Nações Unidas da Organização 
Mundial da Saúde e da União Europeia. Estes projectos ajudam-nos a aumentar o 
nosso fundo de maneio e a nossa visibilidade. 

 

Neste sentido, a VERDEEFAM tem explorado formas inovadoras de 

captação de recursos, nomeadamente a candidatura a fundos internacionais de 

financiamentos, mediante a apresentação de projectos de pertinência mundial, 

estabelecer protocolos de parcerias e alianças estratégicas com organismos 

governamentais nacionais e empresas na implementação de projectos de 

interesse nacional, submissão de projectos a empresas nacionais, através do 

princípio da mutualidade de interesses, utilização de marcas publicitárias, 

promoção de eventos, envolvendo sempre aspectos jurídicos previstos os 

estatutos da organização. Práticas estatutariamente, legitimadas no Art.º 5.º, 

como exemplifica na sua alínea c): “Promover campanhas, publicar anúncios e 

conduzir outras actividades lícitas que sejam apropriadas á angariação de 
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fundos para a VERDEFAM e para divulgar sua existência, seus propósitos e o 

seu trabalho”. 

Efectivamente, uma ONG que ambiciona ter sucessos na 

implementação dos seus planos de acção terá de procurar aceder a diferentes 

fontes de recursos, nomeadamente a instituições privadas, fundações, 

governo, organizações internacionais, etc. É a estratégia vital e a VERDEFAM 

tem consciência deste imperativo, faz parte dos desafios e performances da 

instituição, não só porque se empenha no sucesso das suas campanhas e os 

fundos financeiras são imprescindíveis, mas porque a diversificação de 

recursos é fundamental enquanto estratégia de diminuição de recursos 

financeiros e humanos cuja ausência coloca em risco a sustentabilidade 

organizacional. Contudo, a captação de recursos tem exigências, os quais a 

VERDEFAM tem procurado satisfazer perante os seus financiadores, 

patrocinadores e parceiros. Efectivamente, conforme rezam os Estatutos da 

associação (Art. 80º), a gestão financeira é feita em conformidade com os 

princípios internacionalmente aceites em matéria de contabilidade e auditoria. 

Assim, as contas são auditadas anualmente por consultores externos, 

recrutados através do concurso público, resultando em relatórios, os quais são 

submetidos à apreciação e aprovação da Assembleia Geral. 

Como afirma sócia da associação, Hermínia Conrado (em entrevista, 

2013): 

 
O doador quer um tratamento que lhe inspira confiança, como receber 
prestação de contas, visitar a instituição, receber relatórios de auditoria exetrna 
[…], creio ser este o segredo da VERDEFAM na captação de recursos. 
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A cultura de prestação de contas da organização integra os princípios 

estatutários da associação, cuja existência de um Conselho Fiscal investido 

dessas funções (Art. 55º-2): 

 
O Conselho Fiscal Nacional realiza anualmente, pelo menos uma sessão 
conjunta com o Conselho Directivo Nacional, a fim de ouvir e pronunciar-se 
sobre o relatório dos auditores externos independentes, com a participação 
destes. 

 

A maior financiadora da VERDEFAM é a IPPF, a qual é membro 

permanente e recebe uma verba fixa e que permite à organização suportar 

grande parte dos encargos fixos. Avançou a vice-Presidente (Em entrevista, 

2015): 

 
é com esta parcela que conseguimos subsidiar os outros Centros que não são 
tão rentáveis. Esta verba também nos permite prestar determinados serviços 
gratuitos para uma camada de jovens até aos 21 anos. 

 

Estratégias de captação de recursos também associam ao mérito, 

visibilidade e confiabilidade da instituição que lhe dão acesso, enquanto 

membro de organizações internacionais e nacionais, nomeadamente UNICEF, 

a OMS, o UNFPA, a GTZ, a ENDA Santé  e a Cooperação Luxemburguesa 

CCS/SIDA, Ministério de Saúde e outros. 

A sustentabilidade de uma organização não pode ficar atrelada a 

patrocínios e financiamentos externos, assim outros meios de captação de 

recursos (financeiros, humanos e técnicos) são praticados pela Organização, 

de acordo com o regulamentado no Art. 79º dos seus Estatutos: 

 

 Quotas e jóias: a organização conta com mais de duzentos associados, 

sendo um dos requisitos e deveres o pagamento das quotas, conforme 

regula o Art.º 17.º dos Estatutos da organização, alínea d) “pagar a jóia da 

filiação, salvo isenção pelo Conselho Directivo.” A obrigatoriedade do 

pagamento da quota é regulamentada no Art.º 12º dos Estatutos quando 
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preceitua “ A qualidade de membro da VERDEFAM cessa em caso de 

atraso no pagamento de quotas por parte do associado por um período a 

dozes meses, salvo isenção por parte do Conselho Directivo Nacional.” 

Portanto, o número de associados é um indicador importante que a 

organização tem formas de captação de recursos fixos e que lhe dão 

sustentabilidade de funcionamento. 

 Venda de serviços: Para além da pertinência e relevância do serviço na 

saúde sexual e reprodutiva, os serviços prestados pela clínica da 

VERDEFAM no Palmarejo da ilha de Santiago engrossa do conjunto de 

estratégias da organização na mobilização de recursos, actividade prevista 

nos Estatutos da organização. A via da comercialização de serviços, uma 

estratégia encontrada para suportar os custos do funcionamento da 

instituição, tendo em conta que os funcionários administrativos são 

assalariados e os centros fixos e móveis têm os seu custos fixos e de rotina, 

está se afirmando (opinião- Grupo Focal, 2013). 

 

A VERDEFAM vende alguns serviços, nomeadamente o atendimento 

clinico com consultas de especialidade na área de ginecologia, obstetrícia, 

urologia, colposcopia, psicologia, bem como análises clinicas da área da SSR. 

Sobre este assunto, esclarecer a vice-Presidente da associação (Em 

entrevista, 2015): 

 
Como não recebemos subsídios diretos do Estado, temos que criar 

mecanismos que suportem os custos fixos com o pessoal. Temos médicos e 

enfermeiros que prestam um serviço e o utente tem de pagar por isso. Se o 

utente fizer uma consulta, por exemplo, de ginecologia, tem de pagar, no 

entanto, paga menos do que se a fizesse noutra clínica. 

 

Segundo regulamenta o Art. 79.º, alíneas d e c) “O resultado da venda 

dos produtos e da prestação dos serviços clínicos nos Centros de Informação e 

serviços de Saúde e Reprodutiva […] são exclusivamente utilizados para a 

promoção dos objectivos da VERDEFAM.” 

 

 Voluntariado: As acções da VERDEFAM são amplas, o território nacional é 

descontínuo e insular, os seus êxitos e visibilidade não seriam possíveis com as 
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provisões financeiras de que dispõe, não fosse um corpus de voluntários expressivos. 

Daí que uma das estratégias e captação de recursos, passa pela mobilização de 

voluntários, aliás é uma das exigências do IPPF, uma das maiores financiadoras da 

VERDEFAM. Integra a associação mais de trezentos voluntários heterogéneos e 

multidisciplinar, com pessoas de diversas faixas etárias, categorias sociais e formações 

académicas/e ou profissões e por mais de 20 funcionários com especialidades 

diferentes (Documentos avulsos do Arquivo de VERDEFAM, 2013). 

 

Com uma vasta rede de estratégias de captação de recursos, o desafio 

é fazer projectos inovadores que respondam aos problemas do Milénio, 

promova a igualdade social e a paz, combata a pobreza e elimina as formas de 

exclusão social provocadas pelas DST (Doenças sexualmente transmissíveis). 

 

6.4.6 Parceria com o Estado 

De acordo com a Política Nacional de Saúde até 2020, a política de Saúde 

Sexual e Reprodutiva constitui um compromisso em prol do desenvolvimento 

da pessoa humana, baseada na promoção da igualdade e da justiça social e 

implementada através do Programa Nacional Reprodutiva (Programa Nacional 

de Saúde Reprodutiva, 2008-2012, p. 17). 

 

Face à política Nacional de Saúde Reprodutiva (PNSR)145, assumida 

pelo Governo de Cabo Verde desde o ano 2000, a nível nacional, o Ministério 

da Saúde figura como o principal parceiro da VERDEFAM, com o qual trabalha 

em estreita articulação. Esta parceria privilegiada parte de um conjunto de 

pressupostos, entre os quais a centralidade que os Governos de Cabo Verde 

têm dado à Saúde Sexual e Reprodutiva, desde a Conferência Internacional 

sobre a População e Desenvolvimento, realizada em Cairo em 1994 (CIPD), a 

                                                 
145

 O Simpósio Nacional a Saúde da Reprodução, realizada em Cabo Verde no ano 2000, 
definiu linhas estratégicas para a elaboração da Política Nacional de Saúde Reprodutiva e as 
Normas de Serviços de Saúde Reprodutiva, tendo contemplado a VERDEFAM como uma das 
parceiras no processo de implementação dos programas, na lógica de políticas de proximidade 
e de discriminação positiva a favor dos mais desfavorecidos e mais expostos em situações de 
risco (Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, 2008-2012. 
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qual Cabo Verde fez parte e assumiu as orientações. Cabo Verde, só consegue 

atingir as metas preconizadas no âmbito do SSR, com base nos princípios 

orientadores que privilegiam a universalidade de acesso, implementação de 

intervenções baseadas em evidências científicas, equidade de género e de 

acesso, descentralização da prestação dos cuidados, parceria e 

complementaridade entre sectores intervenientes em SR e definição clara de 

cada um dos intervenientes (PNSR-2008-2012, p.54). Desta forma, a parceria e 

complementaridade entre a VERDEFAM e o Ministério da Saúde, quer 

directamente, quer através do Comité de Combate à SIDA e o ICIEG, é uma 

realidade que realidade inclui os Planos Estratégicos dos sectores, como 

testemunha a amostra apresentada no quadro 32. 

As acções de parcerias entre o VERDEFAM e o Ministério de Saúde te, 

entre outros objectivos, construir uma rede eficaz e eficiente que promovam 

sinergias capazes de promover a universalização do conhecimento e 

competências das IST, VIH, câncer da mama do colo do útero, requisitos para 

uma população nacional saudável e menos investimentos do país na 

assistência das vitimas. O desenvolvimento é a finalidade última de parcerias e 

sinergias em matéria da saúde. 

 

 

 

Quadro 32 Amostra de Parceria do VERDEFAM com Ministério de Saúde 

DATA ACÇÃO PARCEIROS 

2006 -2006 

Plano nacional da luta contra de Luta Contra 
SIDA (2006-2010), participando em várias 
acções: 
- Acções diversas visando melhorar a qualidade 
de vida das pessoas infectadas e afectadas pelo 
VIH/SIDA, assegurando o acesso universal a 
tratamento e cuidados 

SE-CCS/SIDA 
Associação de Mulheres 
Juristas (MAJ), ICIEG, 
MORABI,OMCV 
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2011.2015 

Plano Estratégico Multissectorial de luta contra 
a SIDA, incluídas várias acções de âmbito 
nacional: 
-Despistagem da infecção VIH/SIDA em todos 
os municípios. 
- Campanhas de Informação, Educação e 
Comunicação (IEC) das populações. 
- Campanhas de despistagem de IST. 
- Campanhas de esclarecimento, sensibilização 
e distribuição gratuita de preservativos 
femininos e masculinos. 
- Formação de educadores, comunicadores 
sociais, clínicos, animadores sociais, 
treinadores desportivos (…). 
- Acções de vigilância, formação, atendimento e 
capacitação junto dos grupos vulneráveis e 
sociedade em geral. 
-  (…) 

1.Ministério da Saúde: 
DNS,DGFM,CNDS/NSH, 
146

Delegacias de Saúde, 
Hospitais. 
 
2. Parceiros nacionais: 
MED; CCS/SIDA; CCCD; 
Autarquias locais; Laço 
Branco, VERDEFAM, 
Direcção Geral da Juventude, 
ICIEG. 
 
3.Parceiros Internacionais: 
OMS, Fundo Global, UNFPA, 
Handicap Internacional 

Fonte: Ministério de Saúde, PNELS (2006 e 2011); PNELS (2011-2015). 

 

 

6.4.7 Acção de Educação para a Cidadania 

No contexto cabo-verdiano algumas organizações não-governamentais 
começam a ter uma forte relevância em termos de prestação de cuidados de 
saúde e/ou na promoção da saúde (Furtado, 2008, p. 37). 

 

A educação para a cidadania incorpora a missão, princípios e valores da 

VERDEFAM cujo enfoque é o bem-estar da família, investindo no seu 

empoderamento para a saúde sexual e reprodutiva, através da informação, 

capacitação, sensibilização, assistência clinica e psicológica. Os Estatutos 

definem como missão da Associação que actua para a mudança de 

comportamentos da população em matéria da fruição da liberdade do corpo, 

práticas sexuais saudáveis. A cidadania institucional materializa-se pautada 

pelos princípios éticos e deontológicos que a natureza da missão exige. A 

confidencialidade, a confiança, a qualidade, o respeito e a solidariedade são 

valores fundamentais. 

                                                 
146
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Desde a sua fundação que o VERDEFAM tem assumido sua cidadania, 

participando juntamente com outros intervenientes nacionais, governamentais e 

não-governamentais, na resolução dos problemas que afectam o bem-estar 

das famílias cabo-verdianas em matéria da SSR. O quadro 32 ilustra amostras 

de acções para cidadania institucional, em que a VERDEFAM teve papel 

relevante. 
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CAPÍTULO VII - SÍNTESE COMPARATIVA 

_____________________________________________________ 

 

Neste capítulo objectiva-se estabelecer a análise comparativa entre as 

ONGs - MORABI, OMCV, VERDEFAM - e a OG ICIEG, nos seus diferentes 

aspectos que determinam o cumprimento da missão específica de cada uma 

delas. Comparar as três ONGs que intervêm no campo de políticas sociais de 

promoção dos direitos humanos da mulher cabo-verdiana com uma OG que se 

veste da mesma missão e num mesmo contexto, objectiva-se encontrar 

respostas a uma das questões de partida deste estudo, em que se procura 

saber se existem, Cabo Verde, articulações entre políticas públicas e políticas 

privadas em matéria de promoção da igualdade e equidade de género. 

Comparar permite não só saber identicar as articulações, mas, 

fundamentalmente, formular uma visão e uma consciência crítica em torno das 

“eficácia das articulações” para a eliminação de todas as formas de violênca 

baseada no género. Sabe-se que a violêcia baseda no género é uma barreira 

para o desenvolvimento sustentavel, tendo em conta o perfil demográfico e 

sócio económico e cultural do páis,pelo que as melhores políticas para a sua 

eliminação são aquelas que maiores sinergias reunirem e intervirem de forma 

multissectorial e multidisciplinar. 

Procura-se, desta forma, apreender neste capítulo os fundamentos de 

relativa homogeneidade de público-alvo, missão, objetivos, princípios e valores 

que sustentam as quatro organizações estudadas, buscando-se as 
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particularidades, as identidades e as complementaridades entre elas, em uma 

perspectiva analítico-explicativa, como defendeu Sadler (1900, apud García 

Garrido, 1996), o precursor deste paradigma de abordagem. 

Assim, o enfoque comparativo incide-se em sete categorias de análise 

evidenciadas nas descrições das três ONGs e da OG, nas particularidades 

históricas, ideológicas, objectivos, finalidades, orgânica e funcionamento, 

formas de captação de recursos, programas de educação para cidadania, as 

parcerias estabelecidas e as suas relações que as organizações estabelecem 

entre si, com o Governo, em particular, e com o Estado, em geral. Seguiu-se o 

que Martini (1996, p.35) considera fundamental para construir “as abstrações e 

teorizações, sobre o fenómeno investigado, que nos permitirão voltar ao real a 

fim de transformá-lo”. 

Metodologicamente, desenhou-se um quadro comparativo, por 

categorias, na expectativa de se organizar um processo de inferências, a partir 

das especificidades globais de organizações cujas missões se inspiraram na 

problemática do desenvolvimento sustentável, pela via da educação para 

igualdade e equidade de género, para especificidades particulares de cada 

uma das organizações na corporização de estratégias pedagógicas 

direccionadas para o cumprimento das suas missões, aparentemente idênticas 

ou justapostas. Com esta abordagem, o método da educação comparada, 

sustentada em análises, produziu inputs de autoconhecimento destas 

organizações, que conhecidas e apropriadas fomentarão a dialéctica e 

acelerará os seus processos de reconfiguração (Carvalho, 2005), pela técnica 

do espelho, ao proporcionar um olhar crítico sobre outras OG e ONGs, a partir 

do auto-conhecimento introspectivo da MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG, 
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que geram e aplicam políticas educativas de combate à violência baseada no 

género. A Educação Comparada proporciona ferramentas, pois, que eliminam 

ideias pré-concebidas, sobretudo, narcisistas que criticam infundadamente o 

outro, não são capazes de reconhecer os seus próprios limites, muito elucidada 

na sampa de Caetano Veloso, quando canta:  

Quando eu te encarei 
Frente a frente 
Não vi o meu rosto 
Chamei de mau gosto o que vi 
de mau gosto o mau gosto 
É que Narciso acha feio 
o que não é espelho. 
 

 Deste modo, a análise comparativa dos três eixos das organizações – 

articulações e parcerias; Natureza e níveis de intervenção; Programas e 

resultados– resultaram em sínteses comparativas que segundo García Garrido 

(1996, p. 164) tem uma contribuição filosófica “que no pude situarse en um 

palno de absoluta asepsia ideológica” mas permitem compreender o carcater 

único de cada fenómeno no seu processo educativo e encontrar pistas de 

generalizações válidas ou desejáveis, com finalidades de melhorar as políticas 

de educação género, a nível nacional e internacional (Daelle, 1993, pp.16-16). 

De realçar que o objectivo último das sínteses comparativas feitas neste 

capítulo não intencionou destacar, apenas, as semelhanças e diferenças entre 

as organizações, mas, essencialmente, “encontrar sentidos” ao processo 

educacionais em Cabo Verde em matéria de género. A generalização também 

não é uma ambição crucial do estudo, na medida em que embora haja 

tendências para a adpoção de paradigmas globais nacionais e, até, 

internacionais de educação associadas a políticas de igualdade e equidade de 

género, os resultados distanciam-se a crença de imposição de modelos, mas 

sim de que os processos educativos se divergem dos contextos em que se 

http://elo.com.br/portal/colunistas/ver/220097/preconceito-%C3%89-que-narciso-acha-feio-o-que-nao-e-espelho.html


 

524 

ocorrem. A religião, a cultura, o ambiente natural e geográfico, não devem ser 

ignorados quando se decide por uma política ou outra, uma estratégia ou outra. 

 

7.1 Síntese comparada das Missões, Articulações e Parcerias 

O conceito empowerment pode ter uma dimensão diferenciada para as 

três ONGs e a OG em estudo, fruto do contexto sociocultural que constituiu 

ponto de partida de cada uma delas. 

A OMCV, partiu de um contexto sócio -cultural, nos primeiros anos pós-

independência, em que a prioridade era combater a elevada taxa do 

analfabetismo feminino que funcionava como um factor de exclusão da mulher 

das esferas do desenvolvimento pessoal, familiar e nacional. Associada a este 

analfabetismo e aos valores culturais de uma sociedade de herança cristã e 

colonial, a mulher cabo-verdiana encontrava-se amarrada ao número elevado 

de filhos que lhe restringia do exercício de actividades geradoras de 

rendimentos fora do espaço doméstico. Assim o empowerment a que OMCV se 

propôs promover esteve, nos primeiros anos, enfocada nas campanhas de 

alfabetização e de planeamento familiar, tendo como principal parceira o 

Partido PAICV, força dirigente da nação, os países que resolveram apoiar 

Cabo Verde recém-independente no seu processo de reconstrução nacional. 

Tendo nascido de um contexto ideológico de regime de partido único e 

enquanto organização de massa, a sua articulação restringia-se a outras 

estruturas partidárias e governamentais, visando as prioridades da nação. A I 

Conferência Nacional de Mulheres que criou a OMCV resumia o mandato da 

organização nestes termos:  
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A OMCV fica encarregada de estimular inciativas para a 

promoção profissional, defender a eliminação da discriminação  

salarial, encetar estudos sobre a situação económica da mulher 

e organizar cursos de formação e superação visando a 

valorização do trabalho feminino. (In:Unidade e Luta, 1981, 

p.18) 

 

.A partir década de noventa, as mudanças no contexto sócio-político, 

económico e cultural do país, fez (re)nascer a OMCV, como uma ONG com 

enfoques, parcerias e articulações mais alargadas a qual evoluiria para a 

organização que hoje considera a problemática da mulher enquadrada na 

dimensão género, cujas transformações necessárias só ocorrerão a partir de 

esforços e  sinergias multissectoriais, multidisciplinares e internacionais, 

sobretudo, distanciadas de compromissos político-partidárias, religiosos ou 

outras formas de determinações. 

A MORABI nasce mais tarde, num contexto ideológico multipartidário na 

década de noventa, em que a prioridade já não era alfabetizar e sensibilizar 

para o planeamento familiar, não obstante continuasse, mas sim empoderar a 

mulher para a tomada das suas próprias decisões, ou seja, “pensar com as 

suas próprias cabeças” como ou mesmo vencer os dois colonialismos “o dos 

portugueses e o dos homens” (Cabral, apud Oramas, 2014, p. 175). A 

conscientização da necessidade da educação e de planeamento familiar como 

armas da igualdade de direitos do homem e a da mulher, começava-se a 

registar avanços, em termos de mentalidade. Ao empowerment impunha-se um 

figurino mais económico e político. A MORABI começa a partir daí e, dá 

continuidade ao processo, com uma maior tónica nas políticas de formação 

profissional, microcrédito e pressão do governo na produção legislativa 
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favorecedora de maior participação efectiva da mulher nas estruturas de poder, 

a nível nacional. Surgida num contexto ideológico de abertura política e de 

liberdade de criação de associações não-governamentais, outrora limitadas, o 

campo de articulações e parcerias entre associações não-governamentais 

ampliou a sua missão em torno de políticas de justiça social, de redução das 

assimetrias socioeconômicas da população cabo-verdiana, de combate à 

pobreza de formas diversificadas de violência baseada no género. O diálogo 

entre o Governo e as ONGs aumentou, tendo a ONG recebido, no início, um 

certo favoritismo do Governo em detrimento da OMCV, entretanto transformada 

em ONG.  

 
Quadro 33- Diplomas Internacionais Protectoras dos Direitos da Mulher 

INSTRUMENTOS DATA 

Convenção Internacional Sobre Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial (CEDR) 

1965 

Convénio Internacional sobre os Deconómicos, Sociais e Culturais 
(CESCR) 

1966 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos CIDCP)  

Convenção Internacional Sobre Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra Mulheres (CEDAW) 

1979 

Convenção  Contra Tortura  e Outras Penas ou Tratamentos  Crueís, 
Desumanos ou Degradantes (CAT) 

1984 

Convenção Sobre os Direitos da Criança 1991 

Carta Africana da Juventude  2010 

Convenção Sobre as Pessoas com Deficiências (CDPD) 2011 

Protocolo Facultativo de CEDAW 2011 

Protocolo Facultativo da Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Degradantes ou Desumanos (CAT) 

Assinado 2011 
Ratificado 2014 

Protocolo Facultativo do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Económicos Sociais e Culturais  

2012 

Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional  2002 

Convenção Nº 138 de OIT (Idade Miníma de Admissão ao Emprego)  2011 

Convenção para Prevenção e Punição do Crime de genocídio de 1948 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir de Relatórios da Assembleia Nacional 
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As parcerias Internacionais ampliaram com a ratificação por parte de 

Cabo Verde de um conjunto de Diplomas Internacionais ligadas à promoção 

dos direitos humanos, em que se insere a mulher, com destaque para os 

instrumentos ilustrados no quadro 33. 

A VERDEFAM, criada em 1995 num contexto ideológico de liberdade de 

associações e ano em que Cabo Verde ratifica a Declaração da Plataforma de 

acção da IV Conferência de Pequim cujas inovações colocam as políticas da 

igualdade e equidade de género no conjunto das prioridades do Estado de 

Cabo Verde, na mobilização de parcerias internacionais de desenvolvimento 

sustentável, como se depreende dos seus fundamentos introdutórios (1995, 

p.13): “a Plataforma consagrou três inovações dotadas de grande potencial 

transformador na luta na promoção dos direitos da mulher: o conceito género, a 

noção de empoderamento e o enfoque na transversalidade”. Neste contexto, a 

promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva, passou a ser considerada 

estratégia prioritária de empoderamento da mulher, na perspectiva de género, 

em similitude com o socioeconómico de cultural, pelo que necessitaria de uma 

ONG de especialidade na matéria. A VERDEFAM é um produto consensual da 

OMCV e da MORABI, visando acelerar os bloqueios culturais e conjunturais da 

igualdade de género em Cabo Verde. 

O ICIEG, a única, organização governamental de enfoque específico da 

mulher nasce com um propósito inicial, preencher o vazio deixado pela OMCV 

enquanto estrutura do Governo para cumprir os mandatos nacionais, herança 

de princípios e valores do Partido da Independência, em matéria de paridade 

de direitos entre o Homem e a Mulher, como se depreende da defesa de 

Carmen Pereira membro do Conselho Executivo do PAIGC (apud Oramas, 
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2014, p.176): “Defender os direitos das mulheres, respeitar as mulheres e fazê-

las respeitar, mas convencer as mulheres do nosso País que a sua libertação 

será obra sua, graças à sua acção”. Nascerá o ICF com este propósito do 

diálogo do Governo com a sociedade civil, criando condições para eliminar as 

barreiras de participação da mulher. O ICF transformará em ICIEG, na 

sequência de Beijing (1995, p. 13) que coloca aos Governos pares aos 

defender que a noção de transversalidade género “busca assegurar que a 

perspectiva de género passe efectivamente a integrar as políticas públicas em 

todas as esferas da actuação do governo”. 

Partindo de bases diferentes, a década de noventa é um ponto de 

justaposição das três ONGs e da OG/ICIEG que começam a trabalhar em 

complementaridade, aproveitando as parcerias internacionais e nacionais 

ciosas da universalidade dos direitos humanos, sob o lema dos direitos 

humanos da mulher. 

A MORABI, a OMCV, VERDEFAM e ICIEG, como ilustra a tabela 27 

partem de um contexto histórico e político diferenciado, quer do ponto de vista 

nacional, quer do ponto de vista internacional. Esta realidade, sem prejuízo à 

complementaridade da intervenção das três ONGs no processo do 

empowerment da mulher cabo-verdiana, traduz na bipolarização política duas 

ONGs (MOROBI e OMCV) e a OG (ICIEG), sendo de natureza imparcial e 

funcionando como uma espécie de “plataforma de aglutinação” das outras 

organizações em estudo, no quadro dos objectivos especificos da sua 

fundação. 
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Tabela 27 Contextos de origem de OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG 

ORGANIZAÇÕES 

CONTEXTO DE CRIAÇÃO 

DATA 
CONTEXTO HISTÓRICO 

NACIONAL 
CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

OMCV 

 
27 de Março de 
1981 
01 de Abril de 
1991 converte-
se em ONG 
(publicação no 
Boletim Oficial 
em 13 de Abril 
de 1991). 

 
Independência de Cabo 
Verde:1975 
 
 
1ª República de regime 
político unipartidário: 
1975 - 1990 
 

1ª Conferência 
Internacional sobre a 
Mulher: México 1975 
1975 é consagrado pelas 
Nações Unidas o Ano 
Internacional da Mulher. 
8 de Março 1975 é 
instituído o Dia 
Internacional da Mulher. 
2ª Conferência 
Internacional sobre a 
Mulher: Copenhaga 1980. 

MORABI 

 
29 de Janeiro 
de 1992. 
 
Oficialização: 
31 de Outubro 
de 1995 
(publicação no 
Boletim Oficial). 
 

Queda regime político 
unipartidário:1990; 
PAICV perde eleições a 
favor do MPD; 
2ª República, de regime 
político pluripartidário. 
Decreto-lei Nº28/III/87 –
Regula liberdade de 
ONGs no país; 
Fundação PONGs –Julho 
1996. 

3ª Conferência 
Internacional sobre a 
Mulher: Beijing 1995, 
Declaração da 
Plataforma de Pequim e 
assunção do compromisso 
doas estados membros 
introduzirem a perspectiva 
igualdade e equidade de 
género nas suas políticas 
nacionais; 

VERDEFAM 
Março de 1995 
Oficialização. 
 

2ª República, de regime 
político pluripartidário; 
Decreto-lei Nº28/III/87 –
Regula liberdade de 
ONGs no país; 
Identificação do 1º caso 
VIH/SIDA.1986; 
1989-Prevalência 
nacional de VIH/SIDA 
0,46% (15-55 anos) 
% DST aumenta. 
Governo de CV ratifica a 
Declaração de Plataforma 
de Beijing 1995 
relativamente à SSR. 
 

3ª Conferência 
Internacional sobre a 
Mulher: Beijing 1995, 
Declaração da 
Plataforma de Pequim e 
assunção do compromisso 
dos estados membros 
introduzirem a perspectiva 
igualdade e equidade de 
género nas suas políticas 
nacionais; 
Redefinição do conceito 
de Saúde Sexual e 
Reprodutiva pela 
Plataforma Beijing, 1995; 
Movimento internacional 
feminino em prol dos 
direitos reprodutivos 

ICIEG 

++10 de Junho 
1994 como ICF 
10 Junho 2006 
in Boletim 
Oficial nº20, I 
Série, cria-se 
ICIEG 

2ª República, de regime 
político pluripartidário. 
Decreto-lei Nº28/III/87 –
Regula liberdade de 
ONGs no país; 
OMCV transforma em 
ONG. 
Governo de CV ratifica a 
Declaração de Plataforma 
de Beijing 1995 

3ª Conferência 
Internacional sobre a 
Mulher: Beijing 1995, 
Declaração da 
Plataforma de Pequim e 
assunção do compromisso 
dos estados membros 
introduzirem a perspectiva 
igualdade e equidade de 
género nas políticas 

Fonte: Elaboração própria. 
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Embora não assumida formalmente, é evidente a aproximação ideológica da 

OMCV ao PAICV, partido que a gerou e a sustentou até 1991. Outra evidência 

tem a ver com os membros filiados a esta ONG cuja maioria é militante ou 

simpatizante do PAICV, salvaguardando, contudo, que este não é um requisito 

para que um sujeito seja admitido como membro da Organização. Trata-se de 

uma postura tacitamente assumida pela sociedade contemporânea, fruto da 

história e da tradição sociopolítica da OMCV, em tempos em que era uma 

Organização de Massa do único partido do poder. Acredita-se, contudo, que a 

história encarregar-se-á de dissipar esta realidade que ainda se prevalece, a 

favor de uma abrangência menos selectiva desta Organização. 

Em relação à MORABI, a situação é idêntica embora ligeiramente mais 

ténue, facto que se explica pelo facto do partido “pater” encontra-se na 

oposição há 15 anos. Na verdade, nascida de um contexto de abertura política, 

de regime pluripartidário, vinculada ao Estatuto de ONG (diferentemente da 

OMCV que nasce como Organização de Massa), o “cordão umbilical” que une 

a Organização ao Partido maioritário, de então, era ténue. A MORABI não 

gerou no ventre do MPD, embora tenha sido fruto de um contexto de oposição 

para tudo o que lembrasse o regime político liderado pelo PAICV, versus um 

clima de simpatia ao MPD que era visto, pela maioria, como o “fundador” da 

democracia. Evidências outras, como a do perfil político dos membros 

fundadores da OMCV não dão lugar a equívocos quanto à tendência ideológica 

desta Organização. Por outro lado, é evidente o protagonismo e a estreita 

parceria entre a MORABI e o Estado na década de noventa do século passado, 

altura em que o MPD era o Partido maioritário, tinha maior representatividade 

no Governo e nos órgãos legislativos. Nessa mesma altura a OMCV debatia-se 
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com as adversidades do contexto político para não se sucumbir, num contexto 

em que as suas relações com o Governo não eram de confiabilidade mútua. A 

VERDEFAM, fundada, dirigida e composta por membros sócios da OMCV e 

MORABI, não evidencia qualquer problema partidário, sinal de maturidade do 

essencial as políticas das ONGs. 

Da análise conclui-se que a OMCV é a organização cabo-verdiana para 

a defesa das mulheres mais antiga em Cabo Verde, fundada logo após a 

Independência, no quadro, quer do contexto nacional, quer do contexto 

internacional favorável. Se do ponto de vista nacional assiste-se ao fervor do 

país independente, cujos desafios passam pela descolonização das mentes e 

aplicação dos princípios e valores do mentor da Independência de Cabo Verde 

- Amílcar Cabral, relativamente aos direitos humanos, mas também, pelo fervor 

de um grupo de mulheres que tomou parte na luta para a independência e que, 

consciente das potencialidades da mulher, determinou-se em criar condições 

que visassem conquistas femininas no domínio da sua emancipação. Do ponto 

de vista internacional, o contexto não poderia ser mais favorável para o 

nascimento de uma primeira organização de mulheres em Cabo Vede. 

Efectivamente a ONU declarou o ano de 1975 o Ano Internacional das 

Mulheres e os Estados-membros renovara o compromisso de, 

constitucionalmente, declararem igualdade de direitos, sem discriminação de 

sexo, ou seja, os direitos dos homens são também das mulheres.  

A MORABI é a primeira ONG cabo-verdiana para a promoção dos 

direitos da mulher, nascida de um contexto nacional diferente daquele que deu 

origem ao OMCV, mas igual ao que deu origem ao ICIEG e  

à VERDEFAM, num contexto de abertura política que já vinha sendo preparada 
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nos finais de noventa, inclusive da liberdade para a sociedade civil se organizar 

em associações, pela lei de 1987, algo inconstitucional no primeiro decénio 

após a independência do país. Muito próxima do partido do poder nos primeiros 

anos da fundação, amplia a sua visão e acção pelas influências internacionais 

saídas da Conferência de Beijing e assumidas pelo Governo de Cabo Verde, 

sobretudo, em matéria da abordagem género, como condição imprescindível 

para a liberdade e direitos da mulher.  

A MORABI, o ICIEG e a VERDEFAM são organizações da década de 

noventa, sendo a VERDEFAM a mais jovem de todas, tendo como fundadoras 

maioritárias as activistas oriundas das outras organizações não-

governamentais femininas já existentes (OMCV e MORABI).  

A VERDEFAM resulta do trabalho e das conquistas da OMCV e da 

MORABI em termos da saúde sexual da mulher, da saúde materna infantil e 

ainda do planeamento familiar, mas não exclusivamente. A Conferência de 

Beijing favoreceu, quer um contexto nacional, quer um contexto internacional a 

emergência de uma ONG cabo-verdiana que complementasse as políticas 

governamentais em matéria dos direitos sexuais da mulher e do homem com a 

(re) definição do conceito de saúde sexual e reprodutiva, segundo Hera (1999 

apud Correa; Alves; Januzzi, 2006, p.45) “A saúde sexual é a habilidade das 

mulheres para desfrutar e expressar sua sexualidade sem riscos de doenças 

sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e 

descriminação.” Nesta matéria, a educação para a saúde sexual tornou-se 

imprescindível e uma ONG com esta missão exclusiva viu o seu nicho 

preparado. 
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A diferença essencial entre estas organizações, reside no facto da ICIEG 

ser a governamental, na tutela directa do Gabinete do Primeiro-ministro e 

funcionar nos termos do regime da administração pública cabo-verdiana. 

Implementa políticas do governo em matéria de género, não tem autonomia 

financeira nem administrativa, mas não se debate com problemas de 

sustentabilidade financeira, embora tenha que encarar os constrangimentos 

provocados pela dependência de parceiros para materializar os seus projectos. 

Detendo-se na análise comparativa da missão da MORABI, da OMCV, 

da VERDEFAM e do ICIEG, bem como na análise das suas articulações 

funcionais e parcerias, constata-se a convergência em todos os eixos, que se 

traduzem na prática das acções complementares e esforços conjuntos, visando 

ambas a educação, playdoer, advocacy, e criação das condições jurídicas e 

efectivas para a valorização, participação, visibilidade, felicidade e bem-estar 

da mulher cabo-verdiana. As missões das quatro organizações justapõem-se 

em dois aspectos fundamentais e estruturantes, salvaguardando-se, todavia, a 

especificidade particular de cada uma delas: O empoderamento sócio-

económico e cultural e o combate à violência baseada no género. 

 O empoderamento sócio-económico, político e cultural, através da 

educação para a igualdade e equidade de género, é o ponto máximo da 

convergência das quatro organizações. Com efeito, empoderamento é um dos 

mais valiosos produtos da liberdade e a educação é fundamental na construção 

de sociedades livres. Como dizia  Cabral (apud, Pereira, 1981, p.20) “Não há 

sociedade liberta com a mulher inferiorizada.” Tendo em conta, outros 

determinantes de liberdade e poder, nota-se que as unidades de estudo  
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(OMCV, VERDEFAM, MORABI e ICIEG) não se sobrepõem, em termos de 

prioridades missionárias (ver tabla 28). 

 

Tabela 28 Missão e Articulações da OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG 

 

Organizações 

 

Missão 

 

Articulações 

OMCV 

Promover o empoderamento da mulher 
visando a sua participação nas esferas 
públicas e privadas de poder em paridade com 
o homem. 
Áreas de empoderamento prioritário: 
- Educação para Igualdade e equidade    
   género 
- Formação profissional 
- Microcrédito 
- SSR 

Fluida com: 
- Plataforma das ONGs 
- ONGs femininas 
- ICIEG 
- Governo:Ministérios 
- Câmaras Municipals 
- Associações  locais  

MORABI 

Promover o empoderamento da mulher 
visando a sua participação nas esferas 
públicas e privadas de poder em paridade com 
o homem. 
Áreas prioritárias: 
- Educação para Igualdade e equidade    
   género 
- Formação Profissional 
- Microfinanças 

Fluida com: 
- Plataforma das ONGs 
- ONGs femininas 
- ICIEG 
- Governo:Ministérios 
- Câmaras Municipals 
- Associações  locais 

VERDEFAM 

Trabalhar para o bem-estar da família, através 
da promoção da informação, mudança de 
comportamentos e serviços de SSR de 
qualidade para adolescentes/jovens, mulheres 
e homens. 
Área de prioridade: 
- Educação para Igualdade e equidade    
   género 
- SSR  

 
Fluida com: 
- Plataforma das ONGs 
- ONGs femininas 
- ICIEG 
- Governo:Ministérios 
- Câmaras Municipals 
- Associações  locais 

ICIEG 

Promover política que contribuem para a 
igualdade e equidade de direitos entre o 
homem e a mulher e a integração e visível da 
mulher em todos os campos de intervenção 
Área de prioridade: 
- Educação para igualdade e equidade de  
  Género; 
- Legislação 
 

Fluida: 
Plataforma das ONGs 
- ONGs femininas 
- ICIEG 
- Governo:Ministérios 
- Câmaras Municipals 
- Associações  locais 

Fonte: Elaboração própria 
 

Não obstante missões idênticas, evidenciam-se as particularidades da 

VERDEFAM no âmbito da SSR, a MORABI nos âmbitos da formação 

profissional e microfinanças, a OMCV e o ICIEG pela transversalidade em 
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todos domínios da vida da mulher, embora ICIEG, sendo uma organização 

governamental evidencie-se mais no domínio da legislação, conforme ilustra a 

tabela 29. A lei da Violência Baseada no Género (VBG) é, efectivamente, uma 

das maiores conquistas do ICIEG em matéria legislativa a favor dos direitos 

humanos da mulher, tendo entrado em vigor no dia 11 de Março de 2011 e 

considerado um dos instrumentos mais holísticos em matéria de 

empoderamento da mulher. 

As organizações (OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG), com 

personalidades juridicas e identitárias próprias da missão que as caracterizam, 

têm a particularidade de intervirem socialmente, em continua e estreita 

articulação entre si e com o Governo (Tabela 29 ). A situação complexa em que 

se vive a sociedade pós-moderna cabo-verdiana, cada vez mais afectada pelas 

desigualdades sociais, tradicionalmente baseada no género, demanda não só 

soluções flexiveis e ajustadas aos diferentes perfis e contextos, como impõe 

que as redes de parcerias e articulações entre as instituições sejam estratégias 

determinantes de sucesso das missões e acções. Como afirmam Dowbor 

(2008, apud Stefani e Junqueira, 2013, p. 159), “as parcerias, bem como as 

redes sociais e a descentralização devem ser utilizadas para operacionalizar a 

gestão social.” Por outro lado, as parcerias as articulações entre as ONGs e o 

Governo tornam-se sine qua non nas sociedades democráticas e Estados de 

Direito. Não existirão boas políticas públicas, capazes de promover sociedades 

estruturadas em igualdades e equidades de oportunidades, sem que haja 

organizações não-governamentais, enquanto implementadoras dessas 

políticas, visando possibilidades de eficácias e eficiências (Bresser, 2007). 
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Tabela 29 Parcerias da OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG 
Org. Parceria Nacional Parceria Internacional 

OMCV 

Governo 
ICIEG - Instituto Cabo-verdiano de Igualdade e 
Equidade de Género 
IEFP - Instituto de Emprego e Formação 
Profissional 
PNLP - Programa Nacional de Luta Contra 
Pobreza; Ministério da Agricultura; Direcção 
Geral de Pescas 
MED: Min. Educação; MESCI. Min. Ensino 
Superior  
MS: Ministério de Saúde; Casa do Direito 
ONGs  
Plataforma ONGs: MORABI; OMCV 
VERDEFAM, ONU MULHER 
Associações de Base, etc 
Empresas privadas  
SHELL e a SITA.CV; Telecom; Unitelt+ 
 

 
Fundo das Nações Unidas 
ADF (African Developement Found) 
Banco Mundial 
PCN (Persone Come Noi); 
MCA (Millennium Challenge Account) 
CE (Cooperação Espanhola); 
-ADA (Appui aux Developement 
Autonome) 
-FUNDESCAN (Fundação Canária de 
Desenvolvimento) 
-Cooperações Bilaterais; 
-Cooperações Multilaterais 
-Fundação Abanso 
-ACDI-VOCA (Development -
International/Volunteers Overseas 
Cooperative Assistance); 
-FMI: UNESCO; UNICEF 

MORABI 

Governo 
ICIEG - Instituto Cabo-verdiano de Igualdade e 
Equidade de Género 
IEFP - Instituto de Emprego e Formação 
Profissional 
PNLP - Programa Nacional de Luta Contra 
Pobreza; Ministério de .Justiça 
Ministério da Agricultura 
Direcção Geral de Pescas 
MED: Min. Educação 
MESCI: Min. Ensino. Superior  
MS: Ministério de Saúde 
Casa do Direito 
ONGs  
Plataforma ONGs: MORABI; OMCV 
VERDEFAM, ONU MULHER; Laço Branco 
Associações de Base, etc 
Empresas privadas  
SHELL e a SITA.CV; Telecom; Unitelt+ 
Câmaras Municipais 

Cooperação: 
 Austríaca, Espanhola, Francesa, e Suíça;  
Embaixadas: 
 Estados Unidos de América, dos Países 
Baixos e de Portugal; Organizações 
Internacionais  
 FAO, USAID; as Agências do PNUD como 
FNUAP, UNICEF, a UNESCO, Lux 
Devellopment; a Fundação Africana de 
Desenvolvimento (ADF); o Banco Africano 
de Desenvolvimento/AMINA; o Fundo 
Canadiano de Apoio à Iniciativas Locais; a 
IPPF; ENDA SANTÉ; a União Europeia; 
JICA – Agência Japonesa; ONG's 
internacionais como a ICEIDA, a 
ACDI/VOCA, a IRAM, a MARARIA, a CIC 
Portugal 

VERDEF

AM 

Governo: 
MS- Ministério de Saúde 
MED- Ministério de Educação 
CCSSIDA- Comité de Combate SIDA 
ICIEG- Instituto Cabo-verdiano para Igualdade 
e Equidade de Género 
ES- Escolas Secundárias 
MESCI- Ministério Ensino Superior 
ONGs 
Plataforma de ONGs: OMCV;MORABI; 
Cruz Vermelha; Laço Branco 
Empresas Privadas 
SHELL e a SITA.CV; Telecom; Unitelt+ 
Câmaras Municipais 

Cooperação 
Austríaca, Espanhola, Francesa, e Suíça; 
Luxemburguesa 
Embaixadas 
USA; Portugal 
Organizações Internacionais 
IPPF;UNICEF;  OMS; UNFPA; a GTZ; a 
ENDA Santé;  e a  

ICIEG 

Governo: Todas as estruturas do governo 
Câmaras Muncipais 
ONGs:Plataforma ONGs; OMCV; 
VERDEFAM; AMJ;  etc 
Associações Locais Empresas Privadas: 

Cooperação 
Austríaca, Espanhola, Francesa, e Suíça; 
Luxemburguesa 
Embaixadas 
USA; Portugal,China 
Organizações Internacionais 
Fundo das Nações Unidas 
ADF (African Developement Found) 
Banco Mundial; MCA; 

Fonte:Elaboração propria, a partir de documentação de Arquivo das organizações 
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A Violência Baseada no Género teve o ICIEG, organização 

governamental, como entidade responsável pela implementação da lei, desafio 

que conta com sucessos e resultados graças ao papel da sociedade civil 

organizada, nomeadamente as ONGs (VERDEFAM, MORABI, OMCV, Laço 

Branco) e agências das quais se destaca a ONU MULHERES. 

Não obstante a crise Internacional, existem Organizações Internacionais 

dispostas a financiarem projectos de cariz socia e o9 acesso é cada vez maior 

à medida que as ONGs e ICIEG consolidarem as suas competências no 

domínio da elaboração de projectos, prestação de contas e de direcção dos 

projectos para questões susceptíveis de produzirem impactos quantificáveis. 

 

 

7.2. Natureza e níveis de intervenção 

Já se viu que a OMCV, a MORABI, o ICIEG e a VERDEFAM se 

identificam e se distinguem, simultaneamente, do ponto de vista da natureza e 

níveis de intervenção. Quanto à natureza elas se enquadram todas no grupo de 

organizações femininas. Por mais que se fale na perspectiva género e elas têm 

vindo a alargar os campos de intervenções, são apreendidas socialmente como 

organizações de mulheres enão como de homens e mulheres.  A análise não é 

nem totalmente erónea, nem totalmente desfasada do que acontece na 

realidade. Com efeito, os temas que norteiam a concepção dos projectos e 

eixos de intervenção em que se alojam os projectos são de inspiração mais 

feminina do que  masculina (ver Gráfico 8). 
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   Gráfico n.8  Micro-créditos concedidos homen/mulher 

  

Fonte: Elaboração própria  

Da análise do gráfico 8 , que evidencia um dos niveis de intervenção 

previlegiado, quer pela OMCV quer pela MORABI, em datas diferentes, infere-

se que são organizações de vocação mais feminina do que de género 

propriamente dito. Do ponto visto do microfinanças, quer a procura, quer o 

acesso e os empréstimos são femininos e não masculinos, sobretudo não se 

observam quaisquer preocupações com equlibrios e ou descriminação de 

género. O formulário informativo sobre as condições de acesso ao crédito, quer 

na OMCV, quer na MORABI regulamentam que têm acesso ao créditoo “cabo-

verdianos e cabo-verdianas,maiores de 18 anos que tenham dificuldades de 

acesso ás formas convencionais e apresentam uma ideia de negócio”.. 

A VERDEFAM  actua, exclusivamente, na àrea da SSR, em torno de  

cinco eixos estratégicos: Direito de acesso, aborto, VIH/SIDA, Advocacy e 

adolescentes.No dominio destes cinco eixos priveligia jovens, em promoção da 

liberadade e equidade de acesso dos jovens - meninas e rapazes – a 

1933 

16882 

Micro-crédito MORABI:  
Nº de créditos concedidos 

de 1994 a 2011 

Homens Mulheres

508 

3264 

Micro-crédito OMCV:  
Nº de créditos concedidos 

de 2009 a 2012 

Homens Mulheres



Estudo de Caso– Capítulo VII 

 

539 

informações e outras formas de atendimento que lhes permitem  fruir da sua 

sexualidade com saúde e liberdade. 

Gráfico nº 9: Público VERDEFAM 

 

Fonte: Elaboração própria  

O gráfico n.9 ilustra uma dessas acções de informação realizada em um 

das escolas secundárias do país. Observa-se  que embora o acesso seja para 

meninas e rapazes esses últimos revelam-se mais apáticos, pelo que 

participam menos. Aliás, no Grupo Focal 3 realizado numa das escolas 

secundárias, no âmbito da presente investigação, um rapaz posicionou-se 

nestes termos “ As meninas é que devem ir receber informações. Elas é que 

têm o controlo da situação e depois do filho ficar elas é que são explusas da 

escola.” É evidente, no depoiomento, a barreira dos preconceitos e da 

ignorancia, em matéria da SSR. Quanto ao normativo de suspender as jovens 

estudantes das aulas  durante a gestação é na sua essencia descriminatória, o 

que requer mais articulação entre as ONGs e ICIEG na advocacia capaz de 

VERDEFAM-PALESTRA IST 
UMA VIA PREVENTIVA: Nº  de Participantes   

 

Homens Mulheres
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eliminar  os normativos que inferiorizam e penalizam a mulher em relação ao 

homem. 

O ICIEG é uma organização governamental e o seu âmbito de 

intervenção é mais holístico de todas as outras organizações em estudo. Não 

obstante a perspectiva de género adoptada pelo ICIEG, após a sua 

participação na Conferência de Beijing em 1995, bem como os compromissos 

assumidos em matéria da educação e formação dos dirigentes da 

Administração Pública e líderes das Organizações Não Governamentais, para 

a integração da perspectiva de género em todas as acções  e medidas, é 

visivel a natureza feminina das temáticas. Com efeito, o ICIEG e ou qualquer 

outra instituição nacional sensivel  aos desiquilibrios do poder que ainda 

existem em Cabo Verde, as suas ações terão de se pender para os direitos da 

mulher. O que se nota, é uma tendência para a naturalização das 

desigualdades de poder antre homens e mulheres, pelo que se justifica os 

sucessivos planos do ICIEG (ver figura 22) , sendo um dos incontestáveis 

ganhos, a aprovação a VBG, as medidas holisticas de implementação, 

iincluindo as casas de acolhimento e acompnhamento psicológico das vítimas 

já estabelecidas nas ilhas e o papel que a Rede-Sol tem tido, em articulação 

com o ICIEG. 

 

Falar dos niveis de intervenção das ONGs remete paro o desafio de 

ãmbito geográfico, ou seja, o de lavar as intervenções a todas as ilhas, 

concelhos e municípios 
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Figura nº 22- Natureza e niveis de intervenção do ICIEG 

Fonte: Elaboração própria mediante documentos de Arquivo do ICIEG. 

   

 

Nota-se na figura 23 que do ponto de vista de´ âmbito geoográfico, as 

representativades da OCIEG são desiguais às ONGs. A MORABI e a OMCV 

são de âmbito nacional, com sede na Praia e gabinetes filiais em todas as ilhas 

do pais. A VERDEFAM tem sede na Praia e tem representações em mais três 

ilhas (S,Vicente, Fogo e Sal) o ICIEG tem  sede na Praia e não tem filiais em 

outros concelhos. Actua a nivel nacional, em articulação com as ONGs, as 

associações locais e Câmaras Municipais.´e ainda ds casas de atendimento e 

acolhimento às vitimas da  a associação VBG-REDE SOL.  

 

 

 

 

•Elaboração do 
PNEG 

•Advocacy para 
aprovação da Lei 
n.84/VII/2011 

•Formação dirigida 
a líderes de 
instituições 
femininas  e 
quadros dirigentes 
da administração 
pública   sobre o 
tema Género. 

•Plano de acção 
nacional das 
mulheres 

1996-2000 1996 

2005-2009 2006-2011 
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Figura 23: Representatividade geográfica das quatro organizações. 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

A descontinuidade territorial de Cabo Verde e a insularidade são factores 

naturais das assemitrias  de acesso a informações dos jovens em matéria da 

SSR. Enquanto os jovens das ilhas de Santiago, Fogo, Sal e S.Vicente podem 

beneficiar de atendimento e fluído orientações para uma vida sexual, livre e 

segura, as das outras ilhas ficam dupla ou triplamente penalizadas. Embora a 

VERDEFAM esteja nas ilhas de maiores riscos e mais populosas, dever-se-á 
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valorizar o isolamento e a pobreza como factores de risco a todas as formas de 

VBG, inclusivamente a sexual.  

 

7.3 Objectivos, programas e resultados 

 

Os objectivos de qualquer organização são fundamentais na orientação 

das acções e decisões que tomam no dia a dia. Enquanto entidades 

juridicamente constituídas, os objectivos dotam a instituilção de perfil e 

identidade que a distingue no conjunto dos demais da mesma natureza. A 

OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG, organizações de natureza distintas, 

como já se estudou neste capítulo, regem-se por príncipios e valores 

estatutários, determinantes para os objectivos que as organizações se 

propoem atingir, quando tomam a opção de implementar um determinado 

programa. Assim, antes de falar dos objectivos das ONGs e da OG, vale uma 

passagem breve pelos principios e valores que as orientam, como ilustra a 

Tabela 30. 

 Ambas as organizações, a governamental e as não-

governamentais, estruturam-se em princípios democráticos, de participação 

universal e têm como  valores, a liberdade a igualdade de  direitos 

humanos, sem qualquer forma de discriminação, a transparência, a flexibilidade 

e a paridade de género nas decisões do país. As lutas são idênticas, ou seja, a 

de banir, pela via da educação, formação e sensibilização, os preconceitos 

sociais baseados no género, sendo a OG/ICIEG líder em matéria de advocacia 

para a produção, aplicação e seguimento da legislação de suporte à 

democratização das relações de género. 
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Tabela 30: Principios e valores da OMCV, MORABI, VERDEFAM E ICIEG 

 
ONGs- MORABI, OMCV, VERDEFAM  OG- ICIEG 

Ideologia 
 
Estatutos 

Principios 

 Tem um Estatuto que se 
estrutura sobre os 
princípios da democracia. 

 Tem um Estatuto que 
se estrutura sobre os 
princípios da 
democracia. 

Define-se 

 ONG;  

 Não partidária,  

 Não religiosa;  

 Sem fins lucrativos. 

 OG;  

 Não partidária; 

 Não religiosa; 

 Sustentada pelo 
Governo; 

Defende… 

 Igualdade de direitos 
humanos,  

 Direitos da mulher,  

 Paridade de 
oportunidades de género 
em todas as esferas da 
vida social. 

 Defende a igualdade de 
direitos humanos,  

 Direitos da mulher, 

 Paridade de 
oportunidades de género 
em todas as esferas da 
vida social 
 

Combate… 

 Liberdade de expressão, 
de acção, profissional 
vida sexual e reprodutiva 
para combater todas as 
formas de violência 
baseada no género 

 Liberdade de 
expressão, de acção, 
profissional vida sexual e 
reprodutiva para 
combater todas as formas 
de violência baseada no 
género 

 
Afinidades  
Políticas e partidarias 
 

Não existe assunção oficial 
de tendências ideológicas 
partidárias, embora não 
sejam totalmente isentas. 

Não existe assunção oficial 
de tendências ideológicas 
partidárias, embora haja 
compromisso com o 
Governo. 

Fonte: Elaboração propria, a partir dos Estatutos das Organizações. 
 

  
 Os objectivos constituem outro ponto de confluência e afunilamento das 

acções e programas das organizações, bem como a definição dos público-alvo 

de intervenção. Em função dos objectivos comuns, nomeadamente os de 

mobilizar parcerias nacionais e internacionais, de mediar acções entre grupos 

de mulheres organizados e os organismos parceiros, fazer consultoria técnica 

na identificação das necessidades e elaboração de projectos para a procura de 

financiamentos que permitam agir contra todas as formas de discriminação da 

mulher, explicam a participação articulada, quer da MORABI, quer da 

VERDAFAM, do ICIEG e da OMCV, em quase todos os programas nacionais 
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de promoção dos direitos da mulher, com o fito de criar condições para a 

progressiva inserção sócio-económica da mulher no desenvolvimento, de forma 

sustentável. 

 Observa-se algumas particularidades, que mais têm a ver com a 

redacção jurídica dos estatutos do que com a essência, propriamente dita, das 

instituições. Por exemplo, a MORABI valoriza e destaca entre os seus 

objectivos estruturantes, o de promover intercâmbio entre as mulheres dentro e 

fora do país. Embora a OMCV, a VERDEFAM e o ICIEG não destaquem este 

objectivo nos seus diplomas estatutários, nota-se tratar-se de uma prática 

regular destas organizações e, não amiúdes vezes, estas três ONGs, 

consideradas as três maiores do país, entre as que actuam na promoção da 

mulher. Cruzam-se em fóruns de intercâmbio dentro e fora do país, unidas pela 

identidade de objectivos, sendo o ICIEG o “chapéu” na maioria das iniciativas. 

Entretanto, existem objectivos específicos e comuns de cada organização, 

como se regista na Tabela 31. 

A MORABI, a OMCV a VERDEFAM e o ICIEG são produtos de uma 

conjuntura nacional e internacional  que as fez nascer, entre os anos oitenta e 

noventa,  e este factor transparece nas finalidades, quer das  organizações 

não-governamentais, quer da governamental, não obstante idênticas não 

prejudicam as  especificidades. 

A VERDEFAM, sendo organização mais jovem de todas, os seus 

principios, fins, objectivos e acções inspiram-se nos compromissos assumidos 

pela nação face ao quadro da saúde sexual e reprodutiva  no pais de então. De 

relevante impluso são as alertas do Ministério da Saúde  que resultaram no 
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primeiro Plano Nacional de Luta contra HIIV/SIDA, o qual VERDEFAM teve um 

papel significativo na sua implementação. 

 

Tabela 31– Objectivos da OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG 
ORGANIZAÇÕES OBJECTIVOS 

 

OMCV 

Empoderar as família na busca de soluções para os problemas 

relacionados com a educação, alimentação, empego, saúde e 

participação e violência baseada no género. 

MORABI 

Empoderar mulheres e homens, individualmente e em grupo, na 

elaboração de projectos e mobilização de recursos  para resolver os 

seus problemas individuais e ou colectivos, relacionados com a 

geração de meios de subsistência, autonomia económica, 

participação efectiva em todos os domínios da vida política e social e 

combate violência baseada no género 

VERDEFAM 

Empoderar homens e mulheres para fruir de forma livre da sua 

sexualidade com segurança, saúde e bem-estar, combatendo todas 

as formas de violência baseada no género. 

ICIEG 

Empoderar homens e mulheres com informação, educação, estudos, 

planos de acção e legislação favoráveis à igualdade e equidade de 

género no exercício da cidadania a todos os níveis da sociedade, 

combatendo todas as formas de Violência baseada no género 

 Fonte: Elaboração própria, a partir dos Estatutos das Organizações 

 

 

Não obstante os avanços significativos no âmbito do Planeamento 

Familiar feito pelo Ministério de Saúde, a OMCV e a MORABI nos inicios de 

noventa cujo resutado traduziu-se demosntrado no primeiro IDSR (1998) com 

dados que comprovam, por um lado, a   redução da taxa de fecundidade total 

para quatro filhos por mulher e, por outro lado,  uma taxa de prevalência 

contraceptiva de 36,7%. O mesmo estudo dá conta de uma nova situação de 

alarme para Cabo Vere no âmbuto da sáude,  com indicadores expressivos de 

propagação da SIDA.  “Num período de 4 anos a situação prevalência do SIDA 
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multiplicou-se para 3, passndo de 9,37 em 1994 para 28,4 por habitantes em 

1998.”  Este é o contexto nacional que motiva a fundação da VERDEFAM e 

que diferencia a sua origem das demais. A consensualidade de que se deveriar 

criar uma ONG só para questões de saúde sexual e reprodutiva não se fez 

esperar. 

O contexto internacional, igualmente favoreceu a criação de uma ONG 

cabo-verdiana para a saude sexual e reprodutiva, na sequência das 

orientações de Beiijing, ratificadas pelo Governo caboverdiano. É depois  de 

Beijing que o conceito de género é introduzido nas políticas de promoção dos 

direitos humanos em Cabo Verde. Assim, a MORABI, não obstante a sua 

finalidade última  da igualdade de direitos, oportunidades e desenvolvimento da 

mulher, parte de uma concepção inovadora de que este fim só se alcança com 

uma política societária democrática. Ou seja, da visão da mulher integrada na 

familia e que o seu desenvolvimento  pressupõe também o desenvolvimento do 

homem. Daí que o empowerment da família e a paridade de género no usufruto 

dos direitos sociais, políticos e económicos sejam os fins desta organização. 

A OMCV, embora tenha actualizado os seus Estatutos e as suas 

políticas, as suas finalidades não estão dissociadas do contexto que a fez 

nascer. Contexto esse em que a situação da desvantagem abissal da mulher 

em relação ao homem no usufruto dos direitos humanos ocupava o epicentro 

das preocupações desta organização. Assim, a sua finalidade quase que se 

esvaziou na  criação de condições para que os direitos universais do homem 

fossem também de mulheres. Por outro lado, a questão género e a preocupção 

com esta abordagem pelas ONG,s é algo muito recente. Assim, entende-se 

uma menor acutilância da OMCV para questões de género em relação à 
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MORABI que foi fundada sob o signo do género. Aliás, a OMCV zela para a 

discriminação positiva da mulher o que se  entende, pois  apesar do alcançado 

em termos de paridade género, ainda a mulher continua em situação de 

desvantagem. 

 

Tabela 32  Finalidades da MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG 
ORGANIZAÇÕES FINALIDADES 

GERAIS COMUNS ESPECIFICOS 

 

 

OMCV 

Dar vozes às mulheres cabo-
verdiana , através da 
autonomia económica, 
empoderando político e 
educação para igualdade e 
equidade de género em todos 
os dominios da sociedade. 

 
 
 
 
 
 
-Igualdade  e 
equidade de 
género na 
participação e 
exercicio do 
poder 
económico, 
político, social, 
cultural e  
sexual e 
reprodutiva; 
 
 
 
- Eliminação de 
todas as formas 
de VBG; 
 
 
- Paridade 
género na 
política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relevância na 
paridade da mulher 
na política. 

 

MORABI 

Privilegiar a inserção e a 
melhoria da posição social 
das mulheres Cabo-
verdianas, numa perspectiva 
de género, promovendo a sua 
participação no processo de 
desenvolvimento económico, 
social e político das 
comunidades e do país, de 
modo a melhorar as 
condições de vida das 
famílias. 

 
Relevância no  
Fomento da 
paridade de 
género no 
empreendedorismo 
e auto-emprego. 
   

VERDEFAM Promoção da informação, 
mudança de comportamentos 
e serviços de SSR de 
qualidade para 
adolescentes/jovens, 
mulheres e homens, em 
parceria com outras 
instituições, no estrito respeito 
pelos direitos Humanos 

 
Relevância na 
promoção de 
comportamentos e 
atitudes de SSR 
saudáveis  

ICIEG Funcionar como espaço de 
integração  e articulação 
horizontal as medias 
sectoriais do Governo 
relativas à problemática a 
igualade de género e do 
reforço da capacidade de 
mulheres. 

Integração, 
advocacia e 
articulaçao das 
politicas publicas e 
privadas  de 
promoção da 
equidae de género. 

 

 Fonte: Elaboração própria, partir dos programas e estatutos das organizações 
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Estas ligeiras diferenças nas finalidades das três ONG,s  e a OG  têm 

implicações nas acções práticas da OMCV, da MORABI, da VERDEFAM e do 

ICIEG. Denota-se uma maior discriminação positiva da mulher nos programas 

da OMCV e  da VERDEFAM e um maior enfoque género nos programas da 

MORABI e ICIEG, embora em termos de resultados as mulheres aparecem 

como as principais beneficiárias A GOIP MULHER, um dos programas mais 

recentes da OMCV, é exclusivamente feminina, enquanto que o Centro de 

Formação Profissional da MORABI é um espaço em que as oportunidades de 

acesso se regulam pela concepção género. A VERDEFAM declara-se para 

paridade de enfoque em homens e mulheres, mas, na prática, tem mais 

produtos femininos do que masculinos 

O público–alvo da MORABI, OMCV, VERDEFAM  e ICIEG  é amplo e 

diversificado.  Em ambas as ONG,s e na OG-ICIEG, é evidente a discriminação 

positiva, quer da mulher, quer dos mais desfavorecidos económicamente e dos 

que se encontram de  em situações de precarideade devido à saúde. Na 

verdade,  a mulher é o público-alvo das quatro organizações, sendo as 

estratégias para melhor se chegar a elas, a introdução da perspectiva de 

género, a partir do último quarteto dos anos noventa. Realçam-se programas 

de intervenção  comunitáriacomo o fito de se chegar a mulheres a partir da 

comunidade, onde se inserem: Programas de informação, sensiblização e 

educação; Campanhas comunitárias sobre a Saúde Sexual e Reprodutiva 

promotoras de atitudes e comportamentos preventivos às infecções 

sexualmente transmissiveis: Protecção de  crianças e adolescentes de ambos 

os sexos, infectados e afectados pelo HIV/SIDA; Projectos de promoção do 

empreendedorismo e  desenvolvimento económico e social do homem, entre 
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outras formas de intervenção, são exemplificações de formas indirectas que as  

as ONGs e o têm utilizado para atingir as suas finalidades e objectivos. A figura 

24 ilustra a amplidão e a heterogeneidade do público-alvo das organizações 

femininas, em estudo, a sobreposição dos beneficiários, mas num sistema de 

articulação das ONGs e do ICIEG que controla eventuais deperdicios de 

sobreposição de programas e acções. 

 

Figura n.º 24 Publico-alvo da MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG 

                   Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos do Arquivo das ONGs/OG 

 

A mulher, em qualquer situação de desfavorecimento social, tais como 

as excluidas  do usufruto dos legais direitos, as discriminadas em função de 

qualquer factor fisico, social, económico e ou cultural, as desempregadas, as 

mais pobres, as chefes de familia e vitimas da violência nas suas difentes 

formas de ocorrência, constitui o público privilegiado tanto da OMCV,  como  da 

MORABI. 
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 Justapondo-se sobre um mesmo público-alvo, as organizações se 

convergem e transformam-se em sinergias na implementação de uma política 

societária democrática de erradicação de todas as formas d e violência 

baseada no género. Entretanto, nota-se que a OMCV tem uma intervenção 

quase exclusivamente dirigida para a mulher e a MORABI, sem descorar a 

mulher, preocupa-se mais com a questão género, pelo que integra no leque 

dos seus beneficiáraios os homens, desde que estejam in uma família. O 

ICIEG é a organização acções e programas que têm o maior alcance da 

perpectiva género, sendo o Laço Branco uma das evdencias mais bem 

sucedidas e integração género e articulação do papel de cada um dos dos 

intervenientes. 

 

 É um factor condicionador de implementação dos programas das ONGs 

e do ICIEG e, simultaneamente, de sucesso dos resultados a capacidade de 

captação de recursos. A captação de recursos tem sido, quer para a MORABI, 

quer para a OMCV, VERDEFAM e ICIEG, autênticas provas de resistência, 

desafios de sobrevivência e da adequação de metodologias de intervenção às 

exigências específicas das entidades financiadoras internacionais. De 

mencionar que quer o ICIEG (Organização Governamental) quer as ONGs têm 

uma dependência muita elevada do financiamento dos organismos 

internacionais para implementação dos seus programas. A MORABI e a 

OMCV, vêm ganhando a partir de 2012 crescente sustentabilidade na 

implementação dos seus programas de Microfinanças. A MORABI está mais 

avançada neste ponto, sendo a formação profissional associada o programa de 

Microfinanças, auto-sustentada a 100%-  
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 A OMCV nasceu de um contexto em que os financiamentos provinham, 

na maioria, de entidades financiadoras que se limitavam a contribuir para a 

reconstrução nacional de um jovem país independente, vitima das mazelas do 

colonialismo. Não exercendo na época, por parte das entidades financiadoras, 

controlo sobre os recursos distribuídos, a OMCV fazia uma gestão mais liberal 

e mais ajustada aos objectivos internos da organização. Por outro lado, os 

recursos não eram directamente captados por esta organização que como já 

aludimos, até 1991, foi uma Organização de Massa do PAICV, Partido de 

situação de então. 

 À MORABI e à VERDEFAM, oriundas de um contexto em que os seus 

estatutos tinham de ser, necessariamente uma ONG, impunham a mobilização 

de recursos promotores de sustentabilidade das organizações. Teve que se 

adaptar à mudança de atitudes das entidades financiadoras que, geralmente, 

adoptam critérios vários que asseguram a aplicabilidade dos fundos para os 

fins a que são solicitados. Nesse contexto, quer a metodologia de captação de 

recursos, quer a metodologia de gestão dos mesmos já não eram tão liberais 

como acontecia com a OMCV nos seus primeiros anos. O ICIEG, embora seja 

uma Organização Governamental e tem um orçamento do Estado, debate-se 

como problema de mobilização de recursos para sustentar os seus programas, 

visto que o duodécimo que tem do Estado nem chega para pagar o seu 

funcionamento. Temos então uma Organização Governamental cujos 

programas têm dependência total de financiamentos externos. 

 Assim, a MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG para acederem aos 

recursos de entidades internacionais têm de se adaptar a diversos critérios: 

Assumir-se como parceiros e não como beneficiários. Encontrar financiamento 
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para um projecto implica que a organização deva estar em condições de ter 

contrapartidas para a sua materialização. Muito importante o alargamento do 

voluntariado nas instituições, pois são importantes no calcula o da 

contrapartida.  

 A Contabilidade rígida e transparente dos fundos captados, 

permitindo a prestação de contas a cada momento, controla os 

eventuais desvios e a má utilização dos fundos. 

 Prazo para a utilização dos recursos. Assim, os projectos, quando 

financiados, têm prazo para serem executados, sob pena dos fundos 

serem congelados. Por outro lado, a credibilidade e a competência 

da ONG sempre sai beliscada, quando não cumpre os prazos do 

projecto. 

 O Programa ou projecto deverá estar vinculado a um tema de 

interesse internacional, sobretudo os resultantes das recomendações 

das Conferências Mundiais. 

 

Cada vez mais a MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG debatem-se 

com o rigor o condicionalismo de apresentação do Relatório de Impacto dos 

Programas Projectos aos financiadores. Sendo os impactos resultados 

quantificáveis, não é de se estranhar o sucesso que a MORBI tem tido na 

captação de recursos para os seus programas relacionados com micro-

finanças. A apresentação dos Relatórios de impactos é condição para poderem 

continuar a se beneficiarem dos recursos, pelo que as três ONGs e O ICIEG 

têm desenvolvido esta competência e rigor. 



 

554 

Conclui-se, assim, a complexidade e os trâmites comuns que as ONGs e 

a OG têm de enfrentar, visando sucessos na captação de recursos. Os 

desafios passam pela modernização das capacidades de gestão, 

consequentemente, a performance de desenvolvimento de projectos de acordo 

com os rigores e exigências internacionais são problemas comuns 

organizações em estudo. Esta realidade é apresentada pela MORABI, no seu 

sistema de avaliação - Força, Oportunidades Fraquezas, Ameaças (FOFA, 

como uma das oportunidades a perseguir, enquanto a OMCV debate-se com o 

problema de modernização dos seus instrumentos de gestão. Para a 

VERDEFAM e o ICIEG já são problemas ultrapassados. 

O recurso ao crédito bancário nacional e às parcerias com empresas e 

ONG,s nacionais, bem como à actuação em rede com o ICIEG e a Plataforma 

das ONG,s, constituem formas de captação de recursos  em que se assiste 

procedimentos idênticos. Não obstante as estratégias e oportunidades comuns, 

a MORABI e a OMCV têm mobilizado criatividades e capacidades próprias de 

captação de recursos que lhes logram maior ou menor autonomia e liberdade 

na programação das suas acções.  

A MORABI tem conseguido desenvolver e organizar dois programas – o 

Micro-finanças e a Formação Profissional – de tal forma que possam funcionar 

com fundos próprios e autonomamente. Enquanto o Micro-finanças é 

completamente auto-sustentado e funciona a partir de fundos da Organização, 

a Formação Profissional ainda não atingiu a meta desejada, mas as estruturas 

estão montadas com este objectivo. Por outro lado, a rentabilização do seu 

património através da renda de espaços de formação a terceiros vem dando, 

nos últimos anos a esta Associação uma tendência de gestão empresarial que 
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contradiz com o seu perfil estatutário de organização sem fins lucrativos. 

Salvaguarda-se, contudo, que esta tendência empresarial é, ainda, muito ténue 

e pouco expressiva. Trata-se de uma estratégia positiva, que se considera um 

exemplo de boas práticas, reduzindo as dependências de financiamentos 

esternos, face a uma conjuntura internacional de crise económica. Por outro 

lado, as entidades financiadoras, raramente disponibilizam recursos para pagar 

honorários, em contrapartida exigem rigor na execução dos projectos, através 

da obrigatoriedade de um serviço de contabilidade rigoroso, para além de 

impor prazos. São exigências que não se conciliam com a exclusividade do 

voluntariado e da filantropia, impondo à MORABI o desafio de mobilizar 

recursos para salários de técnicos especializados, de acordo com a tabela 

salarial no país.  

A OMCV não dispõe de programas nem de actividades geradoras de 

rendimentos. É uma organização totalmente sustentada com fundos 

provenientes das quotas dos membros, que são muitos, e dos projectos 

financiados por parceiros. Contrariamente, à MORABI, a OMCV e a 

VERDEFAM têm uma dimensão filantrópica mais alargada, viabilizada pela 

grande dimensão do voluntariado n implementação das acções no terreno. O 

micro-crédito e a respectiva introdução de técnicas de gestão financeira que se 

introduziu a partir da última década, ainda não lograram a autonomia desejada 

como a alcançada pela MORABI. Entretanto, assiste-se ao lançamento de 

bases para o gerenciamento de pequenos créditos através de fundos próprios 

mobilizados, a partir da acumulação dos lucros provenientes dos juros 

aplicados nos créditos. 
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Os Centros de Formação Feminina que a OMCV tem implantado na 

maioria dos concelhos do país, têm constituído em uma  estratégia, associada 

à formação profissional e para auto-estima, de captação de recursos. Com os 

trabalhos produzidos, a OMCV conseguiu manter lojas de vendas de artigos 

artesanais produzidos pelas mulheres. Esta estratégia de captação de recursos 

debate-se com o problema de mercado que é muito limitado, não logrando 

lucros desejáveis para sua sustentabilidade. Inclusivamente, a maior loja, a 

cidade da Praia, foi recentemente extinta. Acredita-se, entretanto, que o 

problema não é tanto de mercado, mas sim de competências no domínio do 

empreendedorismo que necessita de formações mais ajustadas a cada perfil 

do público-alvo feminino que é bem diverso.   

 Quanto à origem, tipologia e aplicação dos recursos, nota-se a 

aproximação entre a OMCV, MORABI, VERDEFAM e ICIEG, embora a 

natureza de cada uma delas salvaguarda as especificidades de cada 

instituição. Ambas recorrem aos fundos dos organismos públicos, privados, 

nacionais e internacionais, através da elaboração de projectos, de protocolos 

de cooperação e de mobilização de parcerias, como ilustra a Tabela 33. 
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Tabela 33 - Captação de recursos da OMCV, VERDEFAM, MORABI e ICIEG 

Recursos ICIEG VERDEFAM MORABI OMCV 

Origem de  
recursos 

Quotas dos membros NA x x x 

Organismos internacionais das 
Nações Unidas 

x x x x 

ONGs internacionais x x x x 

Plataforma das ONGs NA x x x 

Fundos do micro-crédito NA NA x x 

Empresas nacionais  x x x x 

Duodécimo do Estado x NA NA NA 

ICIEG NA NA x x 

IFPP NA 
x (Principal 

fonte de 
recursos) 

NA NA 

Tipos de 
recursos 

Financeiros resultantes de: 
    

Fundos perdidos: Dinheiro x x x x 

Donativos: Dinheiro, géneros, 
equipamentos, viaturas 

x x x x 

Quotas dos sócios 
 

x x x 

Formas de 
captação 

de recursos 

Concepção de projectos e sua 
apresentação a parceiros 

x x x x 

Acções do micro-crédito NA NA x 
x (Muito 
ténue) 

Formação profissional NA NA x NA 

Concurso a fundos nacionais e 
internacionais de investigação e  
a programas de intervenção 
social 

x x x x 

Adaptação de projectos e formas 
de gestão aos critérios das 
entidades financiadoras 

x x x x 

Crédito bancário NA NA x x 

Consultoria técnica: concurso a 
fundos de investigação 

x x x x 

Comercialização de artesanato  NA NA NA x 

Exploração imobiliária NA NA x NA 

Aplicação 
dos 

recursos 

Implementação de programas e 
projectos  

x x x x 

Honorários dos profissionais               x x x x 

Despesas gerais de 
funcionamento 

x x x x 

Investigação e publicação de 
estudos 

x x x x 

Actividades de intercâmbio x x x x 

Aquisição e construção de 
imóveis 

x x x x 

Cestas básicas para infectados e 
afectados HIV/SIDA e 
toxicodependência  

x x NA NA 

Legenda: X - Item aplicável; NA - Item não aplicável 
Fonte: Elaboração Própria, documentação de Arquivo das ONGs e ICIEG 
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 O que dão razão de existência às ONGs e ao ICIEG são os seus 

programas e resultados alcançados. Por um lado, são através dos programas 

que se planifica as acções e se cumprem os objectivos e missão, por outro 

lado, é o processo mais utilizado na captação de recursos. Os resultados são 

fundamentais para a visibilidade e credibilidade que as instituições necessitam, 

enquanto requisitos fundamentais para a materialização da missão e 

mobilização de parceiros. Programas significativos têm sido implementados em 

articulação das três ONGs e estas com o ICIEG, sem prejuízo a programas 

específicos de cada organização, como ilustra a Tabela 34. 
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Tabela 34 Programas e Resultados da MORABI e OMCV 

MORABI 

Micro-Finanças 
 

Educação Formação 

Mobilização Social 

Desenvolvimento 
Comunitário 

Saúde Reprodutiva 

Principal Programa   
Implantado em 2004 
Afirmação 1998 
Autónomo  
Auto sustentado 
Taxa de juro 2% 
Reembolso 95% 
Abordagem género a 
partir de 2006. 

1994 -2011 

Muheres 16 
882 

Homens 1933 

Montante de Empréstimo: 
Entre 350 a 35000  
Existe Regulamento 
Evolução vertical dos 
créditos: 

Ano 1994-2011 

Ben. 18 815 

Valor 1.172.233.300$ 

Objectivo:Fomentar: 
Auto-emprego 
Micro-empresa  
Redução da pobreza das 
famílias 
Empowerment das 
mulheres 

Investimento do 
crédito 

Peq. 
comércio 

81% 

Produção 14% 

Serviços 5% 
 

Transversal a todos os 
programas  
 
Círculos de Leitura: 
- Alfabetização 
 - Formação Básica 
 
Formação Profissional 
Associada ao micro-
crédito 
Financiado por parceiros 
internacionais e nacionais 
 
Áreas de Formação: 
- Desenvolvimento 
Empresarial-60% 
- Desenvolvimento 
Local:30% 
- Saúde Reprodutiva .e 
VBG:10% 
 
 
Beneficiários: 
Homens e Mulheres 
Maior incidência feminina  
 
Existência de um Centro 
de Formação Profissional 

Desenvolvimento 
integrado 
 
Áreas de 
intervenção: 
- Formação 
- Educação 
- Infraestruturação 
- Ambiente 
- Associativismo 
- VBG 
Metodologia 
participativa 
ntervenções a partir 
de estudos 
diagnósticos 
Atenção à mulher 
rural e em situações 
vulneráveis 
 
Financiado por 
parceiros nacionais e 
internacionais 
 
Abordagem género 
 
Impactos: 
.Empoderamento 
local 
- Combate à pobreza 

Criado 1996 
Transversal aos 
programas. 
Acções de:  
-  Informação 
- Sensibilização 
- Atendimento 
psicológico   e 
ginecológico 
- Distribuição gratuita 
de preservativos 
Uso de material lúdico 
 
Temas: 
DST/IST 
HIV/SIDA 
Planeamento Familiar 
Aleitamento 
Violência 
Impactos: 
Redução do Número de 
filhos por mulher 
Maior espaçamento 
entre filhos 
Abordagem género 
Atenção ámulher rural. 

OMCV 
 
 
 

Micro-Finanças Educação/Formação 
Desenvolvimento 
Comunitário 

GOIP Mulher 
 

Primeiras experiências 
1994 
 
Objectivo: Fomentar: 
Auto-emprego 
Micro-empresa  
Redução da pobreza das 
famílias 
Empoderamento das 
mulheres. 
 

Programa mais antigo e o 
mais importante;  
  
Transversal a todos os 
programas 
Centros de Formação 
Feminina em quase todos 
os concelhos para:  
 Alfabetização 
Formação básica 
. Artes domésticas 

 

Inauguração em 2008 
Enquadramento: 
Projecto reduzindo 
distâncias: acesso ao 
trabalho e 
empoderamento da 
mulher cabo Verde; 

 

Fonte: Elaboração própria 
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      Tabela 34 Programas e Resultados da OMCV e MORABI (Cont.) 

 
 
OMCV 

 
 
 

Micro-Finanças 
 

Educação Formação 
Mobilização Social  

Desenvolvimento 
Comunitário 

Saúde Reprodutiva 

Micro-Finanças Educação/Formação 
 
Desenvolvimento 
Comunitário 

GOIP Mulher 
 

Consolidação da 
experiência: Ano 2000 
 
Existe Regulamento 
 
Concessão de pequenos 
e médios empréstimos 
 
Taxa de juro fixo 2% 
 
Autonomia do sector 
Auto sustentabilidade 
 
Abrangência nacional 
Evolução vertical dos 
créditos: 

Ano  2009 -2012 

Ben. 1051  

Valor 88.122.300$00 

 
Discriminação positiva 
da mulher: 

2009 -2012 

Muheres 3 264 

Homens 508 

 
Àreas de aplicação do 
micro-crédito: 

Comercio Informal 

Micro-empresa  

Agricultura 

Pesca 

Serviços 

 
Sistema Piloto de micro-
crédito com remessas de 
emigrantes e fundos 
externos 
 

Formação 
Profissional  
- Autónomo 
- Associado ao 
micro-crédito 
 
 
 
 
Áreas de Formação: 
 
- Desenvolvimento 
Empresarial 
- Saúde Sexual e 
Reprodutiva 
- Formação Pessoal 
e Social 
 
 
 
Beneficiários: 
Maioria mulheres 
em situações de 
vunerabilidade 
 
 
 
Parcerias com 
outras organizações 
na implementação 
de formações. 
 
 
 
Gratuidade das 
formações 
 

Uma das áreas mais 
antigas de 
intervenção; 
 
 
Montagem de 9 
centros de 
promoção feminina; 
Brigadas móveis de 
atendimento social; 
 
 
 
Criação de jardins 
em quase todos os 
concelhos do meio 
rural: 71 jardins 
 
Criação e apoio de 
grupos culturais e 
recreativos: 
Batuque, Tabanca 
 
Criação de espaços 
de Lazer; 
 
 
Intervenção na 
habitação social   
 
Parcerias com 
Câmaras municipais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Inauguração em 2008 
Enquadramento: 
Projecto reduzido 
distâncias: acesso ao 
trabalho e 
empoderamento da 
mulher em Cabo 
Verde; 
 
Abrangência:  
-Praia 
. S.Vicente 
. Santo Antão 
 
Objectivo: 
Dar uma salto 
qualitativo na 
estratégia de  
empoderamento da 
mulher 
 
Tipologias de 
atendimento:  
- Orientação 
vocacional 
- Orientação 
Profissional 
- Treinamento de 
competências 
- Violência baseada 
no género 
´- Orientação na 
trajectória de vida 
- Informações gerais 
Financiamento: 
Co.Financiado:OMCV 
FunDescan e AEICI 
 
 
 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Os programas do ICIEG e da VERDEFAM não incidem nem no Micro-

Finanças, nem na Formação Profissional, tendo as suas especificidades. A 

VERDEFAM tem um programa único de Saúde Sexual e Reprodutiva, que por sua 
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vez incide sobre a formação, educação e sensibilização para a prevenção, e 

diagnóstico e assistência clinica e social os quais se desenvolvem em cinco eixos 

estratégicos: (i) Direitos Humanos e acesso a serviços de SSS; (ii) Aborto; 

(iii)VIH/SIDA; (iv) Advocacia; (v) Adolescentes. 

Assim, a síntese comparativa da VERDEFAM com as outras Organizações 

OMCV, MORABI e ICIEG faz-se a partir das Categorias Comparativas; 

Educação/Formação e Saúde Sexual e Reprodutiva (Tabela 35). 

 

Tabela 35 Acções da  VERDEFAM MORABI e  OMCV 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

PROJECTOS PARCERIAS 
 

Educação 
formação 

Aborto e 
Adolescentes 

HIIV/SIDA ACESSO 

Implementação de projectos 
nacionais e regionais em 
articulação dom outras 
ONGs Cabo-verdianas. 
 
- Projecto FEVE-Fonteiras e 
vulnerabilidades -2011-215 

 
 

 
 
MORABI 
Cruz 
Vermelha 

 
 

Atelier 
Palestras 
Feiras de 
saúde 
Spots 
publicitários 
 
 
Despistagens  
várias 

 
 
Realização de 
um estudo 
 
 
Divulgação do 
estudo nas ES 
 
Serviços de 
atendimento 
para 
planeamento 
familiar 
gratuita. 
 
Testes de 
gravidez 
 
Consultas de 
especialidade 
SSR 

 
Seguimento 
clinico e psico-
social 
 
Advocacia 
para os 
direitos de 
saúde dos 
infectados e 
afectados 
 
 
Distribuição 
gratuita de 
Preservativos 
masculinos e 
femininos 

 
 

 
 
 

Advocacia 
para os 
direitos de 
saúde, 
educação,  
emprego  
dos 
infectados 
e 
afectados 

 
 

Distribuiçã
o de 
cestas 
básicas 

 
 

Adolescente Jovem – 
Decisão Informada SS na 
perspectiva de género 

MORABI 
OMCV 

Acesso aos serviços de 
SSR/PF de qualidade 

MORABI 
OMC 
ICIEG 

Prevenção do cancro do 
útero e da mama na 
perspectiva de género 

ICIEG 
MORABI 
OMCV 

Combate ao aborto inseguro ICIEG 

Fonte: Elaboração Própria, Documentação de Arquivo 
 

 
Ao se comparar a VERDEFAM com outras associações que trabalham 

com mulheres, como a OMC e MORABI e mesmo com a organização 

Governamental, ICIEG dever-se-á ter em conta a natureza bem especifica da 
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organização e da sua missão. Torna-se difícil quantificar os resultados cujos 

impactos são globais e apresentam-se de forma multissectoriais. A 

VERDEFAM tem desempenhado um relevante papel com o Ministério de 

Saúde, sendo o seu parceiro fundamental na implementação de políticas de 

Saúde Reprodutiva, visando a mudança de atitudes e comportamentos dos 

homens e mulheres, jovens, adolescentes e adultos relativamente à fruição dos 

seus direitos de sexualidade de forma segura. 

 Assim, do ponto de vista numérico a VERDEFAM associa-se aos 

resultados do Ministério de Saúde nos seguintes eixos, representados na 

tabela 36. 

 

  Tabela 36 Assistência durante o gravidez e o parto: 

Ano Consulta pré-natal Assistência parto 

1998 97% 82% 

2005 98,1% 77,8 

2009 99% 86,1 

Fonte: Dados do Inquérito Sobre a Saúde Reprodutiva, 2010 

 

 A Contribuição da VERDEFAM para se chegar a esses resultados conta 

a sua vasta gama de projectos e serviços, estabelecidos em sete municípios do 

país e com gratuitidade para jovens até os 21 anos, em contextos formais das 

suas clinicas e dos CINSAÙDE. 

 Um outro domínio em que a VERDEFAM muito tem contribuído para os 

resultados globais do país é a matéria de mudanças de atitudes em 
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comportamentos nos domínios do IST, DST e VIH/SIDA, como iilustra a tabela 

37. 

Tabela 37 Comportamentos masculino e feminino uso de preservativos 

Comportamentos e 
atitudes nas relações 
sexuais 

Total Homens Mulheres 

Propostas para uso de 
preservativos  

1300 765 535 

Reacções negativas    152    57 95 

Aceitação sem objecções     165 115 50 

Fonte: APIS, INE, 2012 

 São significativas a mudança de comportamentos relativamente ao sexo 

seguro, mas muito ainda há por fazer relativamente á mentalidade. Neste caso, 

nota.-se maior resistência por parte das mulheres, muitas vezes pelo excesso 

de confiança nos parceiros, ou mesmo o medo da VBG. A taxa de prevalência 

contraceptiva em Cabo Verde é de 57, 1% (IDSR,2010), um indicador 

satisfatório mas que coloca desafios. Contudo, há casos que colocam desafios 

ao VERDEFAM, tendo já começado a procurar respostas. A ONG tem um eixo 

de acção que é o aborto, um dos casos críticos da SSR que tende a ganhar 

proporções preocupantes. Apesar do aborto voluntário em Cabo Verde ter sido 

despenalizado há muito tempo, pela Lei n.º9/III/86 de 31 de Dezembro e, mais 

tarde regulamentada pelo Decreto-Lei nº7/87 de 14 de Fevereiro, o estudo 

recentemente conduzido pelo VERDEFAM e em processo de socialização 

revela que as estruturas hospitalares receberam, em 2011, 1697 mulheres 

vítimas de complicações provocadas por abortos clandestinos. De acordo com 

o mesmo estudo, existe um índice de desconhecimento da lei considerável, 

pois do universo dos inquiridos apenas 39% revelaram conhecimento la lei e 

nestes, observa-se uma percentagem significativa dos que reprovam-na. É um 
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desafio para as organizações não-governamentais que trabalham com a saúde 

sexual e reprodutiva, bem como para o Ministério da saúde. 

       O ICIEG, também pela sua especificidade e missão, tem colocado grande 

enfoque das suas acções no plaidoyer e advocacia, pelo que os ganhos da 

nação em matéria da igualdade e equidade de género, quer em matéria de 

políticas públicas, quer em matéria das políticas privadas, poder-se-ão incluir 

nos seus resultados. 

 A OMCV, VERDEFAM e MORABI têm sido parceiras do ICIEG nos seus 

grandes programas e projectos e vice-versa. As intervenções são amplas e já 

se somam resultados, conforme ilustra a Tabela 38: 

Tabela 38: Legislação de promoção dos direitos da mulher –Advocacia ICIEG 

Legislação Conteúdo Contribuição ICIEG 

Código laboral 
2008 
Capitulo III 

Reconhece o trabalho doméstico 
como categoria profissional, sujeita 
às regalias sociais vigentes no 
país.   

Estudo sobre “O 4º Nicho 
sobre o emprego das 
mulheres no país.” 
Advocacia no parlamento 
Divulgação da lei. 

Lei que regula 
Micro-finanças-
2007 

Reconhece o papel do Micro-
finanças no empoderamento das 
mulheres. Com a lei as ONGs que 
fazem o serviço passam a fruir das 
regalias que facultam 
sustentabilidade. 

Advocacia no parlamento 
Divulgação da lei 

Lei da 
Publicidade 
2007 

Proíbe discriminação em relação ao 
sexo. Com a lei regula-se a VBG 
nas publicidades e combate da 
exclusão social baseada no género. 

Advocacia no parlamento 
Empoderamento das vítimas 
(mulher) com informação e 
formas de defesa. 
Divulgação da lei 

Resolução 
124/VII/2010 de 
22 de Março 

Lei que obriga o Estado criar um 
sistema educativo que não impede 
a mulheres grávidas de prosseguir 
os estudos”  

 
Advocacia no parlamento. 
 E nas estruturas do Governo 

Lei especial 
sobre a VBG, 
Julho de 2010 

A Violência baseada no género 
passa a ser considerado crime 
público e a vítima a beneficiar de 
protecção. 

Advocacia na sociedade civil, 
parlamento. 

Fonte: Elaboração própria, a partir da legislação  e entrevistas 
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 Promoção da participação da mulher cabo-verdiana na política é 

estruturas do poder é uma outra área em que o ICIEG tem registado 

resultados, no quadro da sua missão (Tabelas 39, 40 e 41). Através da 

Advocacia e debates políticos, campanhas pedagógicas junto das Câmaras 

Municipais, Partidos Políticos e do Governo, o ICF antes e agora o ICIEG, em 

articulação com as outras ONGs (MORABI e OMCV), a intervenção tem sido 

no sentido dessas estruturas do poder introduzirem a perspectiva de equidade 

de género nos seus programas eleitorais, de forma a permitir maior visibilidade 

da mulher na política e maior participação em órgãos de poder e de decisão. 

Os resultados têm sido baixos em termos quantitativos mas expressivos em 

termos qualitativos, tendo em conta o ponto de partida, como se observa nas 

tabelas. 

 Apesar dos avanços, ainda a representatividade mulher no legislativo é 

muito baixa e requer instrumentos pedagógicos transitórios de forma a 

promover equilíbrios mais céleres. Como defende Lopes (2013, p.19) “Para 

corrigir o persistente desequilíbrio a nível da representação política, são vários 

os países que têm vindo a adoptar políticas de intervenção no sentido de 

minorar ou anular essa desigualdade de representação." O ICIEG tem tentado 

essa via, através da lei de quotas, mas com fraca abertura por parte dos 

decisores políticos, pelo que nunca foi incorporada na lei.  
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Tabela 39: Evolução da participação da Mulher na Política: Mulher no Legislativo 

Data Mulheres Homens Total % Mulheres 

1975 1 55 56 1,78 

1980 4 59 63 6,3 

1985 10 73 83 12 

2005 3 76 79 3,8 

2006 8 64 72 11,1 

2011 15 57 72 20,8 

Fonte: Comissão Nacional de Eleições e Comissão Nacional para os Direitos Humanos 
(2010) 

 
 
 No executivo a paridade está conseguida, quiçá o bm desempenho das 

mulheres sejam um estímulo à quebra das barreiras machistas que afastam as 

mulheres dos órgãos decisórios do país. Vive-se numa sociedade em que os 

valores patriarcais são dominantes e são eles que bloqueiam a participação da 

mulher nos cargos decisórios, quer na política, quer na administração publica 

ou empresarial. Daí a controversa em torno da lei das quotas, que mais não 

seria um instrumento pedagógico contra os preconceitos e a discriminação 

baseada no género. 

 
Tabela 40: Evolução da Participação da Mulher na Política: Mulher no Executivo 

Data Mulheres Homens Total % Mulheres 

1986 0 20 20  

1991 1 15 16  

1998 5 18 23  

2002 4 13 17  

2004 3 18 21  

2006 8 12 20  

2008 7 15 22  

2011 8 11 19  

Fonte: Comissão Nacional de Eleições e Comissão Nacional para os Direitos Humanos (2010) 
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 Os resultados a nível das Autarquias estão longe de chegar ás 

perspectivas e objectivos do ICIEG e da nação. Mas, já há registos de 

Câmaras que aceitaram o apoio do ICIEG na elaboração de Planos de 

implementação de políticas municipais com a abordagem género. O Município 

da Praia e do Paul são os casos de sucesso. Acredita-se que a experiência dos 

dois Municípios sirvam de estímulo aos outros de forma a aumentar a 

representatividade feminina no a nível poder local. 

 
Tabela 41: Evolução da Participação da Mulher na Política – Mulher nas Autarquias 

DATA CÂMARA ASSEMBLEIA 

Eleitas % Eleitas % 

1991 6 6,3 9 8,5 

1996 11 83,3 15 5,0 

2000 16 14,2 40 14,0 

2004 25 21,4 44 15,4 

2008 29 20,7 79 22,8 

2012     

Fonte: Comissão Nacional de Eleições e Comissão Nacional para os direitos Humanos (2010) 

 
 
 A Transversalização da abordagem de género em todos os serviços da 

Administração é um desafio que o ICIEG tem de continuar a insistir, quando se 

analisa a representatividade da mulher cabo-verdiana nos altos cargos da 

direcção nacional. Cabo Verde, ainda tem uma administração no masculino, 

apesar de conquistas. 

 
Tabela 43: Mulheres  Dirigentes de Altos Cargos Públicos 

Cargos Mulheres Homens 

Magistrados Judiciais 3 4 

Altos Dirigentes da Administração Pública 37 69 

Altos Dirigentes de Partidos Politicos 38 137 

Fonte: Estudo de Género em Àfrica (2010) 
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 As organizações, não obstantes as suas especificidades, os resultados 

alcançados por cada concorre para que Cabo Verde atinja os Objectivos do 

Milénio no domínio da Igualdade e Equidade de Género. Trabalham com 

metodologias idênticas, para um público-alvo bem recortado e consensual, 

complementam-se nas suas acções e programas, estabelecem parcerias e têm 

desafios a perseguir que justificam a sua continuidade. Ambas têm um 

limitação estruturante e que lhes colocam na dependência das prioridades 

internacionais que é o problema de recursos, mas ambas têm adquirido 

competências na elaboração de projectos que respondam aos requisitos 

internacionais, pelo que o problema de sustentabilidade não afectam as 

organizações no campo da sua cidadania. 
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CAPÍTULO VIII - CONCLUSÕES 

_____________________________________________________ 

 

 

8.1. Conclusões 

 

A ordem democrática instituída no período pós-independência em Cabo 

Verde, alicerçada na igualdade dos direitos humanos resultou, volvidos 

quarenta anos, num código jurídico-legal que anula toda a produção jurídica 

colonial geradora de preconceitos e mitos que tolheram oportunidades da 

mulher cabo-verdiana exercer a sua cidadania plena. Todavia, entre a lei e a 

realidade empírica o fosso é grande, pois as abordagens, nem sempre 

ajustadas ao primado da diferença, tratando por igual o desigual, desviam os 

impactos da lei. 

 A História de Cabo Verde foi construída sobre os alicerces de uma 

sociedade colonial, esclavagista, patriarcal, de influência judaico-cristã, 

consequentemente machista, em que as desigualdades, discriminações, 

exclusões e injustiças moldaram o pensar e o agir quotidiano das relações 

sociais. Os pressupostos de superioridade e de inferioridade, de dominação e 

de submissão, da dependência e da misoginia estão de tal forma cristalizados 

na mentalidade das pessoas, quer dos detentores do poder, quer dos que 
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nunca os tiveram, naturalizando relações de Violência Baseada no Género. Se 

o quadro relacional e conceptual foi assim até pouco tempo é natural que as 

mentalidades ainda preservem esse legado histórico-cultural. Admite-se, assim, 

que as desigualdades construídas ao longo da história sejam legitimadas 

socialmente, tenham a força de lei e, na maioria das situações, superior às leis 

convencionais. Assim, qualquer plano de desenvolvimento da mulher que visa 

a sua inserção sócio-económica, política e cultural, bem como a igualdade e a 

equidade de género nas relações do poder, implica desfazer os mitos e os 

estereótipos secularmente interiorizados, dando lugar à efectiva igualdade de 

direitos e de oportunidades, salvaguardado por um código legislativo favorável, 

produzido no decurso dos quarenta anos do Cabo Verde independente. Com 

efeito, exclusões, iniquidades e toda a forma de violência baseada no género 

só serão extirpadas da sociedade cabo-verdiana, com uma mudança radical e 

generalizada da mentalidade.  

 Partir-se do primado de que a maioria das mulheres cabo-verdianas, 

estão expostas a maior parte do seu tempo em contextos relacionais não 

formais, nomeadamente a família, a comunidade local e sectores laborais 

informais, em que os valores simbólicos são políticos, a via para a mudança é 

aquela que mergulha nesses contextos para diagnosticar, conhecer, conquistar 

confianças e agir, através de programas ajustados às especificidades dos 

objectos e dos objectivos. Certo, que percorrer os mesmos trilhos usados na 

sociedade colonial, de influência e de princípios judaico - cristãos, implica uma 

actuação holística que tenha na educação/formação e cultura os eixos da 

transversalidade. A via pela educação social é, inequivocamente, aquela que 

maior impacto tem nas mudanças das mentalidades, atitudes e 
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comportamentos, secularmente cristalizadas, nesses contextos em que a 

vivência feminina é eivada de discursos excludentes e de poderosos 

mecanismos de inibição da mobilidade vertical da mulher.  

A presença da apologia da família, enquanto pilar do Estado Novo, 

consagrada no artigo 11º da Constituição Política da República Portuguesa de 

1933, ainda é muito presente na nossa sociedade, sobretudo nos contextos 

rurais, onde a tradição está mais enraizada. Salazar defendia a família como a 

primeira escola e a mãe como a primeira educadora. Assim sendo, num Estado 

alicerçado em princípios e valores cristãos do catolicismo, a mãe, depositária 

desses valores e princípios, tinha o dever social de os incutir nos pequeninos, 

no seio da família e para tal deveria dedicar-se de forma quase exclusiva. 

Trazer à colação esta página da nossa história tem o intuito de concluir sobre 

os mecanismos de sobrevivência e de reprodução das atitudes, práticas e 

crenças machistas ainda prevalecentes na sociedade cabo-verdiana. O 

discurso que arroga a filosofia da escola e da mãe como as primeiras 

educadoras, é algo bom e augura-se que se continue defendendo a sua 

prevalência com a mesma veemência tradicional, mas com um novo sentido 

valorativo e de poder efectivo diferente, equacionado nas dinâmicas societárias 

de desenvolvimento. O desenvolvimento de Cabo-Verde passa, 

indiscutivelmente, para um sistema de empoderamento das famílias, traduzidas 

em uma mãe instruída, formada, imbuída de direitos económicos, sociais, 

políticos e culturais, em paridade com os homens. Não há sociedades 

desenvolvidas sem o investimento no capital humano e onde reina a 

superiorização do masculino sobre o feminino, na medida em que fractura as 

relações, os recursos e os resultados. Neste caso, o pressuposto do 
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desenvolvimento capaz de combater as múltiplas formas de violência herdadas 

do passado, deverá ter a família como eixo estruturante e nunca fora dela e a 

educação como o instrumento que verdadeiramente empodera e liberta. 

 Esta luta para a inserção sócio-económica e cultural, a partir da 

estratégia de desenvolvimento baseada no género, incorpora desafios 

compartilhados pelos sucessivos governos cabo-verdianos e pelas ONGs de 

promoção feminina, através de acções autónomas, directas e indirectas e sob a 

forma de convénios, contratos e de actuação em redes públicas e privadas. A 

questão da igualdade e equidade social é tão cultural como as sociedades 

desiguais o são. Logo as mudanças passam por processos de construção e 

desconstrução de conceitos e de relações que se desencadeiam e se 

alimentam em contextos públicos e privados. Assim, a complexidade da 

democratização das relações de género é tão complexa como o apuramento de 

acções afirmativas e processos de igualdade do homem e da mulher cabo-

verdiana, exigindo que políticas públicas e políticas privadas se articulem e se 

confluem para os mesmos objectivos de âmbito representativo, participativo e 

de poder. 

A MORABI, a OMCV e a VERDEFAM emergem desta cena de modelos 

sexistas de relação, de poder efectivo e de progresso económico, político e 

cultural, como as três maiores ONGs e o ICIEG, por sua vez, como a única OG 

cujas acções desencadearam um processo irreversível de transformação das 

mentes, das políticas e das relações em Cabo Verde, numa busca da razão e 

da ética da democracia moderna, trazendo para os centros de discussão e de 

decisão a problemática da paridade e da igualdade de direitos, despida dos 

preconceitos forjadores da mais diversa, estigmatizante e perigosas formas de 
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Violência Baseada no Género. Estas organizações assumem um papel 

relevante de grande notoriedade social que lhes valem o apelido de 

organizações de promoção feminina, na perspectiva da igualdade e equidade 

de género e protagonizam uma aliança afinada entre as políticas públicas e as 

políticas sociais na defesa de maior justiça social e construção de uma 

sociedade de universalização de acessos. 

Nascidas pós-independência, sob o signo da universalidade democrática 

e da igualdade dos direitos humanos da mulher, têm encetado as suas acções 

para o combate à pobreza e de todas as formas de discriminação e de 

exclusão da mulher das esferas do desenvolvimento, visando promover o seu 

pleno empoderamento. Através de parcerias e articulações entre si, com o 

Governo e com a Comunidade Internacional, as ONGs se fortalecem 

ideológica, técnica e financeiramente, para cumprir as missões para as quais 

foram criadas. A natureza arquipelágica do país e a exiguidade territorial 

demandam um exercício de articulação permanente de controlo das 

sobreposições de intervenções, desperdício de recursos e efeito inversos do 

impacto dos programas. Diga-se que a premissa do que a maior miséria é 

aquela que gera dependências, a MORABI, OMCV e VERDEFAM, ciosas do 

seu papel, têm instrumentos que controlam as sobreposições que podiam se 

transformar em dependências dos beneficiários e prejudicar as autonomias que 

almejam com resultados dos programas. Efectivamente, as ONGs aspiram ser 

educativas e não assistencialistas, pois só esta racionalidade é capaz de 

promover o empoderamento efectivo, duradouro e multiplicador. 

Todavia, a igualdade e equidade de género em todos os domínios da 

vida nacional não é uma quimera apenas das ONGs, é sobretudo da nação, 
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assunção muito clara pelos sucessivos governos, a partir de 1975, cujas 

primeiras medidas políticas foram tomadas com a criação da OMCV, sob os 

auspícios da Primeira República e do Regime do Partido único, em que o 

PAICV era a força dirigente da nação. 

São incontroversos os impactos que a conjuntura internacional e 

nacional da segunda metade do Século XX teve na realização dos objectivos 

preconizados pela MORABI, VERDEFAM, OMCV e pela organização 

governamental, o ICIEG. Foi esta conjuntura impulsionadora do advento destas 

maiores ONGs de causas femininas em Cabo Verde, do seu reconhecimento 

nacional e internacional, e sobretudo, promotora dos seus grandes parceiros 

económicos, tecnológicos e filosóficos, sem os quais seria utópica a 

implementação dos programas. De realçar que os programas de maior 

relevância destas organizações-governamentais e governamentais são 

dependentes do financiamento das instituições internacionais. Com a crise 

económica mundial, o acesso aos recursos tem diminuído, para além dos 

condicionalismos impostos pelos doadores serem cada vez mais exigentes e 

direccionados para áreas pré-definidas. Ora, estas políticas que suportam 

estas parcerias internacionais, sem prejuízo ao benefício social que produzem, 

têm a  gravidade de promoverem espaços de interferência nas políticas 

nacionais, ao condicionarem o financiamento dos projectos das ONGs a 

determinados temas. Questiona-se sobre uma possível neocolonização do 

norte sobre o sul, um paradoxo da democracia. 

A inclusão, em 1975, pela ONU do dia 8 de Março no seu calendário 

oficial de comemorações é um marco simbólico na história da luta pela 

emancipação da mulher, seguido da eleição da década das mulheres. Estas 
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datas marcam o reconhecimento oficial, ao mais alto nível, da luta feminina 

pelos seus direitos, abrindo espaços para um ceifar colectivo e sinérgico, 

protagonizadas pelas nações democráticas que se predispõem a valorizar a 

participação da mulher no processo de desenvolvimento nacional e global.  

Cabo Verde torna-se Estado independente a 5 de Julho de 1975 e logo a 

16 de Setembro do mesmo ano integra a ONU, beneficiando-se desta 

atmosfera internacional, para levar a cabo os seus intentos de democracia. A 

ratificação logo em 1980 da CEDAW, num gesto simultaneamente simbólico e 

prático de oficialização da sua adesão na luta para Eliminação de Todas as 

Formas de Descriminação contra as Mulheres logrou a que se passasse, a 

partir de então, a beneficiar dos fundos deste organismo para apoiar suas 

iniciativas nesta matéria. Assegura-se, assim, que as conquistas da mulher 

cabo-verdiana, em matéria do reconhecimento dos seus direitos, da 

valorização da sua participação social, se devem a estas atitudes do Estado. 

Sendo assim, é um dado aceite que as ONGs, MORABI, OMCV VERDEFAM, 

sempre agiram em conformidade com as políticas do Estado e nunca fora dele, 

sendo indubitavelmente o ICIEG a estrutura do Governo que anima e corporiza 

as sinergias da sociedade civil organizada, o Governo o Estado, na 

materialização de politicas nacionais. 

A OMCV foi a face mais visível da luta pelos direitos da mulher cabo-

verdiana no intervalo cronológico de 1975 a 1990, altura em que foi uma 

organização de massa do PAIGC/PAICV. A referência da OMCV como um 

estágio laboratorial de iniciação participativa da mulher cabo-verdiana, em 

vários domínios da vida pública, com destaque para a política é algo 

inolvidável, presente nas memórias e perpetuada na nossa história. A 
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oficialização do dia 27 de Março, data da fundação da OMCV, como o dia da 

Mulher cabo-verdiana é o maior reconhecimento e testemunho do pioneirismo 

desta ONG. Embora se tenha transformado desde 1991 em uma ONG, porque 

a conjuntura nacional assim a obrigou, e se defina como uma associação sem 

qualquer ligação partidária, e manter-se nos seus pressupostos político-

ideológicos e nas suas práticas uma tipologia de ONG do tipo militante, o seu 

recorte identitário não se descolou totalmente da filosofia partidária do seu 

patrono, o PAICV. A alfabetização, o planeamento familiar, a educação para o 

exercício da cidadania, a formação profissional, a protecção materna e infantil, 

o empoderamento económico, através dos programas de micro-crédito, 

advocacia na promoção da legislação que promova os direitos da mulher, 

nomeadamente a lei da despenalização do aborto são, entre outras, as 

grandes contribuições desta ONG no processo de implantação das condições 

para uma sociedade de igualdade e equidade de género. 

A MORABI é a ONG da abertura política, do multipartidarismo, da 

exaltação da democracia e da saída do poder do histórico partido da 

independência nacional. Digamos que é a nova face da luta pelo 

empoderamento da mulher, a partir da década de noventa do Século passado, 

dando continuidade e complementando o trabalho da OMCV da década de 

oitenta. Enquadra-se num modelo de ONGs propositivas, reflectindo a 

conjuntura política e sócio-económica que a fecundou e adopta uma 

modalidade de intervenção mais mercantilista do que a OMCV. Parte do 

pressuposto que o empoderamento económico da mulher é determinante para 

a construção da sua autonomia, sendo esta determinante na sua valorização, 

visibilidade, representatividade e participação. A micro-finanças e a formação 
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profissional são os ramos de intervenção que a MORABI se especializou e 

maior contributo tem dado ao empoderamento da mulher, embora a saúde 

sexual e reprodutiva, a advocacia no domínio da legislação para eliminação de 

todas as formas de violência baseada no género integrem as intervenções 

integradas da ONG na sua luta para a igualdade e equidade de género. 

A VERDEFAM, a ONG de causas da saúde sexual e reprodutiva, 

emerge de um contexto social em que o planeamento familiar não é uma 

prioridade nacional, mas sim de uma realidade em que a saúde pública é 

ameaçada por práticas sexuais desprotegidas e as dimensões alcançadas 

pelas epidemias como as DST, com realce para o VIH/SIDA. Para além dessas 

enfermidades terem passado a ocupar os centros de atenção dos organismos 

nacionais internacionais responsáveis pela saúde pública, sendo a mulher a 

mais afectada, com respaldos nocivos, quer na família, quer na economia do 

país, as ONGs grandes parceiras do desenvolvimento nacional, 

consensualizam-se da necessidade de uma ONG de exclusiva missão da 

saúde sexual e reprodutiva, com enfoque nas famílias e na juventude, o caso 

da VERDEFAM.  

O ICIEG é a organização governamental dos anos noventa 

representativo da vontade política dos governos da democracia pluralista em 

corrigir as assimetrias de género, combater as discriminações baseadas no 

género e implantar uma governança de sustentabilidade. O ICIEG é a 

organização que irá captar os recursos internacionais destinados aos 

Objectivos do Milénio em matéria de género e articular as políticas 

governamentais com as não-governamentais na luta para a eliminação dos 

indicadores da desigualdade social baseada no género, a violência baseada no 
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género, as práticas sexistas e todas as outras formas, de certa forma 

inconstitucionais, de inferiorização da mulher. O exercício da sensibilização de 

em todas as esferas da sociedade sobre as desigualdades sociais baseadas no 

género, concomitantemente a advocacia junto dos estruturas decisoras para a 

sua eliminação. O Laço Branco, a Lei da VBG, a integração da abordagem 

género em algumas autarquias do país e algumas empresas são ganhos 

verdadeiramente do ICIEG, em articulação com as ONGs em estudo e as 

antenas da sociedade civil. Leis que incentivam e desbloqueiam as barreiras de 

maior participação da mulher na política, não obstante controversas com 

destaque para a não aprovação da lei das quotas são resquícios de uma 

sociedade formatada no masculino. Muita hipocrisia de estirpe machista existe 

nesta matéria da igualdade na política. Há cada vez mais apetência e 

participação feminina na política, o que é real é a pouca visibilidade porque os 

confeccionadoresd as listas eleitorais continuam sob o poder masculino. Muito 

o ICIEG e as ONGs têm a fazer nesta matéria.  

Entende-se que a comunicação é poder e é uma área em que o 

machismo domina em Cabo Verde, sendo a eliminação do pressuposto da 

dominação veiculada nas formas de comunicação muito controversa, 

evidenciada na fraca adesão, quer no domínio da legislação, quer da educação 

e dos órgãos da comunicação social. Por exemplo, o uso do “homem” genérico 

e do “masculino” genérico. As leis, os manuais escolares, as campanhas 

publicitárias, os anúncios, entre outros veículos de comunicação continuam no 

masculino. Porém, entende-se que a igualdade e a equidade de género é um 

facto político e cultural, pelo que as mudanças terão de trilhar estes caminhos 

do quotidiano 
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A dialéctica da história aponta para uma mudança do cenário, no 

quotidiano das relações humanas e de poder, pelo que o empoderamento da 

mulher deverá ser feito, no sentido das mulheres estarem preparadas para 

assumir as suas novas responsabilidades sócio-económicas, políticas e 

culturais. Era este o pensamento de Cabral quando se referia que a 

participação, a visibilidade e representatividade da mulher teria ser uma 

conquista baseada no mérito e não em dádivas. O papel das ONGs, OMCV, 

MORABI, VERDEFAM é crucial e vai continuar a se fazer necessário, pois a 

história da humanidade não pára, exigindo, igualmente, transformação  das 

mentes.  

Comparar implica um pronunciamento sobre as semelhanças e 

diferenças das organizações e estudos e sobre as quais teceu-se algumas 

conclusões e considerações. Embora as diferenças sejam subtis e requerem 

um mergulho profundo e perspicaz nas raízes conjunturais da OMCV, da 

MORABI, da VERDEFAM e do ICEIG, elas são sensíveis. No campo ideológico 

partidário, a OMCV é conotada da ONG de exaltação patriótica muito ligada às 

ideias de Cabral e do PAICV. A MORABI, com uma conotação política e 

partidária, liga-se ao partido da democracia pluralista, aos ideais da segunda 

república mpdista. A VERDEFAM é a ONG que mais se distancia das 

tendências ideológicas partidárias. O ICIEG representa o Governo e as suas 

políticas se confundem com as do Governo e com as do partido no poder. Por 

isso, dificilmente se separam ideologicamente, sobretudo, pelo vasto tempo em 

que o PAICV se mantém no poder, aliás, cortando o breve intervalo de 10 

anos, Cabo Verde é um país ideologicamente PAICV. 
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Ao partir do pressuposto de que a democracia e o sentido de pertença 

nacional são fundamentais para o sucesso e o desenvolvimento dos Estados, 

estruturada nos princípios dos direitos humanos, reconhece-se a importância 

da complementaridade da intervenção social da MORABI, da OMCV, da 

VERDEFAM e do ICIEG no arquipélago. São organizações que se convergem 

em termos de acções de cidadania, missão, valores e princípios. Ambas têm 

foco na potencialização/educação para a cidadania dos socialmente 

desfavorecidos, sendo os referenciais geográficos dos beneficiários 

(rural/urbano) irrelevantes. Os seus programas, pouco diferenciados entre si, 

são voltados para a defesa e promoção dos direitos humanos da mulher, 

acentuando-se a preocupação com a violência, a eliminação de todas as 

formas legais e convencionais da discriminação, o combate à pobreza e 

desemprego, sensibilizando e intervindo nesses temas. Ambas vêm se 

esforçando para integrar a abordagem género nos seus planos de acção. Esta 

forma de agir é clímax da convergência dos programas da MORABI, OMCV, 

VERDEFAM e ICIEG, cujo binómio educar para potenciar e formar para agir, lá 

onde o Estado não entra ou simplesmente se retira, é a constância. Os 

programas micro-crédito e formação profissional ilustram este binómio, de 

abordagem mais feminista no caso da OMCV e de abordagem mais enfocada 

nas questões género nos casos da MORABI, VERDEFAM e ICIEG. 

A GOIP Mulher, um dos programas mais inovadores da OMCV, ilustra a 

abordagem feminista assumida por esta associação cuja visão que tem sobre a 

situação da mulher actual é reveladora de uma dualidade metódica. De um 

lado, o regozijo pelas conquistas dos seus programas, do outro, a consciência 

do longo percurso a concorrer até chegar à paridade. Daí que a mulher é a 
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prioridade da OMCV e os seus programas espelham a consciente 

descriminação positiva no leque das beneficiárias.  

A Formação Profissional associada ao Micro-finanças, programas de 

excelência da MORABI, testemunha, por sua vez, a visão da mulher não 

dissociada da família, incluindo o homem como parte desta célula. Nota-se a 

sobreposição da abordagem género sobre a feminista, embora seja uma 

estratégia para chegar à mulher e, objectivamente, a maior beneficiada. 

A captação de recursos é o grande desafio, epopeia e conflitos da 

MORABI, da OMCV, VERDEFAM e ICIEG, tendo em conta uma política do 

mecenato muito incipiente, a fragilidade de tradições filantrópicas individuais e 

empresariais e, ainda, pela fragilidade económica do país. Assim, por um lado, 

é notória a dependência em relação aos organismos internacionais e às suas 

subjacentes imposições quanto à aplicação dos recursos disponibilizados, por 

outro, a dependência dos doadores que deixa estas ONGs vulneráveis face à 

redução dos fundos, ou, simplesmente, porque saíram. Diante deste facto, a 

necessidade de sobrevivência tem gerado a premente actuação em rede com 

outras associações, através da Plataforma das ONGs, bem como com o 

Estado, através do Instituto Cabo-verdiano de Igualdade e Equidade de 

Género. Coloca-se deste modo, um problema de sustentabilidade, sobretudo 

para as ONGs cuja solução será a opção para a venda de serviços, domínio 

que a MORABI vem actuando melhor que a OMCV. MORABI é uma 

associação auto-sustentável desde que passou a praticar o Micro-finanças e 

associar este à formação profissional. A auto-sustentabilidade, associada a 

uma política efectiva de mecenato são estratégias que as ONGs devem 
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encontrar para continuar a cumprir as suas missões, sem prejuízos de 

interferências nos seus princípios e valores. 

8.2  Implicações do Estudo  

 

O referencial teórico deu aportes relevantes para compreensão do 

objecto central do estudo, a partir dos casos seleccionados. Das conclusões 

abstraídas apercebeu-se, por um lado, que o Estado de Cabo Verde assumiu 

um figurino desenvolvimentista, a partir dos anos noventa, incentivando a 

sociedade civil a organizar-se para apoiar os Governos na implementação de 

políticas sociais significativas, susceptíveis de provocar mudanças nas relações 

do poder. Por outro, lado, reconheceu-se que a articulação das políticas 

públicas e privadas é fundamental, sendo muito mais de que uma necessidade 

um imperativo para a eficácia dos programas desenvolvimentistas. Logo, o 

estudo poderá gerar implicações assim sistematizadas: 

1. A valorização da educação e formação como estratégias de 

empoderamento da mulher e de promoção da igualdade e equidade de género 

é uma conquista que as ONGs e o ICIEG mais têm tido visibilidade. O estudo 

permitiu observar que as ONGs, em parceria com o ICIEG, utilizaram 

abordagens decentralizadas, de proximidade com o público-alvo nos seus 

habitats e contextos habituais de relação. Muitos resultados não teriam 

alcançado o índice de satisfação apenas com as medidas homogeneizantes do 

Estado que, pelo primado da igualdade da lei, produzem desigualdades ao 

ignorarem o direito a ser diferente. Assim, os resultados do estudo poderão 

incentivar debates em torno de estratégias de universalização do acesso às 

políticas de género. A sociedade cabo-verdiana é estratificada e nem todos os 
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segmentos da sociedade têm as mesmas condições de acesso sequer à 

informação, pelo que repensar estratégias, instrumentos e parceiros é um 

factor de sucesso. 

2. A articulação das políticas públicas e privadas requerem ser reformatadas 

em paradigmas que têm o público-alvo como enfoque dos programas e das 

intervenções, o que se recomenda que os projectos sejam objectos de 

diagnósticos e concertação da origem à implementação. A problemática da 

igualdade e equidade de género é um campo amplo e complexo que não se 

resolve com medidas e normativos avulsos e desarticulados dos contextos. 

Apenas as intervenções em rede, multidisciplinares e multissectoriais, 

baseadas em estudos e em metodologias participativas, são capazes de 

penetrar no tecido social, de certa forma, blindada pelas tradições que 

naturalizam as desigualdades baseadas no género. 

3- O empoderamento da mulher não é meramente uma questão económica, é 

político, cultural, técnico, académico e psicológico. Recursos e tempo são 

indispensáveis, pelo que o ICIEG, enquanto organização governamental, cuja 

missão é a integração e articulação das políticas do governo deverá, por um 

lado, reforçar as suas intervenções na base do edifício social, ampliar as suas 

ramificações de actuação, em uma autêntica escola de mobilização de 

sinergias entre os sectores públicos e privados. A transversalidade da 

abordagem género é uma eficaz política promotora de acessos e de mudanças 

na cadeia das relações género, pelo que o seu impacto passa pelo 

envolvimento de todos. A experiência do Laço Branco é algo a ser imitado em 

outros campos de acção. 
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4.A politização das ONGs é uma realidade a não ser subestimada e clama-se 

mudanças antes que se naturalize. A busca de protagonismos das ONGs e do 

Governo, poderá gerar uma competição que desvia, dispersa e fragmenta 

acções, em prejuízo da essencialidade. 

5. O problema da sustentabilidade coloca as ONGs e o próprio ICIEG na 

dependência das ONGs do Norte. É uma realidade que, muitas vezes, é 

analisada com grosseira ligeireza, quiçá ingenuidade, evocando apenas a 

questão de dependência financeira. Na verdade, a dependência é sobretudo 

ideológica, fazendo lembrar hegemonias imperialistas que desvalorizam um os 

direitos humanos fundamentais que é o direito a ser diferente e a ter uma 

identidade. Sem ser demasiadamente fundamentalista ao ponto de por em 

risco as fontes de captação de recursos, a sustentabilidade deverá, igualmente 

remeter para uma atitude crítica e selectiva visando projectos que produzam 

resultados sustentáveis.  

8.3.  Linhas abertas de pesquisa 

 

A complexidade do tema fez emergir que ao longo do estudo várias 

inquietações, interpelando e abrindo horizontes cujas respostas não cabem nos 

objectivos da presente investigação. O material recolhido quer, a partir da 

literatura, quer das observações dos contextos onde se realizou a investigação, 

quer das entrevistas e, sobretudo, dos fóruns de discussão, proporcionou 

fundamentos para concluir que o estudo fica aberto e que há necessidade de 

traçar novas linhas de pesquisa para investigações futuras. As conclusões 

remeteram para uma visão ampla do objecto estudo num ângulo de 

implicações académicas em que se bifurcam análises e considerações 
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possíveis de encontrar respostas em várias linhas complementares de 

pesquisa. 

Diante de tudo isso, a motivação ficou acesa e engajada em dar 

continuidade no processo de descodificar um enredo de interpelações para 

futuros desenvolvimentos, nomeadamente: 

 

1- Os dados estatísticos dão conta que em Cabo Verde há mais mulheres do que 

homens que frequentam e concluem com sucesso o ensino superior. Todavia, 

os cargos administrativos e políticos da cúpula do poder continuam sendo 

masculinos. Assim, partindo da premissa de que as Universidades deverão 

constituir-se em laboratórios que constroem modelos de formação de cientistas 

para os problemas da sociedade, um estudo que tivesse como enfoque a 

análise dos currículos de forma a evidenciar, por um lado a transversalidade 

género e por outro lado, a formação política dos universitários e das 

universitárias, surgiu como uma linha de investigação a priorizar nos próximos 

estudos. Partindo de uma abordagem comparativa, há uma curiosidade latente 

em estudar uma Universidade cabo-verdiana e uma da América Latina. A 

escolha recai para a Bolívia pelo facto do país ter conseguido a paridade de 

género na política com 53% de mulheres na sua Câmara de Deputados.  

2- Face às dependências que a ONGs de promoção dos direitos da mulher, bem 

como o ICIEG, na implementação dos projectos que educam para as 

mudanças que produzem uma partilha mais justa do poder, suscita estudos 

que busquem entender melhor as relações de poder entre as ONG,s, o Estado 

e as Organizações Internacionais. Especificamente, analisar em que medida é 

que os ONGs africanas são influenciadas por valores do Norte na selecção dos 
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seus programas educativos, público-alvo e objectivos estratégicos. Cabo Verde 

e São Tomé darão corpo a um estudo comparativo a conhecer 

desenvolvimentos nos próximos desafios académicos. 
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1.1. Cartas de solicitação de entrevistas 
 

                                                      Praia, 02 de Maio de 2012 
 

                                                      Ex.ma Sra. Presidente da OMCV 
 
 
Assunto: Pedido de autorização para realizar investigação académica na MORABI, no 
âmbito de Doutoramento na Universidade de Extremadura/Espanha 
 
Excia, 
 
Filomena Maria Oliveira Neves Andrade, cabo-verdiana, residente na cidade da Praia, 
doutoranda em Educação Comparada, na Universidade de Extremadura em Espanha, 
professora do Instituto Pedagógico de Cabo Verde, tem vindo a desenvolver desde 2006 
uma linha de investigação no campo das ONGs cabo-verdianas que têm por missão a 
protecção dos direitos da mulher, o seu empowerment e luta contra todas as formas de 
exclusão e discriminação social baseada no género. 
 
Trata-se de uma investigação académica que iniciou com o Mestrado em História 
Contemporânea em que se estudou as Raízes da misoginia em Cabo Verde e o papel das 
ONG,s cabo-verdianas na inserção sócio-económica e cultural mulher– O caso 
MORABI.  
 
 Alargando o campo de investigação, no âmbito do Douramento em curso, elegeu-se 
como tema de investigação Políticas públicas e privadas para a inserção socio-económica 
e cultural das mulheres caboverdianas e seu desenvolvimento: O papel das ONGs e do 
ICIEG – Estudo Comparativo 
 
 Tendo em conta que as ONGs escolhidas para este estudo comparativo foram a 
VerdFam, MORABI e OMCV e que a OMCV já foi nosso objecto de pesquisa em outras 
ocasiões, tendo a Sra. Presidente autorizado a nossa investigação, vimos pela presente 
solicitar e agradecer os bons ofícios de V.Excia no sentido permitir e autorizar a 
continuação da investigação na instituição que preside, nos termos que se seguem: (i) A 
possibilidade da Sra. Presidente147 conceder-nos uma entrevista de 60 minutos; (ii) Sua 
autorização para consulta no arquivo e ou biblioteca da instituição; (iii) Permissão para 
conversar com os agentes da instituição; (iv) Permissão para assistir algumas sessões de 
trabalho da OMCV com as beneficiárias e ou beneficiários. 
 
Informamos que os dados recolhidos servirão exclusivamente para desenvolvimento da 
investigação em referência, salvaguardarão a ética e o sigilo que informações dessa 
natureza exigem e qualquer citação que vier a ser feita respeitará os direitos autorais, 
submetendo-se à prévia autorização do autor e ou da autora da organização. 
 
Ciente de que o pedido será autorizado, queira aceitar antecipados agradecimentos, 
expressão da mais elevada consideração.  
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Atenciosamente. 

 
/Filomena Maria Oliveira Neves Andrade/ 
Doutoranda em Educação Comparada -UEX 

 
Ps. Anexos 
. Declaração de matrícula na Uex 
. Ferramentas de pesquisa (Guião de entrevista à Presidente, guião de observação naturalista de acções do 
ICIEG junto das beneficiárias e guião de entrevista às beneficiárias 
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                                                      Praia, 02 de Maio de 2012 
 

                                                      Ex.ma Sra. Presidente da MORABI 
 
Assunto: Pedido de autorização para realizar investigação académica na MORABI, no 
âmbito de Doutoramento na Universidade de Extremadura/Espanha 
 
Excia, 
 
Filomena Maria Oliveira Neves Andrade, cabo-verdiana, residente na cidade da Praia, 
doutoranda em Educação Comparada, na Universidade de Extremadura em Espanha, 
professora do Instituto Pedagógico de Cabo Verde, tem vindo a desenvolver desde 2006 
uma linha de investigação no campo das ONGs cabo-verdianas que têm por missão a 
protecção dos direitos da mulher, o seu empowerment e luta contra todas as formas de 
exclusão e discriminação social baseada no género. 
 
Trata-se de uma investigação académica que iniciou com o Mestrado em História 
Contemporânea em que se estudou as Raízes da misoginia em Cabo Verde e o papel das 
ONG,s cabo-verdianas na inserção sócio-económica e cultural mulher– O caso 
MORABI.  
 
 Alargando o campo de investigação, no âmbito do Douramento em curso, elegeu-se 
como tema de investigação Políticas públicas e privadas para a inserção socio-económica 
e cultural das mulheres caboverdianas e seu desenvolvimento: O papel das ONGs e do 
ICIEG – Estudo Comparativo 
 
 Tendo em conta que as ONGs escolhidas para este estudo comparativo foram a 
VerdFam, MORABI e OMCV e que a MORABI já foi nosso objecto de pesquisa em 
outras ocasiões, tendo a Sra. Presidente autorizado a nossa investigação, vimos pela 
presente solicitar e agradecer os bons ofícios de V.Excia no sentido permitir e autorizar a 
investigação na instituição que preside, nos termos que se seguem: (i) A possibilidade da 
Sra. Presidente148 conceder-nos uma entrevista de 60 minutos; (ii) Sua autorização para 
consulta no arquivo e ou biblioteca da instituição; (iii) Permissão para conversar com os 
agentes da instituição; (iv) Permissão para assistir algumas sessões de trabalho do ICIEG 
com as beneficiárias e ou beneficiários. 
 
Informamos que os dados recolhidos servirão exclusivamente para desenvolvimento da 
investigação em referência, salvaguardarão a ética e o sigilo que informações dessa 
natureza exigem e qualquer citação que vier a ser feita respeitará os direitos autorais, 
submetendo-se à prévia autorização do autor e ou da autora da organização. 
 
Ciente de que o pedido será autorizado, queira aceitar antecipados agradecimentos, 
expressão da mais elevada consideração.  
 

Atenciosamente. 
 

                                                 
148 Em outras fases da pesquisa tivemos oportunidade de entrevistar a Coordenadora da formação e a 

Coordenadora do Micro-finanças. 
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                                                      Praia, 02 de Maio de 2012 
 

                                                      Ex.ma Sra. Presidente da VerdFam 
 
 
Assunto: Pedido de autorização para realizar investigação académica na VerdFam, no 
âmbito de Doutoramento na Universidade de Extremadura/Espanha 
 
Excia, 
 
Filomena Maria Oliveira Neves Andrade, cabo-verdiana, residente na cidade da Praia, 
doutoranda em Educação Comparada, na Universidade de Extremadura em Espanha, 
professora do Instituto Pedagógico de Cabo Verde, tem vindo a desenvolver desde 2006 
uma linha de investigação no campo das ONGs cabo-verdianas que têm por missão a 
protecção dos direitos da mulher, o seu empowerment e luta contra todas as formas de 
exclusão e discriminação social baseada no género. 
 
Trata-se de uma investigação académica que iniciou com o Mestrado em História 
Contemporânea em que se estudou as Raízes da misoginia em Cabo Verde e o papel das 
ONG,s cabo-verdianas na inserção sócio-económica e cultural mulher– O caso 
MORABI.  
 
 Alargando o campo de investigação, no âmbito do Douramento em curso, elegeu-se 
como tema de investigação Políticas públicas e privadas para a inserção socio-económica 
e cultural das mulheres caboverdianas e seu desenvolvimento: O papel das ONGs e do 
ICIEG – Estudo Comparativo 
 
Tendo em conta que as ONGs escolhidas para este estudo e comparação foram a 
VerdFam, MORABI e OMCV, vimos pela presente solicitar e agradecer os bons ofícios 
de V.Excia no sentido permitir e autorizar a investigação na ONG que preside, nos 
termos que se seguem: (i) A possibilidade da Sra. Presidente conceder-nos uma entrevista 
de 60 minutos; (ii) Sua autorização para consulta no arquivo e ou biblioteca da ONG; (iii) 
Permissão para conversar com os agentes da organização; (iv) Permissão para assistir 
algumas sessões de trabalho da VerdFam com as beneficiárias. 
 
Informamos que os dados recolhidos servirão exclusivamente para desenvolvimento da 
investigação em referência, salvaguardarão a ética e o sigilo que informações dessa 
natureza exigem e qualquer citação que vier a ser feita respeitará os direitos autorais, 
submetendo-se à prévia autorização do autor e ou da organização. 
 
Ciente de que o pedido será autorizado, queira aceitar antecipados agradecimentos, 
expressão da mais elevada consideração.  
 

Atenciosamente. 
 

/Filomena Maria Oliveira Neves Andrade/ 
Doutoranda em Educação Comparada -UEX 
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Ps. Anexos 
. Declaração de matrícula na Uex 
. Ferramentas de pesquisa (Guião de entrevista à Presidente, guião de observação naturalista de acções da    
ONG junto das beneficiárias e guião de entrevista às beneficiárias 
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                                                      Praia, 02 de Maio de 2012 
 

                                                      Ex.ma Sra. Presidente do ICIEG 
 
 
Assunto: Pedido de autorização para realizar investigação académica no ICIEG, no 
âmbito de Doutoramento na Universidade de Extremadura/Espanha 
 
Excia, 
 
Filomena Maria Oliveira Neves Andrade, cabo-verdiana, residente na cidade da Praia, 
doutoranda em Educação Comparada, na Universidade de Extremadura em Espanha, 
professora do Instituto Pedagógico de Cabo Verde, tem vindo a desenvolver desde 2006 
uma linha de investigação no campo das ONGs cabo-verdianas que têm por missão a 
protecção dos direitos da mulher, o seu empowerment e luta contra todas as formas de 
exclusão e discriminação social baseada no género. 
 
Trata-se de uma investigação académica que iniciou com o Mestrado em História 
Contemporânea em que se estudou as Raízes da misoginia em Cabo Verde e o papel das 
ONG,s cabo-verdianas na inserção sócio-económica e cultural mulher– O caso 
MORABI.  
 
 Alargando o campo de investigação, no âmbito do Douramento em curso, elegeu-se 
como tema de investigação Políticas públicas e privadas para a inserção socio-económica 
e cultural das mulheres caboverdianas e seu desenvolvimento: O papel das ONGs e do 
ICIEG – Estudo Comparativo 
 
Tendo em conta que o ICIEG é uma das instituições chaves do estudo comparativo que 
se pretende realizar, vimos pela presente solicitar e agradecer os bons ofícios de V.Excia 
no sentido permitir e autorizar a investigação na instituição que preside, nos termos que 
se seguem: (i) A possibilidade da Sra. Presidente conceder-nos uma entrevista de 60 
minutos; (ii) Sua autorização para consulta no arquivo e ou biblioteca da instituição; (iii) 
Permissão para conversar com os agentes da instituição; (iv) Permissão para assistir 
algumas sessões de trabalho do ICIEG com as beneficiárias e ou beneficiários. 
 
Informamos que os dados recolhidos servirão exclusivamente para desenvolvimento da 
investigação em referência, salvaguardarão a ética e o sigilo que informações dessa 
natureza exigem e qualquer citação que vier a ser feita respeitará os direitos autorais, 
submetendo-se à prévia autorização do autor  e ou da autora da organização. 
 
Ciente de que o pedido será autorizado, queira aceitar antecipados agradecimentos, 
expressão da mais elevada consideração.  
 

Atenciosamente. 
 

/Filomena Maria Oliveira Neves Andrade/ 
Doutoranda em Educação Comparada -UEX 
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Ps. Anexos 
. Declaração de matrícula na Uex 
. Ferramentas de pesquisa (Guião de entrevista à Presidente, guião de observação naturalista de acções do 
ICIEG junto das beneficiárias e guião de entrevista às beneficiárias 

  



Anexo 1 

 

655 

1.2. Cartas de realização de Gripos Focais 
 
Praia, Março 2013 
 

                                                      Ex.ma Sr. (a) 
 
                                                       ________________________________ 
 
 
CONVITE: 
 
Filomena Maria Oliveira Neves Andrade, cabo-verdiana, residente na cidade 
da Praia, doutoranda em Educação Comparada, na Universidade de 
Extremadura em Espanha, professora do Instituto Pedagógico de Cabo Verde, 
tem vindo a desenvolver desde 2006 uma linha de investigação no campo das 
ONGs cabo-verdianas que têm por missão a protecção dos direitos da mulher, 
o seu empowerment e luta contra todas as formas de exclusão e discriminação 
social baseada no género. 
 
Na sequência da nossa conversa sobre o assunto, sirvo-me desta via para lhe 
convidar a participar no encontro de discussão a ter lugar no próximo sábado, 
nas instalações do IUE , das 15h às 16:30 horas. 
 
No final do encontro, termos um convívio para todos os participantes. 
 
Contamos com a sua participação. Favor, confirme a sua presença para os 
meus contactos (2621828/9931662) 
 
Trata-se de uma investigação académica que iniciou com o Mestrado em 
História  
 

Atenciosamente. 
 

/Filomena Maria Oliveira Neves Andrade/ 
Doutoranda em Educação Comparada –UEX 
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Praia, Abril de 2013 
 

                                                      Ex.ma Sra. Directora da Escola Secundária Pedro  
 
                                                         Gomes – Praia  
 
 
Assunto: Pedido de autorização para realizar um grupo de discussão  (Grupo Focal) 
com alunos e alunas do 2º  e 3º ciclos. 
 
 
Excia, 
 
Filomena Maria Oliveira Neves Andrade, cabo-verdiana, residente na cidade da Praia, 
doutoranda em Educação Comparada, na Universidade de Extremadura em Espanha, 
professora do Instituto Pedagógico de Cabo Verde, tem vindo a desenvolver desde 2006 
uma linha de investigação no campo das ONGs cabo-verdianas que têm por missão a 
protecção dos direitos da mulher, o seu empowerment e luta contra todas as formas de 
exclusão e discriminação social baseada no género. 
 
Trata-se de uma investigação académica que iniciou com o Mestrado em História 
Contemporânea em que se estudou as Raízes da misoginia em Cabo Verde e o papel das 
ONG,s cabo-verdianas na inserção sócio-económica e cultural mulher– O caso 
MORABI.  
 
 Alargando o campo de investigação, no âmbito do Douramento em curso, elegeu-se 
como tema de investigação Políticas públicas e privadas para a inserção socio-económica 
e cultural das mulheres caboverdianas e seu desenvolvimento: O papel das ONGs e do 
ICIEG – Estudo Comparativo 
 
Tendo em conta que as ONGs escolhidas para este estudo e comparação foram a 
VerdFam, MORABI e OMCV, vimos pela presente solicitar e agradecer os bons ofícios 
de V.Excia no sentido permitir e autorizar a investigação na ONG que preside, nos 
termos que se seguem: (i) A possibilidade permitir-nos a constituição de um grupo de 11 
alunos e alunas para a realização de um discussão em torno do tema saúde sexual e 
reprodutiva e o papel da VERDEFAM; Autorização e dispensa dos alunos para partipare 
no encontro; Cedência de um espaço na instituição para a realização do encontro; 
Autorização para utilizar o material recolhido para fins académicos  
 
Informamos que os dados recolhidos servirão exclusivamente para desenvolvimento da 
investigação em referência, salvaguardarão a ética e o sigilo que informações dessa 
natureza exigem e qualquer citação que vier a ser feita respeitará os direitos autorais, 
submetendo-se à prévia autorização do autor e ou da organização. Em momento algum o 
nome dos alunos serão revelados. 
 
Ciente de que o pedido será autorizado, queira aceitar antecipados agradecimentos, 
expressão da mais elevada consideração.  
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Atenciosamente. 
 

/Filomena Maria Oliveira Neves Andrade/ 
Doutoranda em Educação Comparada -UEX 

 
Ps. Anexos 
. Declaração de matrícula na Uex 

. O Guião da Entrevista 
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

PROGRAMA DE DOCTORADO: AVANCES EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
 

Pela presente, eu ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
Declaro ceder ao (à) Pesquisadora Filomena Maria Oliveira Neves  Andrade: 

sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena 

propriedade e os direitos autorais do depoimento de caráter histórico e documental 

que prestei à entrevistadora referida, aqui, na cidade de ______________________, 

país_____________, em ____/____/____,  como subsídio à construção da Tese de 

Doutoramento: Políticas Publicas e Privadas de Inserção Sócio económica e 

Cultural da Mulher - Um Estudo Comparativo: MORABI, OMCV, VERDEFAM e 

ICIEG. 

A investigadora acima citada  fica conseqüentemente autorizada a utilizar, divulgar e 

publicar, para fins académicos e culturais, o mencionado depoimento, no todo ou em 

parte, editado ou não, bem como permitir a terceiros o acesso ao mesmo para fins 

idênticos, com a ressalva de garantia, por parte dos referidos terceiros, da integridade 

do seu conteúdo.  

(i) A investigadora  se compromete a preservar meu depoimento no 

anonimato, identificando minha fala com nome fictício ou símbolo não 

relacionados à minha verdadeira identidade. -----------------------------------------

------------------------- 

(ii) A investigadora poderá editar  partes da minha comunicação, com o meu 

nome , desde que seja para fins académicos 

___________________________________ 

 
 

Praia,____________________, ______ de ____________________ de ________ 
 
                                                                                              
Assinatura do (a) entrevistada (o) -------------------------------------------------- 

 



 

659 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANEXO 2 Guiões 

  



Anexo 3 

 

660 

  



Anexo 3 

 

 

661 

2.1. GUIÃO DE OSERVAÇÃO  

Aspectos a observar Descrição de 

situações e de 

comportamentos 

Notas 

Complementares e 

inferências    

Tempo 

A – Espaço 
 
1.Organização 
2. Tipo (interior, exterior, 
publico, privado), 
3.Localização (na 
localidade, fora da 
localidade, neutro) 
4. Participação (quem 
organiza o espaço) 

 

   

B - Intervenientes 
 
1. Número de formandos  
(as) 
2. Número de formadores 
(as) 
3.Observadores (as) 
4. Outros (as) 
5.Relações interpessoais 
(familiar, confiabilidade, 
amistosidade, 
directividade )  

 

   

C 
Temática da Acção 

 
1.Tema(s) abordados 
2. Objectivos 
3.Interesse dos (as) 
participantes pelo tema 
4. Conhecimentos prévios 
5. Expectativas dos (as) 
beneficiários (as). 

 

 

 

 

  

D 
Conteúdos 
abordados 

 
1. Que conteúdos 
3.Objectivos e finalidades 
4.Motivação dos (as) 
formandos (as) 
5. Relação com as 
necessidades 
6.Atitudes dos (as) 
beneficiários(as). 

   

E 
Estratégias de 

acção  
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1.Que estratégias 
2. Improvisadas ou 
preparadas 
3. Adequação ao publico 
alvo, aos objectivos e 
temática 

F 
Actividades das 

(os) formandas(os) 
 
1.Actividades 
desenvolvidas pelos 
formandos (as) 
2. Partilha de tarefas 
3. Critérios de divisão de 
tarefas visíveis.  

   

G 
Tarefas específicas  
1.Tarefas pré-definidas 
2.Critérios associados na 
divisão de tarefas 

   

H 
Material utlizado e 
comunicação 
 
1. Tipo de material 
2. Adequado ao público-
alvo e contexto 
3. Forma: (língua materna 
o língua estrangeira) 

   

I Atitudes, Valores e 
comportamentos  
 
1.Tipo de abordagem 
2. Auto e heteroconceito 
dos (as) participantes  
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2.2. GUIÃO DE ENTREVISTAS  
 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA A DIRIGENTES 
 

 
Objectivo: 
 
Esta entrevista tem como objectivo investigar a intervenção das ONGs no 
campo das políticas e programas promotoras da igualdade de género, a 
partir do empoderamento da mulher: MORABI, VERDEFAM, OMCV,  
 
 

1. Identificação da entrevistada 
 

1.1. Instituição onde trabalha: ___________________________ 
1.2. Sexo: ___________________________________________ 
1.3. Função: __________________________________________ 
1.4. Tempo de trabalho na ONG _________________________ 
1.5. Habilitação académica _______________________________ 

 
 

2. Caracterização da Instituição 
 

2.1. Data da fundação ________________________________ 
2.2. Natureza da Instituição ___________________________ 
2.3. Campo de actuação _______________________________ 
2.4. Áreas de intervenção _____________________________ 
 
 
3. Parcerias 
 
3.1 Parcerias Públicas _____________________________ 
3.2. Parcerias privadas _____________________________ 
3.3. Parcerias nacionais  _____________________________ 
3.4. Parcerias internacionais __________________________ 

 
Entrevistados 4 dirigentes das Organizações (MORABI,OMCV, VERDEFAM e 

ICIEG)  

Tema  O papel das ONGs na inserção socioeconómica e cultural da 
mulher cabo -verdiana 

Objectivo Geral Abrir discussões relativas à qualidade de articulação das políticas 

públicas e privadas de Cabo Verde voltadas para a inserção da 

mulher no desenvolvimento e combate a todas as formas de 

violência baseada no género, no que se refere aos aspectos 

educativos, jurídicos, históricos, económicos, sociais e culturais. 

Objectivos específicos  . Recolher elementos que permitam caracterizar as representações 
que as ONGs e o ICIEG têm sobre a situação da mulher em CV. 
.Recolher elementos sobre a forma como as ONGs e o ICIEG 
abordam a educação da mulher para a sua inserção socio 
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económica e cultural. 
. Adquirir dados que permitam avaliar a articulação entre as ONGs 
e o Governo nas abordagens de educação para a inserção socio 
económica e cultural da mulher. 
. Recolher elementos que permitam conhecer as concepções dos 
entrevistados sobre a eficácia dos programas das ONGs e do 
ICIEG na promoção da cidadania da mulher cabo-verdiana. 
. Recolher informação sobre os principais conhecimentos, 
capacidades, atitudes e recursos necessários para a melhoria da 
eficácia dos programas das ONGs e do ICIEG que visam a 
promoção da cidadania da mulher cabo-verdiana. 
. Recolher dados sobre a percepção da cooperação entre agentes 
públicos e privados que actuam na promoção dos direitos da 
mulher. 
. Recolher dados de opinião sobre concepções veiculadas pelos 
cartazes, brochuras, revistas, spots publicitários e outros materiais 
pedagógicos e informativos produzidos pelas ONGs (em estudo) e 
o ICIEG. 
 

Observações  Trata-se de um conjunto de 4 entrevistas semi-estruturadas e 
semi-directivas, centradas nos (as) entrevistados (as) de questões 
abertas em que a entrevistadora vai fomentar a livre expressão dos 
(as) entrevistados (as). Será centrada nas vivencias, experiencias 
e percepções das entrevistadas. 
 Prevê-se a duração de 40 minutos aproximadamente. 

 
 
Doutoranda: Filomena Maria Oliveira Andrade 

Directora da Tese: Doutora Maria Rosa Ória Segura 
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GUIAO DE ENTREVISTA GUIAO  

1. Identificação do local de trabalho 

1.1. ONG _________________________________________________ 

1.2. Localidade ______________________________________________ 

1.3. Sede___________________________________________________ 

1.4. Área de acção ____________________________________________ 

2. Identificação do (a) membro de gestão  

2.1. Nome __________________________________________________ 

2.2. Sexo 

2.3. Filiação a organizações __________________________________   

BLOCOS Objectivos específicos Tópicos param o 
formulário de 

questões   

Tópicos  
                                                                                                                                                                                                                                  

A 

Legitimação 

da entrevista 

e motivação 

do(a) 

entrevistado 

(a) 

 
. Legitimar a entrevista 
. Informar sobre a 
natureza da investigação. 
. Motivar o entrevistado 
para colaborar. 
. Valorizar o contributo do 
entrevistado. 
  

. Fazer o 
enquadramento da 
investigação de 
forma a dar ao 
entrevistado 
informações sobre 
natureza do estudo. 
 
. Dar a conhecer ao 
entrevistado sobre a 
importância das suas 
informações para o 
estudo pretendido. 
 
.Assegurar o 
carácter confidencial 
das informações 
prestadas.   

.Permite-me gravar a 
entrevista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 

Representações 
das ONG e do 
ICIEG sobre a 
educação e a 
situação da 
mulher cabo-

. Recolher elementos que 
permitam caracterizar as 
representações que as 
ONG e o ICIEG têm sobre 
a situação da mulher CV. 
 
.Recolher elementos 
sobre a forma como as 
ONG e o ICIEG abordam 
a educação da mulher 

. Levar as entidades 
dirigentes das ONG 
e do ICIEG a referir 
os valores e os 
princípios que devem 
nortear as relações 
género nos seus 
diferentes contextos 
do quotidiano. 
.Levar as entidades 

. Gostava de ouvir a 
sua opinião sobre 
valor social que a 
mulher tem em 
Cabo-Verde? 
. Fale-me da sua 
percepção sobre a 
educação da mulher 
em Cabo Verde, a 
formal e a informal?  
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verdiana                                                                                             para a sua inserção socio 
económica e cultural. 
 
. Adquirir dados que 
permitam avaliar a 
articulação entre as ONG 
e o Governo nas 
abordagens de educação 
para a inserção socio 
económica e cultural da 
mulher. 

dirigentes da OMCV 
e do ICIEG a 
referirem sobre os 
objectivos, 
estratégias valores, 
princípios e 
finalidades que 
norteiam os seus 
programas de acção.  
.Levar entidades dos 
organismos em 
estudo a falarem dos 
seus programas, 
actividades, fontes 
de financiamento e 
principais parceiros. 
.Captar as fortalezas 
e as fragilidades de 
cada uma das ONG 
em estudo e do 
ICIEG na 
implementação das 
suas acções de 
cidadania junto das 
mulheres.   

 
.Na sua opinião, 
quais os valores, 
princípios e atitudes 
que devem orientar 
as relações género 
na sociedade cabo-
verdiana? 
. Se tivesse de 
descrever a 
instituição que dirige 
enquanto promotora 
da educação para 
inserção socio-
económica e cultural 
da mulher, o que 
diria? 
. No cumprimento 
dos objectivos da 
instituição que dirige, 
pode falar um pouco 
dos aspectos melhor 
conseguidos? E os 
menos conseguidos. 
 

A. Concepção 
sobre a 
eficácia dos 
programas de 
Educação 
para a 
cidadania 
promovidos 
pelas ONG e 
pelo ICIEG 

.Recolher elementos que 
permitam conhecer as 
concepções dos 
entrevistados sobre a 
eficácia dos programas 
das ONG e do ICIEG na 
promoção da cidadania 
da mulher cabo-verdiana. 
. Recolher informação 
sobre os principais 
conhecimentos, 
capacidades, atitudes e 
recursos necessários 
para a melhoria da 
eficácia dos programas 
das ONG e do ICIEG que 
visam a promoção da 
cidadania da mulher 
cabo-verdiana. 
.   

. Levar os 
entrevistados a 
referir os resultados, 
as fragilidades e as 
fortalezas dos 
programas e acções 
desenvolvidas pelas 
ONG e o ICIEG, 
visando a educação 
para a cidadania das 
(os) beneficiárias 
(as).  
. Pedir aos 
entrevistados que se 
pronunciem sobre 
necessidades 
(técnicas, cientificas, 
pedagógicas, 
financeiras, 
pessoais, sociais e 
politicas) que 
carecem para melhor 
eficácia dos 
programas 
desenvolvidos e em 
desenvolvimento. 

  
.Pode abordar os 
resultados já ganhos 
pela instituição que 
dirige em matéria da 
educação e fomento 
da cidadania da 
mulher. 
 
. Em seu entender, 
que programas tem 
sido melhor 
sucedidos. Porquê? 
 
 
.Em seu entender 
quais são as 
competências, 
recursos e parcerias 
desejáveis capazes 
de produzir 
resultados mais 
eficazes, da 
instituição que dirige 
em matéria da 
promoção da 
cidadania da mulher. 

B.  
Percepção 
sobre a 
articulação de 
políticas 
publicas e 
privadas na 
inserção 

 
.Recolher dados sobre a 
percepção da cooperação 
entre agentes públicos e 
privados que actuam na 
promoção dos direitos da 
mulher. 

 
. Levar os 
entrevistados a 
pronunciarem sobre 
a sua percepção 
pessoal sobre a 
situação actual das 
parcerias públicas e 

 
. Na sua opinião, ate 
que ponto são 
desejáveis parcerias 
entre o governo e as 
ONG, inclusive a que 
dirige, na definição e 
implementação dos 



Anexo 3 

 

 

667 

socio-
economica e 
cultural da 
mulher cabo-
verdiana  

privadas na criação 
das condições para 
os homens e as 
mulheres usufruírem 
dos seus plenos 
direitos 
constitucionais. 
. Pedir aos 
entrevistados que 
pronunciem sobre o 
tipo de parcerias 
desejáveis entre o 
governo e as ONG 
que actuam na 
promoção dos 
direitos da mulher. 

programas, politicas 
e acções que visam 
a inserção socio-
económica e cultural 
da mulher cabo-
verdiana, em plena 
igualdade com os 
homens?  
. Como devem ser 
estabelecidas essas 
parcerias (caso 
concordar com a sua 
existência) 

C.  
Percepção dos 
dirigentes das 
ONG em estudo e 
do ICIEG acerca 
das concepções 
veiculadas pelos 
materiais de 
informação 
publicitários 
produzidos  

. Recolher dados de 
opinião sobre concepções 
veiculadas pelos 
cartazes, brochuras, 
revistas, spots 
publicitários e outros 
materiais pedagógicos e 
informativos produzidos 
pelas ONG (em estudo) e 
o ICIEG. 

. Solicitar aos 
entrevistados que se 
pronunciem sobre o 
contributo dos 
materiais produzidos 
na abordagem da 
educação para a 
cidadania da mulher. 

.Que materiais a 
instituição que dirige 
têm produzido no 
âmbito da educação 
para a cidadania da 
mulher? 
. Qual e a sua 
opinião sobre esses 
materiais? 
.  

D. Perspectivas 
futuras 

. Recolher perspectivas 

. Conhecer os projectos 
futuros 

.  . Se lhe fosse pedido 
que perspectivasse 
um futuro ideal para 
a instituição que 
dirige, o que 
projectarias? 
. Que projectos tem 
a ONG que 
dirige,para o futuro 
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2.3.GUIAO DE  GRUPOS FOCAIS 

 

2.3.1. PARCEIROS 

Entrevistados 
(as) 

Dirigentes de Instituições Públicas que actuam na educação e 
empoderamento sócio-económico e cultural da mulher/parceiros das 
ONG. 

Tema  Articulação de politicas publicas e privadas de inserção sócio-económica 
e cultural da mulher cabo-verdiana 

Objectivo Geral Analisar a qualidade de articulação das políticas públicas e privadas de 
Cabo Verde voltadas para a inserção da mulher no desenvolvimento e 
combate a todas as formas de violência baseada no género, no que se 
refere aos aspectos educativos, jurídicos, históricos, económicos, sociais 
e culturais. 

Objectivos 
específicos  

.Recolher dados que permitam identificar as instituições públicas que 
estabelecem parcerias com as ONG que actuam na educação e 
autonomização socioeconómica das mulheres em Cabo Verde 
. Adquirir dados que permitem avaliar a natureza de articulação existente 
entre as instituições públicas e as ONG que actuam na promoção do 
bem-estar social, económico e cultural da mulher. 
Recolher elementos que permitam caracterizar as tipologias de parcerias 
público-privadas no campo da educação e autonomização das mulheres 
em Cabo Verde. 
. Recolher informação sobre os condicionalismos que norteiam as 
decisões para as tipologias de parcerias público-privadas existentes em 
Cabo Verde que actuam no campo da educação e autonomização das 
mulheres em Cabo Verde. 
. Recolher informações que permitem avaliar o grau de satisfação dos 
parceiros públicos relativamente às parcerias realizadas com as ONG no 
campo da educação e autonomização sócio económica e cultural da 
mulher em Cabo Verde. 
.Recolher informações sobre as fortalezas e fraquezas observadas nas 
parcerias realizadas com as ONG. 
. Conhecer exemplos de programas de sucesso e de insucesso 
desenvolvidos no âmbito das parcerias com as ONG. 
. Evidenciar os grandes resultados das parcerias público-privadas no 
campo da educação e autonomização sócio-económico e cultural da 
mulher em Cabo Verde. 
 Recolher informações que permitem avaliar o grau de satisfação dos 
parceiros públicos relativamente às parcerias realizadas com as ONG no 
campo da educação e autonomização sócio económica e cultural da 
mulher em Cabo Verde. 
.Recolher informações sobre as fortalezas e fraquezas observadas nas 
parcerias realizadas com as ONG. 
. Conhecer exemplos de programas de sucesso e de insucesso 
desenvolvidos no âmbito das parcerias com as ONG. 
. Evidenciar os grandes resultados das parcerias público-privadas no 
campo da educação e autonomização sócio-económico e cultural da 
mulher em Cabo Verde. 
. Recolher dados sobre a percepção da cooperação entre agentes 
públicos e privados que actuam na promoção dos direitos da mulher. 
. Recolher perspectivas 
. Conhecer os projectos futuros 

Observações  Trata-se de um conjunto de 4 entrevistas semi-estruturadas e semi-
directivas, centradas nos (as) entrevistados (as) de questões abertas em 
que a entrevistadora vai fomentar a livre expressão dos (as) entrevistados 
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(as). Será centrada nas vivencias, experiencias e percepções das 
entrevistadas. 
 Prevê-se a duração de 40 minutos aproximadamente. 

 
Doutoranda: Filomena Maria Oliveira Andrade 
Telefone (238) 2621928 /9931662 
Directora da Tese: Doutora Maria Rosa Ória Segura 
 

3. Identificação do local de trabalho 
3.1. Instituição _________________________________Pública ______Privada 

______ 
3.2. Localidade ______________________________________________ 
3.3. Sede___________________________________________________ 
3.4. Área de acção ____________________________________________ 

4. Identificação do (a) membro de gestão  
4.1. Nome __________________________________________________ 
4.2. Sexo  

 

BLOCOS Objectivos específicos Tópicos param o 
formulário de questões   

Tópicos  
                                                                                                                                                                                                                                  

A 
Legitimação da 
entrevista e 
motivação 
do(a) 
entrevistado (a) 

 
. Legitimar a entrevista 
. Informar sobre a natureza 
da investigação. 
. Motivar a entrevistada 
para colaborar. 
. Valorizar o contributo do 
entrevistado. 
  

. Fazer o enquadramento 
da investigação de forma a 
dar ao entrevistado 
informações sobre 
natureza do estudo. 
 
. Dar a conhecer ao 
entrevistado sobre a 
importância das suas 
informações para o estudo 
pretendido. 
 
. Assegurar o carácter 
confidencial das 
informações prestadas.   

. Permite-me 
gravar a 
entrevista? 
 
 

B 
Parcerias de 
instituições 
públicas ONG que 
apoiam na 
educação e na 
autonomização 
socioeconómica 
das mulheres em 
Cabo Verde 

. Recolher dados que 
permitam identificar as 
instituições públicas que 
estabelecem parcerias com 
as ONG que actuam na 
educação e autonomização 
socioeconómica das 
mulheres em Cabo Verde 
. Adquirir dados que 
permitem avaliar a 
natureza de articulação 
existente entre as 
instituições públicas e as 
ONG que actuam na 
promoção do bem-estar 
social, económico e cultural 
da mulher. 

. Levar o (a) entrevistado 
(a) a indicar as ONG com 
as quais têm desenvolvido 
parcerias para a educação 
e outras actividades que 
promovem a 
autonomização 
socioeconómica da mulher 
em Cabo Verde. 
 
. Levar o (a) entrevistado 
(a) a referir as parcerias 
que a instituição que 
representa já estabeleceu 
com as ONG, os demais 
parceiros públicos na 
mesma parceria, as 
respectivas datas, duração 
e frequência. 
 
 
  

. Pode falar dos 
programas de 
educação e 
empoderamento 
sócio-
económico e 
cultural da 
mulhre cabo-
verdiana 
desenvolvidos 
pela instituição 
que representa? 
 
. Pode destacar 
os que na sua 
opinião tiveram 
e têm tido maior 
impacto? 
 
. Ao longo da 
vossa história, 
desenvolveram 
parcerias com 



Anexo 3 

 

670 

as ONG? Pode 
falar das ONG 
com as quais a 
instituição que 
representa tem 
desenvolvido 
parcerias na 
educação e 
actividades que 
promovem a 
autonomização 
socioeconómica 
e cultural da 
mulher em Cabo 
Verde?  
 
.Em que 
consistiram 
essas 
parcerias? 
 
.Pode situar no 
tempo essas 
parcerias e a 
respectiva 
duração de 
cada uma 
delas? (Se são 
muitas, pode 
referir apenas 
às que 
considera as 
mais 
relevantes). 
 
. Existe alguma 
parceria com 
uma dessas 
ONG apontadas 
que considera 
permanente? 
Qual o tempo 
médio que dura 
uma parceria? 
 
. As parcerias 
são geralmente 
duplas ou 
múltiplas? Pode 
clarificar este 
aspecto, com 
exemplos? 
 

 
 
C 
 

Tipo e natureza de 
parcerias com as 
ONG que apoiam a 

 
.Recolher elementos que 
permitam caracterizar as 
tipologias de parcerias 
público-privadas no campo 
da educação e 
autonomização das 

 
. Levar os (as) 
entrevistados (as) a 
pronunciar sobre as 
tipologias de parcerias 
público-privadas que a 
instituição que representa 

  
. Pode referir ao 
tipo de parcerias 
que a sua 
instituição tem 
estabelecido 
com as ONG 
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educação e 
autonomização 
socioeconómica e 
cultural da mulher 
em Cabo Verde 

mulheres em Cabo Verde. 
 
. Recolher informação 
sobre os condicionalismos 
que norteiam as decisões 
para as tipologias de 
parcerias público-privadas 
existentes em Cabo Verde 
que actuam no campo da 
educação e autonomização 
das mulheres em Cabo 
Verde. 
.   

tem adoptado, quando os 
objectivos são a educação 
e acções que promovam 
autonomização 
socioeconómica e cultural 
da mulher em Cabo Verde. 
 
 
. Pedir os (as) 
entrevistados (as) que 
pronunciem sobre as 
razões e os 
condicionalismos que 
determinam cada tipo de 
parceria público-privado. 
 
.Solicitar os (as) 
entrevistados (as) que 
caracterizem cada tipo de 
parceria público-privado 
que a instituição que 
representa tem adoptado. 
 
 

que actuam na 
promoção da 
mulher? 
 
 
 
. Em seu 
entender, que 
motivações e 
condicionalismo
s têm 
determinado a 
vossa opção 
para esse (s) 
tipo (os) de 
parcerias 
publico-
privadas? 
 
. Pode 
descrever as 
características 
de cada uma ou 
desta tipologia 
de pascerias 
público-privadas 
desenvolvidas 
pela instituição 
que representa? 

 
 
D 
 

Percepção sobre a 
eficácia e a 
eficiência das 
parcerias 
estabelecidas com 
as ONG na 
prestação dos 
serviços prestados 
ao público. 

 
.Recolher informações que 
permitem avaliar o grau de 
satisfação dos parceiros 
públicos relativamente às 
parcerias realizadas com 
as ONG no campo da 
educação e autonomização 
sócio económica e cultural 
da mulher em Cabo Verde. 
 
.Recolher informações 
sobre as fortalezas e 
fraquezas observadas nas 
parcerias realizadas com 
as ONG. 
 
. Conhecer exemplos de 
programas de sucesso e de 
insucesso desenvolvidos 
no âmbito das parcerias 
com as ONG. 
 
. Evidenciar os grandes 
resultados das parcerias 
público-privadas no campo 
da educação e 
autonomização sócio-
económico e cultural da 
mulher em Cabo Verde. 

 
. Levar os (as) 
entrevistados (as) a 
pronunciarem sobre a sua 
percepção pessoal a 
respeito da eficiência e 
eficácia das parcerias 
público- privadas na 
criação das condições para 
que os homens e as 
mulheres usufruam dos 
seus plenos direitos 
constitucionais. 
. Levar os (as) 
entrevistados (as) a 
pronunciarem sobre o tipo 
de parcerias desejáveis 
entre o governo e as ONG 
que actuam na promoção 
dos direitos da mulher, 
tendo em conta a eficiência 
e a eficácia das tipologias 
que a instituição que 
representa tem 
desenvolvido. 
 
. Solicitar aos (ás) 
entrevistados (as) que 
pronunciem sobre os 
resultados que consideram 

 
. Na sua 
opinião, os 
programas de 
empoderamento 
da mulher 
baseadas em 
parcerias 
público-privado 
traduzem em 
maior eficiência 
e eficácia? A 
instituição que 
representa tem 
algum exemplo 
que queira 
partilhar? 
 
. Que 
programas de 
empoderamento 
da mulher 
desenvolvido 
pela  instituição 
que representa, 
considera de 
maior resultados 
e impacto sócio-
economico e 
cultural? 
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significativos em matéria do 
empoderamento da mulher 
e da equidade de género e 
que tenham resultado das 
parcerias público-privadas. 

Resultou de 
alguma 
parceria? 
 
. Pode falar do 
tipo de parcerias 
público-privadas 
que, na sua 
opinião, é de 
maior 
pertinência para 
Cabo Verde, 
quando a 
questão é o 
empoderamento 
da mulher e a 
equidade de 
género?  
  

F 
Percepção sobre a 
articulação de 
políticas públicas e 
privadas na 
inserção 
socioeconómica e 
cultural da mulher 
cabo-verdiana 

. Recolher dados sobre a 
percepção da cooperação 
entre agentes públicos e 
privados que actuam na 
promoção dos direitos da 
mulher 

. Levar as entrevistadas a 
pronunciarem sobre a sua 
percepção pessoal sobre a 
situação actual das 
parcerias públicas e 
privadas na criação das 
condições para os homens 
e as mulheres usufruírem 
dos seus plenos direitos 
constitucionais. 
. Pedir aos entrevistados 
que pronunciem sobre o 
tipo de parcerias 
desejáveis entre o governo 
e as ONG que actuam na 
promoção dos direitos da 
mulher. 

. A prática de 
parceria pública-
privada sempre 
existiu na 
instituição que 
representa ou é 
algo recente? 
Lembre-se 
quando 
começou. 
. Como 
caracteriza a 
situação actual, 
em termos 
dessas 
parcerias? 

 
G 

Perspectivas 
futuras 

. Recolher perspectivas 

. Conhecer os projectos 
futuros 

.  . Se lhe fosse 
pedido que 
perspectivasse 
um futuro ideal 
para a 
instituição que 
dirige, em 
termos de 
parcerias o que 
projectaria? 
. Que projectos 
para o futuro 
tem a 
Organização  
que dirige? 
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2.3.2. BENEFICIARIAS DAS ORGANIZAÇÕES 

PLANO DAS ENTREVISTAS 
Entrevistados (as) 12 Beneficiarias das Organizações ( 3 MORABI, 3 OMCV, 3 VERDEFAM e 3 

ICIEG).  
 

Tema  O papel das ONG na inserção socioeconómica e cultural da mulher cabo –
verdiana. 

 

Objectivo Geral 

1. Abrir discussões relativas à qualidade de articulação das políticas públicas e 
privadas de Cabo Verde voltadas para a inserção da mulher no 
desenvolvimento e combate a todas as formas de violência baseada no 
género, no que se refere aos aspectos educativos, jurídicos, históricos, 
económicos, sociais e culturais. 
2. Adquirir as percepções das beneficiárias dos programas das ONGs e das 
OGs estabelecendo relações entre a oferta, as expectativas e as reais 
necessidades.  

 

Objectivos 

específicos  

1.Recolher dados sobre as representações que a mulher cabo-verdiana tem 
de si própria. 
2.Recolher elementos que permitam caracterizar as representações que 
mulheres beneficiárias das ONGs têm da sua situação económica, social, 
cultural e politica. 
3.Recolher elementos que permitam conhecerem as concepções das 
entrevistadas sobre a eficácia dos programas das ONGs e do ICIEG na 
promoção da sua cidadania. 
4. Recolher informação sobre os principais conhecimentos, capacidades, 
atitudes e recursos necessários para a melhoria da eficácia dos programas 
das ONGs e do ICIEG que visam a promoção da cidadania da mulher cabo-
verdiana. 
5.Recolher dados sobre a percepção da cooperação entre agentes públicos e 
privados que actuam na promoção dos direitos da mulher. 
6. Recolher dados de opinião sobre concepções veiculadas pelos cartazes, 
brochuras, revistas, spots publicitários e outros materiais pedagógicos e 
informativos produzidos pelas ONGs (em estudo) e o ICIEG. 
7.Recolher expectativas das mulheres sobre os contributos das ONG,s e do 
ICIEG nas suas vidas 
 

 
Observações  

Trata-se de um conjunto de 12 entrevistas semi-estruturadas e semi-
directivas, centradas nos (as) entrevistados (as) de questões abertas em que 
a entrevistadora vai fomentar a livre expressão dos (as) entrevistados (as). 
Será centrada nas vivencias, experiencias e percepções das entrevistadas. 
 Prevê-se a duração de 30 minutos aproximadamente para cada entrevista. 

 

                                                               Doutoranda: Filomena Maria Oliveira 

Andrade 

                                                             Directora da Tese: Doutora Maria Rosa 

Ória Segura 
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

1. Identificação do local de trabalho 

1.1. Actividade Profissional 

_________________________________________________ 

1.2. Localidade ______________________________________________ 

2. Identificação do (a) membro de gestão  

2.1. Nome __________________________________________________ 

2.2. Sexo 

2.3. Estado Civil ____________________________ 

2.4. Idade _____________________________________________________ 

2.5. Habilitação académica ______________________________________  

2.6. Filiação a organizações __________________________________        

BLOCOS Objectivos 
específicos 

Tópicos para o 
formulário de 

questões   

Tópicos  
                                                                                                                                                                                                                                  

A 

Legitimação da 

entrevista e  

motivação (a) 

entrevistado (a) 

 
. Legitimar a entrevista 
. Informar sobre a 
natureza da 
investigação. 
. Motivar a 
entrevistado para 
colaborar. 
. Valorizar o contributo 
da entrevistada. 
  

 
. Fazer o 
enquadramento da 
investigação de 
forma a dar ao 
entrevistado 
informações sobre 
natureza do estudo. 
 
. Dar a conhecer ao 
entrevistado sobre a 
importância das suas 
informações para o 
estudo pretendido. 
 
. Assegurar o 
carácter confidencial 
das informações 
prestadas.   

 
.Permite-me gravar a 
entrevista? 
 
.Permite-me fazer 
fotografias? 
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B 

Representações 
das 
entrevistadas 
sobre a situação 
da mulher cabo-
verdiana.                                                                                            

 
. Recolher dados 
sobre as 
representações que a 
mulher cabo-verdiana 
tem de si própria. 
 
.Recolher elementos 
que permitam 
caracterizar as 
representações que 
mulheres beneficiárias 
das ONG têm da sua 
situação económica, 
social, cultural e 
política. 
 
 
 

 
. Conduzir a 
entrevista de forma 
que as entrevistadas 
testemunhem sobre 
o conceito e a 
imagem que têm de 
si próprias. 
 
. Levar as 
entrevistadas a dar a 
sua opinião sobre a 
situação da mulher 
cabo-verdiana nas 
diferentes esferas da 
sociedade: familiar, 
social, politica, 
económica, etc.  
 
.  
 
.  

. Que opinião tem da 
sua pessoa pelo facto 
de ser mulher? 
 
. Gostava de ouvir a sua 
opinião sobre valor 
social que a mulher tem 
em Cabo-Verde? 
 
. Na sua opinião, quais 
os valores, princípios e 
atitudes que devem 
orientar as relações 
género na sociedade 
cabo-verdiana? 
 
. Se tivesse de 
descrever a sua pessoa 
nos aspectos que lhe 
diferencia dos homens, 
o que diria? 
. Como é que avalia a 
importância que a 
mulher tem hoje nos 
seguintes domínios do 
desenvolvimento de 
Cabo Verde: 
- Sociedade 
-Politica 
-Economia 
-Cultura 
.Quer falar de algum 
outro aspecto particular 
em que acha a 
contribuição da mulher é 
fundamental? 
 

 
C 

 
Recolher 
percepções das 
beneficiárias 
das ONG sobre 
a eficácia dos 
seus programas 
e acções na sua 
educação para o 
exercício da 
cidadania 

 
. Recolher elementos 
que permitam 
conhecer as 
concepções das 
entrevistadas sobre a 
eficácia dos 
programas das ONG e 
do ICIEG na promoção 
da sua cidadania. 
 
.Recolher informação 
sobre os principais 
conhecimentos, 
capacidades, atitudes 
e recursos 
necessários para a 
melhoria da eficácia 
dos programas das 
ONG e do ICIEG que 
visam a promoção da 
cidadania da mulher 

 
. Levar as 
entrevistadas a 
referir as 
transformações 
ocorridas na sua vida 
por terem se 
beneficiado de 
programas de uma 
ou mais ONG ou do 
ICIEG. 
  
. Pedir às 
entrevistadas que se 
pronunciem sobre 
necessidades 
(técnicas, 
pedagógicas, 
financeiras, 
pessoais, sociais e 
politicas) que 
carecem para melhor 

 
. Conhece algum 
programa de alguma 
ONG que costuma 
apoiar as mulheres na 
procura de solução 
pelos seus problemas?  
 
. De que programa (s) é 
beneficiária e como teve 
acesso? 
 
. Gostava que falasse 
sobre as principais 
mudanças ocorridas na 
sua vida após ter sido 
beneficiada pelo (s) 
programa (s) da ONG 
respectiva ou do ICIEG. 
 
 
.Em seu entender, o 
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cabo-verdiana. 
.   

eficácia dos 
programas que 
visam beneficiar as 
mulheres. 

atendimento e o apoio 
dado vai de encontro às 
necessidades dos que 
procuram ajuda? 
 
. Se tivesse de dar uma 
sugestão de melhoria a 
OG e ou ONG que lhe 
apoia, o que diria? 
 
. Na sua opinião, qual é 
camada social de 
mulheres que mais têm 
beneficiado das acções 
das ONG (MORABI 
VERDEFAM e  OMCV) 
e do ICIEG? 
 
.Que opinião tem dos 
técnicos que lhe 
atendem e, 
acompanham os seus 
projectos? 

 
 

D 
 

Percepção 
sobre a 
articulação de 
políticas 
públicas e 
privadas na 
inserção socio-
economica e 
cultural da 
mulher cabo-
verdiana  

 
. Recolher dados 
sobre a percepção da 
cooperação entre 
agentes públicos e 
privados que actuam 
na promoção dos 
direitos da mulher. 

 
. Levar as 
entrevistadas a 
pronunciarem sobre 
a sua percepção 
pessoal sobre a 
situação actual das 
parcerias públicas e 
privadas na criação 
das condições para 
os homens e as 
mulheres usufruírem 
dos seus plenos 
direitos 
constitucionais. 
 
. Pedir às 
entrevistadas que 
pronunciem sobre o 
tipo de parcerias 
desejáveis entre o 
governo e as ONG 
que actuam na 
promoção dos 
direitos da mulher. 

 
. Na sua opinião, é 
desejável que o governo 
e as ONG trabalhem 
juntos na garantia dos 
direitos da mulher? 
 
. Em alguma vez sentiu 
apoiada pelo Governo, 
só por uma ONG, por 
ONG e OG?  
. Pode descrever o 
apoio? 
 
. De que maneira as 
ONG e o Governo 
devem unir esforços 
para garantir melhores 
condições de vida às 
mulheres de Cabo 
Verde? 

 
E 
 

Percepção das 
beneficiárias 
das ONG em 
estudo e do 
ICIEG acerca 
das ideias 
veiculadas 
pelos materiais 
de informação 

 
. Recolher dados de 
opinião sobre 
concepções 
veiculadas pelos 
cartazes, brochuras, 
revistas, spots 
publicitários e outros 
materiais pedagógicos 
e informativos 
produzidos pelas ONG 
(em estudo) e o 

 
.Solicitar às 
entrevistadas que se 
pronunciem sobre o 
contributo dos 
materiais produzidos 
na sua informação e 
educação para a 
cidadania. 

 
. Costuma ter acesso 
aos materiais de 
informação e educação 
produzidos pelas ONG 
(MORABI, OMCV, 
VERDEFAM) e pelo 
ICIEG? 
 
. Pode falar de que 
material teve acesso e 
como o conseguiu. 
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publicitários 
produzidos  

ICIEG.   
.Qual é a sua opinião 
sobre esses materiais?  
.  

 
F 

  
Perspectivas 
futuras 

 
. Recolher 
perspectivas 
das mulheres sobre os 
contributos das ONG e 
do ICIEG nas suas 
vidas 

 
. Procurar saber 
junto das 
entrevistadas sobre 
o que esperam das 
ONGs e do ICIEB. 

. Se lhe fosse pedido 
que ajudasse as ONG 
(MORABI OMCV e 
VERDEFAM) e ao 
ICIEG a lançarem um 
programa que melhor 
beneficiasse a mulher, o 
que diria? 
 
. Se tiver oportunidade 
de mudar algo nas 
estratégias de 
intervenção das ONG e 
do ICIEG o que 
proporia? 
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ROTEIRO DE  

2.3.3. GRUPO FOCAL FORZAS VIVAS 
 

 

Público-alvo: Grupo de Discussão 
Tema: Fios e desafios das ONG,s femininas na inserção sócio-económica e 
cultural da mulher rural  da ilha de Santiago: OMCV e MORABI 
 

 

Tópico nº 1: Situação social da mulher cabo-verdiana, tendo em conta a 
universalidade dos direitos humanos: 
 

             - O que acham da situação social das mulheres cabo-verdianas? 
             - Na vossa opinião, em Cabo Verde, a mulher usufrui dos seus plenos  
               direitos em igualdade com os homens? 
             - Terá a educação, nomeadamente o factor educação (formal e  
                informal) alguma relação com a situação social da mulher cabo –  
                verdiana? 
             - O que acham da situação social da mulher rural da ilha se Santiago  
               em  relação às urbanas? 
Tópico nº 2: Os papéis da MORABI e da OMCV na educação da mulher 
rural: 
 

 O que acham dos programas das duas ONG,s cabo-verdianas: 
MORABI e OMCV? 

 Dos programas que a MORABI e a OMCV têm desenvolvido nas 
últimas décadas, na vossa opinião, quais as que têm tido maior 
incidência na educação das mulheres? 

 Até que ponto acham que as mulheres rurais da ilha de Santiago têm 
beneficiado dos programas da MORABI e da OMCV? 

 Na vossa opinião a MORABI e a OMCV em que aspectos os programas 
da MORABI e OMCV se aproximam e ou e se diferenciam quando o 
objectivo é a educação da mulher rural? 

 
Tópico nº 3 : Metodologias de intervenção da MORABI e da OMCV na (re) 
educação da mulher rural da ilha de Santiago. 
 

 Que opinião têm relativamente à metodologia de intervenção da 
MORABI e da OMCV quando o programa incide fundamentalmente na 
(re) educação da mulher rural? 

 Podemos falar que as duas ONG,s têm especificidades nos seus 
métodos e formas de agir junto das mulheres rurais? Em que aspectos? 

 Que comentários fazem sobre a relação entre a metodologia de agir 
das ONG,s e o resultado dos seus programas que têm por finalidade a 
(re) educação da mulher rural. 

 O que do atendimento e do acesso das mulheres rurais aos programas 
da MORABI e da OMCV. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI – ESTRUTURADA 

 

 

Público-alvo: Grupo de Discussão 
Tema: Fios e desafios das ONG,s femininas na inserção sócio-económica e 
cultural da mulher rural  da ilha de Santiago: OMCV e MORABI 
 

 

Tópico nº 4: Representações sociais e público-alvo da MORABI e da 
OMCV 

 Que opinião têm sobre as representações sociais e o público alvo de 
cada uma das ONG,s 

 Concordam com os critérios utilizados pelas duas ONG,s relativamente 
à selecção das suas beneficiárias? 

 Na vossa opinião, existe alguma relação entre a situação sócio-
económica, filiação religiosa, filiação politica/partidária  e outro aspecto 
considerado no momento de selecção do público-alvo dos programas 
das duas ONG,s? 

 Quanto à capacidade de cobertura dos programas das duas ONG,s, 
que opinião têm? 

 Acham que existe alguma relação do público-alvo abrangido pelas duas 
ONG,s e os mecanismos de socialização dos seus programas? 

 

Tópico nº 5: Relação da MORABI e da OMCV com os organismos do 
Estado 
 

 Até que ponto avaliam a autonomia (em relação ao Estado) da OMCV e 
da MORABI nas suas decisões, programações e actuações?  

 Na vossa opinião existem articulações e sinergias válidas entre as 
intervenções pedagógicas das duas ONG,s com outros organismos do 
Estado,  nomeadamente, com o serviços de saúde, educação, justiça, e 
outros? 

 
1. Tópico nº 6: Desafios a serem associados às duas organizações 

(OMCV e MORABI) visando clarificar a natureza, forma de 

funcionamento e papéis assumidos na inserção sócio económica e 

cultural da mulher rural cabo-verdiana por parte de cada uma 

delas. 

 Que comentários e sugestões deixam à MORABI e OMCV visando a 

melhoria das suas actuações. 
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3.1. ENTREVISTA OMCV 
BLOCO A – LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA 

   

BLOCO B - REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MULHER CABO-VERDIANA 

Gostava de ouvir a sua opinião 
sobre valor social que a mulher 
tem em Cabo-Verde? 

A mulher cabo-verdiana tem e sempre teve um valor muito 
importante na nossa sociedade. Podemos até falar numa 
certa contradição se tivermos em conta a fraca ou nula 
conversão deste valor em poder. Todos nós sabemos que 
em todos os estratos sociais e meios urbanos ou rurais, na 
família, na comunidade, na educação, na agricultura, na 
economia familiar o valor da mulher é elevado e 
necessário. Sempre foi e continua a ser um elemento 
chave do desenvolvimento em Cabo Verde, não obstante 
um conjunto de estereótipos e preconceitos herdados da 
colonização, outros gerados aqui na nossa sociedade e 
cada vez mais cristalizados que tornam a mulher vítima da 
discriminação, portanto num patamar desigual em relação 
ao homem. A mulher cabo-verdiana é e desde sempre foi 
submetida a uma rotina do dia-a-dia muito intensa, 
estigmatizante, desprovida de reconhecimento social e 
pecuniário. O trabalho doméstico é feminino e não tem 
valor pecuniário colocando a mulher numa situação de 
injusta pobreza. A mudança e a emancipação que se 
preconizou com a independência e a OMCV teve um papel 
relevante no processo depara-se com dificuldades da 
mente machista fortemente enraizada entre nós, mas 
também com as próprias limitações da mulher para 
participar nas acções que visavam o seu necessário e 
urgente empoderamento. Reservada às lides domésticas 
tradicionais, tinha de percorrer kilómetros de distância à 
procura da água e da lenha, ocupar-se da preparação das 
refeições, da educação dos muitos filhos, da gestão do 
parco ou inexistente orçamento familiar e, muitas vezes, 
trabalhar nas frentes de alta intensidade de mão-de-obra 
(FAIMO), como única alternativa de sobrevivência familiar. 
Veja, o analfabetismo em Cabo Verde rondava os 90%, 
sendo a mulher a mais atingida, cum uma taxa 75% de 
mulheres analfabetas, factor que afectou o fraco e lento 
empoderamento da mulher cabo-verdiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Agora que me toca na educação 
como um factor de 
empoderamento, pode me falar 
da sua percepção sobre a 
educação da mulher em Cabo 
Verde, a formal e a informal? 

R. Sem dúvida. Sem dúvida o valor social da mulher passa 
pela educação, quer a escolar em contextos formais, quer 
a recebida na família, quer a recebida na comunidade. 
Toda a mentalidade machista, os estereótipos, os estigmas 
são veiculadas pela via da educação. Daí o grande desafio 
que é introduzir mudanças na forma de fazer a educação, 
dos valores a serem transmitidos, das práticas no 
relacionamento. Interessante! Quem educa? A educação 
está e sempre esteve a cargo, sobretudo, da mulher. A 
mulher é que mais passa os estigmas, os valores machista. 
Na educação em casa, na família, a divisão de tarefas faz a 
distinção de tarefas da menina e do rapaz, encaminhando 
a menina para as tarefas de rotina como lavar pratos, 
varrer, cozinhar. Aquelas tarefas que consomem tempo e 
repetitivas. Os rapazes são orientados para as tarefas mais 
visíveis, conforme é o meio social e ambiental. O desafio é 
grande e felizmente já se regista mudanças nas gerações 
mais novas. Mas herdamos um passado em que a mulher 
era educada para ser inferior e submeter-se ao homem. A 
educação formal, a feita na escola, nos manuais oficiais, 
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também os estereótipos persistem. A abordagem género 
continua a ser feita carregada de estereótipos, quer nas 
imagens, nas ilustrações, na forma de comunicação. Hoje, 
não é compreensível que os manuais oficiais do Ministério 
de Educação continuem a veicular valores machistas. 
Certamente deve ter reparado que comunicação social, por 
exemplo rádio, jornais, e outros tratam tudo no masculino, 
subentendo o feminino. Os anúncios são na maioria para 
não dizer todos no masculino. Creio que ainda temos muito 
a fazer para que a educação seja a grande parceira na luta 
para a igualdade e equidade de género. As imagens de 
homem lendo o jornal e a mulher lavando o prato já não 
têm espaço no mundo de hoje. Queremos uma sociedade 
de participação paritária e de reconhecimento justo. É uma 
questão de direitos humanos e tudo isto passa para a 
educação que começa na família. A OMCV é antes de mais 
uma ONG que tem por missão a educação e passado 30 
anos após esse processo, a mulher cabo-verdiana evolui e 
muito, ou seja, passamos duma situação de mulher mais 
preparada para a vida do lar, a uma mulher que está 
engajada em todos os espaços da sociedade cabo-
verdiana. Apesar dos ganhos, há ainda a necessidade se 
continuar a apostar na educação, na formação, na 
independência económica e no empreendedorismo 
feminino.   Só desse modo pode-se atingir o nível de 
equilíbrio do género e inserir a mulher de forma activa na 
sociedade. 

Se tivesse que descrever a 
instituição que dirige enquanto 
promotora da educação para 
inserção socio-económica e 
cultural da mulher, o que diria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A razão da existência da OMCV é dar voz às mulheres 
cabo-verdianas e, para isso, o percurso tem sido feito por 
etapas. Assim, não podemos deixar de fazer referência á 
própria história da OMCV não é? A razão que moveu para 
a criação da OMCV, enquanto uma organização de massa, 

antes de ser ONG cuja fundação data-se de 27 de Março 

de 1981. Ao0 se ascender á Independência em 1975 a 
situação da mulher em Cabo Verde era muito desigual em 
relação ao homem, era marcante o desequilíbrio, a mulher 
encontrava-se em uma situação muito desvantajosa. A 
situação do analfabetismo, o desemprego e sem qualquer 
meios de geração de riquezas, chefe de famílias numerosas 
devido ao número elevado de filhos por mulher, enfim 
numa situação de pobreza e de miséria, sem condições 
para participar na reconstrução do país. Tivemos de actuar 
em domínios emergentes onde a carência era mais 
flagrante. Daí que a alfabetização das mulheres ter sido a 
nossa primeira área de intervenção. Constituímos círculos 
de leitura e fomos alfabetizando as mulheres sobretudo as 
rurais. Paralelamente à alfabetização a educação para o 
planeamento familiar e protecção maternal e infantil 0 foi 
uma outra prioridade como de dar liberdade à mulher para 
fazer outras coisas que não fosse apenas ter filhos e cuidar 
deles. Foram prioridades definidas na luta contar a pobreza 
da mulher e o seu respectivo empoderamento. Nesta 
primeira etapa de trabalho da OMCV, a prioridade era a 
mulher devido à sua situação de marcada desvantagem em 
relação ao homem, a sua situação sócio-económica de 
submissão e pobreza extrema foi difícil ultrapassar as 
barreiras de uma mentalidade machista que funcionava 
como o grande obstáculo. Nesta altura não se falava em 
género, Nem sabíamos o que e era género, por isso as 
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No cumprimento dos objectivos 
da instituição que dirige, pode 
falar um pouco dos aspectos 
melhor conseguidos? 
 E os menos conseguidos 

mulheres muitas vezes tinham medo de ir aos círculos de 
cultura ou de ir ao PMI com medo do marido ou 
companheiro. Existem muitos episódios que ilustram o 
ambiente em que a OMCV trabalhou nos primeiros tempos 
na promoção da mulher e esta narrada por uma ex-activista 
da OMCV diz tudo: Era uma tarde de sábado e ocupávamos uma 

sala de aula de uma localidade rural. Orientava eu uma 
sessão de alfabetização para um grupo de mulheres, todas 
elas mães. Algumas eram solteiras, outras casadas ou 
vivendo em união de facto com um parceiro. No meio da 
concentração e de consentidos bruscamente, a sala um 
homem furioso, de ar cansado, aparentando regressar-se 
de uma faina de trabalho. Pede à mulher que abandone a 
sala e vá imediatamente para casa. Esta ousa recusar a 
ordem e em resposta o homem ameaça-lhe deixar a sua 
trouxa à porta casa. Tentei intervir para esclarecer a 
situação e sugerir um ponto de equilíbrio. Fui praguejada 
pelo homem, desconcertado com os alvores da mudança, 
me dirigiu nos seguintes termos: ‘O vosso objectivo é 
desencaminhar mulheres e destruir famílias de bem. 
Arranje casa e comida para ela e mais cinco filhos. No meu 
poleiro não admito dois galos. Hoje podemos ver que a 
nossa estratégia não era a melhor, era preciso mudar 
também a mentalidade do homem. Daí a pertinência da 
abordagem género mas era preciso começara de algum 
lado. Vê-se que a OMCV teve uma missão importante no 
processo da reconstrução nacional e do lançamento das 
bases da democracia em Cabo Verde. O que se 
questionava na altura era o nível de preparação da mulher 
cabo-verdiana, filiada ou não na OMCV, para exercício da 
cidadania que agora lhe era consentida, nos termos da Lei 
Fundamental, em igualdade de direitos com o homem. 
Entretanto, a cristalização de uma mentalidade machista ao 
nível de todos os estratos sociais, de todas faixas etárias, 
sexo, situação económica e cultural era a grande barreira 
que a mulheres da OMCV, enquanto organização, 
predispuseram contornar. Hoje a OMCV tem uma nova 
abordagem e define outras prioridades e estratégias. 
Trabalhamos com a questão género porque a a mudança 
de mentalidade ocorrerá mais depressa e o 
empoderamento da mulher e acontecerá. 
A OMCV, com as mudanças politicas, a queda do regime o 
partido único, a OMCV passou por momentos terríveis. 
Teve de reestruturar para continuar a cumprir amissão para 
qual foi criada. Já não havia condição para continuar a ser 
uma organização de massa, pois era tutelada pelo 
PAICV/Estado e sustentada pelo governo, desde o salario 
dos funcionários, tinha um orçamento de funcionamento. 
De realçar que foi incentivado o voluntariado e havia muitas 
mulheres voluntarias que trabalharam para a causa da 
mulher, mas muitas eram profissionais e ficaram sem forma 
de viver continuando a trabalhar para a OMCV. Com 
mudanças politicas a situação foi bem difícil e a OMCV, 
enquanto Organização de Massa, entrou em letargia, 
perdendo sustentabilidade prática. Mas convicta dos seus 
propósitos, não podia deixar de continuar a trabalhar para a 
promoção socioeconómica da mulher. O nosso enfoque 
tem sido, fundamentalmente, na identificação dos 
problemas que mais afectam a mulher cabo-verdiana, e a 
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partir daí mobilizar esforços e parcerias que permitam a 
solução desses problemas. Daí que problemas 
relacionados com a igualdade de direitos na família, 
educação, trabalham, acesso à saúde, todas as formas de 
violência, inclusive a doméstica, integram o nosso amplo 
leque de intervenção. Como já tinha avançado a OMCV foi 
pioneira em matéria de alfabetização das mulheres, 
sobretudo a rural e também foi a primeira instituição em 
Cabo Verde que se ocupou de questões ligadas ao 
planeamento materno. Sempre entendemos que estas 
constituíam as maiores fragilidades da mulher na altura de 
independência e os maiores obstáculos para o sucesso de 
qualquer outro programa de inserção sócio-económica e 
cultural.  
A OMCV sente-se, hoje orgulhosa da sua actuação de 
trinta anos e do papel importante na luta das mulheres pela 
sua emancipação e integração efectiva na sociedade. 
Acreditamos que os nossos objectivos têm vindo a ser 
atingidos positivamente, com altos e baixos mas orgulhosa 
com factos. Muitas mulheres cabo-verdianas reconhecem e 
nos agradecem dizendo: Graças à OMCV sou a mulher 
que sou hoje. Quer por ter beneficiado de um programa de 
micro-crédito quer pelo seguimento na implantação do 
negócio, quer por ter sido beneficiada de uma formação 
profissional, quer por ter recebido apoio psicológico nos 
momentos difíceis, quer pelo apoio na saúde sexual e 
reprodutiva, quer com uma cesta básica às vitimas da 
AIDS, enfim um leque variado de acções de beneficio às 
mulheres. 
 

   

BLOCO B: EFICÁCIA DOS PROGRAMAS EM MATÉRIA DA EDUCAÇÃO PARA 
EQUIDADE E IGUALDADE DE GÉNERO 

 
Pode abordar os resultados já 
ganhos pela instituição que 
dirige em matéria da educação 
e fomento da cidadania da 
mulher 
 
 
 
 
 
 
 
Em seu entender, que 
programas tem sido melhor 
sucedidos. Porquê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A OMCV, desde da sua origem enquanto Organização de 
Massa até a sua transformação a ONG desenvolveu 
programas visando a defesa dos interesses específicos da 
mulher cabo-verdiana pela edificação de uma Pátria de 
progresso e justiça social, liberta da exploração do homem 
pelo homem. Repare que era este o lema inicial da OMCV, 
uma altura que ainda não se falava de género, mas apenas 
da mulher, devido ao estado de degradação em que se 
encontrava. Bem, ninguém falava de género, isto é uma 
linguagem e abordagem nova em Cabo Verde. 
Os programas implementados e promovidos pela OMCV 
durante os seus primeiros anos de existência foram muitos 
e todos voltados para o empoderamento da mulher. 
Fundou-se e monitorizou-se jardins infantis, sendo esta 
forma de garantir protecção às crianças e de libertação da 
mulher das amarras da vida doméstica, libertando-a para 
uma vida activa fora do espaço doméstico. Promoveu-se 
várias actividades geradores de rendimento, fez-se 
animação dos Centros de Promoção Feminina, o programa 
de Planeamento Familiar, foram eleitos como programas 
para proteger sobretudo as camadas mais desfavorecidas 
e sem condições de participação na vida social. Esta fase 
foi como o alicerce de um edifício. Nada seria possível 
fazer em prol da mulher sem antes resolver três grandes 
problemas: o analfabetismo, o planeamento familiar e a 
mentalidade. Trabalhou-se nestas frentes suportando toda 
a conotação negativa e desconfiança das pessoas, 
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A OMCV actua no domínio do 
Microfinanças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em seu entender quais são as 
competências, recursos e 
parcerias desejáveis capazes de 
produzir resultados mais 
eficazes, da instituição que 
dirige em matéria da promoção 
da cidadania da mulher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conseguir todos estes 
desideratos a OMCV necessita 
de aumentar a sua rede de 

sobretudo dos homens. A mentalidade machista herdada 
do colonialismo, tão verde ainda na altura em que se 
fundou a OMCV, como há-de convir tornou a tarefa da 
OMCV mais difícil mas também mais desafiante, pois a 
cada obstáculo entendíamos que estávamos no caminho 
certo e a nossa existência luta saia reforçadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Um pouco de hesitação e silêncio) A OMCV tem 
continuado a privilegiar actividades de promoção da 
mulher, designadamente as que se inscrevem no âmbito da 
orientação e inserção profissional, do reforço do programa 
de micro-crédito, da luta contra a violência baseada no 
género, do programa de luta contra o VIH/SIDA, da 
coordenação de jardins-de-infância, habitação social. Todo 
o esforço hoje da OMCV é direccionado hoje para o desafio 
da equidade e igualdade dos direitos da mulher. Nós 
consideramos que houve ganhos significativos, mas ainda 
há muito por fazer. Precisamos trabalhar para continuar a 
ter mais equilíbrio da mulher na política, mais mulheres 
empregadas e menos violência doméstica. Mas, sem 
dúvida, os ganhos são enormes quando viramos os olhos 
para os 30 anos já percorridos. Em termos qualitativos e 
quantitativos é visível que as mulheres cabo-verdianas 
passaram a contribuir mais a nível social, político, 
económico, e educativo. O empreendedorismo feminino foi 
uma das grandes conquistas das mulheres em Cabo 
Verde. Dá prazer e muitas que apoiamos valorizam e 
exprimem a sua satisfação. Voltam cá para agradecer 
dizendo: A OMCV mudou a minha vida e sentimos felizes. 
Temos consciência que sem aquela ajudinha não seria 
possivel.Com a aquisição do próprio negócio, houve um 
aumento da auto-estima, o que tornou a mulher cabo-
verdiana mais forte e independente. É aceite por todos que 
a OMCV, um trabalho que envolve muita gente, muitos 
parceiros, o governo e outras organizações que trabalham 
as causas da mulher, que têm sido feito desde a 
independência em prol da mulher, permitindo criar um 
ambiente favorável para a participação da mulher em 
igualdade com os homens, de modo a contribuir para o 
desenvolvimento do país. Grandes resultados têm sido 
alcançados, com destaque para a educação, a saúde e a 
participação política das mulheres nos últimos anos. Olha 
Filomena, eu sei que concordas comigo. Os ganhos que 
hoje se tem de forma geral ao nível do desenvolvimento de 
Cabo Verde e que o remeteu para o patamar de países de 
rendimento médio, o facto e ocupar um lugar que se 
caminha para a satisfação em termos de boa governação 
tem a ver com o forte investimento e resultados tidos ao 
nível da educação. A educação sempre foi o prato forte da 
OMCV e onde os ganhos são enormes. A OMCV regozija 
com esses resultados pois foi a sua grande aposta. A 
OMCV foi pioneira na alfabetização de adultos e todo o 
plaidoyer que tem feito em prol da paridade de género. 
Sim, a educação é hoje uma grande conquista, Segundo os 
dados do INE hoje existem paridade. Veja, desde o ano 
lectivo 1990-1991 que a taxa líquida da escolarização das 
meninas não diferia dos rapazes, com uma taxa de 72.6 % 
para os rapazes e 70.4% para meninas. Mas veja a 
evolução o que demonstra que a mensagem vai passando 
ao ponto de dizermos que em matéria da educação a 
batalha está ganha (risos). Em 2007-2008 temos uma taxa 
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parceiros 
 
 
 
 
A OMCV tem um plano 
estratégico que sistematize 
todos estes projectos? 
 
Em seu entender, que 
programas tem sido menos 
sucedidos. Porquê? 

de escolarização de 92,3% para rapazes contra 92,1 para 
meninas. Em termos de índice de paridade em educação 
2007-2008 tinhamos 0,93% o que equivale a dizer que para 
cada 100 rapazes escolarizados existiam 93 mulheres 
escolarizadas. Mas já em 2008-09. Há dados que apontam 
para mais resultados das meninas que os rapazes. Veja, 
para 90,4% de aprovação nas meninas temos 85,6% para 
rapazes. Ao mesmo tempo nota-se que a educação 
continua sendo uma profissão no feminino com 2/3 do 
corpo docente mulheres. Mas muita coisa precisa ser feita, 
pois isto não é um campo de batalha de mulheres contra 
homem, mas sim a luta para a paridade. A guerra é ganha 
quando chegarmos à paridade, quando erradicarmos os 
desequilíbrios sociais. A saúde é outra área em que a 
mulher cabo-verdiana tem ganhos significativos e a OMCV 
tem uma participação grande. Quando ascendemos à 
Independência a taxa da mortalidade infantil era grande, a 
mortalidade materna era elevada. Factores eram vários, 
associados à mentalidade, educação e falta de assistência 
maternal era quase nula. A OMCV nessa altura apostou 
fortemente nesta matéria com o apoio financeiro da 
Agência Sueca para o Desenvolvimento, Radda Barnen, 
através de um protocolo assinado em 1977. Segundo este 
acordo Radda Barnem daria assistência técnica e 
financeira para a implementação do programa materno-
infantil durante cinco anos. Mas este acordo foi prorrogado 
até 1991, altura em que o Ministério da Saúde assumiu o 
programa. A OMCV regozija do protagonismo que teve 
nessa altura, quebrando barreias e sensibilizando pessoas. 
Se hoje, aliás desde 1998, de acordo com os resultados do 
Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva 1998, a 
cobertura do pré-natal era quase universal nessa altura, 
98.1% de mulheres grávidas tiveram acesso a consulta 
pré-natal. O grande resultado de política de Planeamento 
Familiar ligada ao programa da saúde sexual e reprodutiva 
consiste na diminuição da taxa de fecundidade para uma 
para uma taxa de 2,8% por mulher, sendo mais expressivo 
no meio urbano com taxas mais baixas em relação ao rural. 
Posso falar desafio este que chegou a constituir uma das 
prioridades da OMCV. Tudo isto tem a ver com o uso do 
contraceptivo cada vez mais generalizado mas também … 
Sim, temos muita experiência nesta área e tem feito uma 
aposta muito grande muito associada na formação 
profissional. Ainda não estamos tão avançados mas é o 
nosso desafio como lhe disse há pouco. A mulher precisa 
de autonomia financeira e isto só consegue com formação 
e crédito. São estes os instrumentos do empoderamento 
que temos de continuar a melhorar e disponibilizar ás 
mulheres. Mas a OMCV introduziu uma inovação nas suas 
ofertas que é a criação da GOIP Mulher. Sim, a GOIP – 
Mulher. É um Gabinete que cuida da orientação psicológica 
e profissional da mulher, mas trabalha a perspectiva de 
género. Assim atende homens. O objectivo é proporcionar 
condições para uma melhor inserção social da mulher. 
Nomeadamente a melhoria da empregabilidade, elevação 
de auto-estima, aconselhamento e orientação para os 
casos de mulheres vítimas de violência, etc. Seria 
interessante que falasses com a técnica que está á frente, 
ela é muito capaz e interessante. Os resultados têm sido 
óptimos. A sustentabilidade deste gabinete especializado 
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depende da parceria de parceiros nacionais e 
internacionais. Muitas mulheres já conseguiram empregos 
através da GOIP; muitas viram seus problemas laborarias 
resolvidos, etc "Gabinete de Orientação e Inserção 
Profissional (GOIP) - Mulher veio revolucionar o 
funcionamento da OMCV e deu muita visibilidade à 
organização, graças ao trabalho realizamos. Hoje 
trabalham 12 técnicos, nove dos quais superiores e com 
grande experiência. 
Temos que continuar a trabalhar para consolidar os ganhos 
já conseguidos pela OMCV, continuar a mobilizar recursos 
externos para a materialização do nosso programa, 
melhorar o nosso plano de comunicação e reforçar o sector 
de micro-crédito que é um instrumento importante na luta 
contra pobreza. Cheguei na OMCV em 2008 e encontrei-a 
numa situação débil e juntamento com todos os técnicos, 
usamos toda a nossa audácia e engajamento e estamos 
melhorando a nossa imagem dia –a -dia. Recursos 
financeiros é o handicap que nos impede de fazer tudo o 
que somos capazes e a sociedade precisa. Estamos 
determinados em continua a trabalhar a nossa imagem, 
pois a partir dela conseguiremos parcerias para levara em 
frente os nossos projectos. Também, como eu já disse e 
justifiquei temos necessariamente de modernizar e 
melhorar o nosso programa de micro-crédito. Pensamos 
adquirir um novo software que nos permitirá fazer uma 
melhor gestão desse programa, capacitar os técnicos que 
com ele vão trabalhar e ter maiores recursos para, em 
tempo útil, responder às demandas de crédito. Outro 
desafio tem a ver com a ampliação dos serviços da GOIP-
Mulher. OMCV está à procura de novas fontes de 
financiamento para uma segunda fase do GOIP com a 
pretensão de estender a experiência para os concelhos de 
Santa Cruz e do Sal. O objectivo é ter microcrédito e 
orientar as pessoas para a sua inserção profissional. Não 
posso deixar de frisar os nossos centros de formação 
feminina que foram escolas da mulher desde os primeiros 
tempos da OMCV. Ainda que nalgumas ilhas as estruturas 
estejam praticamente inactivas temos vindo a fazer o 
esforço de reabilitação e conservação desse património. 
São um total de 16 centros de formação feminina em 16 
concelhos do país. Também temos vindo a dar atenção a 
mulher na terceira idade e temos um lar de idosos no Fogo. 
Jardins infantis temos praticamente em todos os concelhos 
e continuamos apoiando.  
Sem dúvida. Sem dúvida. As parcerias são fundamentais 
para a realização dos nossos projectos. Trabalhamos em 
parceria com a ONG italiana "Pessoas como nós", com a 
qual nos temos associado para apresentar projectos a nível 
internacional e estamos em busca de novos parceiros. 
Temos tido grandes parceiros nomeadamente o Governo 
de Cabo Verde, privados nacionais (no quadro do GOIP), 
as diversas cooperações e embaixadas sedeadas no país, 
a União Europeia e as Nações Unidas têm sido parceiros 
muito importantes, mas continuamos a mobilizar. 
Não. Infelizmente ainda não temos um Plano Estratégico e 
reconhecemos que seja uma falha nossa. Está na forja a 
elaboração do 1º Plano Estratégico para os próximos cinco 
anos, tendo como principais eixos de intervenção o reforço 
da capacidade de plaidoyer,  lobby e mobilização de 
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parcerias e de recursos, o microcrédito, a negociação e 
elaboração de projectos e a orientação profissional. 
 
Aqui eu não diria programas, mas sim objectivos. A 
pobreza continua a ter rosto feminino. Ainda não 
conseguimos chegar à meta apesar de ganhos 
significativos como já referi. A Violência Doméstica 
continua a ser o grande mal que afecta a mulher cabo-
verdiana, mas com a lei, VGB pensamos reverter a 
situação. Algo positivo já está acontecendo, a VGB vai aos 
poucos deixando a ser tabu: A máxima entre marido e 
mulher não se mete a colher vai perdendo a força. Já há 
denúncias e isto é um indicador positivo. A participação da 
mulher na política é outro objectivo que ainda estamos a 
quem apesar dos ganhos. Em termos relativos o índice é 
muito baixo. Mas o aumento em 40% da percentagem das 
mulheres nas listas para as autárquicas 2012 e em lugres 
elegíveis é um indicador animador para quem tem lutado. É 
uma proposta da Rede de Mulheres Parlamentares, em 
parceria com o ICIEG, OMCV, MORABI. Mas ainda não 
atingimos o desejado. Contrariamente ao que geralmente 
se veicula que há absentismo ou desinteresse de mulher 
para a o politica, hoje não é isto. Mulher interessa-se cada 
vez mais. Ela interessa-se cada vez mais para a política. 
Ela precisa de espaços bem como libertar-se do peso das 
responsabilidades sociais domésticas e familiares que 
muitas carregam a 100%. É uma luta que deve ser 
continuada de forma optimista e enérgica. 

BLOCO C : PERCEPÇÃO SOBRE ARTICULAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E 
PRIVADAS NA INSERÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DA MULHER CABO-VERDIANA 

Na sua opinião, ate que ponto 
são desejáveis parcerias entre o 
governo e as ONG, inclusive a 
que dirige, na definição e 
implementação dos programas, 
politicas e acções que visam a 
inserção socio-económica e 
cultural da mulher cabo-
verdiana, em plena igualdade 
com os homens? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referiu á conotação política e 
partidária muitas vezes dada às 
ONG. Gostaria de ouvir a sua 
opinião sobre esta matéria. A 
OMCV é uma associação com 
afinidade partidária? 
 
O facto da OMCV ter um 
passado ligado ao PAICV não 
tem implicações na sua isenção 
partidária.  
 

As parcerias entre o Governo e as ONGs são fundamentais 
na implementação de políticas de igualdade e equidade de 
género. A promoção e a inserção sócio-económica da 
mulher só acontecerão se parcerias públicas e privadas 
existirem de forma cada vez mais reforçada e consolidada. 
A OMCV tem uma história de parceria com o Governo, com 
várias instituições governamentais, Não se esqueça que 
nascemos de uma Organização de Massa. Existem altos e 
baixos e já conhecemos tempos melhores e tempos piores. 
Sabemos que esta articulação publico e privado é um 
pouco complicado, pois são instituições com lógicas 
diferentes e Cabo Verde, infelizmente vive ainda o 
fenómeno da bipolarização politica. Quando não é possível 
contornar a situação, sobretudo ligada à conotação 
partidária de uma ou outra ONG. Também A nossa 
metodologia público privado é diferente, Mas temos 
exemplos de boas parcerias. Por exemplo, a Lei que pune 
a Violência Domestica. A OMCV tem trabalhado a lado a 
lado com o ICIEG e outras ONG,s, sobretudo no domínio 
da sensibilização e divulgação do conteúdo pedagógico da 
lei. Sem este esforço conjunto a lei não seria feita nem 
posta em vigor. Lado a lado com o Instituto Cabo-verdiano 
para a Igualdade e Equidade do Género temos trabalhado 
para libertar o país de todo o espectro da violência 
baseada no género. Nesta matéria a Associação das 
Mulheres Juristas, a MORABI entre outras têm ajudado a 
trabalhar quer em termos de lei, de apoio psicológico às 
mulheres como em termos de atendimento das vítimas, 
pois a mentalidade é um factor inibidor da mulher da 
apresentação directa das queixas à polícia. Apesar das 
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Mas a Presidente é conotada de 
PAICV  
 
 
 

turbulências da crise e que afectam os financiamentos, as 
ONGs de promoção de direitos de mulher têm sido as 
antenas do Governo na implementação das grandes 
politicas publicas de incentivo ao crescimento económico, 
luta contra a pobreza, VHIV-SIDA em matéria da educação, 
saúde, politica, enfim, em todos os domínios. 
 
(Um sorriso sereno) Bem já esperava por esta pergunta. 
Somos sempre interpelados com esta questão, comentário 
e até insinuações. Daí ter referido  
Às conotações partidárias dadas às ONGs como um ponto 
negativo ao desenvolvimento das parcerias público-
privado, ou seja das ONGs com o Governo e outras 
instituições públicas. Seja qual for a conotação é sempre 
um elemento inibidor e constrangedor. 
Mas respondendo á sua pergunta, digo-lhe que a OMCV é 
uma organização não-governamental, não partidária, com 
autonomia e ao serviço do público e da sociedade, de 
acordo com o nosso estatuto. De 1981 a 1991 fomos uma 
organização social de massas que no quadro da 
democracia nacional revolucionária instituída e 
funcionamos com base nos princípios políticos do PAICV. 
Em 1991, Com a queda do partido em 1991, esta 
organização viu-se forçada a caminhar pelos seus pés, até 
lá tinha funcionado com o apoio do partido único. Foi uma 
época difícil mas por se entender que a missão da OMCV 
era social e para a sociedade, adaptamos os nossos 
estatutos á conjuntura. Com este historial entende-se a 
conotação partidária que eventualmente é atribuída á 
OMCV mas que nada tem a ver com as suas atitudes e 
objectivos. A nossa acção é atender as demandas sociais 
ligadas ao empoderamento da mulher, hoje na perspectiva 
de género. Consideramos parceiras do Governo e de todas 
as instituições públicas e privadas cuja missão é promover 
e criar as condições para a realização dos direitos 
humanos, mais concretamente dos direitos da mulher. 
Qualquer aproximação tem a ver com a missão e nunca 
com princípios ideológicos e partidários. A OMCV é uma 
ONG e age de acordo com os estatutos e missão para qual 
foi criada. 
Certo que a história não se apaga e a OMCV nasceu de 
uma organização de massa, tutelada pelo PAICV, como 
referimos no início da nossa conversa. É provável que 
ainda a sociedade civil associe a OMCV ao PAICV e até 
alguns militantes da OMCV, sobretudo os mais antigos, 
mantêm esta ideia. Natural que a mentalidade não tenha 
dado um salto de mudança para todos e continuem a  
associar  a OMCV ao PAICV. Isto é também o nosso 
desafio enquanto presidente da OMCV. Já tivemos 
técnicos a qual na OMCV com esta ideia e tivemos de 
combate-la, através de uma enérgica intervenção 
pedagógica. Digo que a tarefa não tem sido fácil …mas a 
nossa acção social não tem cor politica. Somos uma 
organização da sociedade civil e não fazemos qualquer tipo 
de discriminação e preferências.   
 
 (risos) Estou na OMCV por ser membro da OMCV, porque 
fui eleita e porque acredito que posso dar a minha 
contribuição em prol do desenvolvimento social da mulher. 
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Se chegar o dia em que a minha prestação na OMCV é 
para fazer política partidária significa que eu já não tenho 
perfil para estar na presidência da OMCV e não terei 
qualquer hesitação em pedir a minha demissão e me retirar 
para fazer política. Aliás devo fazer isto porque já não 
tenho perfil. 
 

D: PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
Que perspectivas a OMCV tem 
para o futuro 
 
 

 
 
A perspectiva de continuar a trabalhar para o 
empoderamento da mulher. A nossa missão é mesma, mas 
as estratégias é que vão melhorando. Por exemplo, hoje 
sabemos que chegar á mulher implica uma abordagem 
diferente e a nossa abordagem é hoje de género. 
Falhamos na nossa tentativa de trabalhar a mulher 
separada do homem As mentalidades, as práticas 
machistas continuam a ser o nosso grande impasse, daí 
que o nosso enfoque é a questão género e a nossa 
perspectiva diz respeito à introdução das inovações que 
estamos implementando. Um diz respeito ao sistema de 
informação. Queremos modernizar a OMCV e fazer com 
que a informação circule de uma forma mais rápida, mais 
eficaz e mais barata, assim está para sair o nosso site. O 
Micro-crédito é um campo que que estamos preparando 
para montar o sistema de micro-finanças seguindo uma 
abordagem inovadora. Pois é, pretendemos implementar 
um sistema de crédito piloto com contribuições dos 
emigrantes, e fundos externos para impulsionar poupanças 
e a utilização de parte das remessas para actividades 
produtivas através de uma conexão entre remessas e 
crédito. A OMCV terá de ter assim mecanismos eficazes de 
informação para poder também divulgar informações, 
principalmente junto das mulheres, sobre as regras de 
emigração e formas de agir Este é um grande desafio no 
sentido de fortalecer o papel da comunidade emigrada no 
desenvolvimento de acções de cooperação 
descentralizada. A GOIP-Mulher mas sobre isso poderá 
falar com a coordenadora que está a frente e ele poderá  te 
dizer e passar as informações … é a Vanilde (ela é quadro 
do Ministério da Educação) uma técnica muito capaz, está 
fazendo um excelente trabalho. Como estamos pensando 
esta estratégia de elevação do auo-conceito da mulher, a 
sua auto-estimo e empoderamento. No fundo buscamos 
caminhos para combater a violência doméstica, a 
discriminação  maior participação da mulher em todas as 
esferas do desenvolvimento nomeadamente uma maior 
participação na vida politica. A mulher precisa ter uma 
prestação mais activa nas esferas do poder. 
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3.2. Entrevistas MORABI 
 

 
 
Enquadramento da 
entrevista 
 
 
 
 

Data de realização: 15 de Julho de 2012 

 
A investigadora informou à entrevistada os seguintes aspectos: 
. Os objectivos da entrevista  
. A pertinência da entrevista na realização do estudo 
. A importância das informações para o estudo que se pretende 
realizar  
. Os temas a serem abordados durante a conversa 
. Porque a escolha da MORABI no contexto das outras ONG que 
actuam na promoção dos direitos da mulher.  

BLOCO I – REPRESENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E A SITUAÇÃO SOCIAL DA 
MULHER CABO-VERDIANA 
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1. Valor social da 
mulher  

             em Cabo Verde 
 
. Gostaria de ouvir a sua 

opinião pessoal e de 

técnica de uma instituição 

que trabalha na promoção 

da igualdade e equidade de 

género sobre o valor social 

da mulher cabo-verdiana 

hoje.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Nós somos a maioria. Portanto 50.7, o peso que a mulher tem 
em educação, a responsabilidade social é muito porque temos 
ainda um tipo de família em que as mulheres têm um grande 
peso e isso acaba por influenciar negativamente e positivamente 
a construção da nossa sociedade. Se elas conseguirem educar 
bem os filhos, terem acesso a recursos para a sustentabilidade 
da família e sustentabilidade económica vamos ter uma 
sociedade mais saudável e mais equitativa. Mas se não têm 
acesso aos recursos então assistimos alguma desigualdade, pois 
nem todas as mulheres chefes de família têm acesso ao bem 
básico, portanto ao emprego. Portanto, ela não poderá mandar o 
filho para escola, não poderá sustentar a sua família com 
dignidade. Então o que leva a alguma situação não desejável, 
pelo que temos agora um projecto em que trabalhamos com as 
trabalhadoras de sexo em que uma boa fatia delas justifica ter 
entrado nessa vida por falta de recursos, nomeadamente o bem 
básico que é o trabalho. É claro que um mal não justifica outro 
mas foi uma saída que encontraram. E as vezes têm algumas 
têm algumas mulheres que em ternos de auto-estima não têm 
aquela força para enfrentar o problema e acabam por entrar em 
outro problema que é o alcoolismo. Hoje nós temos nesse 
momento muitas mulheres a entrarem para o mundo do álcool. 
Muitas delas é puro desespero, não têm como sustentar a família, 
já mudou de dois a três pais de filhos que não consegue ajudá-las 
e, acabam muitas vezes por serem agredidas, então acabam por 
encontrar esta saída que é beber para esquecer. Eu acho que 
nós. Se eu tivesse tempo e dinheiro eu ia fazer um estudo no 
concelho do Tarrafal que é um concelho que tem muito problema 
do alcoolismo ao nível da família feminina, ou seja chefiada por 
mulher e se tivesse de estudar o faria para estudar a origem 
desse fenómeno e ver como solucionar o problema. Portanto o 
valor social da mulher pode ser visto tanto num ângulo negativo 
como positivo. Vamos então ver agora no ângulo positivo. Hoje 
nós temos, portanto, mais raparigas no ensino secundário e 
universitário porque as mulheres querem evoluir, querem, 
portanto, ter conhecimentos científicos, querem investigar e 
querem estudar e temos menos rapazes. Ao nível da participação 
politica até 90 antes de entrar na democracia não havia sequer 
uma mulher no governo, portanto e nós já temos até paridade no 
g0verno, portanto isso mostra todo o valor social da mulher na 
construção do Cabo Verde. Também a nível de profissões que 
eram tidas de exclusividade dos homens hoje já não se põe. 
Portanto temos hoje mulheres pilotos de avião, muitas mulheres 
na medicina, mulheres nas forças armadas, temos mulheres na 
polícia, temos mulheres na construção civil, portanto essas são 
algumas das 
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O que me está a dizer 
remete pelo tão 

desejado 
empoderamento da 

mulher na perspectiva 
da sua inserção social. 

 
 
 
 

Esse papel social  com 
a emigração teve uma 
maior expressão…o que 
acha? 
 
A MORABI, segundo 
tenho observado e lido 
trabalho com duas 
tipologias de formação 
profissional. Pode falar 
deles? 

 áreas que antes eram tidas como profissões dos homens 
meramente. Portanto, hoje temos essas conquistas, as mulheres 
a conquistarem os espaços que 
 eram tidos como espaços de homens que neste momento passa 
a ser um espaço de todos. Ali então entre, portanto, a questão de 
igualdade e equidade de género. Também hoje temos áreas que 
antes eram da exclusividade das mulheres e que hoje temo 
homens a procurarem essas aéreas. Portanto, tudo isso mostra a 
grande relevância da participação mulher cabo-verdiana no 
processo do desenvolvimento social, politico e económico do país 
e do muito que ela possa dar ainda. Nós na MORABI somos 
testemunhas dessa participação porque nos trabalhamos desde o 
inicio com as comunidades rurais e hoje dessas comunidades nós 
temos mulheres que já são deputadas municipais, Antes quando 
se falava com essas mulheres sobre a politica elas achavam que 
era algo estranho, anormal mas hoje existem mulheres que 
participam e participam e de forna activa na politica e no 
desenvolvimento d país porque têm conhecimento. Participam 
nas acções de formação quer a nível do associativismo, quer a 
nível de elaboração de projectos, quer em termos de formação e 
gestão comunitária, e fazem portanto, a boa governança dentro 
das comunidades e nas suas próprias casas e tudo isso acaba 
por contribuir, portanto para este peso social que a mulher tem na 
sociedade cabo-verdiana que é muito importante e que achamos 
que ela tem um papel muito preponderante na sociedade cabo-
verdiana. 
Exactamente, estamos falando de empoderamento e isto constitui 
a razão de existência da MORABI. Na verdade o empoderamento 
não é exclusivamente o empoderamento económico como existe 
uma tendência para as pessoas considerarem que é. É esta 
mudança da mentalidade que está a acontecer progressivamente 
na mulher cabo-verdiana de todos os estratos sociais e 
ambientais. A primeira forma de empoderamento é o pessoal, 
quando a minha auto-estima estiver ligada eu posso ver as luzes 
no fundo do túnel. Eu posso ver, por exemplo, dizer em vez de ir 
vender-me eu vou estudar, eu  vou fazer uma formação 
profissional.Com a formação profissional em vez de eu ficar à 
espera de um emprego na Câmara ou no Governo eu posso  
trabalhar por conta própria. Mas é preciso que eu tenha este 
empoderamento pessoal que é a auto-estima. Depois vem o 
resto. Portanto, nós trabalhamos, a MORABI, a parte da auto-
estima, da formação, educação, informação. Depois disso é que 
vem o empoderamento económico, portanto, o acesso ao crédito, 
o apoio na entrada no mercado de trabalho e no acesso a um 
emprego indirecto ou directo, isso vem depois. 
 
Sim. Exacto a capacitação continua e a formação profissional. 
Apostamos muito mais na capacitação contínua do que na 
formação profissional. Porque a capacitação contínua trabalha a 
pessoa já no exercício da sua actividade profissional e o que ele 
precisa é de dar um salto qualitativo. Temos três vertentes de 
formação: temos uma formação que fazemos alargada a todas as 
comunidades eleitas, que é feita de forma espontânea, gratuita e 
numa perspectiva de educação e informação, existe a formação 
profissional propriamente dita, a certificada e em contextos 
formais de formação e ainda temos a modalidade capacitação. 
Exacto, podemos falar em um tripologia de formação. O que tem 
maior peso para nós é a comunicação formação porque ai tem 
um nível amplo de abrangência, a capacitação profissional já é 
direccionada para um público específico, ou seja para quem já 
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está no activo em uma determinada área profissional, tem a ver 
com um certo ramo profissional e é gratuita. A formação 
profissional já não é gratuita é pago e exige em termos 
académicos outro nível de escolaridade, enquanto a capacitação 
continua e ou a comunicação formação não é preciso a pessoa 
saber ler e escrever. Temos portanto a metodologias 
participativas que a gente utiliza, mesmo que a pessoa não saiba 
ler ou escrever pode participara da acção porque nós usamos 
metodologias participativas como jogos diversos porque nós 
temos vários tipos de manuais e cursos em função do público-
alvo então podemos adaptar em função do público-alvo. Mas já 
na formação profissional, exige um perfil de entrada e de saída 
pelo que a pessoa tem de ter formação académica. 

Que mudanças 
podemos falar hoje nas 
mulheres e que a 
MORABI reconhece 
como a grande 
impulsionadora? 
O que falta a MORABI 
fazer para atingir os 
objectivos? 

A MORABI deverá continuar a apostar a trabalhar na auto-estima 
e empoderamento da mulher e trabalhar a parte do homem. 
Porque se continuamos a fazer só o empoderamento da mulher e 
deixarmos o homem de lado vamos ter de enfrentar um novo 
problema … um fosso. Aliás vai acontecer exactamente o que 
aconteceu quando começamos a fazer a educação para o 
planeamento familiar. A MORABI antes tinha um programa de 
saúde sexual e reprodutiva e tinha posto móvel com médico 
ginecologista, médico da clinica geral, enfermeira e fazia 
trabalhos comunitários para o planeamento familiar. E nessa 
altura trabalhávamos apenas com as mulheres e começamos a 
ter problemas porque as mulheres muitas vezes tomavam 
remédios escondidos. Às vezes não conseguiam tomar e 
acabavam por engravidar e muitas vezes acabavam por ter 
problemas com o marido Então decidimos fazer uma abordagem 
diferente. Levar os homens para as sessões de aconselhamento 
para o planeamento familiar e ali o resultado surtiu logo. Portanto, 
os homens começaram a compreender porque que a mulher 
necessitava de planeamento e porquê fazê-lo. Portanto, uma 
abordagem em que considera que não é a mulher que tem de 
fazer planeamento mas sim o casal e colaborarem. A partir daí 
começamos a somar resultados, com o planeamento familiar é 
notório os resultados hoje temos uma média de 2.9 filhos por 
mulher. As pessoas já começaram a conscientizar porque 
planeamento familiar e porque evitar ter filhos. Compreender 
porque tem de planificar de cordo com o planeamento e as 
próprias capacidades e condições de saúde. Porque tínhamos 
mulheres que mesmo sem condições de saúde engravidavam 
porque não havia esta compreensão entre o casal como evitar os 
filhos e porquê engravidar e não engravidar e quais são as 
consequências em termos de saúde da mulher. Então fizemos 
todo este trabalho e neste momento há uma conscientização da 
sociedade sobre o planeamento familiar e a MORABI já não 
trabalha directamente o planeamento familiar. A MORABI age 
hoje mais no domínio da saúde sexual e reprodutiva. Quando 
fazemos abordagens para a prevenção dos DST fazemos 
distribuição de preservativo e também dos métodos 
contraceptivos, porque neste momento o planeamento familiar já 
está ultrapassada, pois a sociedade já esta conscientizada da 
necessidade de fazer o planeamento familiar. 
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Existe sobreposição 
entre o trabalho da 
MORABI com outras 
ONG,s que actuam na 
promoção da mulher? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas esta é mentalidade 
da nova geração,? 
Mas existe um certo 
peso ideológico nas 
ONGs e nas susa 
relações? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como avalia a vossa 
iniciativa no sentido de 
promover uma cultura 

. Acho que é dos aspectos positivos de Cabo Verde foi a forma 
como as organizações da sociedade civil conseguiram portanto 
articular. Portanto, a VerdeFam foi criada no seio das 
organizações porque achamos que era necessário ter uma 
organização que ocupasse essencialmente da saúde reprodutiva. 
Nós continuamos a fazer a nossa parte mas não da forma 
aprofundada como fazíamos anteriormente e a VerdFam foi 
criada por estas organizações. Portanto foi desta forma que 
VerdFam nasceu com membros da MORABI e da OMCV. 
Trabalhamos em articulação. Neste momento temos um 
programa de saúde sexual e reprodutiva que é um projecto de 
vulnerabilidade no âmbito de HIV/SIDA na Àfrica Ocidental que é 
financiado pela cooperação Luxemburguesa através de uma 
ONG  Senegalesa que é Enda Santé e estamos a fazer uma 
gestão rotativa. No ano passado foi a MORABI este ano é a 
VerdFam e depois a Cruz Vermelha. Portanto estamos três 
organizações a trabalhar com os trabalhadores de sexo, com os 
usurários de droga, com as pessoas portadoras do HIV/SIDA mas 
não há sobreposição. Porque há coordenação. Portanto a 
MORABI trabalha S.Vicente, Sal e Santiago. A Cruz Vermelha 
trabalha S.Vicente e VerdFam trabalha Santiago. A Morabi 
trabalha Santiago nas áreas de Praia, St. Cruz e St.Catarina. 
VerdFam trabalha São Domingos, Cidade Velha, e também a 
Praia. Mas nas áreas geográficas onde eles estão nós não 
estamos. 
O projecto Fundo Global trabalha MORABI, OMCV, VerdFam, 
Fundação Infância Feliz, e Fundação cabo-verdiana de 
solidariedade. Nós não fazemos sobreposição. Nós fazemos a 
troca de listas. Portanto a MORABI faz as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e cesta básica, a VerdeFam faz 
preservativos feminino, O ICIEG não faz cesta básica nem 
créditos, a MORABI e a OMCV fazem crédito. A Fundação 
Infância feliz faz apoio a órfãos. Portanto há uma distribuição e 
concertação das actividades. Isso porque nós temos consciência 
de que não há recursos. 
Portanto uma articulação que delimita territórios mas também 
acções de cada e papéis de cada ONG que actuam enquanto 
parceiras. 
A nível de microfinanças, temos uma federação de microfinanças 
podemos estar no mesmo espaço geográfico mas fazemos a 
troca de listas, assim não há sobreposição. Não fazemos crédito 
a mesma pessoa, portanto mão há duplicação, nem de esforço 
nem de recursos, Portanto, nós as ONGs maximizamos em 
termos de intervenção. Não há sobreposição de catividades, não 
há sobreposição de grupos-alvo. O que é mais importante é que 
esta articulação é resultado de uma aprendizagem e maturidade 
nas intervenções. Aprendemos como os nossos próprios erros, 
pois no princípio tivemos problemas com as duplicações. Antes 
não havia esta articulação e havia duplicações e havia casos em 
que uma mesma pessoa tomava crédito na MORABI, na OMCV, 
na Citi Habitat e ela paga só naquela que faz cobrança. Antes 
havia esta duplicação porque não fazíamos articulação. Desde 
que passamos a fazer esta articulação deixou de haver 
sobreposições. Quando fizemos seguimento demos conta das 
duplicações, portanto em que os beneficiários diziam eu me 
atrasei este mês porque tive de pagar na OMCV. Então 
dissemos: hei, espera aí. Você não pode estar a tomar créditos 
na OMCV, MORABI e City Habitat. Você terá de pagar as dívidas 
e escolher uma ONG para ficar. E a partir daí começamos a fazer 
articulação via email, via fax, via telefone. Por exemplo, Joana 
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de parceria com a 
OMCV e contrair a ideia 
de rivalidade muitas 
vezes veiculada? 
 
 
 
 
 
 
 
Mas existem ainda 
muitos (as) militantes da 
OMCV e MORABI que 
associal as 
organizações aos 
partidos, ou estou 
errada?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe uma mudança 
positiva entre a OMCV e 
a MORABI nos úl 
 
 
 
 
 
O que acha das 
presidentes da OMCV e 
da MORABI serem 
militantes, uma do MPD 
e outra do PAICV? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como caracteriza o 
papel de mediadora de 
uma ONG com o 
governo 
 
 
 
 

Tavares, é cliente vosso? Sim, tem crédito em curso? Sim. Então 
não vai tomar crédito na MORABI..   Fulana da tal, é cliente 
vosso? Qual a situação dela? Liquidou a dívida com atraso. Okey, 
é cliente vosso e deve permanecer aí até pagar as suas dívidas.  
Isto é importante, pois o histórico do cliente também conta. Se o 
cliente tem dívida em atraso, por exemplo, na OMCV deve ficar 
na ONG até pagar a divida, não tem que vir para a MORABI, pois 
significa que ela fez algo errado. Temos esta coordenação e 
graças ao amadurecimento e boas relações de parceria entre as 
ONGs.  
Às vezes as pessoas dizem tu e a presidente da OMCV são 
amigas. Eu respondo: Claro!. Temos de ser amigas e nunca 
rivais, pois primeiro somos mulheres, somos amigas, somos 
vizinhas, os nossos filhos são amigos. Fundamental é que somos 
parceiros é assim que a OMCV e MORABI trabalham. Há 
momentos em que eu não posso participar num encontro, 
reunião, actividade e eu pergunto à presidente da OMCV: Você 
vai? Eu não posso ir. Então vai toma nota e defende isso, aquilo 
ou aquele outro e depois passa-me informações. O mesmo 
acontece em relação à presidente da OMCV comigo. E aí ela 
chama-me e diz-me: Olha Lúcia eu não posso ir vai, toma nota 
defende a posição tal, tal e partilha. Fazemos desta forma.  
Sim. Eu acho que sim porque no início nós tivemos problemas. 
Inicialmente a presidente da OMCV, Madalena Tavares, até 
expulsou uma funcionária da OMCV por causa das boas relações 
com pessoas da MORABI. Porque achava que ela não podia ser 
amiga das pessoas da MORABI. (risos). Eu tenho muitas pessoas 
amigas que trabalham na OMCV porque o que importa são as 
pessoas, independentemente da organização onde trabalham eu 
sou amiga das pessoas. Ela acabou por expulsar das 
funcionárias da OMCV devido às suas relações com a MORABI 
mas ela é que ficou a perder porque uma foi para SOS e outra foi 
para SOLMI.     
Hoje a mentalidade inicial de rivalidade que, de certa forma 
opunha as duas ONGs já não existe. A actual presidente da 
OMCV, a Idalina, é muito criticada pelos membros mais 
conservadores da organização. Mas ela defende que é uma 
organização da sociedade civil e que presta serviços a nenhuma 
instituição politica. Pois é e assim que eu penso. Somos uma 
organização da sociedade civil e nada mais. Posso ter a minha 
afinidade política, a minha condição partidária, mas eu não posso 
misturar as águas. Eu, a partir do momento em que eu subo estas 
escadas aqui eu esqueço o partido politico a que pertenço. Estou 
aqui para servir todas as pessoas. Eu tenho de trabalhar com 
todos os parceiros e com todas as pessoas. Se a MORABI em 
alguma vez, por ventura tivesse esta intenção partidária ela 
fecharia as portas no mesmo dia em que foi criada.  
Nós estamos sempre a puxar pela OMCV. Eu tive problemas com 
a antiga presidente e porque achamos que não podemos 
funcionar com uma lógica de concorrência, mas sim, de parceria 
e de complementaridade procuramos esta aproximação, parceria 
e complementaridade. Veja, eu fiz uma viajem com a técnica da 
OMCV que hoje está na SOLMI, porque foi expulsa da OMCV, 
ficamos juntas durante 45 dias numa formação durante 45 dias 
fora do país. Agora você imagina como é que duas mulheres, 
duas cabo-verdianas pertencentes a duas organizações com 
objectivos idênticos, todas a trabalhar em prol da mulher podem 
ficar fora do país, podem ficar de costas voltadas? Claro que não! 
Eu disse-lhe, esquece a política e vamos fazer o nosso trabalho. 
Ela escutou, compreendeu que as ONG não podem estar reféns 
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Felizmente que este 
peso do politico 
partidário não foi tido 
em conta na altura do 
altura da inauguração 
do centro que foi feito 
pelo Primeiro Ministro. 
 
Como é a relação da 
MORABI com a 
Governo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como é a vossa relação 
com as instituições do 
Governo que trabalham 
a causa da mulher? 
Como é a vossa relação 
com o ICIEG, por 
exemplo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como é a relação entre 
o público e o privado, de 
uma forma geral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de partidos políticos e ela revelou uma visão de alguém com 
futuro. Hoje ela é presidente da SOLMI e está a fazer um 
excelente de trabalho. A partir de uma certa altura a ex-
presidente da OMCV, a Madalena, começou a ver que o caminho 
não era esse e começou a mudar e quando entrou a presidente 
actual, a Idalina, já as relações já eram diferentes. Hoje a actual 
presidente tem uma mentalidade diferente e tem adoptado outra 
forma de trabalhar. Mas ainda os mais conservadores ficam com 
aquela coisinha de MPD e PAICV, quando nos vêm juntas, a 
presidente da MORABI e a da OMCV, e nós ficamos a rir …mas 
estamos predispostas a fazer o nosso trabalho de acordo com os 
nossos estatutos e não servir da MORABI e da OMCV para fazer 
política partidária.  
Ainda existem pessoas que procuram as ONGs de acordo com as 
suas afinidades politicas, sobretudo em relação à OMCV que foi 
uma organização de massa. Sim, a mentalidade conservadora e 
uma ideia enviesada do papel da OMCV enquanto ONG e não 
enquanto organização de massa. Portanto, uma ideia de 
partidarização das ONG, não só dos membros da cúpula mas 
também das bases. Mas a mentalidade está em mudança, 
felizmente. Nós tivemos algumas situações, em algumas 
localidades, sobretudo no Paul e eu chamei-lhes atenção 
dizendo-lhes: Vocês não podem fazer isso apresentava-lhes a lei 
… pois vi que estavam a partidarizar as ONGs e começaram a 
fazer loucuras. È claro … nós deixamos, pessoas que tinham 
atingido o limite do crédito na MORABI e eles pegavam estas 
pessoas para mostrar que a OMCV é que mais estava para lhes 
ajudar do que a MORABI. É claro que quando começaram a dar 
com o barco na pedra pararam. E começaram a dizer, afinal 
vocês tinham razão. É claro! Se nós deixamos de dar crédito a 
essas pessoas é porque elas já não tinham condições. Em vez de 
vocês aproveitarem a situação para aprendizagem, aproveitaram 
usando o nome da MORABI para denegrir a imagem da MORABI. 
Deveriam era parar para analisar porque que a MORABI deixou 
de conceder créditos a pessoas com limite de crédito e tirar 
ilações para fazer melhor. Isto está agora mudado e começaram 
a fazer as coisas com concertações. Se na Praia e em S.Vicente 
fazemos concertação, porque é que vocês no Paul não fazem 
concertação? Era assim mas já não é, felizmente. 
A MORABI e eu na qualidade de presidente foi a impulsionadora 
da federação do microfinanças. Eu fui a primeira representante e 
tive oportunidade de ter este papel até 2009. Quando eu cumpri o 
meu tempo e que ia sair eu disse à Idalina, presidente da OMCV, 
que a ia propor e fiz campanha para a Idalina e logo para a 
OMCV. Esta atitude demonstra que é claro para mim a 
complementaridade e a parceria que deverá ter entre as ONGs 
que trabalham com mulheres. Mas é claro que ainda existem 
pessoas que não vêm isso, ou seja a despartidarização das ONG. 
As pessoas mais antigas, as mais conservadoras, não concebem 
a MORABI e a OMCV longe da OMCV e da MORABI longe dos 
partidos. E somos por isso, muitas vezes, duramente criticadas, 
acham que a actual presidente está a descaracterizar a OMCV. 
(Pausa, hesitação na resposta) Sim…eu sou militante do PAICV, 
mas a minha prestação e postura na MORABI não tem a ver nada 
com a MPD. É mera coincidência. O meu trabalho não tem a 
nada a ver com o MPD. Por exemplo, eu fui convidada para ir 
candidatar à presidência da Camara de são Domingos mas eu 
recusei, pois eu disse que nesse momento o meu projecto é a 
MORABI. Quando eu terminar o meu projecto com a MORABI, 
agora sim, vou.me vestir a camisola do partida (MPD) e fazer 
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Que tipo de articulação 
a MORABI estabelece 
com o Governo no 
âmbito da formação 
profissional, com o 
IEFP, por exemplo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O critério de escolha 
nas beneficiárias?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

carreira política. Neste momento eu não vou fazer carreira política 
porque não vou misturar MORABI com política partidária. 
Fizeram-me proposta para ser deputada e eu disse: Não vou. 
Disseram-me: Não é incompatível e tu podes ficar na MORABI e 
Deputada, mas eu acho que isso não combina e daí eu não 
aceitei. Eu não posso estar aí a criticar o governo em nome do 
partido e depois amanhã enquanto presidente da MORABI me 
apresentar como parceira do governo. Eu fui muito criticada entre 
os meus pares políticos. É uma questão de postura. Eu não 
aceitei. O certo é quando eu tomar a decisão de fazer carreira 
politica aí eu deixo a MORABI. Eu sou membro do MPD mas eu 
não vou fazer parte de nenhum órgão do MPD enquanto eu 
estiver na MORABI. Tem colegas de outras organizações que 
fazem isso mas eu não acho certo e portanto eu não faço, porque 
eu acho que não é ético. Não é ético nem produtivo É uma 
situação constrangedora. Por exemplo na altura das campanhas 
eleitorais não trabalham porque estão na campanha. Imagina 
uma presidente de uma ONG não trabalha porque está em 
campanha. Não pode, não posse ser. Imagina que eu um dia a 
seguir à campanha para as autárquicas elas tive uma auditora 
externa aqui na MORABI. Imagina se eu estivesse envolvida na 
campanha e como justificar? 
 
Por exemplo, nós, este edifício que é nosso e onde estamos, 
quando eu entrei em 1997 e não foi construído, primeiro porque 
não havia dinheiro e a direcção anterior não quis ir ao banco. E 
nós quando em 2007 tomamos posse tomamos esta decisão. 
Tínhamos de construir este centro. Estávamos a perder 
oportunidades, estávamos a pagar aluguer e se estávamos a 
pagar aluguer era porque podíamos pagar banco. Então fizemos 
o projecto, foi aprovado pela Camara, foi concedida a licença 
ontem e hoje às 10:00 horas começamos a escavação e hoje ás 
15:00 horas formos embragados. Até hoje estamos à espera de 
uma explicação. Chegou o senhor e disse, vocês não podem 
continuar porque a obra está embargada. Mas embargada 
porquê? Instrução do presidente, disse ele. Instrução do 
presidente porquê? Perguntamos. Se a camara é que concedeu a 
licença porquê é que têm de embargar a obra? Aí fizemos uma 
carta e mandamos ao presidente da Camara Municipal da Praia, 
entregamos o assunto ao advogado, na altura o substituto do 
presidente adiantou-nos não saber de nada e que era um assunto 
a ser tratado exclusivamente com o presidente. O assunto foi ao 
tribunal, o prazo expirou sem que o processo fosse aberto e o 
direito de construção nos foi devolvido e aí construímos a sede 
que é esta. Chegamos a conclusão que a obra foi embargada por 
mera birra política. Eu fiz de tudo para não ir e não fui à 
comunicação social 
Sim, inauguração do centro foi feita pelo Primeiro Ministro, Dr. 
José Maria Neves. Nossa! Recebi muitas críticas de toda ordem 
possível e imaginário. Porque que tem ser o Primeiro Ministro. 
Porque não convidaste …? Minha gente, este é um centro que 
tem uma missão: a formação profissional e promoção 
empresarial. Este é um Centro para o Governo e para servir o 
país. Eu tenho de mostrar ao Governo que sou parceira e de que 
maneira é que eu posso fazer esta parceria. 
Nem sempre é fácil, quando o Governo insiste em ver a MORABI 
como oposição politica. 
Uma vez eu fui para um programa da rádio “o Discurso Directo” 
com a ministra Janira Hoffer Almada. Era a MORABI, a Ministra 
Janira, a Associação Zé Moniz e Comissão Nacional dos Direitos 
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Que perspectivas a 
MORABI tem para o 
futuro? 

Humanos. Inicialmenteu fiquei assustada. Eu falava como 
MORABI e a ministra via-me como MPD. Ela começou a me 
atacar e fiquei estranha. Quando percebi que ela estava fazendo 
isso eu contornei o debate. Consegui chegar até ao fim enquanto 
organização da sociedade civil e ela insistia num debate politico 
como se eu fosse Carlos Veiga, presidente do MPD, à frente dela. 
Eu fui lá como representante da sociedade civil e não como Sra. 
Ministra, que muito mais do que representar o Governo esteve 
representando o partido que sustenta o Governo. Mas não entrei 
nela e tinha de manter firme representando a sociedade civil. Ela 
afirmou que eu faço política no trabalho.  
   
 Falando da nossa relação com o ICIEG eu digo que o ICIEG já 
não está o ICIEG do tempo da Cláudia ICIEG está mudado. O 
ICIEG do tempo da Cláudia foi um ICIEG isenta da política. Mas 
neste momento eu não posso dizer isso. Com a Cláudia nunca 
consegui ver o ICIEG como um organismo do governo. Ela foi 
uma excelente profissional. Sempre trabalhamos juntas. Para 
qualquer actividade, a gente trabalhou junta. Assinamos vários 
protocolos de execução, gerimos muitos projectos conjuntos, pois 
o ICIEG é só o chapéu, nós somos as antenas no terreno, nós é 
que executamos. Mas neste momento neste momento eu não sei 
se é por falta de financiamento, desde que a Cláudia saiu a 
MORABI não fez nada mais com o ICIEG. Já tentamos, mas não 
sabemos se a nova presidente não tem autonomia suficiente, 
mas acho tem de ser mesmo o financiamento.  
Já tivemos muitas actividades conjuntas com o ICIEG, 
nomeadamente o Laço Branco, fizemos parte da comissão para a 
sensibilização para a feitura da lei, e foi a MORABI, na minha 
pessoa, que coordenou a comissão durante um ano, trabalhar no 
voluntariado e fazer tudo isso e que hoje temos a lei. Foi a 
MORABI a fazer todo o seguimento dos consultores. Fez parte 
desta associação de sensibilização a VerdFam, a Associação de 
Mulheres, o Gabinete de polícias, o Ministério Público, a Rede de 
Mulheres economistas (falta mais uma associação que eu não me 
lembro). Depois na parte da lei estava a OMCV, o Ministério 
Público, a Associação de Mulheres Juristas, o ICIEG, o ICIEG. O 
ICIEG fez parte dos dois comités. 
 Ainda não existe a maturidade suficiente entre o privado e o 
público. As ONGs com o Governo, caracterizo a sua relação 
ainda de incipiente. Nós, as ONGs somos o terceiro sector e 
ainda somos tidos como concorrentes. O que é extremamente 
errado. Às vezes temos um projecto muito interessante e eles, os 
organismos do sector público, o Governo também, não financiam 
porque acham que você é oposição. Ainda há sectores do 
domínio público que não conseguem ver o terceiro sector, ou seja 
as organizações da sociedade civil como ela é, um parceiro do 
desenvolvimento. Mesmo o Governo fala muito, mas o Governo 
não faz parceria com organizações da sociedade civil 
propriamente dito. Nós, falo das duas maiores, a MORABI e a 
OMCV e FAMI-PICOS, temos a sorte de ainda estarmos vivos e a 
funcionar porque corremos atrás dos parceiros internacionais. 
Até, quando fomos aumentar a nossa carteira de crédito, posso 
assim dizer que nós temos 5 a 7% do orçamento do Governo mas 
não é doação, nós temos parceria com a Cooperação Espanhola, 
União Europeia, DCDI, Cooperação Luxemburguesa, 
organizações que confiam na nossa capacidade e dizem nós 
vamos financiar porque vocês chegam lá no ponto onde e quando 
as pessoas precisam e sabemos que vocês são capazes de gerir. 
O mesmo recurso que é posto à disposição da sociedade civil se 
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ela for colocada à disposição das instituições públicas, você não 
tem retorno, mas ao nível das ONG, ao nível da sociedade civil 
há retorno. Existe garantia de continuidade, garantia da 
sustentabilidade. É essa parte que ainda falta é isso que nos 
falta. É preciso que o Governo conscientize de uma vez por todas 
que a sociedade civil é um parceiro do desenvolvimento. Ela não 
é concorrente. O que acho piada é que o Governo, quando 
precisa apresentar resultados, chama a sociedade civil para 
apresentar resultados (risos). E quando há financiamento eles 
não dão financiamento à sociedade civil organizada. Vão lá e 
distribuem nas Delegações. Delegação da Agricultura, Delagação 
de não sei quê e de não sei mais, para eles esbanjar recursos…e 
para estragar o trabalho que a sociedade civil vem fazendo. Nós 
tivemos muitas dificuldades no Maio e em St. Antão porque a 
Delegação do Ministério da Agricultura concorreu com a 
sociedade civil. Lá o Governo é concorrente. Imagina que chega 
alguém e diz dá-me 10.000$ e lhe é dado, não paga porque foi 
dado no âmbito do projecto. Como é que ao lado onde existe 
crédito vão preferir crédito onde têm de pagar. É falta de 
articulação. 
 
Temos relação com o IEFP (Instituto de Emprego e Formação 
Profissional) mas deixa muito a desejar. Imagina que desde que 
terminamos a formação estamos a dever os professores. Porque 
simplesmente a ministra tomou o dossier e ainda está com ele, há 
um ano atrás, desde Março de 2011 e estamos em Julho de 2012 
e ainda temos professores por pagar. Eu, particularmente, fico 
com pena porque é uma área que temos todas as condições para 
fazer por isso é que não estamos a apostar na capacitação 
profissional. Fazemos a formação das 300 horas e aqui temos 
formação de 300 horas e aí temos financiamento internacional e 
aí não temos custos. Mas a formação profissional tem de ser o 
IEFP a abarcar os custos e nós não temos como pagar os 
professores e os formandos não têm como pagar os professores. 
E IEFP só tem de pagar os formadores quando todos os custos 
administrativos são assumidos pela MORABI e não são poucos. 
Portanto é uma área que temos uma certa deficiência neste 
momento e não sabemos o que vai ser mas se continuar como 
está a formação profissional em CV não tem pernas para andar. 
Porque quando nós apresentamos um curso é porque temos 
necessidade a nível no mercado da demanda dos formandos e do 
mercado. Nós fizemos a formação de gente de crédito e 70% já 
está empregado. Agora pergunta ao IEFP as formações que 
fizeram qual foi a taxa de emprego? Não conseguem ainda 
desenvolver esta dinâmica.    
 
A MORABI é uma instituição dinâmica e já evoluiu para diversas 
fases de intervenção. Ela vai evoluindo adaptando as suas 
formas de intervenção conforme for a dinâmica do 
desenvolvimento do país. Esse grupo da Móia- Móia foi 
seleccionado quando o desenvolvimento da comunidade era o 
ponto forte da intervenção da MORABI. E na altura o programa 
de microcrédito não existia, o que existia era o programa de 
promoção socioeconómico da Mulher dentro desse programa 
existia duas vertentes. A vertente microcrédito e a vertente 
formação. A parte comunitária fazia parte toda a construção das 
infra-estruturas. Havia essa abordagem integrada dos programas 
de sucesso da Morabi.Chegavamos nos coordenadores com 
responsabilidade para o desenvolvimento socioeconómico 
comunitária e junto das comunidades para junto das 
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comunidades fazer o diagnóstico das necessidades da 
comunidade junto da população. O que realmente necessitavam? 
O que era prioritário? O que necessitavam para o 
desenvolvimento socioeconómico das famílias da comunidade? O 
que eles vão fazer se lhes for concedido crédito para fazerem 
reembolso? Então Móia é umas das comunidades que a MORABI 
ajudou a crescer. Não havia nada na Móia, Móia, nem sequer pão 
para comer. E aí identificou-se as chefes de família com 
capacidade para fazer alguma coisa. Aí fizemos o projecto, na 
altura financiado pela cooperação espanhola onde que foi feito a 
formação profissional no domínio da panificação que incluiu uma 
parte prática em que vinham fazer estágio na Praia. Levamos um 
padeiro aí na Moía Móia para dar formação e organizamos o 
grupo, fizemos a construção da padaria, do aviário e demos 
crédito. Na altura, como ninguém acreditava na Móia Móia porque 
é uma comunidade extremamente difícil. Móia e Moía e Porto 
Mosquito são duas comunidades com as quais hoje a MORABI já 
não trabalha. São comunidades que precisam de um trabalho de 
desenvolvimento de mentalidade muito forte. A auto-estima da 
comunidade muito fraca, muito baixa. São pessoas que sofreram 
no tempo do IINC roubo dos técnicos, Então, como contaram eles 
foram roubados pelos técnicos das cooperativas e eles meteram 
isso na cabeça. Assim qualquer projecto que se faz ou houver 
com Móia Móia a comunidade é a primeira a se beneficiar, eles 
roubam a si mesmo. Então fizemos todo esse investimento, 
compramos as máquinas, demos formação, ajudamos a colocar 
os produtos no mercado, Nós é que fizemos o contacto com os 
minimercados, porque eles tinham uma boa bolacha, de óptimo 
sabor, com alto nível de qualidade, quer em termos de sabor, 
quer em termos de apresentação e conseguiram ultrapassar os 
concorrentes com produtos no mercado. Vendiam até em Milho 
Branco em que não havia pão. O que elas faziam? Chegavam, 
tiravam todo o dinheiro e levavam para o responsável, um jovem 
que conseguimos arranjar para administrar o negócio, pois elas 
não sabiam ler nem escrever. Tiravam o que queriam e diziam: 
Se é par eles virem tirar, já tramos antes a nossa parte. Era essa 
a resposta que nós tínhamos. Depois disso, esse jovem disse, 
não vale a pena continuar. Só pagaram duas prestações do 
crédito, depois ficaram sem farinha para trabalhar algum tempo e 
vieram nos procurar, pedindo ajuda. Nós já tínhamos desistido 
dessa comunidade e elas vieram

 
à nossa procura dizendo que 

tinham se arrependido , que tinham feito errado e que queriam 
recomeçar. Nós lhes dissemos: Sim, podem recomeça mas pelos 
vossos meios. Fomos lá de novo, demos formação, explicamos 
tudo, este jovem ficou com eles três meses e disse-lhes, eu vou 
deixar-vos, vou para o meu trabalho, vocês ficam com o vosso 
forno, a vossa padaria e eu vou procurar trabalho façam o que 
bem entender. E nós cá na MORABI, passado algum tempo, 
dissemos, nós não vamos deixar essa comunidade à sua sorte e 
nós voltamos de novo. Fomos instalar sistema de irrigação gota-
gota para a agricultura. Tiveram algum problema porque veio as 
cheias e levou uma parte de instalação, mas a outra parte que 
ficou eles não pagaram. Fizemos encontro e pacto com outros 
parceiros e estivemos ali a trabalhar, 5 organizações a trabalhar: 
A MORABI, Citi Habitat, Cáritas, VerdFam e Camara, queríamos 
ver onde estava o problema, mas não adiantou. Móia e Móia e 
Porto Mosquito são duas comunidades em que não se consegue 
trabalhar. Decidimos não entrar com nenhum financiador nessas 
comunidades.  Este é um exemplo de coisas que nem sempre 
correm bem devido a factores externos à MORABI. 
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Com as vendedeiras sim. Qualquer pessoa que vá hoje ao 
mercado do Plateau, Sucupira, que vá a Assomada sente a 
diferença. Já são pessoas que estão a exercer uma profissão e 
empoderaram-se mais através da formação que resultou da 
parceria entre a MORABI, a ONG asturiana O’DAM e a Câmara 
Municipal da Praia, a que se juntou o financiamento da Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(AECID), saldou-se positivamente no que respeita à formação de 
vendedeiras da cidade da Praia, cuja primeira fase chegou ao fim 
em Maio de 2012, mas também com outros centros como 
Assomada, Calheta de S.Miguel, Tarrafal. Este projecto capacitou 
as vendedeiras em três áreas específicas que se complementam, 
tais como; auto-estima e auto-conhecimento, gestão e saúde 
bem-estar e ambiente. A formação destas mulheres, para além 
de contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, é um 
importante impulso para a optimização da gestão dos seus 
negócios, bem como um reforço da sustentabilidade ambiental e 
da prestação de um serviço ao público marcado por compromisso 
de qualidade. Autoestima e autoconhecimento, gestão e saúde, 
bem-estar e ambiente constituíram as três áreas centrais de uma 
formação que envolveu um total de 106 vendedeiras dos 
mercados do Plateau e Sucupira, contingente de um primeira fase 
de um universo total de 400 a serem formadas ainda durante este 
ano de 2012. Foram beneficiadas, 40 vendedeiras dos mercados 
municipais de Tarrafal, que a partir deste momento terão um 
compromisso firme com a qualidade do negócio. Foram 
beneficiadas 32 vendedeiras do mercado municipal de Calheta de 
S. Miguel. Também foram beneficiadas 215 vendedeiras dos 

mercados municipais de Santa Catarina Pelourinho e Sucupira.  Este 
projecto visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 
mulheres vendedeiras através de uma gestão sustentável dos 
seus negócios, a partir de um conjunto de acções de formação, 
nas áreas de gestão, auto-estima, saúde, bem-estar e ambiente, 
valorizando-as e identificando-as como vendedeiras com 
formação e compromisso com a qualidade "Campanha V" e 
engajadas no processo de transformação de Cabo Verde  
 
 
Vejo as perspectivas da MORABI em termos de desafios. Temos 
consciência do bom percurso dos 20 anos da nossa história 
completada no dia 28 de Março passado numa luta para auto-
promoção da mulher cabo-verdiana. Assim o nosso lema deste 
aniversário é 20 anos em prol da auto-promoção da mulher, da 
igualdade e da equidade de género. A nossa perspectiva é 
continuar a trabalhar duro para equidade de género fazendo mais 
conquistas. Conquistando a confiança e a credibilidade dos 
nossos parceiros para podermos atingir os nossos objectivos. 
Temos a assinalar dois projectos imediatos com dois grandes 
parceiros internacionais que confiam na nossa capacidade de 
gestão e de formação para o desenvolvimento comunitário com 
enfoque na equidade de género. Um deles é A AECID tem 
actualmente dois projectos com a MORABI, um de melhoria das 
condições socio-económicas das comunidades rurais da ilha de 
Santo Antão, do que a organização é beneficiária directa; E o 
outro de capacitação para a melhoria das condições de venda 
das vendedeiras da ilha de Santiago, projecto que estamos 
implementando com a ONG asturiana O'dam. Outros grandes 
desafios e ao mesmo tempo inovações que demsontram o 
crescimento e amadurecimento da MORABI são cinco novos 

produtos dirigidos a clientes de micro-finanças no mercado cabo-
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verdiano. Vida Crédito MORABI, Vida MORABI Misto, Vida 
MORABI, Toto-caixa MORABI e Conta Caderneta MORABI são 
os cinco novos produtos de micro-finanças destinados a várias 
camadas sociais cabo-verdianas. Esses produtos financeiros  são 
lançados no quadro da implementação do projecto financiado 
pela  African Development Foundation (ADF), avaliado em mais 
de 21 mil contos, sendo objectivo da MORABI "melhorar todo o 
seu sistema de micro-finanças, visando prestar cada vez mais um 
serviço de melhor qualidade" aos seus clientes. O projecto 
contempla também a realização de um estudo de mercado com 
vista ao alargamento do leque de intervenções em termos de 
produtos financeiros. No quadro do projecto, a sede dos serviços 
de micro-finanças da MORABI em Achada Santo António (Cidade 
da Praia) foi remodelada com equipamentos novos, 
nomeadamente o sistema de vigilância e a caixa forte, para além 
da aquisição do software de gestão do micro-crédito. Ainda no 
quadro deste projecto todo o pessoal do serviço de micro-
finanças frequentou uma formação na Cidade da Praia de modo a 
"um melhor desempenho no exercício das suas actividades. De 
1994 a 2012, a  MORABI já concedeu cerca de 18 mil créditos 
num montante total de um milhão e 200 mil contos. A MORABI 
iniciou em 1994, sem qualquer regulamento, a sua primeira 
experiência de micro-crédito, que foi através de concessão de 
malas térmicas às peixeiras.Com o reembolso desses créditos 
constitui-se um pequeno fundo crédito. Em 1997, com o apoio da 
ADF, criou o seu regulamento de crédito, fez o seu primeiro plano 
estratégico e com uma visão de sustentabilidade reestruturou o 
seu programa de crédito em 1998. 
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ENTREVISTA COORDENADORA DE MICRO-FINANÇA MORABI –  
 
BLOCO A: LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA –  
 
BLOCO B: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MULHER CABO –VERDEANA  
Que percepção tem sobre o valor social da mulher cabo-verdiana?  

 Agradecemos o seu interesse em eleger a MORABI como objecto 
de uma investigação de Doutoramento e manifestamos a nossa abertura 
para colaborar em projectos do género desde que esteja ao nosso 
alcance e tivermos disponibilidade. Respondendo a sua pergunta eu 
penso que a mulher cabo-verdiana é uma vencedora. Ela é e sempre foi 
muito sacrificada mas de uma forma geral não cruza os braços e vai á 
luta. Ela tem um sentido de família muito grande e vive para ela. A 
sociedade nem sempre tem dado espaços e oportunidades para ela, 
assim tem sido vitima de muitos males como a pobreza, a violência 
doméstica e sobrecarga das responsabilidades da família no espaço 
doméstico impedindo-a d e uma maior visibilidade nas áreas de poder 
como politica, economia etc. Mas é uma vencedora.  

BLOCO C: OBJECTIVOS DO PROGRAMA DE MICRO-CRÉDITO - Gostaria 
de ouvir-lhe sobre os objectivos que levou a MORABI eleger o programa de 
micro-crédito como um dos eixos importantes de acção. Fala-me desta 
evolução micro-crédito a micro-finanças? 

 Falou dos condicionalismos que favoreceram o salto da prática do 
micro-crédito para micro-finanças. Que mudanças concretas 
aconteceram? Em relação ao público-alvo beneficiário do programa de 
micro-finanças a MORABI faz algum tipo de discriminação em matéria 
de género, tendo em conta que é uma ONG que tem como enfoque 
principal a mulher? Fala-se muito em partidarização das ONGs, verifica-
se esta tendência em relação á selecção dos benificiários do micro-
crédito praticado pela MORABI  Bem, em primeiro lugar convém anotar 
que a MORABI evoluiu desde 2007 o seu programa de micro-crédito 
para o programa de micro-finanças. Desde desta altura funcionamos 
com micro-finanças. Os objectivos, quer do micro-crédito, quer do micro-
finanças têm a ver com a própria, visão, missão e valores da MORABI 
que norteiam tudo o que fazemos. A MORABI tem a visão que o 
desenvolvimento de Cabo Verde só acontece com uma política inclusiva 
em que todas as potencialidades, sem discriminação de género seja 
riqueza. Olha para isso a MORTABI assumiu e isto justifica a sua 
fundação a missão de criar condições que promovam a participação da 
mulher no processo de desenvolvimento nacional, adoptando para isso 
uma abordagem de género voltada para o empoderamento da mulher. 
Sendo o compromisso da MORABI o desenvolvimento humano da 
mulher e da família, a micro-finanças tem este objectivo. O objectivo é 
elevar a auto-estima da mulher, fazer com que ela acredite na sua 
capacidade de participar e sobretudo, que saia da situação da 
dependência e crie a sua própria forma de geração de rendimentos. A 
participação efectiva da mulher acontece com o seu empoderamento. 
Assim o micro-crédito não constituía um programa autónomo mas estava 
dentro de um programa maior que era o desenvolvimento humano, que 
se subdividia em formação e micro-crédito duas vertentes fundamentais 
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do empoderamento, fundamentais para a inserção da mulher. O Micro-
Crédito foi introduzido em 1994 e nesta altura sem qualquer estruturação 
e sem quaisquer normas orientadoras que guiavam a nossa forma de 
agir. A primeira experiência começou com a concessão de mas térmicas 
a peixeiras da Praia. O reembolso permitiu-nos arranjar o nosso primeiro 
fundo de crédito. Com estas experiências, conseguimos melhorar a 
nossa actividade em 1997 o micro-crédito praticado pela MORABI 
começou a ganhar maior impacto. Trata-se de uma evolução e projecção 
que ficou a dever a muitos factores. O ganho maior foi o apoio que 
recebemos da ADF (African Developement Foundation) no sentido 
elaborarmos um Regulamento de Crédito. Este regulamento permitiu 
que a nossa acção passasse a revestir um caracter de sustentabilidade. 
Outros factores, resultantes de uma gestão da MORABI permitiram 
reforçar o programa do micro-crédito, nomeadamente a análise do 
ambiente nacional ao nível económico e jurídico e em termos dos 
sectores financeiros formal e não formal, o diagnóstico do programa de 
micro-crédito realizado pela MORABI, a avaliação das necessidades de 
mercado nas localidades de intervenção da MORABI e de muita 
importância mesmo, digamos, uma orientação extraordinária foi a 
elaboração do manual de procedimentos ao nível do micro-crédito, 
traduzido num regulamento para a actividade que deixou de ser empírica 
e exploratória para uma acção efectiva e continuada. Ao enumerar os 
indicadores que permitiram a mudança qualitativa e quantitativa do sub-
programa, digamos que de sub-programa ascendeu a programa foi 
ainda a criação de um comité de crédito e o grande investimento na  
formação/reciclagem continuado do staff do departamento do micro-
crédito. É sensível esta mudança. Hoje somos uma instituição de micro-
finanças e o percurso passou para uma instituição de micro-crédito como 
dissemos. Enquanto instituição de micro-finanças as nossas actividades 
são mais abrangentes, quer pelo montante do capital que 
movimentamos, quer pelo alargamento de clientes, quer pela 
metodologia de acção, capacidade de inclusão de novos produtos e, 
sobretudo, pela filosofia de sustentabilidade que lhe é inerente. 
Mantendo sua caracter social, integrando a abordagem género, o micro-
finanças não deixa de ser uma empresa visando a sustentabilidade e 
assim poder garantir o atendimento cada vez mais alargado e mais 
ajustado ás necessidades e demandas dos clientes que procuram a 
MORABI para resolver os seus problemas de inserção sócio-económica. 
Marca a diferença o facto de inicialmente o nosso programa de micro-
crédito, como acabamos de explicar estava enquadrado dentro de um 
programa maior que era a promoção socio-económica da mulher. Esse 
programa tinha duas vertentes que eram o programa de micro-crédito e 
o programa de formação. A partir de 2007, esses dois sub-programas 
tornaram-se autónomos. Em termos de ilustração, só para ter uma ideia 
do que representa esta mudança tanto para a MORABI como para o seu 
público-alvo temos dados que falam por si. Se de 1994 a 2000, foram 
concedidos 178 créditos, no valor total de 32 mil contos, só em 2009 
foram concedidos créditos no valor total de 150 mil contos. Números 
animadores, que demonstram o contributo que o organismo tem dado 
para a diminuição do índice de pobreza no país. No somatório dos anos, 
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até 2009, já foram aprovados 14.899 créditos às mulheres, num 
montante total de 872 mil contos. Não, absolutamente. Nestes 19 anos a 
Morabi evoluiu, houve a alteração dos estatutos. Se inicialmente o nosso 
objectivo primordial era a promoção da mulher, introduzimos depois o 
conceito de género Nós não fazemos nenhum tipo de discriminação. O 
nosso público-alvo integra cabo-verdianos maiores de 18 anos, que 
apresentam uma intenção de negócio e que reúna as condições 
previstas no regulamento de micro-finanças. A procura dos homens 
ainda é relativamente diminuta em relação às mulheres. Muitos não 
querem ser ajudados por um programa com estigma de feminino, por 
isso não procuram a MORABI. Pode ser que estejamos por um mero 
quadro de preconceito associado a uma mentalidade machista que 
infelizmente existe em Cabo Verde mas também devido ao factor 
comunicação, informação. Admitimos ainda uma certa fragilidade no 
nosso dispositivo de comunicação, pois precisamos reestruturar o nosso 
site e fazer circular a informação e divulgar de forma mais eficiente os 
nossos produtos. Mas a tendência começa a ser mais animadora, pois 
cada vez temos mais homens procurando o nosso produto e reunindo os 
requisitos constantes no nosso regulamento será atendido em igualdade 
com uma mulher nas mesmas condições. Queria a frisar ainda que a 
MORABI é uma ONG que trabalha o enfoque género e como tal a família 
é a sua prioridade. Assim não poderá negar o acesso ao crédito a um 
homem que tem sob a sua responsabilidade uma família e que não 
reúne condições de aceder a outras fontes de financiamento. Mas a 
verdade é que apesar de trabalharmos numa perspectiva de género, 
portanto, também com os homens, o nosso público-alvo são 
essencialmente as mulheres.(Expressão indignação) Este é um requisito 
que não faz parte do nosso regulamento e nem da nossa prática. As  
fichas de inscrição não traz esta questão e nem poderia trazer. 
Actuamos de acordo com o nosso estatutos, missão e valores. O que 
exigimos é que o cliente seja cabo-verdiano, não esteja sendo 
beneficiado por uma outra ONG, ter um cadastro sem anotações de 
incumprimento na MORABI e em qualquer outra agência de crédito, que 
a sua intenção de negócio esteja vinculada a uma área que dá garantias 
de sustentabilidade. A partidarização seria um absurdo e comprometeria 
toda a nossa acção e fundamentalmente as nossas fontes de 
financiamento que são parceiros nacionais e internacionais que o fazem 
em função da nossa credibilidade. BLOCO D – METODOLOGIA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MICRO-FINANÇAS. Gostaria que 
me falasse sobre a metodologia utilizada na implementação do 
programa em todas as suas fases. Falou que as áreas de negócio são 
analisadas antes da concessão do crédito. Pode falar das áreas de 
negócio não recomendáveis e que a MORABI não financia? Nesta 
metodologia do micro-finanças a questão do reembolso é importante. 
Como é que ele é feito? E em termos de abrangência nacional como é 
que acontece? Posso disponibilizar o nosso manual onde poderá ter 
uma mais ampla noção daquilo que fazemos e como fazemos. O acesso 
ao micro-crédito faz-se por diferentes vias. A maioria das vezes, é 
pessoa, é norma, o interessado ou a interessada que procura ajuda da 
MORABI para o aceso a um crédito. Tem atendimento em qualquer 
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balcão da MORABI e lhe é prestado toda a informação nos termos do 
regulamento. Existe sempre uma ficha em que é preenchida e entregue 
nos serviços do micro-finanças para ser analisado. O interessado ou a 
interessada recebe todo o apoio que lhe é necessário, inclusive para 
preencher a ficha. Muitas mulheres que nos procuram, sobretudo as do 
meio rural nem sabem ler. É preciso que o staff da MORABI lhes ajude 
no preenchimento da ficha. Na ficha o ou a requerente apresenta a sua 
intenção de negócio e fica aguardando o resultado da apreciação a 
vários níveis, pela comissão de crédito com o objectivo de saber se 
requerente reúne todas as condições requeridas no manual de crédito e 
se a sua área de negócio pretendida é financiável. Ou seja se a partida é 
uma empresa que tem pés para andar, tem sustentabilidade. Reunindo 
os requisitos a ou o requerente é recebido em entrevistas pela comissão 
de crédito a fim de forma a se conhecer as suas potencialidades de 
negócio. Recebe o crédito mas em simultâneo é devidamente orientado 
pelos agentes de crédito, recebe formação na área do negocio sempre 
que se jugara necessário. Ao longo do desenvolvimento do negócio é 
acompanhado e seguido pelos agentes de crédito durante todo o tempo 
de reembolso.  Trata-se d e uma metodologia que consideramos 
eficazes sobretudo pelos resultados a que nos tem levado. Hoje 
podemos falar que temos uma taxa de reembolso muito bolso muito 
satisfatória que rondam á volta dos 95%. A orientação relativamente á 
área de negócio, formação em vários módulos, conforme as 
necessidades do cliente e a sua capacidade de pagar, mas o 
seguimento é importante, têm sido estratégias muito boas. Entretanto na 
nossa metodologia ainda não temos uma estratégia eficaz de divulgação 
dos nossos produtos e divulgação dos nossos produtos. A outra via, é a 
própria MORABI a identificar, através das suas estruturas nas 
comunidades, de famílias, pessoas individuais, ou um grupo de pessoas 
que precisam de uma mão para o seu empoderamento de forma a poder 
exercer a sua cidadania. A MORABI costuma fazer o estudo de 
viabilidade, ou seja qual o sector de investimento mais adequado para 
este público-alvo, dá formação, dá o crédito e faz o seguimento. Temos 
através desta via tido boas experiências e más experiências. Sim a área 
de negócio é fundamental, é muito importante. Se o objectivo da micro-
finanças é o empoderamento do cliente, através de um negócio que lhe 
dê rendimento, necessariamente a área de negócio tem de permitir isso. 
Aconselhamos os nossos clientes em função das necessidades do 
mercado. Por exemplo, a nível da pecuária, nós não incentivamos os 
nossos clientes a investir na área dos suínos, porque sabemos que 
ficam expostos ao risco da peste suína africana. Também área de 
produção de frangos desencorajamos os nossos clientes e colocamos 
uma certa reserva em financiar porque temos uma concorrência muito 
forte de frangos importados. Sentimos que os nossos clientes não têm a 
capacidade para concorrer com esses produtos, porque são mais 
baratos, embora sejam de qualidade inferior aos produzidos cá, porque 
não passam pelo processo de conservação. Por isso estamos a fazer 
um trabalho de consciencialização da população para adquirirem os 
nossos produtos, que são de melhor qualidade e mais naturais. 
Evitamos que os nossos clientes invistam em certos sectores onde 



Anexo 3 

 

710 

encontram o risco desse tipo de concorrência. Mas se a intenção é criar 
galinhas poedeiras, aqui sim temos mais abertura. Dá mais garantia. A 
área de comércio de roupas e calçados começa a ser uma área de 
riscos e orientamos os clientes nesse sentido Na venda dos vestuários e 
calçados os mercado está a ficar saturado devido à concorrência das 
lojas chinesas, embora a maior parte das nossas micro-empresárias 
trazem os seus produtos do exterior. Sem dúvida que é importante. Sem 
reembolso não há micro-finanças, não há capacidade de reinvestimento. 
O reembolso é estudado conjuntamente. O cliente e o agente de crédito 
e o cliente sentam-se à mesa e não descorando nunca o regulamento de 
crédito estudam a capacidade de reembolso em função com o montante 
de crédito, a capacidade de negócio e a capacidade do cliente. É o 
importante é que o reembolso permite ao cliente resolver o seu problema 
de auto-sustento, disciplina-o, obriga-o a ser dinâmico e empreendedor e 
a a reembolsar. É este o jogo que regulariza o reembolso. Te clientes 
ousados que querem pagar logo e preferem parcelas mais altas, existem 
clientes mais moderados. O agente de crédito é importante e o 
seguimento permite regular o que á partida não foi bem conseguida. 
Temos delegações que asseguram os serviços em quase todas as ilhas 
do arquipélago. Apenas Brava exclui-se por enquanto dos beneficiários. 
BLOCO E: IMPACTO DA MICRO-FINANÇAS. Já podemos falar em 
algum impacto da micro-finanças praticada pela MORABI, tendo em 
conta os objectivos do programa e a missão da organização? Em que 
áreas as mulheres mais se têm realizado através dos créditos recebidos 
da MORABI. Claro que sim. E isto não é apenas uma avaliação da 
MORABI, mas dos nossos clientes e dos nossos parceiros, mas também 
da própria sociedade. Uma perspectiva de impacto pode ser vista pela 
demanda que hoje temos, tanto de mulheres como de  homens. Vou 
fornecer para si um documento que ajuda-lhe a fazer as suas próprias 
conclusões sobre a nossa perspectiva de impacto. Milhares de pessoas 
nos procura e infelizmente não temos capacidade de satisfazer a todos 
como gostaríamos, pois o nosso financiamento resulta de parcerias 
externas e muitas vezes vamos ao banco buscar financiamento para 
poder continuar o programa. Voltemos ao impacto. Outra perspectiva de 
impacto tem a ver com a taxa de reembolso. Se formos ver pela taxa do 
incumprimento do reembolso, a taxa de insucesso situa-se à volta dos 5 
por cento. Isso significa também que cerca de 95 por cento das pessoas 
que têm acesso ao nosso crédito, tem rentabilidade nas suas 
actividades. Porque se estão a reembolsar, significa que a actividade é 
rentável e estão a ter sucesso. Veja, (a coordenadora abre o computador 
e exibe gráficos resultantes dos seus estudos internos) de 1994 a 2000 
foram concedidos 178 créditos, no valor total de 32 mil contos. Só em 
2009 foram concedidos créditos no valor total de 150 mil contos. Até 
2010, desde a experiência do micro-crédito a foram concedidos 14.899 
créditos às mulheres, num montante total de 872 mil contos. De 1994 a 
2012, a  Morabi já concedeu cerca de 18 mil créditos num montante total 
de um milhão e 200 mil contos. Como vê não é pouco e com uma taxa 
de reembolso muito boa. Outra perspectiva de impacto tem a ver com os 
próprios objectivos da MORABI e do programa. O lema é autonomia da 
mulher através do seu empoderamento e ouvindo os testemunhos e 
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mesmo observando e acompanhando o percurso de muitas que nos 
procuraram vemos que através do acesso a pequenos créditos, muitas 
mulheres cabo-verdianas conquistaram independência com a ajuda da 
MORABI. A MORABI tem sido uma grande parceira com o governo na 
luta contra pobreza e chegando mais aos Objectivos do Milénio. Se de 
uma forma directa a micro-finanças actua no aumento da autonomia da 
mulher, permitindo-lhe diminuir a sua dependência em relação ao 
homem e muitas vezes colocando-a numa situação de igualdade na 
família porque agora tem independência económica e pode contribuir de 
forma igual ou mais nas despesas da família, isto tem um impacto 
indirecto no combate á violência domestica. a questão do desemprego é  
um aspecto importante. Os dados estatísticos demonstram que a mulher 
tem vindo a ter menos acesso ao emprego do que o homem, assim 
sendo a maior taxa de beneficiárias da micro-finanças a mulher deduz-
se que tem também essa valência. Alias o aumento da taxa de mulheres 
no sector informal da catividade económica demonstra este impacto. O 
que temos de fazer para melhor a nossa performance é continuar a 
investir e a melhorar a nossa actuação oferecendo outros produtos 
ligados ao micro-finanças bem como ganhar a nossa plena 
sustentabilidade. A auto-estima das mulheres beneficiadas pelo crédito é 
uma das principais vitórias do trabalho da associação. A possibilidade de 
poderem criar os seus próprios negócios faz com que muitas se sintam 
mais valorizadas na sua vida social e familiar. O empreendedorismo 
conheceu um novo impulso com a micro-finanças, o desemprego 
reduziu, muitas mulheres têm investido na educação dos filhos, melhoria 
da habitação, aquisição de bens materiais diversos, tec. Digamos que as 
áreas têm sido muito abrangentes, apesar da nossa orientação para não 
se enveredarem para as áreas consideradas de risco. (mostra um 
gráfico no computador), Como pode ver a área para onde é destinada a 
maior fatia do crédito que concedemos é o pequeno comércio com uma 
percentagem de 81%, produção cerca 15% e serviços cerca de 4%.O 
sector informal é a área onde as mulheres mais estão, e isto tem a ver 
directamente com o perfil das mulheres e não só, procuram o micro-
crédito e por uma questão de segurança começam com pequenos 
montantes e as que tiverem sucesso vão evoluindo e muitas 
conseguiram transpor o pequeno comercio para a pequena industria. 
Também as áreas têm a ver com os valores que movimentamos. 
Geralmente variam entre 15.000$, 20.000 e até já chegamos aos 
500.000$. os montantes mais elevados resultam de todo um percurso de 
sucesso. Nunca é no primeiro crédito. Ao nível de prestação de serviços 
e indústria as preferências têm sido a cabeleireira, restauração, corte e 
costura pastelaria, transformação agro-alimentar, etc. BLOCO F: 
PARCERIAS. Que parcerias a MORABI tem estabelecido para sustentar 
o programa que evoluir do micro-crédito a micro-finanças? Tendo em 
conta que esses parceiros são internacionais, gostaria de saber se a 
crise global que atravessamos tem tido implicações na vossa actividade 
de micro-finanças? Os bancos nacionais são parceiros da MORABI no 
âmbito da micro-finanças? Não entendo porquê é que os juros da 
MORABI são superiores que os praticados pelos bancos. Pode  explicar 
para mim? As parcerias têm sido muitas e sem elas nunca 
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conseguiríamos sobreviver sobretudo no início. O nosso objectivo é 
fazer do programa uma actividade totalmente auto-sustentada e estamos 
caminhando para lá. Inicialmente, a MORABI começou a intervir com 
fundos internacionais, os fundos perdidos, submetendo nessa altura 
muito á imposição desses parceiros. A instituição de micro finanças 
conta com o apoio de vários parceiros nacionais e internacionais. O 
ICIEG, as cooperações espanhola e luxemburguesa, o Instituto de 
Formação Profissional, a Caixa Económica, ACDI, FAO, e outras a 
African Development Foudation (ADF) que a MORABI já teve. ADF é 
uma tradicional parceira da MORABI desde 1997, tem, neste momento 
em curso um grande financiamento de cerca de 17 mil contos", que irá 
permitir à instituição introduzir novos produtos financeiros, como a 
poupança, micro seguros, e crédito à habitação. A capacidade de 
MORABI em mobilizar parceiros tem muito ver com a sua capacidade de 
gestão que lhe tem custado grande credibilidade dos seus parceiros 
internacionais que financiando uma vez continuam manifestando em o 
fazer. Um exemplo é ADF. Em 1997, com o apoio da ADF, a MORABI 
criou o seu regulamento de crédito, fez o seu primeiro plano estratégico 
e com uma visão de sustentabilidade reestruturou o seu programa de 
crédito em 1998. È ADF a surgir novamente com o seu financiamento 
intervindo na modernização da micro-finanças da MORABI, como 
falamos à pouco, no lançamento de novos produtos que falamos á 
pouco, na formação dos técnicos que trabalham com micro-finanças, na 
implementação de infraestruturas e equipamentos de segurança na 
MORABI, O sistema de vigilância e a caixa forte, para além da aquisição 
do software de gestão do micro-crédito fazem parte dessas estruturas 
inovadoras da micro-finanças. Com o financiamento do MCA (Millenium 
Challenge Account) expandimos para São Nicolau e Santo Antão com 
créditos para área da agricultura.Com Cooperação Luxemburguesa 
através da ONG ENDA-SANTÉ do Senegal, que é executado aqui em 
Cabo Verde por três parceiros que são a Morabi, a Verdefam e a Cruz 
Vermelha, fazemos um modelo de micro-finanças muito interessante, 
associado à saúde sexual e reprodutiva, concedemos micro-crédito a 
pessoas com HIV/SIDA sem taxas de juro e por um período mais longo 
que o normal. Em certa medida afecta sim, parceiros internacionais 
quando atingidos pela recessão, deixaram de ter condições de fazer 
doações. Mas até então não tem constituído um bloqueio e há quem 
diga que é uma oportunidade paras as instituições de crédito, porque 
com a recessão económica o desemprego aumenta e o sector informal 
surge como alternativa e logo a procura do crédito aumenta. Outras 
razões endógenas têm entravado os efeitos da crise internacional, 
nomeadamente o facto da MORABI ter conseguido adquirir 
sustentabilidade do programa. Tem a sua carteira própria e vem 
adoptando uma metodologia que lhe tem permitido recuperar os créditos 
concedidos. Outras vezes recorremos aos bancos nacionais como 
financiadores embora os juros sejam altos. Um aspecto que tememos os 
efeitos da crise internacional pode ser em termos de reembolso, pois 
quando há crise o mercado estreita-se. Mas o reembolso tem a ver com 
outros problemas. Por exemplo, no sector da agricultura nas ilhas o 
factor transporte. nos afecta negativamente. Temos tido alguns 
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problemas com escoamento dos produtos dos nossos clientes; ao não 
poderem fazer o escoamento de Santo Antão ou de São Nicolau para a 
Praia, ou de Santo Antão para São Vicente, os agricultores têm prejuízo 
e isso acaba por reflectir sobre a nossa taxa, porque não conseguem 
fazer o reembolso dentro do tempo. Houve tempo que tivemos acordo 
com a caixa económica e praticávamos o micro-crédito através da Caixa 
económica neste caso era uma parceria e que deu frutos dentro de um 
contexto específico. Até certo ponto foi parceria na medida em que a 
lógica dos bancos e das instituições d micro-.finanças são diferentes os 
bancos têm funcionado como financiadores dos créditos que depois 
praticamos micro-finançanças, até aí pode-se considerar parceria. Mas 
hoje, com a instituição do Novo banco que também pratica micro-
finanças posso dizer que já não existe parceria mas sim concorrência. O 
governo é o nosso concorrente. Faz concorrência com a MORABI e é 
uma concorrência que nos prejudica, pois os nossos juros são mais 
altos. A taxa de juros das micro-finanças é mais cara que os bancos e 
tem a ver com os montantes. Praticamos os custos da micro-finanças. 
Estes são mais elevados que os créditos bancários em qualquer parte 
do mundo, mas muito mais vantajoso para o público-alvo da modalidade 
micro-crédito. Não limitamos a conceder o crédito como fazem os 
bancos. Nós fazemos o acompanhamento que os bancos não fazem e 
isto tem custos. Deslocamos até a comunidade do cliente e 
acompahamos o seu negócio. O público-alvo da micro-finanças é muito 
sensível e especial. Muitas vezes sem qualquer noção de gestão e 
temos de deslocar para fazer o seguimento. O banco não faz isso, 
porque para eles o importante para a concessão do crédito é previnir os 
riscos uma conta bancária e fiadores. Daí a vantagem do micro-crédito, 
pois pessoas que conseguem o nosso financiamento, muitas delas 
nunca conseguiriam um crédito bancário por não reunirem as condições 
exigidas pelos bancos. Aliás são estas pessoas as nossas privilegiadas. 
Os juros são mais altos mas relativamente. Os bancos têm juros mais 
baixos porque praticam montantes elevados, o prazo de reembolso é 
dilatado e durante esse tempo paga-se o juro. Muitas vezes paga-se o 
dobro ou mais, por exemplo, no caso do crédito habitacional em que o 
prazo é de 10, 15, 20 e até 25 anos. O prazo da micro-finanças é curto e 
durante esse tempo o cliente é seguido por agentes de crédito. Por isso, 
as comparações não são possíveis, pois a filosofia, a lógica, os 
procedimentos, os valores, o sistema de fiança, os prazos, os requisitos 
do cliente …são diferentes. G – PERSPECTIVAS. Que perspectivas 
para o futuro? Continuar a atender, a cumprir os nossos objectivos. 
Alargar cada vez mais a nossa capacidade de atendimento das pessoas 
que nos procuram, sendo para isso importante aumentar a nossa 
carteira de crédito e parceiros também. Melhorar a nossa abordagem 
género. Para já reserva-nos a grande expectativa com o lançamento dos 
novos produtos, a nossa performance técnica, uma infraestruração 
adequada aos novos desafios e enfim a consolidação da nossa 
sustentabilidade. 
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3.3.Entrevistas VERDEFAM 
 
Presidente da VerdeFam:  
Lutemos pelo empowerment da mulher cabo-verdiana" A Associacao Cabo-
verdiana para a Proteccao da Familia (VerdeFam) comemora esta sexta-feira, 
o seu 16o aniversario. Razao mais que suficiente para a entrevista a sua 
presidente, Orlanda Ferreira, que os fala da evolucao, dos projectos actuais e 
futuros desta organizacao nao governamental que continua a ter a familia e os 
direitos sexuais e reprodutivos no  centro das suas actividades. Expresso das 
ilhas - A Verdefam comemora esta sexta-feira, 16 anos de existencia. 
  
Quais foram as valencias dos primeiros anos e que areas priorizam agora?  
Orlanda Ferreira - A Verdefam foi criada a 25 de Marco de 1995. Face aos 
novos desafios e aos  compromissos com a nossa principal parceira, o IPPF, 
os nossos estatutos sofreram nestes 16 anos alteracoes substanciais, apesar 
de nao fugir a sua missao que e a  familia. Os compromissos da VerdeFam 
visam particularmente os direitos sexuais e reprodutivos, promovidos junto dos 
jovens, mulheres e homens, com as doencas sexualmente transmissiveis, com 
enfase no VHS-Sida e com os metodos de planeamento familiar. A actuacao da 
Verdefam e sempre em prol da sua missao central, a proteccao da familia, 
enquanto celula basica da sociedade, dando uma especial  atencaoa promocao 
da saude sexual reprodutiva. Estrategicamente identificamos cinco 
componentes essenciais para fazer chegar a nossa intervencao: acesso, 
adolescentes e jovens, VIH -Sida, Aborto e o Adocacy. E no ambito destas 
componentes que intervimos para alcancar os nosso objectivos, promovendo 
informacoes claras sobre os direitos a escolha livre e planeada que tem a 
mulher/familia, do metodo do planeamento familiar e ainda sobre quando e 
quantos filhos deve ter, sobre servicos adequados as populacoes nao 
suficientemente atendidas, aos pobres e jovens, em particular no que concerne 
a fecundidade (incluindo os problemas de infertilidade), a educacao sexual, a 
saude sexual e reprodutiva e a prevencao das infeccoes sexualmente 
transmissiveis (IST) e do VIH/SIDA, em conformidade com as normas, 
orientacoes e objectivos estabelecidos pela Organizacao Mundial da Saude e 
pela Federacao Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF).  Alias os 
problemas de saude sexual reprodutiva e as actividades preventivas das 
doencas sexualmente transmissiveis preenchem boa parte do programa 
comemorativo da Verdefam. Para comemorar mais este aniversario da 
Verdefam, nos identificamos um conjunto de actividades, que designamos por 
semana de saude sexual reprodutiva, iniciada no dia 19, sabado. Iniciou-se 
com uma tenda montada no Plato, para o aconselhamento e despistagem 
voluntaria do HIV. Somos umas das unicas associacoes que tem um protocolo 
assinado com o Ministerio de Saude e que podera fazer o teste rapido do HIV-
Sida e encaminhados os resultados para as estruturas de saude. Como forma 
de fazer chegar a mensagem fizemos a apresentacao de um sketch com 
jovens visando a prevencao das IST e a promocao do preservativo feminino. As 
nossas actividades comemorativas culminarao com um encontro no dias 24 e 
uma Conferencia no dia 25, sexta-feira, durante a qual serao abordados temas 
como, "Objectivos do Desenvolvimento do Milenio e a Saude Sexual 
Reprodutiva" e "Cancro no Feminino: prevencao e tratamento". Mas antes 
disso, na quinta-feira havera um workshop dirigido sobretudo aos homens 
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desportistas, onde teremos a oportunidade de apresentar o tema "Problemas 
da saude sexual no masculino: o tratamento e a prevencao". 
 
 A Verdefam e ate certa medida uma ONG diferente das suas congeneres, 
porque a area da sua actuacao abrange os dois generos: homem e mulher. E 
isso? Creio que nao existem grandes diferencas entre aquilo que e o objectivo 
ultimo da Verdefam e os da Morabi e da OMCV. Todas as nossas organizacoes 
trabalham em prol do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida das 
mulheres e dos homens cabo-verdianos, mas cada um com a sua 
especificidade propria. A VerdeFam e a unica ONG em Cabo Verde, cujo 
objecto e  
precisamente trabalhar para a proteccao da familia, na vertente da saude 
sexual e reprodutiva, das infeccoes sexualmente transmissiveis, enquanto 
direito humano fundamental, na procura do equilibrio entre as populacoes do 
mundo e de Cabo Verde em particular. Temos a familia  como celula basica da 
nossa actuacao. Os direitos das familias, de facilitar-lhes o acesso a 
informacao, educacao e a servicos de saude sexual e reprodutiva, tanto 
mediante a prestacao directa atraves dos Centros da Verdefam, Cinsaude, 
quer encaminhando as estruturas hospitalares, sem levar em conta a idade, o 
sexo, o estado civil, a capacidade financeira e a orientacao sexual, constituem 
o campo da nossa actuacao. De todo o modo, nao ficamos por ai, porque 
quando estamos a contribuir para que as familias decidam sobre o numero do 
seu agregado familiar, estamos tambem a contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das familias cabo-verdianas. Complementamos as 
actividades do sector publico. Veja que temos neste momento a nivel de Cabo 
Verde sete centros de prestacao de servicos a trabalharem em permanencia 
com equipas constituidas por medicos, enfermeiras e animadores sociais que 
prestam nao so servicos nos centros, como se deslocam as comunidades, no 
sentido de promoverem junto das familias uma melhor qualidade de saude. 
Para complementar os centros de prestacao de servicos, temos tres clinicas 
moveis, que sao viaturas devidamente equipadas e que se descolam as 
comunidades para prestar servico a nivel da saude. Se quisermos, ainda, ir 
mais longe na nossa actuacao diriamos que estamos a promover 
empoderamento da mulher cabo-verdiana. 
 
 A Verdefam prestava servicos de saude aos homens, nomeadamente na area 
da Urologia. Porque e que esse servico deixou de existir?  
Como ve os nossos centros nao sao direccionados unicamente as mulheres. 
Neste momento, nao temos especialistas voltados especificamente para esta 
area, nao e pela nossa vontade; mas sim, por escassez de especialistas nesta 
area e disponivel para trabalhar connosco. E um dos nossos desafios, reforcar 
os nossos centros com urologistas brevemente 
 
Por tanto, nao foi a falta de procura que levou ao encerramento deste servico? 
Nao foi a falta de procura, antes pelo contrario, os homens tambem se dirigem 
aos nossos centros. Como sabe a Verdefam atraves de um protocolo assinado 
com o ministerio de Saude, tem a responsabilidade de distribuir preservativos e 
a maioria das pessoas que procuram sao os homens. Em todos os Centros 
temos preservativos disponiveis para todos aqueles que queiram utiliza-los. De 
todo o modo, devo dizer que estamos a fazer uma grande campanha de 
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promocao de preservativos femininos, que sao ainda pouco utilizados, dando 
assim oportunidade de escolha a ambos os sexos, precisamente como meios 
de prevencao das infeccoes, IST, com destaque para o VHI. A Verdefam tem 
um servico direccionado a jovens profissionais do sexo. 
 
Como tem sido a procura?  
Veja, um dos nossos principios e a nao discriminacao. Este grupo e um grupo 
de risco. Sendo um grupo de risco e considerando a nossa actuacao nao 
poderiamos deixar de dar uma atencao especial. Certamente sera um dos 
grupos mais vulneraveis ao VIH-Sida. Concebemos e estamos a executar um 
projecto especifico para os profissionais do sexo ou trabalhadores de sexo, os 
TS e para os usuarios de droga. Temos tido sucesso com esse programa; 
trabalhamos com mulheres e homens. Uma equipa constituida por uma 
psicologa, uma medica e uma enfermeira deslocam-se a determinadas zonas 
da cidade, para prestarem a estas pessoas todo o apoio necessario, 
informacoes, assistencia, etc., e quando necessarios sao encaminhados para 
os centros da Verdefam para tratamento. Trata-se de um trabalho que exige 
muita e muita confidencialidade e e por isso que optamos por deslocar em 
determinadas horas e as zonas supostamente mais frequentadas. Numa 
primeira fase tivemos um trabalho mais dificil que foi a identificacao. Para 
garantirmos uma melhor qualidade no nosso trabalho, encontra-se em fase 
bastante adiantada a elaboracao da cartografia dos TS, em parceria com a 
Morabi, no sentido de sabermos quais sao as zonas de facto mais 
frequentadas, para podermos ir ao encontro desta problematica. E uma 
actividade que existe e nos nao podemos ignora-la em Cabo Verde.  
 
Quais sao os grandes desafios da Verdefam para os proximos tempos?  
Um dos nossos objectivos actuais e tornar a Verdefam membro de pleno direito 
da Federacao Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF), a maior ONG 
Internacional nesta materia e a maior parceira internacional da VerdeFam; um 
segundo desafio e consolidar todas as actividades que ja prestamos nas 
diversas ilhas ou municipios de Cabo Verde e alargar a nossa accao sobretudo 
para as ilhas de forte pendor turistico; um terceiro desafio e a sustentabilidade 
da Verdefam, atraves do reforco dos servicos prestados atraves das Clinicas. 
Por ultimo e nao por ser menos importante, e o reforco do servico de 
voluntariado no ambito das prestacoes dos cuidados de saude as camadas 
mais desfavorecidas. 
 
Que mensagem deixaria as mulheres cabo-verdianas, no ambito do dia 8 e do 
27 de Marco? Dia 8 de Marco, dia internacional da mulher, dia 27 de Marco, dia 
da mulher cabo-verdiana e dia 25 de Marco, XVI aniversario da Verdefam. Dois 
apelos: primeiro, as mulheres ja mostraram que sao capazes de ultrapassarem 
obstaculos, das mais dificeis, quando unidas, logo, unamos todas contra a 
violencia domestica; um segundo, unamos e lutemos pelo "empowerment", das 
mulheres de Cabo Verde. Estou convencida de que se conseguirmos vencer a 
batalha do "empowerment", das mulheres, minimizando a dependencia 
economica, seguramente ultrapassaremos a problematica da violencia no seio 
das familias. Mas, os homens sao os principais colaboradores nesta luta. 
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Entrevista tecnica VERDEFAM –  
BLOCO A - LEGITIMACAO DA ENTREVISTA.  
BLOCO B - REPRESENTACAO SOCIAL DA MULHER CABO-VERDIANA.  
 
P.: Gostava de ouvir a sua opiniao sobre valor social que a mulher tem em 
Cabo Verde? Agora que me toca na educacao como um factor de 
empoderamento, pode me  falar da sua percepcao sobre a educacao da mulher 
em Cabo Verde, a formal e a informal?  
R.: A accao de VerdeFam e essencialmente de formacao, capacitacao e de 
sensibilizacao. Realizamos palestras, workshops, Feiras, exposicoes, filmes e 
outros. Distribuimos desdobraveis, brochuras, cartazes informativos. Atraves de 
parcerias com instituicoes publicas, organizacoes internacionais com as 
Nacoes Unidas tem realizado sessoes de formacao em todas as ilhas do pais,, 
escolas secundarias, universidades, grupos de riscos, inclusive funcionarios de 
sexo em materia do VIH/IST, planeamento familiar e outras dimensoes de 
saude nomeadamente o cancer do colo do utero e da mama. Trabalho que tem 
sido possivel gracas a cerca de 300 voluntarios que trabalham com a VerdFam.  
 
P.: Se tivesse que descrever a instituicao que dirige enquanto promotora da 
educacao para insercao socio-economica e cultural da mulher, o que diria?  
Trabalhamos para o bem-estar da familia, atraves da promocao da informacao, 
mudanca de comportamentos e servicos de Saude sexual e Reprodutiva de 
qualidade para adolescentes/jovens, mulheres e homens, em parceria com 
outras instituicoes, no estrito respeito pelos Planeamento Familiar Consulta Pre 
e Pos natal Consulta de Ginecologia Consulta, de clinica geral Exames 
complementares de diagnostico, Citologia, Colposcopia, Ecografia Obstetrica 
Pelvica, Transvaginal Rins Mama, Biopsia IEC Informacao, Educacao e 
Comunicacao Teste HIV-Sida do dia seguinte Teste Gravidez Aconselhamento 
e Orientacao sobre   de Pilula  Distribuicao de preservativos direitos Humanos. 
Atraves da realizacao dos objectivos da associacao, o empoderamento da 
mulher faz-se atraves da dotacao de competencias que lhe permite fazer as 
melhores escolas quanto ao numero de filhos, o momento de ter filhos, a 
prevencao contra doencas sexualmente transmissiveis, a etica e valorizacao do 
seu corpo. Partimos da ideia que sem saude nao e possivel a realizacao 
humana. Oferecemos formacao, rastreios do cancro do Utero e da mama. 
 
 P.: No cumprimento dos objectivos  da Verdefam pode me falar  dos objectivos 
da instituicao. Quais os que tem sido melhor conseguidos e os menos 
conseguidos?  
R.: A VerdeFam trabalha e idealiza uma sociedade no qual os homens, 
mulheres e jovens com controlo sobre o seu corpo e seus destinos. Um mundo 
onde todos sao livres de escolher e decidir para o planeamento familiar, 
escolha do seu metodo contraceptivo, viver a sua sexualidade com 
responsabilidade e de forma saudavel sem medo de gravidez indesejada e 
infeccoes sexualmente transmissiveis, incluindo o HIV. E uma ONG, que 
trabalha para o bem-estar da familia, atraves da promocao da informacao, 
mudanca de comportamentos e servicos de SSR de qualidade para 
adolescentes/jovens, mulheres e homens, em parceria com outras instituicoes. 
Os adolescentes e jovens, vem ocupando um lugar de muita relevancia no 
contexto das grandes inquietacoes que assolam toda a comunidade no mundo, 
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tanto no campo de educacao quanto na saude, e sao esses problemas que 
determinam os objectivos da VerdFam. Entao temos conseguido trabalhar no 
sentido de combater  a gravidez precoce, o aborto, as IST?s HIV/SIDA. Neste 
ambito, vendo as necessidades dos alunos em ter maior  
conhecimento em materia da Saude Sexual e reprodutiva, temos realizado 
feiras de informacao  nas Escolas Secundarias e as ultimas foram em duas 
escolas secundarias da praia, ESCOLA SECUNDARIA CONEGO JACINTO na 
Varzea e ESCOLA SECUNDARIA PEDRO GOMES na Achada Santo Antonio. 
Nestas duas feiras foram atingidas cerca de trezentos e vinte e oito alunos com 
informacoes sobre os metodos contraceptivos demonstrando as suas 
vantagens, fizemos demonstracao do uso correto do preservativo masculino e 
feminino, fez-se distribuicao de panfletos referentes aos temas abordados. O 
nosso objectivo e estrategia tem sido de conseguir chegar aos jovens atraves 
das Escola Secundarias. Por exemplo, no dia 25 de Outubro de 2014 realizou-
se uma oficina sobre a Saude Sexual e Reprodutiva no CIN Saude da VarzeaA 
oficina contou com 33 participantes de ambos os sexos e foi conduzida pelos 
enfermeiros Artur, Ivaldino Rocha e pela psicologa Natalia Monteiro a 
secretaria Filomena e pelos elementos do MAJ. Nela foi abordada temas com a 
prevencao das IST?S, do HIV promocao da sexualidade responsavel e 
prevencao da reincidencia da gravidez na adolescencia. Como o nosso 
objectivo e chegar aos jovens mulheres e homens, na idade de uma vida 
sexual activa as Universidades tem sido o nosso foco tambem. O assunto 
aborto vem sendo um espaco de debate, ainda que haja muita polemica sobre 
a questao, a sua repercussao varia quer na defesa ou na criminalizacao, pois 
sao muitos os argumentos usados, na defesa dos direitos humanos das 
mulheres, frisando-se tanto a saude reprodutiva quanto direitos sexuais. No dia 
31 de Outubro A VerdeFam Cabo Verde realizou uma sessao de reflexao sobre 
o aborto com 94 estudantes da UNICV - Praia em que participaram cerca de 90 
pessoas entre alunos e docentes, na maioria do sexo feminino com idade 
compreendida entre os 18/45 anos.  Falando dos objectivos ainda nao 
conseguidos. Destacamos a problematica do aborto. O aborto nao e um 
metodo de planeamento familiar. O indice do aborto ainda e preocupante em 
Cabo Verde. Fizemos um estudo sobre esta problematica e os resultados sao 
preocupantes. Segundo o nosso estudo que teve como primeiras 
preocupacoes perceber qual a dimensao, a envergadura do fenomeno e as 
suas dimensoes sociologicas e antropologicas, concluiu-se que registam-se 
cerca de 7.500 casos por ano de interrupcao de gravidez feitos de forma 
insegura em Cabo Verde. O aborto seguro nas estruturas de saude foi 
legalizado em Cabo Verde desde 1997, atraves da Lei sobre a Interrupcao 
Voluntaria da Gravidez - IVG (Lei No 7/87 de 14 de Fevereiro), mas ha factores 
relacionados com dificuldades de acesso fisico, economico e cultural que 
constituem obstaculos a sua efectiva implementacao. Embora ate agora nao 
existiam dados fiaveis sobre o aborto clandestino, sabe-se que ele e praticado, 
constituindo ainda uma ameaca a saude da mulher. Calcula-se que o volume e 
a proporcao do aborto oficioso e muito maior do que se imagina. Calculamos 
que, embora os dados sejam dificeis recolher, realmente sete vezes mais 
mulheres fazem aborto de forma caseira, insegura e com iscos para a saude do 
que mulheres que vao aos servicos publicos do hospital. O que parece ser 
mais preocupante no estudo e que com muita frequencia as mulheres, na sua 
maioria jovens que podem recorrer ao servico publico nao o fazem por causa 
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da violencia adicional hospitalar. Ainda ha o problema da imprecisao de alguns 
dados dada a falta de registo mais preciso sobre os casos de mulheres que vao 
ao hospital em busca da corretagem, bem como as dificuldades de acesso ao 
numero de pessoas que fazem aborto e que nao precisam depois recorrer a 
servicos hospitalares. De qualquer das formas podemos perceber que o aborto 
oficioso e um grave problema de saude publica que se relaciona com 
dimensoes culturais da sociedade cabo-verdiana e que deve ser encarado de 
uma forma muito reflectida e conjuntamente. Acredita-se que se o atendimento 
hospitalar apos o uso de citotec (medicamento para tratamento de ulcera usado 
para abortar) fosse mais acolhedor e houvesse um servico social e psicologico 
de acolhimento a mulher, poder-se-ia evitar um impacto mais danoso da pratica 
do aborto sobre a saude da mulher, bem como a recorrencia seguinte a ciclos 
abortivos. Um outro objectivo ainda a ser conseguido tem a ver com a gravidez 
precoce, na adolescencia: Os resultados das accoes conjuntas das 
associacoes e do Governo, em materia de SSR, tem sido positivas. Dados 
sobre a materia indicam que 16,7 por cento dos cabo-verdianos nao usam 
qualquer metodo de planeamento familiar, enquanto a prevalencia 
contraceptiva entre as mulheres nas zonas rurais aumentou de 30 para 49.3 
por cento, Contudo. Os jovens na faixa etaria dos 15-19 anos sao os que 
menos recorrem a metodos contraceptivos, o que tem contribuido para o 
aumento da gravidez na adolescencia que passou de 11 por cento em 1988 
para 19 por cento em 2005. Outra lacuna tem a ver com as assimetrias 
regionais de atendimento e intervencao. E o nosso desafio conseguir a reducao 
das grandes assimetrias regionais ainda existentes em termos de acesso e 
disponibilidade dos servicos de SR, bem como a melhoria na prestacao dos 
cuidados, tendo em conta os diferentes componentes de SR definidos no Plano 
de Accao da CIPD. Dispomos de centros de saude nalguns concelhos do pais, 
nomeadamente na Praia, Tarrafal de Santiago e Mindelo, onde oferecemos 
servicos clinicos para jovens, homens e mulheres, mas e preciso alargar.    
 
BLOCO B: EFICACIA DOS PROGRAMAS EM MATERIA DA EDUCACAO 
PARA EQUIDADE E IGUALDADE DE GENERO.  
 
P.: Pode me falar dos programas de destaque da Verdefam? 
 R.: A VERDEFAM aposta em actividades de promocao da saude sexual e 
reprodutiva no bairro de Achada Grande Frente. Fazemos a despistagem 
voluntaria de VIH-sida e sessoes informativas sobre VIH/sida. A VERDEFAM 
tem sete Centros de Informacao e Servicos de Saude Sexual Reprodutiva 
(CINSAUDE) para atendimento a populacao em geral. Os CINSAUDE estao 
localizados na Praia (Varzea e Achada Santo Antonio), no Mindelo, no Tarrafal, 
na Ribeira Grande, no Fogo e no Sal. Oferecemos os seguintes servicos: 
Informacao/Formacao, Aconselhamento, Atendimento individual e de grupo em 
materia de Saude Sexual e Reprodutiva, Planeamento Familiar com 
distribuicao de metodos contraceptivos modernos, Testes de Gravidez, Teste 
rapido VIH, Prevencao e Tratamento de algumas IST, Consultas de Clinica 
Geral, Ginecologia, Obstetricia, Psicologia e Exames complementares de 
Ecografia e de colposcop. Temos ainda tem ainda uma clinica movel de Saude 
Reprodutiva, que presta servicos gratuitos em algumas comunidades 
identificadas e tratando grupos especificos, nomeadamente as profissionais do 
sexo e usuarios de drogas. Como associacao sem fins lucrativos, com 
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reconhecida experiencia em Cabo Verde no campo da saude sexual e 
reprodutiva, temos como objectivo promover os direitos da familia cabo-
verdiana, tendo em vista a sua valorizacao e defesa como celula basica da 
sociedade e o espaco essencial para a completa realizacao da pessoa 
humana, tendo especialmente em conta a saude sexual e reprodutiva. Os 
nossos programas sao destinados para o cumprimento desse objectivo.  
 
P.: Em seu entender, que programas tem sido melhor sucedidos. Porque?  
R.: Conquistas sao muitas bem como muito resta muito por fazer. Ao longo da 
sua existencia tem conseguido alcancar os seus objectivos nos dominios da 
Saude, Educacao e Direitos nas areas da Sexualidade e Planeamento Familiar, 
e de acordo com os seus Estatutos, "ajudar as pessoas a fazerem escolhas 
livres e responsaveis na sua vida sexual e reprodutiva", gracas ao trabalho dos 
voluntarios e dos parceiros nacionais e internacionais. A VerdeFam recebeu 
uma comunicacao oficial Sr. Director Geral da  (IPPF) Federacao Internacional 
para o Planeamento Familiar, em como fomos acreditados no dia 11 de Maio 
de 2014, passando a ser membro de pleno direito desta Federacao o que 
representa mais um marco historico e que reflecte, com a certeza, o dever 
cumprido expresso pelas inumeras realizacoes e conquistas alcancadas desde 
a sua fundacao em 1995. Conquistas que foram possiveis gracas ao trabalho, 
dedicacao e comprometimento de todos os seus membros, colaboradores, 
parceiros nacionais e internacionais. Tambem devido aos grandes 
investimentos a nivel da operacionalizacao, manutencao, ampliacao e o 
compromisso de oferecer a seus usuario a prestacao de servicos de qualidade 
em materia de Saude Sexual e Reprodutiva. As conquistas alcancadas pela 
VerdeFam, permitem manifestar a certeza de que estamos prontos para 
enfrentar desafios e consolidar o modelo de gestao operacional com foco no 
atendimento, incorporando novas praticas a prestacao de servicos aos usuarios 
em nossas clinicas, aperfeicoando o processo de qualificacao e capacitacao 
das pessoas e optimizando a actuacao no monitoramento e gestao de 
projectos, programas, actividades educativas e informativas, sempre com o 
objectivo da melhoria continua da nossa actuacao e compromisso com a saude 
sexual e reprodutiva. Com postos clinicos moveis a VerdFam tem trabalhado 
intensamente no programa da VIH/SIDA e Doencas sexualmente 
transmissiveis dando grande atencao aos profissionais de sexo. Tem sido uma 
tarefa dificil, muito complexa mas com resultados, sobretudo ao nivel da 
informacao e sensibilizacao. A intervencao passa para a formacao de agentes 
de terreno com competencias para actuar junto dos grupos de risco. HIV e uma 
epidemia concentrada com baixa indice e esses grupos merecem uma tencao 
especial evitando-se a lastracao. A ideia e munir os grupos de competencias 
para controlar os riscos associados a profissoes de riscos. Um ganho objectivo 
e o interesse crescente da sociedade pelas questoes de SSR que incluem o 
planeamento familiar, a saude materna, o aborto, as Infeccoes Sexualmente 
Transmissiveis, "IST's", VIH, prevencao e cuidados.  
 
BLOCO C : PERCEPCAO SOBRE ARTICULACAO  240 DE POLITICAS 
PUBLICAS E PRIVADAS NA INSERCAO SOCIO- ECONOMICA DA MULHER 
CABO-VERDIANA.  
p.: Na sua opiniao, ate que ponto sao desejaveis parcerias entre o governo e 
as ONG, inclusive a que dirige, na definicao e implementacao dos programas, 
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politicas e accoes que visam a insercao socio-economica e cultural da mulher 
cabo-verdiana, em plena igualdade com os homens?  
R.: Parceiros sao todos aqueles que tem como foco a melhoraia da qualidade 
das familias. No cumprimento da nossa missao, conta com importantes 
parceiros estrategicos dentro e fora do pais, sendo o IPPF (Federacao 
Internacional para o Planeamento Familiar) o seu principal parceiro externo. A 
nivel nacional, o Ministerio da Saude figura como o seu princial parceiro, com o 
qual trabalha em estreita articulacao. Outros organismos como o  CCSSIDA, o 
ICIEG, as Camaras Municipais, as Escolas Secundarias, Universidades,  a 
Plataforma das ONGs, a OMCV, a MORABI, a Cruz Vermelha de Cabo Verde,  
de entre outras, organizacoes. Para o sucesso da sua accao concorrem, 
igualmente, as relacoes internacionais como a UNICEF, a OMS, o UNFPA, a 
GTZ,a ENDA Sante e a Cooperacao Luxemburguesa.  
 
BLOCO D: PERSPECTIVAS FUTURAS.  
P.: Que perspectivas a OMCV tem para o futuro?  
R.: Sair mais do gabinete e chegar bem mais perto dos jovens  
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3.4.Entrevistas ICIEG 
Entrevista Presidente do ICIEG 

 
 
Enquadramento da entrevista 
 
 
 

 
. Os grandes objectivos 
. A pertinência da entrevista  
. A importância das informações para o estudo 
. Porquê a escolha do  ICIEG 
. Os assuntos que norteiam a entrevista 
 

1.Valor social da mulher  
Em Cabo Verde 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

R.1. Agradeço a preferência por um tema tão actual e 
pertinente e por se ter escolhido o ICIEG para falar de um 
assunto tão importante e que hoje a perspectiva em relação 
à mulher é vista em uma outra óptica. Se antes se via a 
mulher na perspectiva de inclusão, hoje a questão é outra. 
Ela já está inclusa, já está (…) a perspectiva que hoje se tem 
da mulher ela é tida autora do desenvolvimento. Assim o 
nosso papel é apoia-la em estratégias que beneficiam 
homens e mulheres, uns e outros de acordo com as 
necessidades. Aliás, o ICIEG se tem preocupado com um 
trabalho de transversalização da abordagem de género, que 
é uma questão que podemos falar mais tarde, que é uma 
forma de divulgação da abordagem de género e de 
igualdade de género ao nível sectorial, porque achamos que 
educando e falando de género ao níveis dos sectores 
públicos e privados, numa perspectiva de divulgação né e 
daquilo que é a abordagem de género a nível dos diferentes 
sectores. Mais para frente podemos falar disso, porque nós 
também queremos apostar na questão educação não formal 
através da actuação por parte dos sectores, nesta 
perspectiva da adopção deste nível de género, desde a 
participação até a implementação dos projectos.  
Bom, relativamente ao papel social da mulher, desde sempre 
ela teve um grande valor na sociedade caboverdiana, a 
historia nos diz, alias há um contra-senso quando se diz que 
hoje a sociedade está a perder porque a mulher saiu.. (não 
sei se pode assistir a entrevista de ontem na televisão) em 
que se disse, que as crises a delinquência e a violência que 
hoje existe são porque a mulher saiu para trabalhar. Não, a 
mulher sempre saiu para trabalhar, a mulher sempre 
trabalhou, sempre trabalhou fora. A mulher teve um papel 
preponderante na educação, não só na educação dos filhos 
e da família mas teve também um papel preponderante 
sempre na economia do país. Portanto sempre teve um 
papel preponderante, desde o tempo da escravatura, teve o 
papel de …a mulher sempre trabalhou, trabalhou fora de 
casa, sempre contribuiu, e a mulher em Cabo verde sempre 
teve de articular os dois mundos, estes dois mundos, o 
privado e o público, em outras perfomance, digamos assim. 
Se no tempo da escravatura e da colonização a mulher saia 
para o público, trabalhava extra-privado , ou seja trabalhava 
para servir ao senhor, né…hoje ela sai em um outro 
contexto. Portanto, nós no ICIEG, estamos a trabalhar nessa 
de estudar um pouco e passar as ideias de que a mulher em 
Cabo Verde nunca esteve só no privado e passar esta ideia 
… combater a ideia que hoje é que a mulher sai para o 
público. Se vermos a nossa história vemos que sempre a 
mulher trabalhou no espaço privado, mas sempre saiu, 
sempre trabalhou fora, para além do trabalho doméstico que 
fazia sempre teve um trabalho extra para, para…mesmo 
para ajudar na economia. As mulheres sempre foram 
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2.Esse papel social com a 
emigração teve uma maior 
expressão. O que acha? 

costureiras, trabalharam na agricultura, trabalharam como 
empregadas domésticas, na casa de outras pessoas, buscar 
água, lenha e sempre conciliando isso com a educação, com 
a família em casa. Portanto, nós consideramos que ela tem 
um papel importante, sempre teve, sempre teve, 
importantíssimo ao longo de todos os anos, ao longo de 
todos os contextos, sempre adaptado, sempre ligado a um 
contexto, ela teve um papel muito importante ao nível social 
e económico. 
 
R.2. Esse papel social com a emigração teve uma maior 
expressão. Com certeza! Diga isso, eu! Diga isso, eu! Com a 
emigração esse papel teve duas vertentes. As que ficaram e 
as que foram trabalhar. E as que ficaram ficam com 
incumbência de assegurar a família e quando se diz a família 
não é só dos filhos, é do pai, dos filhos de sustentar ou 
ajudar no sustento dos pais, dos avós, do marido, dos tios 
dos primos. Eu sou descendente de uma família da Boavista 
e lá tem a prática das mulheres emigrarem, lá as mulheres é 
que emigraram diferentes de Santiago que os homens é que 
emigram, lá as mulheres emigram e tem a responsabilidade 
de ajudar no sustento das famílias alargadas, não só a 
família pai e filhos, mas também, primos, sobrinhos, 
cunhados, afilhados, irmãos. Ela tem, portanto, essa 
responsabilidade de quando sair sustentar a família. Quando 
cá fica ela tem também um papel preponderante na vida 
económica do país. 
 
 
  

3.Obrigada por ouvir esta nova 
abordagem do papel social da 
mulher. 

3.Sim, é importante esta nova abordagem… esta perspectiva 
histórica, conhecer melhor a nossa história e evitar 
abordagens enviesadas em que se ouve pessoas, como a 
que falou ontem na telivisão, que trabalham com a questão 
de género, com a questão da mulher, que tem 
responsabilidades sociais. Fico triste em ouvir dizer que a 
violência e delinquência que hoje temos na sociedade é 
porque as mulheres saíram para trabalhar. Fiquei triste, 
fiquei triste, pois eu não sabia que ela tinha esta concepção 
da mulher.   

3.A História explica tudo. 
A situação demanda que a 
mudança de mentalidade 
passe pela educação. Mas só 
a escola não chega. É 
necessário um trabalho 
articulado entre várias 
instituições. O que acha disso? 

 3.Com certeza…com certeza. Só a escola não chega. 
Temos procurado isso, fomos para o Ministério da 
Educação, confesso que não tivemos muito sucesso. Foi 
frustrante e foi triste. Digo assim, porque hoje quando falo de 
género não consigo falar sem emoção. Não consigo separar 
a Talina da Presidente do ICIEG: 
 
 
. 

4.Aí vem a minha próxima 
pergunta.  
Que percepção tem do papel 
da educação (formal, informal 
e não formal) para esta 
igualdade e equidade de 
género que nós almejamos e é 
necessária? 
 
 

4.O que nós queremos a nível de equidade e igualdade de 
género passa pelo forte envolvimento da educação Olha, 
nós fizemos uma avaliação do PNIEG e os resultados 
foram…onde tivemos mais sucesso foi a nível da saúde, da 
VGB e da educação nem tanto, e que é triste, muito triste 
porque fez-se muito, começou-se muito bem. Conseguimos 
em 2003 quando fizemos o Relatório os Objectivos do 
Milénio já tinha conseguido os indicadores que se exigia na 
época a nível do género, ou seja a paridade ao nível da 
educação primária e secundária. Só que hoje temos dados 
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que nos alerta que afinal as estratégias que o país está 
adoptar não estão a contribuir para esta igualdade. Porquê? 
Porque nós deparamos que no fim do secundário, já 
começamos com um desequilíbrio. Neste momento temos 
mais meninas que os rapazes no ensino secundário, ou seja 
todo o investimento, todo o trabalho feito para 
empoderamento das meninas para compensar a sua 
exclusão nos anos anteriores, nas décadas anteriores em 
que as meninas não iam, todo este trabalho está em 
desequilíbrio porque agora corre-se o risco de termos fortes 
riscos com os rapazes. Aliás esta é uma forte mensagem, é 
um alerta que estamos a fazer no MED, mas que achamos 
que a metodologia, as estratégias utilizadas para tratar esta 
alerta não tem sido eficaz. Temos estado constantemente a 
alertar o MED e os responsáveis pelas políticas educativas 
nesta área, para ver o que podemos fazer conjuntamente 
para colmatar este desequilíbrio. Quando lhe digo também 
que fico frustrada é porque o MED não nos concedeu 
grandes espaços, não se estabeleceu estratégias, apesar da 
nossa insistência para a área da educação. Digo estratégias 
no sentido da igualdade de género. Lembro-me Nós 
insistimos a quando se introduziu a disciplina dos Direitos 
Humanos que se tivesse também uma disciplina de género 
que abordasse essa temática e não conseguimos e nós 
insistimos no âmbito. Nós fazemos parte do Comité Nacional 
dos Comissários dos Direitos Humanos e nós estamos lá e 
nós estivemos junto deste organismo para inclusão desta 
disciplina, insistindo para a necessidade da introdução da 
temática género nos curricula e houve sempre uma 
resistência. E hoje o que torna a frustração menos forte, é 
talvez que as pessoas não saibam, não conhecem bem o 
que é isso. Hoje muitas pessoas falam, há uma exigência 
internacional de introdução sobre as questões de género 
mas ainda há uma falta de noção o que é género e isto nos 
preocupa também. Porque isso também porque isso seja 
também uma quota-parte da culpa nossa, por não nos 
termos estabelecido estratégias que mais e melhor 
informassem a pessoas e nos estamos a insistir nisso. As 
pessoas falam muito porque é uma exigência, porque esta 
na voga, mas falta saber quais os benefícios falta saber o 
que se fala quando se falta na igualdade e equidade género 
de género…quais os benefícios. Nós acreditamos que não 
tivemos sucesso ao nível da educação não porque as 
pessoas não quiseram, mas por falta de informações e 
conhecimentos mais a fundo sobre s questões de género. 
Digo isto, devido o experiências que tivemos tido a nível da 
transversalização das questões de género. Nós fizemos 
duas actividades a nível do Ministério das Finanças e 
registamos com muita satisfação que as pessoas que não 
sabiam nada as ou que diziam saber e não sabiam, ou 
falavam de género e ou que no diagnóstico inicial disseram 
que sabiam mas que depois verificamos que não sabiam, e 
no final o que registamos, com satisfação, foi a forma como 
que se aderiram a formação e mesmo a participação … e os 
resultados da avaliação chegou-se a conclusão que as 
pessoas muitas vezes não aderem não priorizam, não 
porque não querem, mas por falta de interesse devido ao 
desconhecimento. educação primária e secundária. Só que 
hoje temos dados que nos alerta que afinal as estratégias 
que o país está adoptar não estão a contribuir para esta 
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5.. Mas, muitas vezes, o 
interesse tem a ver com a falta 
de informação, porque as 

igualdade. Porquê? Porque nós deparamos que no fim do 
secundário, já começamos com um desequilíbrio. Neste 
momento temos mais meninas que os rapazes no ensino 
secundário, ou seja todo o investimento, todo o trabalho feito 
para empoderamento das meninas para compensar a sua 
exclusão nos anos anteriores, nas décadas anteriores em 
que as meninas não iam, todo este trabalho está em 
desequilíbrio porque agora corre-se o risco de termos fortes 
riscos com os rapazes. Aliás esta é uma forte mensagem, é 
um alerta que estamos a fazer no MED, mas que achamos 
que a metodologia, as estratégias utilizadas para tratar esta 
alerta não tem sido eficaz. Temos estado constantemente a 
alertar o MED e os responsáveis pelas políticas educativas 
nesta área, para ver o que podemos fazer conjuntamente 
para colmatar este desequilíbrio. Quando lhe digo também 
que fico frustrada é porque o MED não nos concedeu 
grandes espaços, não se estabeleceu estratégias, apesar da 
nossa insistência para a área da educação. Digo estratégias 
no sentido da igualdade de género. Lembro-me Nós 
insistimos a quando se introduziu a disciplina dos Direitos 
Humanos que se tivesse também uma disciplina de género 
que abordasse essa temática e não conseguimos e nós 
insistimos no âmbito. Nós fazemos parte do Comité Nacional 
dos Comissários dos Direitos Humanos e nós estamos lá e 
nós estivemos junto deste organismo para inclusão desta 
disciplina, insistindo para a necessidade da introdução da 
temática género nos curricula e houve sempre uma 
resistência. E hoje o que torna a frustração menos forte, é 
talvez que as pessoas não saibam, não conhecem bem o 
que é isso. Hoje muitas pessoas falam, há uma exigência 
internacional de introdução sobre as questões de género 
mas ainda há uma falta de noção o que é género e isto nos 
preocupa também. Porque isso também porque isso seja 
também uma quota-parte da culpa nossa, por não nos 
termos estabelecido estratégias que mais e melhor 
informassem a pessoas e nos estamos a insistir nisso. As 
pessoas falam muito porque é uma exigência, porque esta 
na voga, mas falta saber quais os benefícios falta saber o 
que se fala quando se falta na igualdade e equidade género 
de género…quais os benefícios. Nós acreditamos que não 
tivemos sucesso ao nível da educação não porque as 
pessoas não quiseram, mas por falta de informações e 
conhecimentos mais a fundo sobre s questões de género. 
Digo isto, devido o experiências que tivemos tido a nível da 
transversalização das questões de género. Nós fizemos 
duas actividades a nível do Ministério das Finanças e 
registamos com muita satisfação que as pessoas que não 
sabiam nada as ou que diziam saber e não sabiam, ou 
falavam de género e ou que no diagnóstico inicial disseram 
que sabiam mas que depois verificamos que não sabiam, e 
no final o que registamos, com satisfação, foi a forma como 
que se aderiram a formação e mesmo a participação … e os 
resultados da avaliação chegou-se a conclusão que as 
pessoas muitas vezes não aderem não priorizam, não 
porque não querem, mas por falta de interesse devido ao 
desconhecimento. 
 
5.Com certeza. Isto é que nós estamos a constatar e nos 
está a apontar para a adopção de outras estratégias, ou seja 
apostar mais nas informações. Sim! Com os professores 
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pessoas não estão 
devidamente informadas. Será 
isso? 
 
 
 
 
 
 
6. Julgo, que apesar dos bons 
resultados nos outros 
sectores, no sector da 
Educação vale a pena 
continuar a insistir porque a 
educação, com a educação a 
mudança é ela é mais rica. 
 
Sei que têm insistido e que 
muito já se fez mas é preciso 
mais. Está uma revisão 
curricular em curso e eu estive 
envolvida na elaboração dos 
programas de Educação para 
Cidadania e Ciência 
Integradas. Recebeu-se 
orientação do ICIEG para 
integração da temática género 
nos programas. Foi 
introduzido. Também os 
programas foram analisados 
por vós e recebemos o parecer 
e isto aconteceu ao nível de 
todos os programas. Os novos 
manuais também já trazem 
temáticas de género. 
 
 
 
6.Os programas que o ICIEG 
tem veiculado através da 
comunicação social sobre a 
violência baseada no género 
valem para muitas formações, 
porque tem um público 
alargado a todas as idades, 
todas as classes sociais. Por 
exemplo a do Zito que bate na 
mulher. 
 
 
 
 
 
 
 

formados sobretudo. Porque não basta só ter nos manuais, 
porque a criança vai ler e pode não entender. O problema é 
ter pessoas que acreditam. Isto porque ao longo dos anos a 
trabalhar na questão de género pude ver que a questão de 
género, ela é diferente de qualquer outra formação porque 
ela perpassa por uma mudança pessoal, mudança de 
atitudes das mentalidades. Esta formação tem de ser uma 
educação formal, mas também, tem de ser e estamos a 
apostar nisso, terá de ser uma educação transversal. Muito 
bem que seja feita nas salas de aula, mas que a 
comunicação social passe a fazer isso, que a comunicação 
social tenha esta função divulgadora das informações, mas 
também esta faceta formadora e educadora. Estamos a 
apostar nisso e estamos a trabalhar num programa que é 
Um Minuto Mais Género que vai na lógica de Um Minuto de 
Cidadania para que tenhamos mensagem frequente, não é! 
Uma mensagem constante e frequente de forma que a 
educação formal e informal se faça de forma articulada de 
lado a lado. Assim formações ao nível das comunidade 
como a que estamos a fazer ao nível do laco branco, que é 
um a rede de homens no combate á violência e na promoção 
da igualdade e que está a dar grandes frutos. Por exemplo, 
Trabalhar ao nível das comunidades com os líderes 
comunitários, o Laço Branco está a trabalhar a nível das 
escolas das EOS e que articula estas formações com as 
comunidades e que articula as formações com as 
comunidades. Estamos a tentar fazer este trabalho também 
transversal para que quando a pessoa saia das salas de 
aula e das salas de formação sobre as temáticas de género, 
tenham também um mundo exterior que lhe fornece as 
informações que vão de encontro com o que ela aprendeu 
na sala. Porque o que deparamos é que nós fazemos boas 
formações, temos bons módulos, mas quando a pessoa sai 
o que tem lá fora é completamente diferente. 
 
 
 
 
6.Sim, sim. Com certeza. Temos esta noção clara e 
queremos fazer isso. O programa de que está falar não é do 
ICIEG é da UCRE. Dá-nos satisfação de igual forma porque 
as outras instituições estão fazer campanhas em matéria de 
género. Dá-nos tranquilidade saber que estamos 
caminhando para a mesma direcção. Estamos também a 
apostar no currículo da comunicação social que é uma área 
que também estamos a apostar a nível de acções pontuais. 
Nós fazemos sempre publicitação de mensagens em épocas 
e em contextos específicos, mas o que estamos a planejar é 
ter um trabalho com a comunicação social que seja contínuo 
e que seja constante. Como disse e disse bem, ao nível da 
mudança de mentalidades não basta a formação ao nível da 
sala de aula, tem de ser algo que fique que fique martelando, 
martelar martelar, que a pessoa oiça, oiça, oiça até que 
mude. 
  

 
7.Que mensagem o ICIEG 
pretende veicular com o  
programa de abordagem 
género intersectorial? 

 
7.Quando falamos de género, tentamos passar uma 
mensagem de justiça, oportunidade para todos, somos 
iguais, mas diferentes, temos as nossas necessidades 
específicas. Mas se planificarmos um mesmo bolo, mas se 
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Satisfaz-me imenso esta visão 
porque vai de encontro com 
visão aristotélica de justiça. 
 
 
Quando se fala da equidade 
de género, o que os homens 
muitas vezes pensam é que se 
trata de igualdade, Esta 
situação não intimida para 
uma maior abertura e um 
maior reconhecimento da 
necessidade da equidade de 
género? 
 
 
 
Exige sensibilidade e formação 
dos que se ocupam da 
planificação …  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dividirmos um bolo, tendo em conta as necessidades de 
cada um, não é necessário que todos comam uma fatia de 
bolo. Alguns podem comer uma fatia, outros dois, uma e 
meia e se respeitarmos as necessidades de cada um com 
um bolo, nós satisfazemos as necessidades de todos. Esta é 
a minha visão, é visão do ICIEG.  
 
Temos de passar a mensagem que existe espaço para todos 
Uns precisam de mais do que outros e outros nem tanto. 
Planificar antes e ter isto em mente de que existem alguns 
com mais e outros com menos e, ainda, outros que não 
tiveram a oportunidade …aliás, termos a capacidade de 
olharmos com olhos diferentes para que possamos atingir 
todos e todos possam ser felizes e que todos participem, 
sim, no desenvolvimento do país. É esta a mensagem básica 
que passamos da igualdade de género e a participação de 
todos para que todos possam usufruir. Esta é a mensagem 
básica. Porque as pessoas pensam que quando se fala de 
igualdade de género implica mais dinheiro, mais custos, e 
isto reparamos na altura quando se fez acções para 
elaboração dos últimos orçamentos. Há! Nós não temos 
dinheiro para estas actividades de coisas de género! E 
respondemos: Não precisa de dinheiro! Vamos fazer com o 
que temos! Vamos melhor planificar com o que temos para 
que todos possam usufruir desta planificação e não tem 
pessoas que ficam de fora. Ao fazer a planificação há que 
considerar os dados que existem para que todos 
participem…Há vontade de participar e a vontade melhor 
acontece quando se sabe que se beneficia da planificação. 
Nós estamos com um projecto de trabalhar com o Ministério 
das Finanças na questão do orçamento porque tudo 
perpassa por ai. Estamos a fazer muito, mas enquanto não 
tivermos uma orçamentação baseada no género. Fez-se 
várias actividades mas não estiveram orçamentadas. E 
quanto é assim, faz-se actividades pontuais em função dos 
financiamentos, o que é bem diferente quando existe uma 
orçamentação. Por exemplo, no orçamento geral do Estado 
não existe um orçamento específico a não ser o orçamento 
do ICIEG, não temos uma orçamentação transversal que 
abarca todos os sectores com esta perspectiva. Ou seja, é 
um trabalho que estamos a fazer agora. À luz dos projectos, 
não se tem esta percepção, tudo é feito de forma neutro. Há 
um montante global, tem-se projecto não se diz para quem, 
ou seja é para população, mas a população é diversificada! 
Não há esta preocupação…mas leva um pouquinho de mais 
tempo sim mas os benefícios são outros. Os benefícios são 
outros, nê! Nos neste momento tivemos uma experiencia 
com o Ministério das Finanças ao nível do sistema de 
seguimento e avaliação nacional que está a implementar e 
que implica a inclusão de todos os projectos sectoriais no 
Sistema de Avaliação e Seguimento SIGOF. Só que lá que 
tem campos para preencher e nós verificamos que os 
campos referentes a homem e mulher eram campos que não 
eram obrigatórios serem preenchidos nê…e aí tudo o que se 
refere a planificação com focos de género se tem campos 
que diz quantos homens e quantas mulheres e que 
beneficiarão dos projectos, se tem campos que noa são 
obrigatórios preencher e estes não são preenchidos como e 
que eu vou saber que essa população ou que os homens e 
as mulheres beneficiaram-se desse projecto ou que esse 
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8.É uma pena que muitas 
vezes os orçamentos são 
feitos de moda mecanizada, 
ou então pensam que tudo não 
passa de modismo. Que 
género é uma moda… 

projecto teve o seu processo de execução, teve o seu 
processo de eficácia ao nível dos resultados, pois isto é um 
trabalho que passa por um nível de sensibilização e que as 
pessoas (pausa) preocupam-se em fazer rápido mas (pausa) 
que leva um pouquinho de mais tempo. Mas, estas 
preocupações com os resultados no final serão óptimos e 
que isto perdurara mais tempo a nível de dados a nível de 
definição de novas estratégias em um momento temos de 
dedicar um pouquinho mais do nosso tempo. Mas a longo 
prazo isso trará… isto de sabermos que é um trabalhinho 
que nos ocupa um pouco mais do nosso tempo mas que a 
longo prazo isso trará uma mudança e nos poupará tempo. 
Aliás, isso nos restará tanto tempo, quer a nível do nosso 
próprio trabalho, quer a nível dos serviços. É uma pena que 
as pessoas fazem este trabalho de forma mecanizada. 
 
8.Exacto. É preocupante, pois as coisas não são assim. 
Ainda há muita coisa para fazer. É certo que nos ocupa mais 
tempo hoje, fazer um orçamento com a abordagem de 
género, mas os ganhos de amanhã são enormes. 
 
 
 
 
 

9.ICIEG ao longo do seu 
percurso mudou de nome de 
ICF para ICIEG. 
Enquanto promotora de 
equidade de género, do 
empoderamento 
socioeconómico e cultural, da 
mulher, como caracteriza o 
ICIEG desde o seu percurso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Alguma vez sentiram 
perante um deserto no vosso 
trabalho e objectivos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.O ICIEG ainda como condição feminina fez muito trabalho 
no sentido de igualdade e equidade de género, apesar de ter 
continuado a carregar o nome de ICF. 
 
O ICIEG já faz parte da minha vida, foi o meu primeiro 
trabalho desde 2002, que carrego como uma causa pessoal 
e muitas vezes é difícil separar a técnica da pessoa, são 
abraços, choros. Tudo isto passa quanto temos ganhos ou 
frustrações. Este trabalho passa muito para questões de 
mentalidade e nós aqui trabalhamos e estamos sempre 
atentas aos avanços. Estamos sempre a acompanhar e a 
comparar com o que se passa lá fora para sabermos como é 
que nós nos norteamos como é que norteamos as nossas 
acções. Eu digo isto porque o ICIEG, ao nível de promoção e 
igualdade, tem feito um trabalho valioso, um grande trabalho 
(pausa muito grande e risos) 
 
10.Confesso que quando chegamos cá, o ICIEG não tinha 
quadros superiores. Era a Senhora Madalena Tavares que 
estava à frente. Uma senhora que eu tenho um grande 
apreço porque aprendi muito com ela, uma senhora muito 
inteligente com uma força e muita garra. Tínhamos um 
orçamento de cinco mil contos do Orçamento Geral do 
Estado. Ela não tinha técnicos, conseguiu dois técnicos (eu e 
a Cláudia), conseguiu o financiamento de dois projectos nas 
Nações Unidas, mas é pena que a saúde não lhe deixou 
chegar aos objectivos. Ficamos no ICIEG, eu e a Cláudia e 
nós deparamos perante um susto, pois chegamos em 
Agosto de 2002 a Dona Madalena sentiu mal no fim do ano e 
nós, eu e Cláudia, dissemos e agora? O que fazemos? O 
que eu faço? Nós eramos duas técnicas recém-formadas e 
tratava-se de uma área com poucas pessoas dispostas a 
querer assumir. Foi assim, sentimos num deserto e valeu-
nos a força e crença nos propósitos. O ICIEG, com o 
orçamento e com a proposta que se oferecia na época para 
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11.O CIGEF está instalado no 
Campus da Universidade de 
Cabo Verde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Presidente nê! Portanto, foi para nós um momento decisivo 
e é por isso que eu digo que não consigo me afastar do 
ICIEG, porque eu tinha poucas informações sobre questões 
de género e tive de aprender muito, muito. Eu e a Cláudia 
fomos obrigadas a estudar, tínhamos a Plataforma de Beijing 
o CEDAW que recomendava a elaboração de uma Plano e 
Acção. Eu a Cláudia não sabíamos o que era um Plano de 
Acção, o que queriam, assim eu e ela liamos, liamos, 
liamos…Credo, nem tínhamos internet na altura. Em 2002 
nós não tínhamos acesso a internet. Foi uma procura de 
informação muito grande. Chegou em 2003 e tivemos um 
santo que caiu e nos apoiou muito que foi a Maritza Rosabal. 
Ela chegou através do OMD e foi contratada pelo PNUD e foi 
a partir dai que começamos a nortear. O ICIEG já tinha um 
plano mas não tinha estratégias, não estava bem 
orçamentado, não tinha as parcerias bem identificadas e 
delineadas. Não gosto de dizer que nos apoiou na 
elaboração do primeiro plano porque o ICIEG já tinha um 
plano de igualdade e equidade de género, mas o Segundo 
Plano de Igualdade de Género foi elaborado com a 
consultoria da Maritza Rosabal que nos veio alargar a visão 
e nos deu a possibilidade de remodelar e transformar o 
ICIEG nesta instituição que é hoje.  
 
Quando eu entrei no ICIEG, não tinha sede própria, não 
tinha técnicos nenhuns e só tinha presidente e os seus 
serviços administrativos. A partir daí foi uma luta enorme 
para ter sede própria, ganhar a visibilidade e ai a dicção do 
plano estratégico que foi feito muito participativo. 
Quinzenalmente recolhíamos todos os sectores para 
recolher os subsídios com as ONGs e outros sectores 
Tivemos de ganhar credibilidade interna porque o ICIF 
investia mais…não usufruía tanto…lembro-me que o ICF 
tinha um a biblioteca enorme, uma biblioteca riquíssima, 
valiosa em livros que servia não só ao pessoal do ICF, mas 
a outras entidades e quem usufruiu o máximo foi o pessoal 
das Nações Unidas. Hoje temos uma grande afluência das 
Escolas, dos alunos que vêm cá investigar e hoje dado a 
afluência e por causa do espaço nós transferimos a nossa 
biblioteca para o CIGEF (Centro de Investigação, Género e 
Família). Nós transferimos, pronto porque mudamos para um 
espaço nosso mas não tínhamos espaço para a biblioteca e 
nós doamos a nossa parte de livros para o CIGEF porque é 
lá que as pessoas, os estudantes fazem as suas pesquisas. 
 
11.Sim. O CIGEF faz parte da UNICV e está instalado no 
Campus da UNICV. Foi todo um trabalho que o ICIEG 
apostou e que tem surtido efeito, não no ritmo em que nós 
técnicos desejam, mas ao nível da conscientização das 
pessoas temos conseguido. Mesmo que as pessoas não 
saibam bem do que se trata, mas falam de género já nos dá 
alguma satisfação. Há muita investigação nessa área, há 
muito interesse nessa área a nível das instituições, das 
ONGs que tentem redimensionar toda a sua acção nesta 
perspectiva, a nível das escolas primárias, do ensino 
secundário, da sociedade em geral, há mais informação e a 
nossa preocupação é saber se esta informação está sendo 
bem apreendida e isto faz parte da nossa nova estratégia. 
Faz parte das nossas estratégias levar as que as pessoas 
saiba falar de género, saibam empregar género saibam 
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12.No campo da VGB em 
concordo que tenham tido um 
grande ganho pois os vossos 
programas tem contribuído 
para a desnaturalizar a 
Violência baseada no género, 
sobretudo de homem para a 
mulher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizar género não só pelo exigência internacional não por 
causa de modismo mas porque ela e sinonimo de 
desenvolvimento, e sinonimo de justiça e sinonimo de 
desenvolvimento de qualquer pais.  
 
Portanto, eu penso que o ICIEG tem feito um grande de 
trabalho com (pausa), a nível de quadro de pessoal, dos 
recursos do estado continuamos ainda com problemas de 
técnicos do quadro do pessoal. Nos recorremos a projectos, 
temos tidos bons projectos financiados, passamos ara uma 
época de 2005 a 2011, boa época, com bons projectos 
financiados alias estamos a viver hoje fruto das boas acções 
das boas estratégias que foram implementadas e que nos 
estão a permitir fazer o trabalho bem ou mal, quando digo 
mal quer dizer porque a nível de transversalização ainda não 
estamos a bater bem nesta tecla mas a satisfação que nos 
temos por exemplo e que quando temos uma lei que 
condena o crime da violência baseada no género e uma lei 
que muda todo o código legal é uma realidade que maior 
ganho nos proporcionou porque chegamos a conclusão que 
fizemos no ICIEG e que foi devidamente planificado surtiu 
efeito. Ou seja, a planificação é um dos motores dos 
sucessos do ICIEG. Desde que tivemos um plano que nos 
norteou as nossas acções nós conseguimos traçar os 
nossos caminhos alocar as nossas parcerias conseguimos 
chegar a um bom porto. 
 
12.Com certeza, com certeza. Quando eu digo que há mais 
conscientização há dez anos atrás dizia-se que entre homem 
e mudger ka ta metedo codjeres. Era uma frase que 
fartávamos de ouvir nas acções de sensibilização. Não sei 
quantos relatos que recebíamos que nas acções de 
formação que fazíamos os maridos chegavam e puxavam as 
mulheres das salas de formação. Mas isto era uma coisa 
corriqueira! Não era uma caso, era frequente. 
Ainda persiste a mentalidade que se for o homem bater na 
mulher aceita-se melhor se for por exemplo ao contrário. 
Aconteceu-me um episódio no banco em que vi uma moça  
me aproximei dela e disse-lhe olha eu sou do ICIEG, o meu 
numero de móvel  tal, o fixo e tal a morada, para qualquer 
acontecimento de maior contacta-me. A outra que estava do 
lado dela disse-lhe olha bem! É o ICIEG que esta ca! O 
ICIEG! Bem eu disse-lhes não associem o ICIEG com 
punição pelo amor de Deus! Mas isto já é um sinal que as 
pessoas sabem, conhecem o que ICIEG está a fazer nesta 
matéria. Há uma noção do que se trata e já é um ânimo 
grande. A mensagem está a passar. 
 
Entretanto, já estamos a passar a ideia de que o ICIEG, o 
VGB não deverão estar associados à ideia de punição. Nós 
criamos la lei, e ela é uma lei de promoção de igualdade de 
género e de uma mensagem. Ela prevê a punição porque há 
casos em que tem de ser mas ela é uma lei de promoção de 
igualdade de género, de informação de sensibilização de 
prevenção. A punição só surge quando é necessário. Temos 
andado a trabalhar nestes aspectos de mudança de 
mentalidade e de atitudes e o último é o aspecto de coacção 
e o que as pessoas estão a dar tanto realce e a própria 
comunicação social também esta a fazer isso e nós 
chamamos atenção para os outros aspectos importantes 
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13.Como e que vocês levam 
estas informações e 
formações as camadas com 
menos condições de acesso 
aos canais formais de 
informação? 
 
 
 
 

para não pensarem que esta lei é essencialmente punitiva 
porque nós queremos que têm a ideia que a lei é preventiva 
da violência e consiste na promoção da igualdade de 
género. Para não ficar com a ideia que esta lei ela e 
essencialmente punitiva. 
 
13.Nós investimos na prevenção através de acções de 
sensibilização, de formação, e informação. Como sabe as 
nossas parceiras têm sido as ONGs. Eu costumo dizer que 
se não fossem as ONGs o ICIEG não teria este 
protagonismo e visibilidade que ele hoje tem. São as ONGs 
que levam para o terreno as nossas políticas elas é que 
fazem toda a formação e informação local. Elas é que têm 
todo now how de transmitir na língua da população, na 
língua do público- alvo as mensagens.  
 
 
 

14.Falando dos aspectos 
menos conseguido do ICIEG, 
fiquei com a sensação que a 
transversalidade da 
abordagem de género é o 
menos conseguido. Sera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.Sim, sim em parte, em parte…eu diria que e o menos 
conseguido. E isto porque o ICIEG está em crescimento 
assim como todos os outros sectores estão em crescimento. 
O ICIEG faz parte deste conjunto que esta em crescimento. 
E tudo é uma questão de estratégia. O ICIEG não está fora 
desta mudança e estamos todos neste processo de 
crescimento. No passado adoptamos estratégias de criação 
de pontos focais ministeriais e antenas focais municipais 
eram as nossas antenas e ficaram com a responsabilidade 
da transversalização, mas isto não deu certo. Por causa da 
mobilidade de técnicos e porque essas pessoas não foram 
as que o ICIEG projectou que fossem pessoas com 
formação na área de género, que fossem técnicos 
superiores, e que tivesse algum poder de decisão a nível de 
planificação. Mas isso foi em 2003-2005 em que ainda se 
falava muito pouco de género e havia outras prioridades ao 
nível dos sectores, ainda não se via s coisas como são 
vistas neste momento essa estratégia que nos usamos não 
chegou a bom porto nem a nível municipal nem a nível dos 
serviços centrais., Neste moimento esmos a adoptar outras 
estratégias que e trabalhar a nível do governo central ao 
nível dos DGPOPS dos SIGOF de avaliação e seguimento 
para ver se trabalhamos dos projectos dos sectores chaves 
para ver se a nível de planificação todos os projectos tenham 
a perspectiva de género incluído. A nível da população em 
geral nos chegamos a conclusão que muitas das nossas 
campanhas não chegaram a 100% como nos queríamos e 
muitas vezes tem a ver com a linguagem que utilizamos, 
tivemos boas campanhas mas talvez a linguagem não foi 
apropriada ao público. Por exemplo, nos fizemos uma 
campanha sobre a VGB mas quando se falou bater com a 
coração e a população não entendeu. Mas mesmo assim 
uma grande parte entendeu mas o que nos interessa é que 
todos entendam. Mas a campanha do câncer da mama teve 
efeitos estrondosos. Digo que a mensagem chegou a todos, 
a mensagem chegou porque o INE fez o inquérito que 
introduziu no inquérito como é que as pessoas tinham 
apreendido a mensagem do conhecer da mama e os dados 
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do inquérito dizem que 98% das mulheres apreenderam as 
campanhas e já faziam o toque dos seios e uma camada 
diversificada. Portanto nós tivemos boas estratégias em 
alguns momentos e digo que nas estratégias de 
transversalização é que tivemos fraquezas. O ICIEG tem 
sido um grande laboratório e nós às vezes ficamos aqui até 
as 7:00 h e a brincar dizemos. Nós temos de sair porque 
estamos gastar luz e água. (risos!) 
 
 

15.Um dos blocos da nossa 
conversa que eu queria 
abordar tem a ver com a 
articulação políticas públicas e 
privadas e estou a ver que o 
ICIEG tem tido com as ONGs 
uma articulação boa e 
produtiva. É certo isso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.Eu gostaria de poder 
analisar um protocolo 
qualquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.Trabalham com todas as 
ONGs que tem enfoque nas 
mulheres? 
 
 
 
 
 
 

15.Sim, é uma articulação boa, muito boa. As ONGs têm 
sido o braço direito do ICIEG. Digamos, assim, que as ONGs 
têm sido tentáculos do ICIEG. Porque o ICIEG tem sede 
única, não temos descentralização. Não temos sedes em 
outras ilhas, nem em outros concelhos. A estratégia é muito 
boa, óptima, é o que nós temos seguido e que nos tem 
permitido chegar a todos os concelhos, a todo o Cabo Verde 
e a estratégia de criação de redes. Aliás temos uma rede Sol 
que é uma rede de atendimento às vítimas que é 
institucional, que faz este trabalho de atendimento às vítimas 
que também faz este trabalho de seguimento das acções do 
ICIEG no terreno. E também através das ONGs temos 
conseguido divulgar as nossas acções por todo o Cabo 
Verde. Tem sido uma forte aliada e essas parcerias têm sido 
feito com base em protocolos em que apresentam e 
servimos das estratégias do ICIEG e do Planos de acção 
das ONGs há um protocolo anual em que trimestral em tem 
de nos dar o feedback como e que esta a implementar as 
actividades e os resultados. Saber como é que estão a 
executar o orçamento e nós fazemos o seguimento. 
 
16.Com certeza. Nós disponibilizamos. Temos protocolos 
com as ONGs e esqueci-me de dizer que a nível da 
transversalização, que temos também um grande trabalho 
com as autarquias. Como deve saber a câmara do Paul 
ganhou o prémio internacional no âmbito do orçamento 
participativo baseado no género em que com a nossa 
parceria fizeram o plano de igualdade municipal que toda a 
actuação, que seguindo o relato da Presidente da Camara 
toda actuação a nível dos projecto saiu o plano o que nos da 
uma grande satisfação porque afinal e um projecto piloto d 
referencia que nos permitiu divulgar esta experiencia para 
outras camaras que também aderiram e hoje temos o plano 
da camara da Praia que esta sendo implementado, temos o 
plano de santa Catarina que terminou há quatro cinco meses 
e estamos em curso a elaboração do plano de órgãos. 
Portanto, e estratégia da transversalização através dos 
municípios, e nós podemos estar presentes em todos, assim 
as ferramentas estarão com certeza de acordo com estas 
estratégias. 
 
17. Nós trabalhamos com a OMCV, a MORABI e a VerdFam 
para a parte da saúde, com ACCVE que é uma associação 
rural da Cidade Velha que é dirigida por Dona Alice 
Mascarenhas. Também trabalhamos com varias associações 
comunitárias, por exemplo, a associação de Sta. Cruz que é 
associação de Catchás que não trabalha especificamente 
com mulheres, mas que trabalha com o desenvolvimento na 
perspectiva de género, com a RAMOA que  é rede da 
Renascença  das Mulheres  Ocidentais que é dirigida pela 
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18.Articulação com o privado, 
aliás público e privado é algo 
que já está amadurecido? O 
que pensa? 
 
 
 
 
 
 
 
19.Se bem entendi foi um 
privado que contactou o 
público e não o contrario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.E com as ONG, as 
parcerias ficam presas ao 
financiamento por parte do 
ICIEG? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dona Zezinha Chantre. Mas, assim, com protocolos mais 
antigos são as três. Mas trabalhamos também com  AJOC, 
aliás faz parte da rede assim e  essas com as quais temos 
um protocolo que já faz parte da família do ICIEG . 

 
18.O privado ainda é muito complicado. Muito complicado. 
Neste momento estamos a trabalhar com o CV TELECOM 
que nos contactou, solicitando-nos o que podemos trabalhar 
em parceria e nós rapidamente acolhemos a solicitação e 
neste momento estamos a trabalhar o plano de igualdade 
para a empresa. Temos uma técnica lá que está a preparar 
todo o trabalho e estamos a fazer isso para que 
CVTELECOM tenha o seu plano de igualdade para a 
empresa. Acredito que a partir dai haja esta articulação e 
que o projecto em Junho seja um projecto piloto para este 
trabalho ao nível do privado.   
 
19.A relação pública e privado é complexa. Digo que é 
complicado porque são logicas diferentes é, ainda, 
associado muito a ideia de que a produção e o lucro são 
outros extremos de igualdade de género. A nossa intenção 
ao entrar neste espaço, é o que fizemos com o público isto é 
mostrar que não e preciso gastar mais dinheiro para uma 
estratégia de abordagem de géneros, não é preciso gastar 
mais recurso humanos mas e aproveitar o que nós temos 
mas e aproveitar bem aproveitado para melhoramos o nosso 
trabalho. Aqui, numa reunião com o Director dos recursos da 
CVTELECOM nós perguntamos: Sabe quem utiliza mais o 
serviço das mensagens? Responderam: Não sabemos mas 
ai retorquimos: Pois é, deviam saber, qual o publico que 
mais utiliza mensagens se são homens ou mulheres para 
que a partir desta informação se criasse uma mensagem 
especifica para esse publico, quer seja homem ou mulher. 
Imagina tu com uma mensagem específica para o público-
alvo que utiliza que vantagens isto poderá trazer? E ai 
ficaram todos interessados. No início foi complicado mas nos 
conseguimos e em Junho já estaremos com tudo apostos 
para que implementem o Plano deles e que tenham sucesso. 
Assim, sendo um piloto e tenha sucesso, possamos divulgar 
e tentar convencer outras empresas a fazer os seus planos 
com a abordagem género. 
 
20.Não …muito ao contrário. Hoje as ONGs têm autonomia 
financeira. São muito dinâmicas. Até porque as ONGs em 
Cabo Verde estão cada vez mais independentes. As ONGs 
estão muito dinâmicas e têm estado a mobilizar os próprios 
fundos. E estão em todos as ilhas. Estão com projectos 
financiados, estão com acções, têm corpo técnico que 
trabalha e trabalham independentemente do governo. Eu 
penso que hoje chegamos a uma fase em que as ONGs são 
independentes. E tem credibilidade nacional e internacional. 
Trabalham com fundos internacionais que financiam uma 
grande parte de acções. A relação que nos temos 
financiamos acções de formação e de sensibilização pela 
capacidade que tem de implementar e de tratar com quem 
está no terreno a , pois o ICIEG pelas competências que tem 
de elaboração de politicas ainda e também porque não tem 
um staf suficiente no terreno para implementar optou por 
essa metodologia. E também que permite ao mesmo tempo 
trabalhar a questão da transversalização. Eu costumo dizer 
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21.Que futuro para o ICIEG. 
Quais as perspectivas para um 
médio e longo prazo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.Muita obrigada por ter 
permitido esta conversa que 
será certamente de grande 
contribuição para a tese. 
 
 
 
 

que o facto do ICIEG noa ter delegações nos impede muitas 
vezes de ter alguns ganhos mas por lado permite-nos 
trabalhar a transversalização. Ao trabalhar em rede e em 
estabelecer pontos focais nos todos ganhamos a 
responsabilidade para a questão da promoção de igualdade 
e equidade de género pelos parceiros de género os. Apesar 
de nos estamos de coordenar elas tem também a obrigação 
pela parte que lhe estoca de trabalhar de implementar no 
terreno acções que visa a igualdade. Pelo facto de nos não 
termos delegações nos concelhos  nos permitiu também em 
grande parte transversalizar a abordagem de género. 
Passando também a responsabilidade as instituições de 
fazerem a parte que lhes toca. 
 
(Risos de ambos os dialogantes). Hum! Bom um grande 
objectivo é que consiga garantir a transversalidade quiçá não 
existir a necessidade de ter o ICIEG , isto e um sonho 
utópico. O grande objectivo e transversalização para que 
consigamos ter a igualdade para que consigamos 
instituições com planos feitos que fizessem a 
transversalização e género e que fossem independentes. 
Agora somos coordenadores, executores, implementadores 
e isso não e o ideal. E a política o desenho, aliás os nossos 
estatutários diz que somos uma instituição que cria politicas 
para igualdade e que talvez tenha um papel de observador 
para implementação dessas políticas.  
 
21.Ainda continuamos a perspectiva de divulgar as politicas 
inclusive temos um site e estamos a criar um observatório de 
género que vais sair, gostaria de lhe convidar para assistir o 
primeiro observatório de género que vamos ter que vão nos 
permitir de fazer uma avaliação continua, onde estamos para 
onde vamos que nos vai permitir de medir e avaliar ao longo 
dos tempos . A ideia e de continuar a produzir, sim, de dar a 
nível de todos os sectores de implementação. As nossas 
politicas a nível de implementação dos planos, penso que o 
ICIEG devera ser um termómetro penso que e um futuro que  
nesse momento eu penso que estamos um pouco 
subcarregados porque cai sobre nos  um pouco de tudo. 
Todos querem ser parceiros do ICIEG, todos queremos que 
participemos em planos, em reuniões em parcerias muitas 
vezes não estamos com capacidades técnicas para 
responder a todos e a tosa essa solicitação. Esta demanda 
toda não nos deixa de agradar porque entendemos que há 
uma demanda nesta questão. Mas para futuro esperamos 
que as instituições já estarão munidas das ferramentas para 
que toda a elaboração e implementação ferramentas das 
próprias políticas de género e que nos tenhamos este papel 
de acompanhamento de seguimento, observador, de 
elaboração dos grandes relatórios de 3 em anos temos 
relatórios que temos de apresentar as Nações Unidas um 
papel mais de observador. 
22.Obrigada nos, porque registamos sempre com muito 
agrado quando se vê algum se interessar com estudo 
científicos sobre um trabalho que acreditamos que venha 
provocar mudanças muito positivas na sociedade. Sobretudo 
que o trabalho seja divulgado e sirva de suporte para as 
melhorias que sempre devem ser introduzidas em cada 
momento.  
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23.Muito obrigada pela 
excelente desta entrevista , 
por esta conversa muito rica e 
vou analisar com muito 
cuidado e na certeza que vai 
dar uma contribuição muito 
rica para a minha Tese que 
espero ter oportunidade de 
partilhar num fórum próprio 

 
 
23.Boa sorte. 
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Entrevista : Técnica do ICIEG (Dra.Maritza Rosabal) 

  

BLOCO I : REPRESENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E A SITUAÇÃO DA MULHER CABO-
VERDIANA 

 
1. Valor social da mulher 

em Cabo Verde 
 

1.1Gostaria de ouvir a sua 
opinião pessoal e de técnica de 
uma instituição que trabalha na 
promoção da igualdade e 
equidade de género sobre o 
valor social da mulher cabo 
verdiana hoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2-Pelo que vejo,  existe um 
descompasso muito grande 
entre o efectivo valor social da 
mulher em Cabo Verde e a 
valorização social, certo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R.1.1 Olha Filomena, falar do valor social da mulher cabo-
verdiana …é algo muito engraçado e faz-me lembrar 
quando cheguei em Cabo Verde. Causou-me estranheza 
dar conta da centralidade da mulher, pois estva habituada 
com algo muito diferente em Cuba. Verifiquei que existe 
uma forte centralidade da mulher,não só no espaço privado, 
mas também, fora do espaço privado. Em Cuba a mulher 
tem uma relevância muito grande mas não com esta 
centralidade. Ver a mulher a carregar a responsabilidade 
quase plena da vida da familia, com a educação dos filhos, 
ocupar-se da parte económica, trabalhos domésticos … e 
num modelo de família que não é o que a escola e os 
manuais veiculam…enfim chamou-me atenção e estranhei. 
O que existe em Cabo Verde e deves saber disso é a 
grande expressão de familias monoparentais chefiadas por 
mulheres. A propensão é para aumentar... por outro lado, a 
situação do meio urbano e rural são diferentes. Não se 
pode falor do mesmo valor social que a mulher cabo-
verdiana tem no meio rural e no meio urbano.Nas zonas 
rurais a proporção das familias monoparentais é maior… 
ronda os 50,1% enquanto das zonas urbanas rondam 
41,01%.  
Esses dados estatísticos nunca devem ser desprezados 
quando se fala do valor social da mulher cabo-verdiana, 
como já te disse. É como te digo, nesse tipo de familias, 
que é a maioria em Cabo Verde e, como sabes, isto tem 
causas históricas muito remotas, associadas à forma de 
povoamento e colonização das ilhas. As mulheres 
assumem por inteiro as responsabilidades, suportam 
sozinhas a carga da família toda. Importante notar que esta 
responsabilidade não se limita à familia restrita composta 
por mãe e filhos, mas também, netos, sobrinhos, afilhados, 
irmão, mãe…  À mulher chefe de família reserva-lha o peso 
de cuidar da sobrevivência, educação e toda a parte 
emocional que existe na relações na família. 
Apesar de tudo isso a contradição que também estranhei 
quando cá cheguei foi a desvalorização social deste 
papel… A mulher ocupa-se de tarefas que socialmente são 
pouca reconhecidas, logo este tipo de organiação familiar, 
que é expressiva em Cabo Verde, é desvalorizada 
socialmente (interrompida pela entrevistadora)  
 
R.1.2. Exacto, Filomena. As mulheres em Cabo Verde, em 
todos os estratos sociais, mas de forma mais gravosa nas 
famílias monoparentais chefiadas por mulheres devido à 
desvalorização social deste tipo de organização familiar. 
Acabam por ser as camadas sociais mais pobres, a 
pobreza afecta mais as mulheres e ainda mais as que se 
vinculam a este tipo de organização social. A pobreza nos 
agregados familiares chefiados por mulheres (56,3%), é 
doze pontos percentuais maior que nos agregados 
chefiados por homens (43,7%), isto de acordo com os 
dados do QUIBB 2007. A complexidade deste tipo de 
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1.3.A cultura, a mentalidade 
cristalizada nas práticas, 
certamente contribui para a fraca 
valorização social da mulher 
cabo-verdiana, não é? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.Neste caso as mulheres 
casadas ou em união de facto 
com um homem têm maior 
valorização social?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

organização associada à pobreza e á sobrecarga e 
centralidade da chefe de família (a mulher) na resolução de 
todos os problemas, onde há pouca ou nula partilha 
acrescenta-se muitas vezes a desestruturação familiar, 
problemas de condutas dos filhos, contribuindo cada vez 
mais para a desvalorização social da mulher.  
 
R.1.3.Sim, é como te digo. O problema é que a escola e os 
manuais escolares continuam a cometer este erro e a 
desvalorizar as famílias monoparentais chefiadas por 
mulheres. Continuam veiculando equivocamente a 
centralidade da figura masculina na família, quando na 
sociedade caboverdiana não é a única tipologia e não é a 
mais comum … Isto é sério, muito sério, pois revela-se que 
continuamos sendo colonizados e a ignorar a nossa 
realidade. Bem, esta é a primeira forma de discriminação e 
de desvalorização social da mulher. É grave porque se 
continua a fazer as novas gerações acreditarem que o valor 
das mulheres está vinculado ao valor dos homens e que a 
coabitação com um homem valoriza a mulher. Esta 
realidade expressa nas concepções sociais e nas práticas 
do dia -a -dia, da educação formal e informal valoriza o 
homem em detrimento da mulher, independentemente do 
papel e da sua contribuição o na sociedade que sempre foi 
grande, desde a escravatura como bem sabes. 
 
R.1.4.Olha Filomena as coisas vão mudando muito 
devagarinho, mas vão mudando. E a situaçao não é igual 
no meio urbano e no meio rural. Nas familias conjugais, as 
mulheres cada vez mais têm necessidade e aptência para 
acederem ao mercado de trabalho e partilham com o 
homem as responsabilidades económicas e financeiras da 
famiília. Aqui a sobrecarga é mais uma vez dupla, pois a 
outra parte da tarefa muito desvalorizada socialmente. As 
tarefas domésticas, a educação dos filhos, a sobrecarga 
emocional …estas barreiras invisiveis fazem limitar a 
visibililidade da mulher em muitos sectores da esfera 
pública e corta-lhe oportunidades de maior participação em 
actividades que geram mais rendimento financeiro e 
consequentemente o seu maior empoderamento. 
 
Bem…Esta teia complexa de relações faz com que a 
situação vigente hoje e que justifica a existência do ICIEG é 
que o protótipo de pensamento social baseada a 
desigualdade de género que associa o homem ao poder e a 
mulher à gestão do espaço doméstico e unidade e bem-
estra da família. 

2. Educação da mulher 
em Cabo Verde: 
Formal e Informal 

 
2.1.Embora seja dificil dissociar 
a educação de tudo o que já se 
falou aqui, gostaria de continuar 
a ouvir a sua percepção pessoal 
sobre a educação da mulher em 
Cabo Verde, quer em contexto 
formal e informal. 
 

 
2.1. Aliás, comecei os meus comentários abordando a 
questão da educação básica e dos materiais didácticos em 
vigor. Estes não correspondem aos valores de educação de 
género para a igualdade e equidade. Os materiais 
didácticos, programas e manuais veiculam estereótipos. 
A educação, tanto nos espaços privados como nos espaços 
publicos, tanto pela via formal como informal, continua a 
insistir no reforço dos estereótipos masculinos. Por exemplo 
em casa, o rapaz é pressionado pela familia para ser 
másculo. As expressões do tipo são frequentes. O homem 
não chora. Muitas vezes bate-se na criança rapaz por ele 
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2.2.-O ICIEG está trabalhando 
nesta vertente do problema?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exteriorizar sentimentos conotados de frageis e apanágio 
de feminino. A ambição e atitudes agressivas são 
transmitidas, bem como são estimuladas para confimar a 
representação que se tem do masculino. Atitudes como 
submissão, confundidas com obediência, bem como a 
docilidade são desejadas e transmitidas às mulheres.  
A divisão das tarefas domésticas veiculadas nos manuais, 
nos materias didácticos na comunicação oral e orgãos de 
comunicação social, uniformizando as formas de tratamento 
no masculino, os materiais de propaganda, … faz parte da 
educação ainda em Cabo Verde.  
R.2.2.O ICIEG está ciente desta realidade e pretende 
atacá-la com a tranversalidade sectorial da abordagem de 
género e de muitos outros programas como já falaremos 
mais adiante como o Laço Branco a VGB. Já fizemos muito, 
está sendo complicado. Temos consciência do desafio e 
dos ganhos que esta tranversalidade virá a ter nas relações 
de género, sob o paradigma da igualdade e da equidade. 
Se a criança já leva para escola as representaçõoes sociais 
da sua vivência na familia e na comunidade é preciso que a 
escola faça um trabalho contrário, mas integrando sempre a 
comunidade educativa. Mas …isto ainda é um sonho e um 
desafio. 
Olha Filomena, em todos os estratos sociais e académicos 
passa-se ideias estereotipadas de masculinidade e de 
femininade o que perpassa pela educação. Na escolha das 
brincadeiras, por exemplo não é vista de bom grado pelos 
pais o rapazinho a brincar com bonecas e meninas jogando 
a bola. 
A violência baseada no género que afecta todos os estratos 
da sociedade tem a ver com a educação desde pequenino, 
fruto da respresentação social que se tem do homem e da 
mulher. A masculinidade é posta à prova a vários niveis, 
força fisica, poder, emoções, sexo. Tudo isto é educação 
para violência. Existe uma grande dificuldade na sociedade 
em aceitar que os modelos sociais estão a mudar. Assim, 
embora a determinados niveis existam mudanças e se 
reconheça a emancipação da mulher, nomeadamente em 
termos profissionais em que se caminha para os dois sexos 
se encontrem em pé de igualdade, a nível do conhecimento 
e nivel financeiro ainda há uma ideia simbólica de que é o 
homem o legitimo detentor do poder.  

BLOCOS II – EFICÁCIA DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
PROMOVIDOS PELO ICIEG  

 
1. Conquistas e desafios do 
ICIEG 
 
 
1.1A.Pode falar dos ganhos que 
considera que o ICIEG, fruto do 
seu percurso, tem consguido?  

 
R.1.1.A.Muita coisa já se fez. Infelizmente ainda não 
estamos satisfeitos. Hoje podemos falar de ganhos, e 
podemos falar de poderosas barreiras tornando os ganhos 
mais lentos. Pode-se dizer que um dos ganhos tem a ver 
com ao up grade de mulher em termos de capacidades. Os 
indicadores relativos à educação são os grandes 
responsáveis por este valor. Com efeito, em todos os níveis 
de ensino (básico, secundário e superior) verifica.se que as 
taxas líquidas de escolarização das raparigas são 
superiores aos dos homens, bem como as taxas aprovação 
sãoo superiores.Em contrapartida, a taxa de abandono 
escolar é superior nos homens do que nas mulheres. 
Há uma coisa interessante assim como há sal e pimenta 
nas discussões, o Ministério de Educação é fundamental 
nas mudanças que o ICIEG tem como desafio. Há-de 
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acontecer mudanças na educação para permitir que os 
politicos logrem em êxitos. 
 
Esta questão da família, certamente já leste, a gravidez 
precoce, a questão da violência género, a questão do laçoo 
branco estamos … intervindo estamos criando espaços 
chamando os difrentes sectores público e privados para o 
diálogo. 
O ICIEG tem funcionado como um espaço de mobilização 
de conhecimento, mobilização de recursos, mobilização de 
fundos … muito importante, esta de mobilização de fundos. 
Mas sabe, estamos a trabalhar com coisas que perpassam 
pela ética social e,assim, é uma cosinha de cada vez. E, 
assim, quando parece que avançamos, depois quase que 
temos um retrocesso. Por exemplo, a lei da VGB passou … 
é uma coisa que conseguimos fazer passar, por causa de 
uma conjuntura política favorável. A gente conseguiu fazer 
passar a lei. Ninguém se atreveu a ficar contra a lei. Mas… 
hoje já não se fala muito, não sei se vistes? Mas, para nós 
conseguirmos, um ano depois publicar a lei, e já não se 
tenha uma opinião tão negativa sobre lei, foi preciso 
muitíssimo trabalho. 
Tivemos de fazer: Formacão de polícia, 250 policias 
formados no âmbito do projecto; Formação com o Ministério 
de Saúde; Formacao de advogados e juristas.Foi um 
intenso processo de formação, de capacitação  e de 
discussão. 
 
 As nossas formações, as que promovemos e orientamos, 
são baseadas no construtivismo e tem sido muito 
importante esta metodologia. Partimos de casos e de 
coisas reais. Juntamos as nossas mensagens às 
representações das pessoas e acho que isto tem sido muito 
interessante, sobretudo, do ponto de vista pessoal. As 
pessoas, quando passam para a formação, mas nem que 
literalmente não tenham apreendido tudo, nota-se alguma 
mudança, pois começam a questionar certas práticas 
existentes nas relações e nas instituições. E se depois a 
gente lhes encontrar de novo, vê-se que têm uma postura 
diferente. 

2.Produção de conhecimento 
2.1 O ICIEG tem produzido 
conheciementos no âmbito dos 
programas que vem 
desenvolvendo e dos estudos 
realizados? 
 
 
2.2 Que motivação e em que 
âmbito tem escrito esses 
artigos? 

R.2.1Isto não é a nossa missão… A nossa missão não é 
fazer políticas públicas. O meu atrevimento me tem levado 
a fazer alguns artigos.  
 
 
 
 
2.2.Faço porque estou aqui, é o meu trabalho, tenho 
acesso às fontes, estou dentro da problemática e lido muito 
com os avanços e os retrocessos do ICIEG. 
(Pausa para pensar) A própria lei da VGB tem uma 
conceptualização e isto é produção do conhecimento e isto 
é feito pelo ICIEG… sim é produção do conhecimento, 
assim como os relatórios são. O relatório da CEDAW tem 
tido muita observação. Temos um observatório de género 
que vai ser lançado daqui em breve…que tem indicadores 
fundamentais e isto também é produção de conhecimento. 
O cuidado que se tem na elaboração dos planos, o cuidado 
que nós temos de pôr os indicadores, as 
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fundamentações.Tudo isso é produção do 
conhecimento.Outra coisa que temos feito que é muito bom 
é a nossa aliança com o INE (Instituto Nacional de 
Estistica). Por exemplo, em 2004 nós começamos as 
campanhas sobre a questão de violência e em 2005 
conseguimos que o INE incluísse a questão de violência 
baseada no género nos seus inquéritos. Vamos ter no mês 
próximo, mês de Junho, um estudo sobre uma coisa que 
está muito em voga.  
O nosso objectivo era criar o CIGEF, agora já está criado, 
agora é da Universidade de Cabo Verde, já apoiamos na 
elaboração do plano estratégico deles, não sei se 
conheces, tudo isso. Mas agora o CIGEF vai caminhando 
com os seus proprios pés e já começou com algumas 
coisas. Tusdo isto é produção do conhecimento. 
 
Mas nós, por exemplo aquilo do … nós chamamos o CIGEF 
para trabalhar conosco, orçamentacão de género nos 
chamamos o CIGEF. 
 
  

2.3.É como perguntar a um 
compositar qual a música que 
ele maisa gosta… Dos programs 
muito interessantes que o ICIEG 
lançou qual é que acha que foi a 
melhor sucedida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Em entrevista com as 
representantes das ONGs pude 
constatar que reconhecem que a 
questão de género é uma 

R.2.3Um programa no qual participei no seu lançamento e 
o qual acho que foi muito bem sucedido foi a VGB. A rede 
institucional de luta contra a VGB. Acho que foi um 
programa muito mobilizador e acho que isso foi um grande 
ganho mas é como te digo a VGB é nucleador do resto. 
VGB são relações de poder e quando se discute o que é 
género, acho que VGB é um produto de todo o resto, de 
toda esta experiência.  
 
Mas um outro programa que me está dando grande prazer 
trabalhar mas que, igulamente, me está dando um grande 
trabalho, mas uma canseira imenso porque é muito muito 
dificl é transversalização de abordagem de género que nós 
estamos trabalhando agora. A dificuldade põe-se nos 
seguintes termos: porque as instituições pensam, por 
exemplo, porque já publicaram os dados estatiscos sobre a 
sexualidade por sexo, julgam que o trabalho já está feito e 
que isto já é abordagem de género.  
 
Para mim é daquelas coisas que me está dando muita 
canseira e que os sectores não querem entender que não 
têm uma abordagem de género. O governo se apropria da 
palavra, do conceito, do palavreado, mas não tem 
consciência e não trabalham nesta perspectiva …  
É como o exemplo, Ministerio da Educação e a FICASE. 
Faz um programa … um anúncio que reproduz os 
estereótipos todos que conduzem à violência baseada no 
género. Que reproduz a relação estereotipada.  
O nosso desafio é conseguir que os sectores pensam em 
que lugar estão … as empresas por exemplo. 
 É bem interessante o programa e depois tem a 
particularidade de ter uma componente com as ONGs. Nós 
estamos a chamar as ONGs para fazermos uma agenda de 
género, e já trabalhamos aqui com três ONGs e uma coisa 
que temos reparado é que ás vezes (falando mais baixinho) 
é que as próprias ONGs, às vezes, não têm consciência de 
género…sabe?  
 
R.2.4Sim a questão é muito dificil … mas mesmo quando 
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questão nova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estão a trabalhar a questão da mulher existem aspectos, há 
questões de anatomia do corpo damulher que não dãoo 
muita relevância e nem questionam e não fazem criticas de 
género. Por exemplo, a questão da fragilidade da mulher… 
não questionam! Às vezes vão atrás do que sempre se 
pensou sobre a mulher e não fazem críticas de género. 
Lembro-me por exemplo de uma ONG que trabalhou com o 
ICIEG. Foi uma coisa que conseguimos trabalhar e 
transversalizar género neste programa do Millenio 
Chalenge Account, porque no primeito programa havia 
micro-crédito e as ONgs ficam felizes porque têm micro-
crédito para dar e então quando a gente foi ver as contas a 
maior parte dos que tinham beneficiado era os homens, 
eles é que foram privelegiados mas as ONGs acharam 
muito bem … que iam dar crédito a umas quantas 
mulheres. Também há que questionar o próprio micro-
crédito se é a única solução possível para empoderar 
economicamente as mulheres? Ou se a questão a fazer é, 
em vez de empoderá-la economicamente é mantê-la numa 
situação de dependência como estão. Neste caso, só o que 
mudou foi o sentido da dependência, às vezes eu penso, 
sinceramente que o micro-credito acaba por ser outra forma 
de gerar dependência. 
 
 
 

2.5Em termos de recursos, em 
termos de parcerias, na sua 
opinião o que falta ao ICIEG 
para tornar o seu trabalho mais 
eficaz? 

R.2.5O ICIEG vive do orçamento do Estado e a fatia que 

lhe cabe é irrisória para cobrir os custos das b. Não tem 

autonomia financeira e isto dificulta muito. Graças à sua 

capacidade de mobilizar fundos internacionais tem 

conseguido implementar com sucesso muitas das suas 

acções e cumprido satisfatoriamente a missão para qual foi 

criada. Por exemplo, foi esta capacidade que viabilizou a 

Implementação do PNIEG (Plano Nacional de Igualdade e 

Equidade de Género) 2005- 2011, implementação que se 

beneficiou de fundos e donativos e fundos internacionais.  

O projecto de implementação da lei especial sobre VGB  o 

ICIEG foi a grande vencedora do concurso ao Fundo 

Fiduciário da ONU.De realçar que foi um concurso muito 

disputado e fomos seleccionados para integrar a lista das 

32 finalistas num cenário de 2.2012 propostas, num júri 

constituído por 146 peritos independentes. 

O significado desta pré-selecção é muito importante para o 

ICIEG e para o país, na medida em que abre possibilidade 

de podermos contar com fundos necessários para garntir a 

cobertura nacional dos serviços de apoio ás vítimas da 

VGB, durante um período de 3 anos. Com os fundos o 

ICIEG realiza o seu projecto de instalação  e funcionamento 
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dos Centros de Apoio às vitimas da VGB, assim como as 

acções de capacitação,como te falei à pouco, dos recursos 

humanos das diferentes instituições que de uma forma de 

outra têm a responsabililidade e interagem no âmbitop da 

protecção e prevenção da VGB. Assim temos realizado 

acções de capacitação com técnicos do Ministério da 

Saúde, Justioça e Educação.  

Sem esses fundos internacionais seria impossível para o 

ICIEG cumprir a missão para qual ela foi criada, pois o 

orçamento do Estado mal dá para resolver os problemas de 

funcionamento. Fundos e programas das Nações Unidas e 

Mundial, são as fontes de financiamento internacionais, 

parceiros que permitiram ao ICIEg fazer o que tem feito até 

agora. 

Assim, para uma política de sustentabilidade, o grande 

desafio é contemplação da abordagem género nos 

orçamentos de cada sector, não no sentido de injectar mais 

recursos, embora mais recurso seja sempre bom. 

BLOCO III : ARTICULAÇÃO POLITICAS PUBLICAS E PRIVADAS 

1.O ICIEG no âmbito da sua 
missão, como tem referido no 
decurso da nossa conversa, tem 
estabelecido paracerias com 
instituições públicas e privadas. 

!.!Que avaliação faz dessas 
parcerias? 

 

 

1.2.Mas até chegarmos lá será 
preciso muito tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

R.1.1Bom, é como te digo. O nosso método de trabalho e 

os objectivos da missão para qual fomos criados e continua 

a justificar a nossa existência é mobilizar a comunidade em 

geral, sem distinção, numa luta que é a igualdade e 

equidade de género. No dia em que isto acontecer e todas 

as instituições já tiverem interiorizado e incluir a abordagem 

género nos seus palnos de actividades e nas suas formas 

de gestão …já não justifica a nossa existência enquanto 

promotora da igualdade e equidade de género (risos). 

R.1.2 Sim, creio que o ICIEG ainda tem motivos para existir 

durante muito tempo e temos de continuar a mobilizar 

parcerias. 

As ONGs têm sido as nossas grandes parceiras na 

implementação dos nossos programas. O ICIEG não tem 

as estruturas locais, não trabalha directamente com as 

comunidades por isso através das ONGs nós realizamos os 

nossos objectivos … São antenas do ICIEG, embora as 

dificuladades são enormes no que se respeita às 

abordagens, na medida em que elas têm vida própria, ou 

seja, autonomia. Houve tempo em que estas parcerias com 

as ONGs foram mais sistemáticas. Quando tínhamos o 
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fundo do MCA, por exemplo e trabalhamos …A 

Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), A 

Associação das Mulheres Juristas (AMJ),a Organização 

para a Auto-promoção das Mulheres (Morabi), Rede das 

Mulheres Parlamentares de Cabo Verde (RMPCV), a 

Associação dos direitos da Criança e da Família (ADCF), a 

Rede das Mulheres Economistas de Cabo Verde 

(REDMEC) …acho não me ter esquecido de nenhum são 

as ONGs nacionais com as quais temos estabelecido 

parcerias e sinergias importantes. Com a Associação das 

Mulheres Juristas temos tido uma experiência muito boa, 

nomeadamente no programa da VGB. Nós não pagamos a 

assessoria na elaboração da Lei. Tivemos toda a 

assistência técnica.A problemática de género exige 

abordagens transversais pelo que o sucesso do ICIEG não 

acontece fora de uma actuação multisectorial e 

participativa. Assim,para além das ONG, as Autarquias, os 

Minsitérios e os Institutos Públicos e Privados têm 

cosntituido o o leque das parcerias mobilizadas que 

acontecem com base nos protocolos que vamos assinando 

de forma estratégica. As Câmaras Municipais têm sido, 

igualmente parceiras de referência com destaque para a 

câmara do Paúl em matéria da transversalização da 

Abordagem de género. Já realizamos trabalhos 

interessantes com as Camaras da Praia e do Paúl …e que 

já começaram a dar frutos, por exemplo, em que a primeira 

tem uma mulher na liderança da Assembleia Municipal, 

enquanto a segunda tem umamuçher como a presidente. 

Em que consistiu a parceria? Nós apoiamos tecnicamente e 

o governo deu reforços financeiros a essas Camaras na 

elaboração de Planos Muncipais de equidade de género. 

Esses foram Planos Pilotos e gaora em 2010 começamos a 

alargar a estratégia com outros municípios que tem 

mulheres nos árgãos de direcção. Ao nível do sector 

público, uma parceria de referência é o INE. O INE tem 

colaborado com o ICIEG nas suas solicitações na produção 

e disponibilização estatística. Para trabalhar a VGB, 

solicitamos ao INE a introdução nos seus questionários 

este aspecto. Assim aconteceu a partir de 2005. A recolha, 

o tratamento e a divulgação de informações estatísticas 

pelo INE, sobre a saúde reprodutiva e as relações de poder 

no espaço doméstico tem permitido caracterizaremn, a 

nível nacional, por regiões e meio de residência, a situação 

da violência contra as mulheres no espaço doméstico nas 
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1.3Pode realçar alguma acção, 
em particular do ICIEG, em que 
aconteceu a partir da mibilização 
de parcerias públicas e privadas: 

suas diversas formas de manifestação. Permitiu também 

medir o nível de aceitação social do recurso a violência nas 

relações conjugais, desvendar os mecanismos de controlo 

dos homens sobre as mulheres, assim como as limitações 

nos processos de tomadas de decisões no âmbito privado. 

Ainda permitiu obter informações sobre as limitações das 

mulheres em negociar em que condições realizam o acto 

sexual.  

R.1.3Com a Rádio e Novas Tecnologias Educativas já 
realizamos também parcerias interessantes e que vale a 
pena salientar o programa “Casa de Direito”que através de 
uma linguagem acessível e pedagógica veicula-sa os 
direitos das mulheres. Esta foi uma parceria tripartida, pois 
envolveu-se também o Ministério da Justiça. Engraçado, o 
Ministério da Educação não tem revelado muita abertura 
que preconizamos e sabe-se que a educação é 
incontornável na mudança de mentalidades e produção de 
valores, atitudes e comportamentos virados para uma a 
abordagem género baseada na igualdade e na equidade. 
Contudo, existem algumas abiordagens sensíveis, 
nomeadamente a intridução do módulo Relações genero 
nos currículos  

No campo das parcerias com instituições públicas, 

julgamos que existem fraquezas que precisam de 

estratégias sustentáveis que as reduzam. São várias…nós 

aqui somos uns gatos pingados mas que miam muito (risos) 

e não podemos alcançar os nossos objectivos fora de um 

quadro de parcerias… Um exemplo disso é a elaboração do 

PNIEG 2005-2011. Na elaboração do Plano tiveram 

participar de forma muito activa todas as ONG,s que 

trabalham a problemática de género, os Ministérios. Com a 

participação de todos e com base nos principios da 

CEDAW, ODM e das directrizes de Beijing, foram 

identificadas as áreas prioritárias de acção e 

responsabilização de cada sector para a implementação. 

Por exemplo, a educação, a saúde, oportunidades 

económicas, participação da mulher na política e órgãos de 

decisão, a violência baseada no género…sim foram essas 

as áreas prioritárias de intervenção identificadas  

 

BLOCO IV : PERSPECTIVAS FUTURAS PARA O ICIEG 

1.Que perspectivas para o ICIEG 

 

 

R.1Esta é uma pergunta que eu respondo sempre que o 

ideal é ICIEG  em tese seria extinto. (risos) Mas o ICIEG 

ainda tem uma perspectiva muito optimista de continuar a 

trabalhar na reestruturação das famílias de forma a mudar o 



Anexo 3 

 

 

745 

rosto da pobreza em Cabo Verde. Temo o desafio ainda de 

alcançar uma cultura de género e, portanto estamos 

levando a cabo uma companha de capacitação dos 

técnicos e planificadores em matéria da integração da 

dimensão género no processo de planeamento, por ser um 

processo incontornável de forma ao ICIEG considerar a luta 

ganha. É um desafio que ainda justifica e vai justificar a 

existência do IXCIEG ainda por muito tempo. Veja 

Filomena, a integração da dimensão género nos serviços 

públicos está longe responder ao Plano de Acção de 

Beijing. A Unidade de Coordenação da Reforma do Estado, 

(UCRE) que tem a seu cargo o desenho e a coordenação 

do processo de qualificação de recursos humanos para a 

reforma do Estado e da administração pública, deveria 

conceber Plano de Capacitação dos Quadros Dirigentes da 

Administração Pública para introdução nas suas práticas 

acções promotoras de equidade de género. Não aconteceu 

e o ICIEG deverá acompanhar este processo. Não obstante 

os avanços, ainda arepresentação da mulher em órgões de 

decisão e soberania é muito reduzida. Factores de ordem 

sócio-cultural, mas também de poder são determinantes. 

ICIEG tem lançado campanhas e acções de plaidoyer 

visando sensibilizar as mulheres a ser mais proactivas em 

termos de participação política. A participação da mulher na 

política é um desafio e alcança-lo é ameta do ICIEG. 
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3.5. Entrevista a Deputada  

 
BLOCO I : REPRESENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E A SITUAÇÃO DA 
MULHER CABO-VERDIANA  
1. Valor social da mulher em Cabo Verde. Gostaria de ouvir a sua opinião 

pessoal e de técnica de uma instituição que trabalha na promoção da 
igualdade e equidade de género sobre o valor social da mulher cabo-
verdiana hoje. 

A mulher tem e sempre teve um valor muito grande na sociedade cabo-
verdiana. A educação é uma área de desenvolvimento que sempre 
esteve a cargo das mulheres, mas também em áreas importantes da 
economia e de acção social. De relevância e nem sempre favorável à 
mulher diz respeito ao trabalho doméstico, é algo de que pouco se fala. 
Mas o trabalho que as mulheres fazem no espaço doméstico, embora 
não remunerado é muito importante e de valor incalculável. O papel que 
representam, dentro das suas casas, é de suma importância para as 
suas famílias. Sendo Cabo Verde um país de emigração, tem 
contribuído para que, muitas mulheres assumam a chefia das suas 
famílias. E essas mulheres trabalham e lutam para educar os seus filhos 
e prepará-los para a vida Temos uma tradição solidária em Cabo Verde 
e a mulher sempre foi uma figura central. Na doença, nas actividades 
fúnebres, nas festividades como casamento, baptizado, santos locais, o 
contributo da mulher foi imprescindível e valorizado. O papel das 
mulheres no desenvolvimento de Cabo Verde tem sido de extrema 
importância. Ela tem dado um contributo fundamental antes e depois da 
independência nacional, e podemos tomar como exemplo o trabalho 
desenvolvido, nessa altura, pelas enfermeiras, as professoras durante a 
luta de libertação nacional e nos primeiros tempos. E esse contributo 
continua crescendo e diversificando até aos dias de hoje. Podemos 
testemunhar o papel que a mulher tem tido, estando sempre à frente a 
trabalhar para o desenvolvimento. Hoje temos mulheres em quase todas 
as frentes de trabalho. A mulher vem ganhando terreno e espaço no 
mundo laboral em todos os níveis sociais. Está ao lado do homem em 
áreas mais diversificadas e antes tidas como domínios e território do 
masculino. Por outro lado, temos mulheres à frente de direcções, da 
educação e de diversas áreas em Cabo Verde, a prestar um excelente 
trabalho. O valor que a mulher cabo-verdiana tem na sociedade não é 
uma dádiva mas uma conquista que vem fazendo desde a colonização 
até actualidade é uma conquista e nunca uma dádiva. Veja lá, é ingrato 
dizer que este papel é de hoje ou que valor social da mulher é um 
fenómeno pós-independência. Não. A mulher sempre esteve nas 
principais esferas do desenvolvimento. A cultura, a mentalidade 
cristalizada nas práticas, certamente contribui para a fraca valorização 
social da mulher cabo-verdiana, não é? Digamos, não com a visibilidade 
merecida. A visibilidade esteve e continua a estar a quem, muito aquém, 
apesar de conquistas enormes, do efectivo contributo. A agricultura, por 
exemplo a mulher, esteve em todos os ciclos. Enfim, a mentalidade não 
muda de um momento para outro. Muito já se fez mas muito trabalho 
tem de ser feito de forma articulada com as ONG, o Governo, os 
partidos políticos e toda a sociedade visando a mudança de 
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mentalidade. Ainda existe uma mentalidade que atrofia oportunidades à 
mulher. Por exemplo, em Cabo Verde há mais mulheres em cargos 
menos expressivos do que, nos mais expressivos. Será que isso quer 
dizer que as mulheres não reúnem competências, que elas não têm 
ambições ou porque ainda existe discriminação? Eu penso que já 
melhoramos nesse sentido e estamos a avançar cada vez mais. Mas 
ainda temos um longo caminho a percorrer. Há ainda muito trabalho por 
fazer. Por exemplo, se formos ver a participação das mulheres na vida 
política chegamos à conclusão de que ainda há necessidade de maior 
inserção e visibilidade da mulher neste campo. Se não vejamos: no 
Governo temos, neste momento, cinco Ministras e uma Secretária de 
Estado, na Assembleia Nacional temos 72 deputados, destes, apenas 
somos 13 mulheres eleitas, como Presidente de Câmara temos uma 
mulher, e presidentes de Assembleia Municipal são duas, uma na ilha do 
Maio e outra na cidade da Praia, mesmo como eleitas locais, temos 16 
por cento. Com esses dados, chegamos à conclusão que, de facto, 
ainda há um défice na participação da mulher nas áreas chaves do país, 
principalmente na política. Ainda existe todo este trabalho a fazer no 
sentido das mulheres se aproximarem mais das esferas do poder 
político, não apenas no governo onde já podemos falar em paridade, 
mas ao nível das autarquias e das assembleias.na minha opinião é o 
que falta para podermos falar em plena valorização social da mulher. Ela 
ter espaços em que que possa contribuir na definição das macropolíticas 
do país. Ela tem de estar na política mas em sítios elegíveis, lugares de 
visibilidade e eleição para os órgãos decisórios. Esta é a valorização no 
meu entender. 2. Educação da mulher em Cabo Verde: Formal e 
Informal. Embora seja difícil dissociar a educação de tudo o que já se 
falou aqui, gostaria de continuar a ouvir a sua percepção pessoal sobre 
a educação da mulher em Cabo Verde, quer em contexto formal e 
informal. Sem dúvida a educação é fundamental na construção de 
valores e atitudes que norteiam as nossas acções, os nossos 
comportamentos, aliás a nossa mentalidade é modelada pela educação 
que tivemos. A educação não apenas escolar, mas sobretudo a recebida 
na família e pelos agentes da comunidade a diversos níveis, portanto a 
educação informal tem um peso significativo nas relações humanas. Nos 
contextos de educação informal os estereótipos e os preconceitos que 
determinam as relações humanas têm entrado um nicho privilegiado de 
sedimentação e multiplicação. A relação género, o autoconceito que a 
mulher tem de si, o conceito que os homens têm da mulher resulta da 
educação que  tiveram tanto em contextos formais como informais. Se 
retrocedermos um pouco no tempo veremos que até à data da 
independência a taxa de analfabetismo em Cabo Verde era elevada, 
com maior incidência nas mulheres, a televisão não existia, etc, a 
educação que cada um tinha era recebida na família, na catequese, na 
comunidade. A quem é confiada a educação no espaço doméstico? 
Sempre foi à mulher como já foi referido nesta conversa. Valores sobre a 
relação género, sobre o papel da mulher na sociedade, as suas 
obrigações e direitos, as suas atitudes e comportamentos são em 
primeira instância veiculados na família. Assim a mudança desejada tem 
de chegar às famílias, pois a educação escolar terá uma germinação 
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mais facilitada quando o contexto familiar for favorável. Olha a 
preocupação de Amílcar Cabral durante a luta de libertação nacional era 
a paridade da mulher em todas as esferas do desenvolvimento, era da 
sua inclusão e valorização. Assim a Independência trouxe consigo os 
ideias da igualdade de direitos da mulher, explicita na Constituição da 
Republica. Mas como já dissemos a mudança da mentalidade é lenta 
pelo que o trabalho tem sido árduo e com resultados lentos. Houve todo 
um trabalho de alfabetização, houve todo um trabalho, pós 
independência feito a todos os níveis, por exemplo pela OMCV no 
sentido de informar e formar a mulher visando a melhoria das suas 
condições de vida.  

BLOCOS II – EFICÁCIA DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA 
CIDADANIA PROMOVIDOS PELO GOVERNO E PELAS ONG. Que 
apreciação faz do trabalho feito pelas ONG que actuam na promoção da 
mulher cabo-verdiana?  

Como eu dizia à pouco os ganhos em matéria da promoção da mulher 
cabo-verdiana são enormes, os desafios são gigantes e muito ainda há 
por fazer. As ONG’s, muito cedo começaram a ter um papel importante 
na promoção social em Cabo Verde. Muito cedo ganharam a 
consciência que elas têm capacidades de se organizarem para definir 
estratégias claras e objectivas de forma a inspirar confiança aos seus 
parceiros e estar em condições de dialogar, de negociar e de participar 
juntamente com o governo nas políticas e acções que promovem o 
empoderamento e maior enquadramento social da mulher, sem pôr em 
causa os seus ideais princípios e identidade. Esta tomada de 
consciência torna-se cada vez mais evidente através das diferentes 
tentativas de Coordenação/concertação e concertação com o Governo e 
mesmo com a Assembleia Nacional se tivermos em conta os inúmeros 
ganhos conseguidos, quer ao nível da legislação, dos programas mas 
também dos resultados já conseguidos. A educação, a formação 
profissional, a participação da mulher na política, o seu enquadramento 
no governo e cargos dirigentes … são algumas evidencias relevantes. 
Falando das ONG começo a falar em primeiro lugar da OMCV que como 
sabe foi na sua origem uma organização de massa. Esta organização 
começou o seu trabalho num período complicado do país e da mulher. 
Um período de enormes fragilidades a nível do governo, do partido que 
sustentava e da situação social muito desigual mulher em relação ao 
homem. Logo após a independência foi criada a OMCV, como uma 
antena do PAICV, força luz e guia do Governo, no sentido de promover 
a cidadania da mulher. Em primeiro lugar fez-se o diagnóstico da 
situação em que se encontrava. O analfabetismo, a pobreza e uma 
precária saúde reprodutiva, alta taxa da natalidade, 10 filhos por mulher, 
eram os principais males que afectava a mulher nessa época e que tinha 
de ser o centro das atenções. Era preciso imponderá-la, era preciso criar 
condições para o empoderamento da mulher, maior autonomia, auto-
estima e liberdade. Apenas a força de lei era insuficiente. A OMCV teve 
um papel enorme e como organização de massa. Actuou na 
alfabetização, na protecção maternal e infantil, na educação sexual e 
reprodutiva. As conquistas foram enormes. Quando a conjuntura ditou 
que fosse uma ONG, muito trabalho estava feito e graças a outras ONG 
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que surgiram nos anos noventa e mais tarde com o mesmo propósito 
com um destaque para a MORABI, A associação das Mulheres Juristas, 
A Rede das Mulheres Parlamentares, o ICIEG, a VerdFam, podemos 
falar a partir daí num trabalho de articulação com resultados 
satisfatórios. O Microcrédito praticado pelas ONG, MORABI e OMCV, 
têm permitido que muitas mulheres ganhem a sua autonomia a partir da 
implementação da sua própria fonte de rendimento. Considero o 
programa do microcrédito e microfinaças como verdadeira estratégia de 
luta contra a pobreza, o desemprego e o empoderamento económico e 
social da mulher. A elevação do auto-estima e a promoção de igualdade 
de oportunidades, passa pelo ter um emprego e ou forma de geração de 
rendimentos. Fala-se hoje muito em violência doméstica. É um 
fenómeno que faz parte da nossa origem, é estrutural, você sabe disso. 
A mulher escrava sofreu todas as formas de violência. Ninguém 
denunciava porque não existia instâncias para o fazer. Naturalizou-se 
pode-se dizer. A própria lei colonial, como você sabe permitia o homem, 
ou seja o marido bater na mulher adultera, ler as suas correspondências, 
etc. Isto é violência e nós herdamos isto. Portanto a lei não tem força 
sozinha para combater a violência doméstica contra a mulher. É preciso 
um forte investimento na educação e aí entra as ONG e a MORABI e a 
OMCV, a Associação das Mulheres Juristas, a Rede das Mulheres 
Parlamentares e o ICIEG fizeram uma sinergia muito forte permitindo 
que hoje haja uma lei que pune a violência doméstica, considerando-a 
crime. É sem dúvida uma das grandes conquistas. Nós temos boas leis 
que protegem a mulher e a família, mas o problema é que, muitas vezes, 
essas não são colocadas em prática. Eu acho que Cabo Verde reúne 
boas condições  em termos de lei para que, de facto, a mulher cumpra o 
papel que lhe cabe no desenvolvimento e, para que haja um equilíbrio 
de género em todos os sectores existentes. Penso que as ONG pela sua 
natureza poderão ser grandes parceiras do Governo, e estão sendo, 
levando a informação às que mais necessitam e que por caminhos 
gerais não conseguem acede à lei. Já tinha referido ao impacto dos 
programas da saúde sexual e reprodutiva que abrange o planeamento 
familiar com impactos extraordinários. 

 BLOCO III: ARTICULAÇÃO POLITICAS PUBLICAS E PRIVADAS. Que 
percepção tem relativamente à relevância da articulação das políticas públicas 
e privadas em Cabo Verde no domínio social, mais concretamente da 
promoção a mulher?  

Sim. Fico contente por me abordar esta questão. A relação público 
privado nem sempre é fácil, tem a sua complexidade por razões 
diversas. Muitas vezes com jogos de interesse que prejudicam a 
essência da política. Apesar de em Cabo Verde existir uma tradição do 
Djunta Món, não nego a complexidade, porque temos uma tradição que 
nos faz acreditar que o Governo é o pai que resolve tudo, aliás deve 
resolver. Mas em matéria da promoção dos direitos da mulher, da 
igualdade de oportunidades e equidade de direitos temos tido um bom 
exemplo de articulação de políticas públicas e privadas. Posso dizer que 
graças ao trabalho articulado estamos a conseguir, já existem alguns 
indicadores animadores e vamos conseguir um maior equilíbrio de 
género em Cabo Verde. Estou certa e confio nessa geração e o 
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amadurecimento das instituições no sentido de aperfeiçoarmos melhor a 
nossa democracia. As sociedades democráticas interpelam uma 
cidadania universal com igualdade de oportunidades. Este é o interesse 
supremo do Estado, dos sucessivos Governos e que a sociedade civil 
organizada, digo as ONG têm tido um papel muito significativo e têm 
aderido a articulações muito boas. É sempre possível mais e melhor. 
Mas eu tenho testemunhado boas práticas nesta matéria para o 
desenvolvimento de Cabo Verde. Por exemplo, em Março de 2010 a 
Embaixadora dos EUA homenageou as organizações da sociedade civil 
e do Governo pelo contributo articulado em defesa e promoção dos 
direitos das mulheres. A OMCV, MORABI, ICIEG, Laço Branco, 
Associação Cabo-verdiana das Mulheres Juristas foram as organizações 
homenageadas. Um dos grandes problemas que afecta a mulher em 
Cabo Verde é a pobreza. A pobreza é um mal estrutural, mas ela tem 
maior incidência nas mulheres chefes de família, com baixas 
habilitações académicas, sem uma formação profissional, com maior 
gravidade quanto mais extensa é a família. Neste campo é importante a 
articulação de políticas públicas e privadas no combate da pobreza. A 
sociedade civil necessitará da macro-politica do Governo, mas o 
Governo necessita das mico-politicas das ONG. O objecto muitas vezes 
é comum e a meta também. As abordagens diferem-se mas 
complementam-se. O Governo vocaciona-se para uma abordagem 
macro-económica e multi-sectorial, as ONG priorizam a intervenção a 
nível micro. A abordagem do Governo exige muitos meios e nem sempre 
atinge a todos e com a justiça necessária, contradizendo-se nos 
princípios que moveram a politica, pois em que é difícil, senão 
impossível, mobilizar cabalmente os meios necessários para atacar os 
problemas sociais nas diferentes frentes e simultaneamente. As ONG, 
com a sua abordagem micro, acabam por ser muito mais eficazes pois 
são capazes de preconizar a sua intervenção e adaptar-se em função 
dos recursos que conseguem mobilizar e de usar uma estratégia mais 
apropriada ao público-alvo. Mas há muito por fazer e aprender muito a 
articular e poupar recursos.  

BLOCO IV: PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A MULHER CABO-VERDIANA. 
Que perspectivas para o ICIEG. A grande perspectiva e isto já faz parte da 
conscientização da Rede das Mulheres Parlamentares, do ICIEG, da MORABI, 
da OMCV e de outras organizações que trabalham na promoção dos direitos 
da mulher é maior participação da mulher na política.  

A questão da equidade de género ainda está muito aquém da meta. 
Aspira-se passos, avanços mais céleres. As mulheres cabo-verdianas 
ainda participam pouco na política cabo-verdiana e que a questão de 
igualdade de género ainda não atingiu o nível desejado em Cabo Verde. 
O nosso objectivo é que seja alcançado muito rapidamente a equidade e 
igualdade de género. As estatísticas que mostram que a igualdade de 
género ainda não é realidade em Cabo Verde: 19% de raparigas ficam 
grávidas na adolescência, 42% de crianças de 0 a 2 anos de idade ficam 
aos cuidados exclusivos das mães, 45% das famílias cabo-verdianas 
são sustentadas apenas por mulheres, 56% das famílias pobres são 
chefiadas por mulheres e para cada 100 homens jovens desempregados 
existem 200 mulheres jovens sem emprego. As mulheres ganham 
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menos do que os homens e, no sector empresarial, elas estão 
maioritariamente no sector informal, cujos negócios tem menos 
possibilidades de crescer devido a limitação ao crédito. Na política a 
situação não é diferente. Por exemplo: nas listas para as Autarquias 
2011 só se registou paridade homem/mulher nas posições de suplentes. 
O objectivo é aumentar em 40% a percentagem das mulheres nas listas 
para as próximas eleições autárquicas. Queremos mais mulheres no 
parlamento. A mulher, no seu dia-a-dia, deve reflectir sobre a sua 
participação na vida do país. E que esteja disponível caso seja 
convidada para ocupar algum cargo, porque há esta tendência de se 
exigir muito da mulher quando ela é convidada. Nós queremos provar 
que existem muitas mulheres competentes. Por outro lado, o que 
atrapalha um pouco este trabalho é a mentalidade de algumas mulheres, 
que está preso a muitos tabus. 
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3.6. Transcrição GRUPO FOCAL – ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA  
 
 

Local: Escola Secundária Pedro Gomes (Sala de aula arrumada em cículo) 

Nº de participantes: 14 Fem. 8 Mas. 6 
Faixa etária dos participantes: 14 a 19 anos 
Nível Académico: 10º a 12º  Anos 
Tempo de realização: Previsão: 1:00 Hora                    Duração efectiva: 1:45 minutos 
Ambiente da discussão: Espontaneidade, desinibição e vontade de participar. 
Condução da discussão: Filomena Oliveira 
Tecnologia utilizada: Gravador e máquina fotográfica 
Data e hora da realização: 7 de Junho de 2012 – das 10:30  horas às 11:45 minutos 

 
 

 
Tópicos da discussão 

 
Respostas dos participantes 

BLOCO 0: PREPARAÇÃO DA DISCUSSÃO 

1.Apresentação da moderadora da discussão 
2.Apresentação dos participantes 
3.Apresentação dos 4.objectivos e finalidades da conversa 
5. Valorização das contribuições de cada participante para o estudo. 
6. Informação sobre as questões éticas: sigilo e o carácter hermético do diálogo. 
7. Negociação de regras na participação individual na conversa  
8. Autorização para gravar e fotografar. 

 

BLOCO I – CONCEITO DE GÉNERO 

 
 
 
Já ouviram falar de género? 
Onde ouviram?  
O que sabem sobre isso? 

 
 
 
R1 (menina): Na escola, na sociedade… significa relação de mulher e 
homem. 
R2: (menina): Hoje escola, comunicação social, televisão, muita 
gente fala de género para explicar como deve ser a relação de 
homem e mulher, o problema da violência. 
R3: (rapaz): Ná…! Género significa mudar mentalidade para respeitar 
os direitos dos homens e das mulheres. 
R4: (rapaz): Para mim género é igualdade de homem e mulher. 
R5: (menina): Falar de género é igual falar de mulher …sempre que 
se fala de género se quer falar mulher 
R6: (menina): Não! Tem alguma diferença. Género só e validado 
quando se fala de homem e de mulher e da igualdade de direitos e de 
oportunidades 

II – EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE E EQUIDADE DE GÉNERO 

 
1- Na família 
 
Qual é a vossa percepção 
sobre a educação do homem 
e da mulher em Cabo 
Verde?  
 
Na vossa opinião faz-se com 
base na igualdade e 
equidade? 
 
 
 
 

R1: (rapaz): Eu penso que no passado homem e mulher foram 
educados de forma diferente. Homem ia para escola e mulher não 
podia ir. Tinha de ficar em casa a trabalhar e tomando conta de casa, 
lavar louça. Só que hoje as coisas mudaram…as mulheres 
reivindicaram direitos. Olha…hoje a mulher está na politica! Antes isto 
não acontecia, por exemplo. Mulher exigiu igualdade de fazer coisas 
com o homem. Mulher, Mulher, hoje não esta educada com o mesmo 
rigor que no passado, não sei se esta falta de rigor é para melhor ou 
para pior. Só sei que há uma tentativa de dar tratamento igual de 
homem e mulher na educação. Agora a mulher não tem muitas 
restrições. 
R2: (menina:): Eu acho que o homem tem uma mentalidade muito 
machista e isto tem influências na educação. Continuam pensando 
que existem coisas que a mulher não pode fazer, roupas que a mulher 
não pode vestir...mas porque são mulheres. Os homens podem 
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Falem-me um pouco da 
vossa vivência na família? 
 
 

tudo…restrições existem para mulheres. Ainda existe sim educação 
em casa diferenciada quando se trata de filho mulher e filho homem. 
Isto tem mudar! As coisas mudaram! A mentalidade das pessoas tem 
de acompanhar o progresso. Se vestirmos uma saia por exemplo … 
dizem que não está bem! A própria mulher fala assim da colega. Não! 
Não está certo. Nós as mulheres temos de dialogar e ver o que é 
melhor para nós. 
Em casa os meus pais nos educam de forma igual. Menina e rapazes. 
Mas os irmãos rapazes é que acham que devem tomar posse e achar 
podem e têm direito a coisa que não temos. Mas não está certo. Têm 
de tomar consciência que a época do homem, posso e mando já foi 
no tempo. Os tempos são outros! Tem de ter e ser tudo igual 

 R3 (menina): Acho que ainda a educação do homem e da mulher 
nãos são iguais. Em casa, lá em casa eu e os meus irmãos não 
somos educados de forma igual em algumas coisas. Em algumas 
coisas como ir para escola sim. Mas em termos de grau de exigência 
onde devo ir, A minha mãe diz que não posso fazer isto, não posso 
fazer aquilo porque sou mulher e o meu irmão pode tudo. A minha 
mãe deixa-me sempre dentro de casa com muitas restrições de saída, 
enquanto vejo que os meus irmãos são livres. Só dizem eu já saí. Eu 
tenho de pedir permissão e raras vezes é aceite. 
R4 (menina): Interrompe a colega: Pois é, é preciso entender que 
estamos no século XXI. Homem tem direitos e mulher tem direitos. A 
educação deve ser igual. Oportunidade que é dado para mulher deve 
sair dado para homem. Mas mesmo quando é dado oportunidades 
iguais, os rapazes acham que podem isto. Que podem aquilo e que as 
meninas não podem, não conseguem. 
R5 (menina): Igualdade de género só discurso, na prática não existe. 
Pelo menos em casa e em casa de muita gente que eu conheço. A 
minha avó acha que eu não poso muita coisa porque sou mulher. Não 
me deixa sair para muitos lugares porque sou mulher. Não, a 
educação não é feita de forma igual. Temos obrigação de fazer 
trabalho de casa porque somos mulheres, enquanto os rapazes têm 
direito de dizer que não querem, que não gostam, têm direito de 
escolher. Eu, para além de estudar tenho de fazer trabalho de casa. 
Os rapazes lá de casa estudam e passeiam, nada. O machismo ainda 
existe na educação. Os interesses dos homens ficam à frente e os da 
mulher ficam à trás. 
R6 (menina): Não sei se é isto machismo. Não vejo diferença na 
educação do homem e mulher nos dias de hoje. O que vejo é que o 
homem tem mais liberdade. A mulher é mais protegida. Só que é uma 
protecção que incomoda, irrita e às vezes prejudica. 
R7 (menina): Acredito que ainda existe alguma desigualdade sim 
porque ainda existe mentalidade machista na forma de educar. Mas 
não concordo que a desigualdade e discriminação é quando não se 
deixa a menina vestir de uma forma ou quando se cuida mais da 
forma de vestir de uma menina que um rapaz. O corpo da menina e 
do rapaz são diferentes, a forma de se vestir é diferente. O mesmo 
tem a ver com as saídas. É muito complicado lidar com meninas e 
rapazes, tendo em conta a questão de igualdade de género na 
educação que se dá em casa, tendo em conta a sociedade que 
vivemos. Muitas vezes os jovens pensam que limites que os pais 
põem é cortar oportunidades quando a intenção é exactamente o 
contrário. 
R8 (rapaz): Não é bem assim como as meninas estão a descrever a 
educação. Sabemos que a nossa sociedade hoje é violenta. A mulher 
não pode frequentar todos os sítios, os mesmos que os homens 
frequentam, pois é perigoso. Para nós também é perigoso! È verdade 
que quando as meninas saem os pais perguntam para onde vão com 
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quem vão, quem são os amigos, está certo! É uma forma de 
protecção. Não é porque a mulher é discriminada ou tem menos 
oportunidades. A sociedade exige que seja assim, mas é normal 
perguntar também aos rapazes. 
R9 (menina): A diferença é que o homem diz que sai e não passa por 
este interrogatório. A menina pede para sair e para ser autorizada 
passa por este interrogatório todo. Sociedade oferece perigos para 
meninas e rapazes: Thugs são na maioria rapazes, violência maioria 
atinge rapazes, droga, etc. Na minha opinião é descriminação sim. 
R10 (menina): Na minha casa o meu pai arranja sempre uma 
justificação para me restringir de muita coisa. O lema dele é a menina 
casa e na escola. O seu trabalho é estudar, ajudar em casa e ficar em 
casa. O rapaz pode tudo e a menina não pode nada que é sair e 
divertir. Às vezes a desculpa é não tens idade, a desculpa és mulher, 
as pessoas falam que não tens respeito, etc. 
R11 (rapaz): Este cuidado com as meninas às vezes acontece porque 
elas, muitas vezes, são irresponsáveis. Os rapazes saem mas são 
mais responsáveis, não deixam ser influenciados (as meninas 
interrompem com huuuuuuuu e sinal de desacordo.) … fazem muitas 
asneiras. 
R12 (menina): Irresponsável! Os homens não são? 

 
2 – O papel da escola  
 
Qual é a vossa percepção 
sobre a educação e 
formação que a menina e o 
rapaz recebem na escola? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As meninas e os rapazes 
desempenham tarefas 
baseadas nos critérios da 
igualdade e equidade? 

R1 (menina): Eu acho que na escola a educação de homem e mulher 
são iguais. Não há diferença no que se faz e no tratamento. 
R2 (rapaz): Eu acho que não é bem igual. É diferente. Tem 
professores que dão mais atenção às meninas (Huuuuu geral). Eu 
não sei bem porquê. Cada um tem a sua maneira de pensar. Não sei 
se talvez é porque as meninas têm mais dificuldades ou se é charme 
que faz para ganhar mais atenção porque as mulheres gostam de 
jogar com os sentimentos e emoções. 
R3 (menina): Educação é igual para meninas e rapazes. As 
oportunidades são iguais, mas os rapazes beneficiam de maiores 
oportunidades lá fora e os professores sabem disso, talvez seja isso 
que leva a alguns professores a ter mais atenção com as raparigas, 
As meninas geralmente prestam mais tenção, colaboram mais nas 
actividades da escola. Os rapazes, quando os professores (as) 
explicam, muitas vezes ficam a brincar, a espreitar na janela. 
As meninas têm mais interesse em saber o que se passa na sala de 
aula. (todos falam ao mesmo tempo para apoiar ou reprovar a ideia da 
menina).  
R4. (menina): Na sala de aula as meninas têm mais interesse em 
saber o conteúdo da aula que os rapazes. Os rapazes ficam no fundo 
da sala a falar de coisas que passam na rua. Os professores, alguns, 
deixam-lhes lá. Nós, as meninas somos mais interessadas e mais 
abertas. Quando não sabemos, perguntamos e aí os professores 
explicam-nos e se interessam por nós, porque manifestamos 
interesse em primeiro lugar.  
R5 (menina): Nós, as meninas somos as que mais participamos nas 
tarefas, nomeadamente os trabalhos de grupos. Os rapazes não 
participam em nada, querem apenas que nós coloquemos os seus 
nomes nos trabalhos. Se nós não fizermos Avé Maria! Ficam com 
raiva! 

É uma guerra, o nome deles tem de ficar. Não aceitam ficar de fora. 
(Um barulho estonteante das meninas e rapazes que não se 
consensualizam interrompe a aluna que fala). 
R6 (menina): Nós, as meninas somos mais abertas que os rapazes 
em relação aos professores e colegas. Não temos vergonha de 
reconhecer as nossas limitações e dizer o que não sabemos… 
(interrompida por um rapaz). 
R7 (rapaz): Dizem que somos mais fechados? Sim às vezes somos 
fechados, quando acontece algo nós, os rapazes, mantemos entre 
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nós, resolvemos sozinhos os problemas. As meninas, tudo que 
acontece já estão a fazer queixinha, às vezes por uma simples 
brincadeira, fazem um exagero! Chegam a ir ao conselho de 
disciplina. Por outro lado, na escola, nos assuntos da escola 
procuramos compreender antes de falar. As meninas não têm calma, 
querem compreender logo e ficam só perguntar.  

III – O VALOR SOCIAL DA MULHER 

 
1. Representação social  
 
A mulher faz parte das 
nossas vidas assim como o 
homem faz parte das nossas 
vidas. 
Podem falar sobre o valor 
social da mulher e do 
homem n sociedade cabo-
verdiana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De que compensação estás 
a falar? 

R1 (rapaz): Mulher é mãe. E como mãe ela não tem medo de 
sacrifícios mais do a maioria que o pai. Mãe até passa fome. Ela 
sacrifica muitas horas de trabalho para os filhos. Sim...o valor da 
mulher caboverdiana não existe igual. È a base que sustenta a 
sociedade em todos os sítios e momentos. Mulher é para o filho, 
marido, irmão, vizinhos, pai. Nós, homens, somos mais 
egoístas…pensamos mais em nós. Somos importantes, mas a mulher 
é mais indispensável. Por exemplo, hoje passam a vida a culpar as 
mães pela delinquência existente na sociedade caboverdiana, 
dizendo que elas não educam os seus filhos bem…não é bem assim. 
È muito injusto. A delinquência… quem tem menos culpa é das mães. 
Culpam também o governo? Não! A culpa é da sociedade, da 
mentalidade. As mulheres quando casam ou quando os seus homens 
põem-lhes dentro de casa, ficam em casa e não vão para nenhum 
sitio. Ou porque não tem para onde ir, ou porque não gostam de sair, 
ou porque o marido não lhes levam para nenhum sitio, ou porque não 
tem meios para sair…ficam em casa ou vão para casa das famílias e 
nunca sabem o que passa na sociedade, e como podem educar os 
seus filhos…conhecer os amigos dos seus filhos, os perigos da 
sociedade… acho que a culpa é isso. È mentalidade.  
R2 (menina): A mulher tem de ser respeitada conforme ela é. 
Trabalhar fora de casa ou não. Os homens dominam o espaço fora de 
casa, mas não são mais importantes. A mulher pode estar 
desempregada mas nunca sem trabalho. Ela está em tudo. Chamam 
a mulher para tudo. A mulher tem grande valor. Ela está no meio de 
tudo. Ela não tem menos valor. 
R3 (rapaz): Temos consciência do valor da mulher na nossa vida. Ela 
é namorada, mãe e irmão. Ela tem sempre algo a dar. Ela sacrifica, 
ela educa, dá carinho, amor, alimentação. A mulher é o nosso Estado. 
O meu Estado é a minha mãe. Estás a ver? É ela, é dela que eu 
dependo e dela que eu sei que posso contar. 
R4 (menina): Mulher é tudo numa sociedade…assim como o homem. 
Ela está e sempre esteve trabalhando em todos os sectores do 
desenvolvimento. Em casa como educadora, lavadeira, cozinheira, na 
rua como taxista, cabeleireira, policia, politica, governo, mecânico. 
Mulher é um pouco de tudo. Ter mulher na vida de uma pessoa é 
muito importante. Infeliz de uma pessoa que não tem a mulher na sua 
vida. A capacidade de sofrimento e sacrifício é único na mulher. Só da 
mulher se escuta se é para o meu filho morrer deixa morrer eu. Mas 
este valor precisa de mais compensações. Porque todos sabem do 
valor da mulher mas é só de boca para fora …não há compensação. 
Se a mulher não tem dinheiro para pagar uma consulta porque não 
tem emprego ela fica sem consulta. O que é injusto …a mulher pode 
não ter emprego, mas ela trabalha todos os dias …ela contribui para a 
sociedade ela devia ser compensada. 
Hem!! Toda a forma de compensação. Por exemplo quem educa 
antes de uma pessoa ir para escola. Se a mulher não tem emprego 
devia existir um salário mínimo para s mulheres educadoras …que 
tem filhos sobre a sua responsabilidade. Se não existisse mulher a 
sociedade cabo-verdiana estava bem pior… a mulher constrói no dia 
a sociedade …ela esta sempre presente na vida das pessoas. Isso é 
só um exemplo. (interrompida por um rapaz).  
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R5 (rapaz): Tem uma coisa que eu discordo dela quando diz que a 
mulher é importante na vida dos homens. Sim, a mulher é a nossa 
mãe…ela tem muito valor. Mas não são todas a mulheres. Algumas 
só destroem a vida dos homens e das famílias. Mulheres de agora 
não são como as de antigamente. É preciso ter cuidado. Por exemplo, 
tem mulheres aproveitadoras e mais nada… (interrompido com 
algazarra das meninas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
2 - O papel social da 
mulher 
 
Na vossa opinião a mulher já 
deu toda a contribuição que 
tinha para dar na sociedade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 (menina): A mulher já deu muito mas tem ainda muito a mais a 
dar. A mulher tem capacidade para trabalhar muito mais em áreas 
que numa lhe deram espaço. Há coisas que a mulher faz muito 
melhor do que homem... por exemplo as mulheres directoras…fazem 
muito mais coisas que os homens directores. Elas são exigentes mas 
são sensíveis e desenvolvem muito a área social, sabem escutar, 
…não sei explicar bem.  
R2 (menina): Hoje a mulher está a contribuir cada vez mais na 
sociedade. A mulher tem grande capacidade e vontade de aprender. 
O facto de ser mais aberta e mais humilde, tudo o que lhe é dado 
oportunidade para aprender, ela faz e faz com qualidade. Muitas 
vezes, melhor do que o homem. Não por ser mais capaz do que o 
homem mas por se preocupar mais…eu acho assim. Um 
exemplo…Antes, quando tinha trabalhos de grupos na escola, a 
preocupação era por homens como líder. Agora não. Está provado 
que quando a mulher é líder há mais trabalho, há mais disciplina …. 
Ninguém fica de fora,..todos trabalham porque a mulher assume a 
liderança com responsabilidade. Os rapazes ficam muitas vezes na 
descontra ou se dão em bons e fazem tudo sem ouvir todos. Por 
exemplo, no quadro de honra encontra-se cinco mulheres e um 
homem. As mulheres estão ganhando espaços e estão tomando 
consciência que não podem ser eternamente governados pelos 
homens. Temos consciência do investimento que é feito em nós e 
cabe a nós mudar o sentido das coisas. Mas, colegas, milagre não 
acontece…temos de nos valorizar e trabalhar. 

 
VI – As barreiras e 
discriminação da mulher 
 
Se acham que a mulher tem 
muito mais contribuição a 
dar na sociedade, eu 
gostaria de ouvir a vossa 
opinião sobre o que lhes têm 
impedido de dar mais? 
 
 
 
 
  
´ 
Será machismo? 
 
O que acham que é 
machismo?  
 
 
 
Acha que isto é machismo?  

 
R1 (rapaz): Talvez oportunidade…sim. Acho que é isso. A mulher tem 
tendência para aprender mais do que o homem, isto pode ser 
verdade. Mas não é porque é mais capaz… o homem tem medo de 
errar. Quando erra não quer assumir porque tem orgulho de 
macho…e certamente o homem não quer dar oportunidades às 
mulheres para os campos de participação em que ela vai brilhar mais 
do que ele. Assim, reconheço que o homem não tem deixado muito 
espaço…por exemplo na politica…. A mulher faz quase tudo mas ela 
não ocupa os cargos mais elevados… isto é complicado… Homem 
muitas vezes não quer ter mulher como chefe, não que ela não seja 
capaz…mas às vezes custa aceitar… digo a verdade. 
Náaaaa! Não. Machismo não. Machistas são as mulheres. 
R2 (rapaz): Machismo é quando o homem tenta impor à mulher e 
submete-la. Não aceita que a mulher lhe desobedeça. Quando a 
mulher desobedecer o homem este considera desonra perante os 
outros e daí a violência.  
R3 (rapaz): Mas as mulheres são também machistas… acham que 
sabem mais do que os homens e que são mais inteligentes, que são 
mais capazes. 
 
Obs: Hesitação geral (não souberam distinguir machismo de 
feminismo) 
 



Anexo 3 

 

 

757 

 
Voltemos às contribuições 
que ainda a mulher pode dar 
na sociedade e que não tem 
tido oportunidades como 
vocês acabaram de afirmar.  
 
 
 
 
 
Na sua opinião a mulher é 
sexo frágil?  

R4 (rapaz): Eu acho que em primeiro lugar deve ter oportunidades e 
já estão a ter, pois não está na escola quem não quer. Não há 
diferença. Emprego está mau para todos. Acho que a mulher pode 
fazer tudo o que o homem faz…mas há trabalhos que não muito 
adequados á mulher. A própria condição física da mulher é um 
obstáculo: Como sabe costumam dizer que a mulher é um sexo 
frágil… sim. Se é assim ela não pode fazer, por exemplo, os trabalhos 
pesados como carregar blocos e outras coisas pesadas. Mas por 
reconhecer que ela não pode …isto não é machismo. (interrompido 
com a pergunta da entrevistadora) 
 
… Não…eu não acho. A mulher não é sexo frágil. É só ver o parto 
normal. Se a mulher é capaz de resistir a um parto normal ela não é a 
parte frágil, antes pelo contrário é forte e corajosa. Os trabalhos mais 
pesados que implicam carregar coisas pesadas e muito esforço físico 
são actividades que eu acho que ela não pode. 
R2 (menina): Não estou de acordo que a mulher seja sexo frágil, mas 
nem todos os trabalhos que o homem faz são aconselháveis para 
mulheres …e assim não estou de acordo com muitos trabalhos que 
hoje eu vejo as mulheres fazerem só para provar que são iguais aos 
homens e que podem. Por exemplo, mulher mecânica, mulher 
taxista…não acho que sejam apropriados. Mulher taxista! Com toda 
esta violência. Imagina se apanha um cliente à noite este seja mal 
intencionado? Pede um homem à noite que lhe pede para levar a sítio 
e depois não paga… a mulher fica no prejuízo, pois fisicamente uma 
mulher não pode enfrentar um homem.  
Taxista é trabalho mais para homem. Por exemplo, mulher na política! 
Antigamente a mulher não podia meter na politica…hoje muitas 
mulheres querem entrar. Acho que politica é para homens. Tudo o 
que o homem faz a mulher não tem de querer fazer… (é interrompida 
com sinais de desacordos generalizado) 
R3 (rapaz): Eu acho que a participação do homem e da mulher na 
sociedade deve-se fazer em pede igualdade. Não existe trabalhos de 
homem é trabalho de mulheres. Isto está na nossa cabeça e 
acreditamos que seja verdade.  
 
                                    

IV – ESTEREÓTIPOS E PRECONCEITOS NA RELAÇÕES DE GÉNERO 

 
 
 
Agora vamos fazer alguns 
testes: vocês vão fazer 
escolhas de imagens que eu 
vou mostrar. 
 
Teste 1 
Imagem 1: Esta criança vai 
para jardim-de-infância e tu 
és mãe, tu és pai. 
 
Imagem 2: Este é o 
educador. Ele é homem 
 
Entregarias o teu filho ou 
filha aos seus cuidados? 

 
R1 (menina): Hummmm… educador homem? Sinceramente! Eu não 
entregaria o meu filho num educador homem. Procuraria uma 
educadora mulher. 
 
R2 (rapaz): Se for filho deixo na boa…mas filha? Nunca. Procuro uma 
educadora. 
 
R3 (rapaz): Eu não confiaria deixar filho ou filha aos cuidados de 
educador de infância... Isto existe também?  
 
R4 (menina): Para falar verdade só se eu não tivesse outra opção. Eu 
não confio. Às vezes é difícil deixar os filhos quando pequenos aos 
cuidados do pai…eles são muito inconstantes. Ou não têm paciência 
nenhuma, ou deixam os meninos fazer tudo. Educar é tarefa de 
mulher. Mas isto não é nem machismo nem feminismo é a nossa 
realidade. 
 
Obs: A maioria limitou-se a rir e não quiseram opinar.  

 
Teste 2 

 
R1 (rapaz): Eu diria força! Vai nessa. (a resposta é dada com ar 
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Imagem de um rapaz: Este é 
vosso amigo e confidencia 
que decidiu fazer curso de 
educação de infância. 
 
O que pensam sobre a 
decisão do vosso amigo? 
 

zombateiro e a grupo desata em gargalhadas). 
 
R2 (menina): Eu perguntava porquê? Se ele dissesse que é vocação. 
Que remédio tenho eu? Mas não acho que seja profissão de homem. 
R3 (menina): Cada um faz o que quer. Mas eu não aconselharia um 
irmão meu.  
R4 (menina): Se meninas estão a fazer trabalhos de homens porque 
que os homens não fazem de mulheres? É bom que façam para 
poderem dar valor. 
  

Teste 3 
Esta é a imagem de um 
rapaz. Ele é vosso amigo e 
está lavando pratos: 
 
Visitam o amigo e 
encontram-no lavando 
pratos. 
 
O que achariam da atitude 
do amigo? 

R1 (menina): Acho muito bem. É normal. 
R2 (rapaz): Eu faço isto todos os dias em minha casa. Sempre fiz. 
Acho muito natural e muito bom. Todos têm de contribuir na família. 
R3 (menina): Acho muito bem. Eu não gosto de lavar pratos. Mas 
lavo quando é preciso. Assim acho que deve ser uma tarefa partilhada 
na família. Quem gosta e quem não gosta. 
R4 (rapaz): É um caso complicado! (hahahah). Mas é coisa que pode 
acontecer. Se for visita de uma fêmea … complicado! Mas são coisas 
que podem acontecer e é normal. (o mesmo dá gargalhadas e é 
interrompido por meninas chamando-o de complexado e machista). 
 
 
 

Teste 4 
 
Tenho um curso de 
cabeleireiro (a)  gratuito. 
 
Quem concorre?    
 
Porquê que os rapazes não 
concorreram? 

 
R1: 0 Rapazes concorrem 
R2: 5 Raparigas concorrem 
R3 (rapaz): Nada contra. Mas …geralmente cabeleireiros são gays. 
Imagino de fofoquinha no salão fazendo penteados às senhoras ou 
meninas. Nem pensar! 
R4 (Rapaz): Há tanta coisa para homem fazer. Não…nunca pensei 
em ser cabeleireiro. Sem preconceito… mas eu nunca seria nem 
gostaria que um irmão ou amigo meu fossem. 
 

 
Existem profissões que são 
só de homens e só de 
mulheres? 

R5 (menina): Mecânico. Acho que é trabalho de homem. 
R6 (menina): Pedreiro. Imagina mulher pedreira? Existe. … mas não 
confio. É um trabalho de homem. 
R7 (menina): Mecânico, guarda-nocturno. Muito pesado demais para 
mulher. Põe em risco a segurança da mulher. 
R8 (menina): Qualquer um. Desde que a mulher tenha capacidade 
não existe distinção. 

 BLOCO V- VERDEFAM 

 
I – Representação social 
do VerdFam 
 
Bem agora vamos falar de 
VerdFam. 
 
Quem já ouviu falar de 
VerdFam? Onde fica? 
 
O que faz VerdFam? 

 
R1. Resposta em coro e com 11 mãos para cima indicando que já 
ouviram falar da existência. 
R2 (menina): VerdFam faz controlo de mulheres para fazerem a 
planificação da vida sexual, para controlar a gravidez, dá conselhos 
sobre as atitudes e comportamentos necessários para uma boa saúde 
sexual e reprodutiva, controla mulheres grávidas, dá conselhos sobre 
as posturas, dá informações, atende as mulheres grávidas. Antes 
ficava na Achada de Sto. António no Brasil. Agora fica no Palmarejo. 
R3 (menina): Fui lá várias vezes na Várzea. Por exemplo, quando 
atende as mulheres grávidas a VerdFam acompanha a gravidez com 
informações, consultas, análises, conselhos …Dizem o que a grávida 
deve fazer, o que não deve fazer, o que deve tomar durante a 
gravidez, dão informações sobre o bebé, se está bem, se é 
deficiente…VerdFam, os seus técnicos são claros o objectivos. 
R4 (rapaz): Já estive lá mas para tomar preservativos para prevenir 
contras doenças sexualmente transmissiveis. Deram-me 
desdobráveis com muitas informações sobre a prevenção dos DST e 
da gravidez indesejada. 
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R5 (menina): Nunca estive lá, mas segundo conversa com as minhas 
colegas que lá já estiveram, dão consultas ginecológicas, fazem 
aconselhamento sobre as DST e gravidez e distribuem gratuitamente 
os métodos contraceptivos. Também, quem quer fazer o seu controlo 
para não engravidar recebe toda a informação que deseja. Pelo que 
eu sei, VerdFam trabalha muito com jovens de ambos os sexos no 
sentido de prevenção e informação. 
R6 (menina): VerdFam trabalha com mulheres e orienta-as, 
sobretudo, para se protegerem das doenças, como controlar a 
gravidez precoce e indesejada e cuida da mulher ou da jovem quando 
esta está grávida. As consultas são mais baratas e mais rápidas. 
Algumas são gratuitas. 
R7 (rapaz): Nunca estive lá mas já ouvi falar e o que eu sei as 
meninas já disseram.  
R8 (menina): Para mim, VerdFam faz um bom trabalho, melhor que o 
Centro de Saúde. Consultas são gratuitas, No Centro de Saúde se 
não tem dinheiro fica-se sem consulta. Se quer a pessoa é atendida 
para colocar o seu problema. VerdFam atende jovens com muito 
carinho e não exigem dinheiro. Atende e apoia mulheres e homens.  
 

 
2- Eficácia da VerdFam no 
cumprimento dos seus 
objectivos 
 
Como é que tomaram 
conhecimento da existência 
da VerdFam e dos seus 
serviços? 

R1 (menina): Eu fiquei grávida e uma colega me disse que lá eu 
podia ter acesso a consultas grátis. Fui lá e me deram toda a 
informação e apoio. Todo o acompanhamento da minha gravidez e 
aconselhamento sobre o que eu devia fazer para a minha saúde e do 
bebé eu recebi no VerdFam.  
R2 (rapaz): Eu fiquei a saber através da minha mãe. Quando ela 
estava grávida ela fazia controlo no VerdFam e fui com ela algumas 
vezes na Achada de Sto. António.  
R3(menina): Através da Palestra que fizeram no ano passado aqui no 
Liceu. Eu já sabia da existência de VerdFam mas não sabia 
exactamente como é que ela actuava.  
R4 (rapaz): Desdobráveis, geralmente deixam desdobráveis nos 
liceus, festival na Gamboa. O que eu sei, eu li nos desdobráveis. 
Também já tomei preservativos e instruções no festival da Gamboa. 

3- Serviços da VerdFam 
 
O que acham da importância 
dos serviços da VerdFam?  
Qual deverá ser o público-
alvo privilegiado da 
VerdFam? 
Só rapazes? Rapazes e 
meninas? Só jovens? 

 
R1 (rapaz): Eu não sei. Nunca fui lá. Mas acho que é importante para 
meninas e rapazes. Mas muito mais para mulheres. Elas é que devem 
se proteger da gravidez e das doenças. Isto do homem ou do rapaz ir 
a VerdFam ir tomar informações não é muito fixe… para mulher é 
mais fácil. A decisão sobre o controlo é sobretudo da mulher. Ela é 
mais prejudicada … ela é que fica grávida.  
R2 (rapaz): Acho que é muito difícil para homem ir a lugares com 
VerdFam obter informações. Eu não sei porquê é difícil porque nunca 
fui. Apenas penso assim. Penso que VerdFam é mais para as 
mulheres. Se as mulheres forem responsáveis e obtiverem as 
informações todas, os rapazes nada têm a ir fazer. Bem… eu penso 
assim. Tudo é possível…um dia poderei precisar. (Risos) 
R3 (menina): Acho que VerdFam é para todos, homens e mulheres. 
Os homens podem ir buscar camisinhas, obter informações para se 
prevenirem das DST e também da gravidez das suas namoradas. 
Todas as meninas deviam ir ao VerdFam pedir esclarecimentos sobre 
tudo que tem a ver com a sua vida sexual e reprodutiva… e não se 
paga nada. 
R4 (menina): VerdFam é mais para meninas do que rapazes. Os 
rapazes podem ir lá só para aprenderem a se prevenir das DST. 
R5 (menina): Não vejo diferença. VerdFam presta serviços para 
homens e mulheres. O que precisa é de mais campanha de 
sensibilização para os homens. Por exemplo, os rapazes precisam 
mais informações e acompanhamento sobre os DST. Muitas vezes os 
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homens correm grandes riscos. Eles podem ir lá normalmente como 
as mulheres irem fazer os seus exames lá VerdeFam, aí podem 
informações sobre tudo o que fazerem para se prevenirem das DST. 
 

4- Metodologia de 
intervenção da VerdFam 
 
Qual a vossa apreciação 
sobre a metodologia que 
VerdFam uliliza para fazer 
chegar as suas informações, 
serviços e campanhas aos 
jovens? 

 
R1 (Resposta em Coro): VerdFam devia vir mais vezes cá. 
 
R2 (menina): Muito fraco: Costumam fazer palestras no liceu e aqui 
também já fizeram …mas isto só me lembro de uma vez. Também 
quase que não distribuem desdobráveis nos liceus. Se viessem cá era 
mais natural … talvez evitar-se-ia muita gravidez precoce dos 
estudantes. 
R2 (menina): Eles vêm cá mas muito pouco. Se viessem cá sempre, 
seria muito bom, pois muitos jovens precisam de VerdFam mas têm 
vergonha de ir lá…porque as pessoas, os colegas ficam a comentar. 
Será que ela está grávida? Será que está com alguma doença? O que 
ela foi fazer? Também muitos jovens precisam de ir ao PMI e não vão 
por estes motivos. Se a VerdFam viesse mais vezes. 
R3 (rapaz): Eu não sei dizer. Não ligo para VerdFam. Nem sei se veio 
fazer palestra. Mas deviam vir mais vezes e trazerem informações, 
desdobráveis e cartazes. 
R4 (menina): Quando há palestras poucos se interessam. Muitos 
ficam a gozar. Por isso dizem que a infirmação é fraca. VerdFam está 
em todo o sítio onde há jovens. Cá não tem informação é porque não 
lhe interessa. 
 
 

 
5 - Práticas de saúde 
sexual reprodutiva dos 
jovens  
 
Reparei que mudaram de 
cor quando eu falei se 
tinham ido alguma vez ao 
VerdFam.  
Porquê tanta emoção? 
 
 
 
 
Porque é  que engravidaste 
sem antes palnificares? Não 
sabias que VerdFam tinha 
todos estes recursos? Ou foi 
uma opção? 

 
R1 (geral): Risos e troca de olhares. 
R2 (menina): Pronto. Eu vou e não tenho vergonha de assumir que 
eu vou. VerdFam faz-me um grande favor. Assim como eu vou vai a 
maioria das minhas colegas. Tantas meninas como rapazes. Todas as 
terça -feira às 4:00 horas. Nesse dia tem consulta grátis na Várzea. 
Pode-se chamar, pode-se ligar via telefona e marca-se. Uma pessoa 
Vai lá e desabafa. Se tens alguma preocupação, se sentes alguma 
coisa, se tens dor em qualquer parte do teu corpo…chegas lá tens a 
consulta e recebes conselhos e ou receita para tratares. Se tiver 
necessidade eles te reencaminham para consultas de especialidade. 
Nunca! Nunca ia ter opção de ficar grávida enquanto estudante. Claro 
que eu sabia dos riscos e como os evitar.. Tinha toda a informação e 
acreditava que no dia em que eu precisava, VerdFam estava lá e eu 
ia …mas quando eu precisei eu não fui…não planifiquei. Aconteceu.  
Eu dizia: para quê ir ao VerdFam. O que vão me dizer eu sei…a 
minha família já me disse, já abri jornal e já vi, já ouvi rádio televisão, 
Já ouvi conselho das minhas amigas. Gravidez precoce no liceu não 
acontece por falta de informação, mas por falta de planificação. Hoje 
eu sei que pensava errado, por isso eu vou para poder aprender a 
planificar a minha vida sexual e reprodutiva.  
R3 (rapaz): Muitas fêmeas não vão a VerdFam por vergonha. Muitas 
vezes vão escondidas. Meninas têm vergonha de assumir que estão a 
fazer controlo de gravidez. As meninas gostam de fazer fita…não são 
realistas. 
R4 (menina): É sempre motivo de crítica por parte das pessoas 
quando sabem que uma jovem vai ao VerdFam. Começam logo a te 
apontar dedo como se estivesses errada. Quando já tens filho 
ninguém mais liga. 
R5 (menina): Alguém vai ao VerdeFam e na hora todos já sabem que 
foste lá e começam a especular se está grávida ou tem alguma DST. 
Quando os homens vão lá querem saber se está com DST:                   

5 – Tabus associados à R1 (Meninas em coro e com muito barulho): É machismo. Não dão 
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saúde sexual e reprodutiva 
da juventude 
 
Porquê é que os rapazes 
vão poucas vezes ao 
VerdFam? 

para baixo. É machismo. Existe machismo e preconceito. 
R2 (rapaz): Não é machismo. VerdFam é mais para meninas. 
Meninas é que devem fazer controlo. 
R3 (rapaz): Vou sempre que eu preciso… por exemplo vou lá buscar 
camisinhas… acho melhor para meninas mais do que rapazes….mas 
é normal. Se eu preciso eu vou. 
R4 (menina): Os rapazes pensam assim…se a minha namorada for 
eu não preciso.  

 
Se vocês têm tanta 
informação e sabem que a 
VerdFam, pode vos ajudar a 
planificar de forma segura a 
vossa saúde sexual e 
reprodutiva, que apreciação 
é que fazem do número 
crescente de estudantes 
grávidas nas ES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 (rapaz): Não é falta de informação, nem falta de conhecimento. 
Essas menininhas quando vêm um rapaz que gostam perdem a 
cabeça e não toma conta dos seus corpos. Voa logo para sexo. 
R2 (menina): È acidente… temos informação de tudo o que se pode 
fazer para evitar e onde podemos pedir ajuda. Tem PMI, tem 
VerdFam,,, mas acontece. Eu tive um filho o ano passado. Eu sabia 
de tudo, tinha informação, mas aconteceu …não planifiquei, não 
queria…aconteceu. Solução seria abortar, mas a minha consciência 
não permitiu. Fiquei desesperada, cheia de vergonha, mas depois me 
conformei e cá estou. Hoje vou ao VerdFam, faço o meu controlo 
porque já vi que acontece em nós. 
R3 (menina): Eu não sei explicar…no passado podia ser falta de 
informação. Mas hoje não. Todos os jovens, meninas e rapazes, 
sabem das informações. Já não existe inocente. Todo o sitio onde 
vais, tens informação. É gratuita a informação e quando se procura 
VerdFam somos bem atendidos. Logo à entrada tem informações. É 
só entrar. 
R4 (rapaz): O que eu vejo é que as meninas sentem-se mais cool 
quando ficam grávidas. Antes, se uma jovem ficasse grávida não saía 
de casa…tinha vergonha. Hoje é tão normal! A sociedade acha tão 
normal…deve ser por isso. (é interrompido pelas meninas com 
reprovação) … 
Mas, muitas vezes a menina grávida no liceu sofre muitas 
humilhações …muitas acabam por fazer asneira. Tiram o bebé ou 
abandonam a escola, devido a vergonha ou porque perdem apoio da 
família e mesmo de quem a engravidou. 
R5 (menina): É muito desagradável estar no liceu com gravidez. Só a 
menina é penalizada. Pior humilhação que acontece é uma menina 
estar grávida de um colega estudante, sobretudo na mesma escola. 
Geralmente, deixam a menina sozinha e desamparada. Falas com 
eles e com medo de serem responsabilizados dizem. Tu é que 
tomaste decisão de ter filho…e ainda mandam-te abortar. 
R5 (rapazes em coro): Nem todos …Nem todos fazem assim. 
R6 (rapaz): Mas muitas vezes as meninas é que decidem ter 
filhos…não são responsáveis. 
R7 (menina): A menina fica sempre prejudicada. Ao rapaz nada 
acontece. mesmo quando assume a paternidade…quem é obrigado a 
deixar a escola é a menina, quem sofre todas as criticas é a menina, 
quem deixa de frequentar certos sítios é a menina. Ao rapaz nada 
acontece. Nem fazem nenhum sacrifico para trabalhar e 
ajudar…preocupam-se com os seus estudos, dizem que estão 
desempregados…tu, mãe, é que vês os olhos do filho todos os dias. 
Tens de desenrascar 
R8 (menina): Mas isto não acontece com todos. Têm rapazes que 
pensam… podem não abandonar a escola mas ajudam e dão apoio 
moral. Mas também a mulher tem de pensar antes de prenhar porque 
sabe que é assim… genética faz com que mãe tenha mais 
responsabilidade e fique mais penalizada. 
R9 (rapaz): O que não está certo é mandar só meninas para casa. 
Menina e rapaz deviam ir para casa quando é estudante. É injusto. 
R10 (rapaz): A maioria das meninas fica grávida não de rapazes 
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estudantes. Elas muitas vezes envolvem com pessoa que não 
conhecem e não se preocupam com a sua situação de estudante.  
R11 (menina): Não…não é bem assim. Eu acho que uma menina não 
tem de conhecer um rapaz antes de ficar com ele. Se gosta dele fica 
com ele. A gravidez não acontece por causa disso. Acontece porque 
não se toma as precauções necessárias no momento certo. 
R12 (meninas em coro): Não…as coisas não são assim como dizes. 
Nós não pensamos assim. 
R13 (rapaz): Filho não é acidente. É irresponsabilidade e muitas 
vezes tanto as meninas como os rapazes são vítimas. 

BLOCO VI – PERSPECTTIVAS DOS JOVENS RELATIVAMENTE Á RELAÇÃO DE GENERO 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

 
Que perspectivas para o 
vosso futuro na sociedade 
enquanto mulher e homem 
 

 
R1 (menina): Penso terminar os meus estudos, fazer um curso 
superior, ter um trabalho, ter um ou dois filhos e ser independente 
economicamente. Conseguir viver por mim, com conforto. 
R2 (menina): Quero em primeiro lugar concluir os meus estudos, ter 
um bom emprego e  ter uma família. 
 
R3 (rapaz): Concluir os meus estudos e ter um emprego. 
 
R4 (menina): Só tenho certeza que quero terminar os estudos, fazer 
um curso e ter emprego e ser respeitada. Só mais tarde casar-se e ter 
o máximo dois filhos. 
 
R5 (menina): Ser uma mulher com igual respeito e oportunidade dos 
homens. Poder viver sem depender, com muito amor e sem violência. 
Quero casar, ter filhos e boa vida. 
 

BLOCO VII  - ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO 

 
Obrigada pela vossa 
disponibilidade em participar. 
Que o ano lectivo seja bem 
sucedido para vocês todos e 
todas. Tenham boas férias. 

 
R1 (Coro e com sorrisos e beijinhos): Obrigada (a). 
 
R2 (rapaz) Boa sorte no seu estudo e que atinjam a sua meta. 
R3 (menina): Esta conversa deu-me prazer e coragem. 
R4 (rapaz): A senhora é fixe e simpática. 
R5 (rapaz) : Fiquei motivado com esta conversa para a mudança da 
minha forma de pensar. 
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3.7. TRANSCRIÇÃO DA GRUPO Focal “Forzas vivas” 

Nº de participantes:  9           fem.9 

Tópico nº1: Situação social da mulher cabo-verdiana, tendo em conta a 
universalidade dos direitos humanos: 

Sub-tópico 1.1 situação social das mulheres cabo-verdianas 
 
Sujeito A: Ainda as mulheres cabo-verdianas são, na maioria, muito pobres 
porque têm pouco apoio por parte do Estado. Empregos não existem para as 
que têm poucos estudos e mal têm dinheiro para educar os filhos, fazer uma 
alimentação adequada, cuidar da saúde e ter uma habitação digna. Somos na 
maioria chefes de família e os pais de filhos pouco ajudam. Muitas vezes não 
ajudam porque não têm, outras vezes é porque são malandros, têm muitos 
filhos e só ajudam as mulheres que ficam com eles. Mas há mulheres em 
Cabo Verde que vivem bem. As que tiveram condições para estudar, têm 
emprego e ganham bem. 
 

Sujeito B (médica): A situação das mulheres cabo-verdianas está 
melhorando nos últimos anos, mas ainda há muita coisa por fazer. Uma 
minoria já conseguiu progressos há vinte anos impensáveis, pois estão 
representadas em todas as esferas do desenvolvimento do país: política, 
governo, administração, cultura, etc. Muitas barreiras já foram vencidas, 
nomeadamente a da lei. A lei protege a mulher cabo-verdiana, garantindo a 
igualdade de direitos e prevendo pena para os violadores da lei. O grande 
investimento deve ser feito no domínio da educação e da formação de forma a 
combater a miséria e o desemprego que atinge sobretudo a mulher. A mulher 
continua sendo a mais atingida pela violência doméstica, desemprego, 
pobreza, sobrecarga de tarefas de pouco valor económico, como cuidar da 
casa, dos filhos e do marido. A desinformação é outro problema não 
valorizado, mas que obstaculiza uma maior afirmação da mulher cabo-
verdiana de forma a beneficiar da plenitude dos seus direitos 

Sujeito C (jurista) : A situação social da mulher cabo-verdiana, apesar dos 
ganhos está longe de ser a desejável, pois a supremacia das práticas culturais 
sobre o código legal que se vem construindo desde a independência a esta 
parte é uma evidência. 
As estatísticas e as evidências do quotidiano dão conta que a mulher ocupa 
maiores escalas da pobreza e do desemprego. Facto que tem ver com a 
predominância das mulheres solteiras, chefes de família e que assumem todos 
os custos da família, desde a educação, a alimentação, roupa, saúde e outras 
despesas. 
Nota-se também que a situação é mais grave com as mulheres com poucos 
estudos e portanto com baixas rendas e sem emprego fixo., muitas vezes 
resignadas com a situação, adoptando atitudes e práticas da multiplicação da 
pobreza. O meio rural, o suburbano e as periféricas é onde a clara situação da 
precariedade da situação da mulher regista. 
 
Um aspecto positivo a considerar é o facto de hoje Cabo. Verde ser uma 
sociedade que permite mobilidade social e as discriminações género encontra-
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se num processo regressão. O aumento de casos de denuncia das situações 
de violência contra a mulher, a candidatura das mulheres para cargos 
políticos, a presença da mulher em cargos executivos e de prestigio social, o 
aumento de mulheres com curso superior são alguns indicadores de mudança 
e que as mentalidades estão a mudar. Ao seu ritmo mas estão a mudar.  
 
 

Sujeito D: (professora) A situação social da mulher cabo-verdiana é herdeira 
de um passado ainda não muito distante em que os seus direitos eram 
violados por ser considerada um ser inferior. Felizmente a independência da 
Cabo Verde trouxe consigo o virar desta página. Mas se as leis mudam a 
qualquer momento e de uma hora para a outra, as mentalidades levam muito 
tempo. 
Assim, hoje ainda temos as sequelas deste passado, sobretudo no seio 
daqueles cujas oportunidades de estudar e de se formar foram baixas ou 
inexistentes. Nas sociedades mais rurais do país e as nas pessoas com mais 
de 40 anos ainda persiste uma mentalidade que não favorece a inserção 
social da mulher e o seu acesso à cultura, ao emprego e à riqueza. O pior é há 
uma tendência para a transmissão desses valores de geração em geração, 
através da própria família. A mão é na maioria a responsável 
 
Fazendo desta forma um retrato direi que a mulher cabo-verdiana é livre m 
termos legais, mas muito presa aos preconceitos sociais. As mulheres são 
mais pobres, as mais atingidas pelo desemprego, as vítimas do machismo e 
de paternidades irresponsáveis.  

Sujeito E: (líder religioso) A situação da mulher hoje está mudada. Há uma 
perda de valores, o valor do respeito ao corpo, ao pudor e á família. A vida 
sexual começa cada vez mais cedo, não valorizam mais o casamento nem a 
fidelidade perante o companheiro. Esta situação só prejudica a mulher que 
sendo solteira acaba por assumir sozinha os custos da família, pois os pais 
dos filhos muitas vezes fogem das responsabilidades logo que chega o filho. 
Enquanto for assim a pobreza tende a aumentar e com um rosto feminino. O 
desemprego também se agrava, pois quando os filhos chegam antes do tempo 
os jovens têm de abandonar a escola e sem estudos não têm como ter um 
trabalho fixo e bem pago.  
No meio rural a situação é bem pior, pois com as secas não existem 
oportunidades para ninguém. Hoje fala-se na igualdade de direitos, mas gozar 
de direitos implica condições para os gozar…como gozar de direitos se não há 
educação moral e transmissão de valores positivos de mais solidariedade 
social. Só a lei não é suficiente para a melhoria da situação da mulher. 

Sujeito F: (comissão dos direitos humanos) 
Ao falarmos da situação da mulher cabo - verdiana hoje temos de separar a 
lei, da cultura e do quotidiano. Estou de acordo com as intervenções que me 
antecederam. Na verdade é de realçar o código legal existente em Cabo 
Verde, que vai desde a Lei Fundamental, da ratificação pelo governo, desde 
da década de 1990, da Convenção internacional de eliminação de todas as 
formas de descriminação da mulher, do código da família, do código do 
trabalho e de outras legislações avulsas que eliminam ou corrigem todas as 
ambiguidades que traduziram em formas seculares de violência contra a 
mulher. 
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Mas se temos uma lei favorável e do ponto vista legal, podemos dizer que CV 
é um país onde os direitos da mulher são respeitados e que não há lugar para 
a descriminação não podemos ignorar que culturalmente a mulher é um ser a 
quem foram vedadas oportunidades vitais de sucesso, nomeadamente 
educação, cargos e empregos de poder, acesso à riqueza, etc. Em contra 
partida foi educada par ser mãe, esposa, submissa e resignada com a sua 
situação. 
 
Estes factores têm implicações no quotidiano e temos uma situação bastante 
eclética da mulher cabo-verdiana: desde a grande executiva e de grande 
prestigio social à desempregada vivendo no limiar da pobreza, aturando as 
mais vis formas de violência.   
 
A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, criado em 2004 
para substituir o Comité Nacional pelos Direitos Humanos mostra-se uma 
nítida preocupação com os direitos da mulher. Senão vejamos: A instituição 
tem a função de implementar um Plano de Acção que visa promover e 
estimular a formulação de políticas em áreas de interesse particular para as 
mulheres e a promoção do equilíbrio de género.  
Esta Comissão tem também por missão contribuir para a promoção e o reforço 
do respeito pelos Direitos Humanos e a densificação da Cidadania bem como 
funcionar como uma instância de vigilância, alerta precoce, consultoria, 
monitoramento e investigação em matéria de Direitos Humanos e Direito 
Internacional Humanitário. Actualmente, a Comissão é composta por 28 
membros de entre representantes da sociedade civil e das entidades 
governamentais. Dos membros com assento na Comissão, há representantes 
de instituições que trabalham directamente com questões atinentes às 
mulheres. Através do trabalho dessas instituições espera-se que os direitos 
humanos das mulheres sejam mais divulgados e possam ser mais conhecidos 
pela sociedade.  
 
A nossa convicção é que muito já se fez, mas muito ainda tem por fazer no 
domínio da equidade de género e de respeito pelos direitos da mulher. 
 

Sujeito G (rede parlamentar) 
 
A situação social das mulheres cabo-verdianas é, sem dúvida, um campo 
aonde conquistas palpáveis foram registadas desde a independência até 
agora, mas estamos longe de chegar à meta desejável. Trata-se de uma luta 
com muita complexidade, na medida em que a legislação é importante mas 
não a única nem a mais importante. A mentalidade associada à herança 
sociocultural fala mais alta. É preciso anular progressivamente atitudes 
machistas bem como os preconceitos e os tabus que impedem a mulher de ter 
uma atitude mais activa e autónoma na sociedade. O mito da fragilidade e da 
incapacidade da mulher deve ser interiorizado socialmente para que as 
relações género se estabeleçam tendo como base o respeito mútuo, a partilha 
de responsabilidades e de deveres na família.  
 
Enquanto isto não acontecer a posição das mulheres nas estilísticas 
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continuam sendo criticas com registos da incidência da pobreza e do 
desemprego na mulher, sobretudo as chefes de família, com menos instrução. 
 
Marcam os anos 90 a criação junto da Chefia do Governo, em 1994, do 
Instituto da Condição Feminina-ICF- , mecanismo governamental que tem a 
seu cargo o desenho e seguimento das políticas para a igualdade e equidade 
de género.  As mulheres já não estão apenas no Parlamento. Ainda que em 
fraca percentagem, entram em cena as primeiras-ministras e Secretárias de 
Estado. Uma Missão Diplomática é chefiada por uma Embaixadora. Aumenta 
o número de ONGs, a VERDEFAM, AMEPCV, AMJ, Associações 
Comunitárias, reforçam o rol. A Caritas Cabo-Verdiana e a Cruz Vermelha são 
parceiras incondicionais das populações femininas. No que tange à 
Administração central, embora, proporcionalmente o número de mulheres seja 
inferior em relação aos homens, a participação feminina vem aumentando a 
cada nova eleição. No curso do ano de 2006, na sequência das eleições 
legislativas, um novo Governo foi composto e, como resultado de uma política 
de inclusão de mulheres, 8 dos 16 Ministros do Governo são mulheres, o que 
representa quase 50% do total desses ministros, ou seja, atingimos a 
paridade. As mulheres coupam pastam tradicionalmente reservadas aos 
homens como: as finanças, a defesa nacional e a segurança interna, a justica, 
a economia, o ordenamento do território etc. O Governo de Cabo Verde 
reconhece a importância e a necessidade de encorajar a participação da 
mulher a todos os níveis, compreendendo a esfera política, para romper com 
ideias tradicionalistas que perpetuam o afastamento da mulher dos centros de 
decisão. Entramos nos anos 2000 com indicadores de Educação que 
anunciam a equidade. A balança equilibra-se. O Sector da Saúde revela 
avanços substanciais, registando-se uma quase insignificante percentagem de 
mortalidade materna. A cobertura vacinal é invejável. Reforça-se, o número de 
mulheres no Governo. Cria-se a Rede de Mulheres Ministras e Parlamentares, 
assumindo Cabo Verde a Presidência do Bureau da Rede de Mulheres 
Africanas Ministras e Parlamentares. A dinâmica associativa é enriquecida 
com a criação da Associação de Mulheres Polícias, Economistas, Juristas, 
Sindicalistas e Secretárias. A criação da Rede de Mulheres Parlamentares, foi 
uma mas valia e pode constituir um factor determinante para uma evolução 
positiva da problemática da participação da mulher na vida pública, sobretudo 
se continuar a congregar os esforços e a desenvolver mecanismos de pressão 
para que o número de mulheres, tanto a nível de partidos políticos como a 
nível de cargos executivos aumente. 

Sujeito H (empresária) 
 
As possibilidades da mulher cabo-verdiana se afirmar e ascender socialmente 
é um desafio muito complexo, pois existem fortes preconceitos e há momentos 
em que os obstáculos parecem intransponíveis pelo facto de seres mulher. 
Sendo solteira e sem rendimentos ou emprego dá-se impressão que todas as 
portas se fecham e que não tens chances. 
 
Com efeito existe a lei favorável…mas de que serve se quem tem o poder 
ignora a lei e tem uma mentalidade machista? Impressionante é que as 
próprias mulheres têm esta mentalidade machista. Existe uma descrença 
quanto à verdadeira capacidade da mulher. Vejamos, ser empresário significa 



Anexo 3 

 

 

767 

investir, ter dinheiro e ter lucro. Se por um lado a mulher tem dificuldades 
acrescidas em encontrar quem acredita nela servindo de fiador ou credor, 
quando consegue enfrenta um clima de desconfiança: quando a mulher sobre 
na vida é porque envolveu em asneiras. Por isso muitas mulheres desistem 
cristalizando a sua situação de pobreza. 
 
A mudança de mentalidades e de educação está muito lenta em relação à 
legislação. 
 

Sujeito I (mulher beneficiária da MORABI) 
 
A situação social da mulher cabo-verdiana é muito difícil para as que tem 
poucos estudos, pois hoje só há emprego para quem tem diploma. 
O país é pobre e não oferece solução para as mulheres chefes de família e 
sem emprego. Não existe apoio social para alimentação, habitação e 
educação dos filhos. 
Direitos da mulher só existem para quem tem meios. Nós que não temos 
estudos, não temos emprego e logo não temos direitos. 
 

Sub – tópico nº 1.2: A mulher usufrui dos seus plenos direitos em 
igualdade com os homens 
 

Sujeito A: Nem todos os direitos. Em casa os direitos da mulher são quase 
sempre violados. Os homens em casa têm sempre mais privilégios, 
nomeadamente ao descanso, ao lazer. Os trabalhos domésticos continuam 
sendo trabalho da mulher e não é valorizado.  
Nos serviços públicos não há nada que um homem tem direito e que a mulher 
não tem desde que preenche os requisitos exigidos. Pior é que muitas vezes 
não temos estes requisitos. 
Há o problema também de consciência e de justiça. Se uma mulher abandona 
os filhos pode ser presa, mas ninguém prende um homem que deixa o filho 
sobre a total responsabilidade da mãe, mesmo que esta não tenha meios. 
Assim não podemos falar de igualdade de direitos de homens e mulheres. 
Existe sim, mas no papel. 
 

Sujeito B: (médica) Com efeito a existência de um código legal que define a 
igualdade de direitos sem descriminação de sexo não significa que na prática 
é o que acontece. A situação é simples: A igualdade não pode existir se a 
base de partida é diferenciada. A candidatura para os cargos públicos faz-se 
mediante um curriculum e ganha quem tiver o melhor, independentemente de 
ser homem ou mulher.  
Por outro lado e este factor não é isolado do factor mentalidade. Muitas vezes 
é a própria mulher a se auto-excluir dos direitos a que tem direito devido às 
representações sociais que conserva.  
A associação destas duas ordens de factores faz para que, a meu ver, haja 
uma grande discrepância no gozo dos direitos por parte da mulher e dos 
homens. 

Sujeito C: (jurista) Não, de forma alguma, sobretudo no domínio do direito 
privado. Paradoxalmente, a grande parte dos direitos que se assiste à mulher 
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enquanto ser humano e cidadã é violado no seio do próprio lar. A plena 
igualdade no usufruto dos direitos deve passar em primeiro lugar por um 
processo de mudança das mentalidades e das representações construídas 
sobre o ser humano. O acesso aos direitos públicos podem acontecer em 
igualdade a partir do momento em que isto aconteça ao nível privado. Apesar 
de hoje isto seja uma preocupação e considerado, nas temos de convir que é 
difícil intervir a este nível que não seja por meios pedagógicos e informativos. 
 
Ao nível dos direitos públicos, Cabo Verde é uma sociedade de direito e em 
situações normais, com raras excepções, não é impedida à mulher do gozo 
dos direitos constitucionalmente previstos e ela pode requerer judicialmente 
quando estes direitos lhe são negados. 
 

Sujeito D: (professora) 
 
Não acredito que seja possível face a uma sociedade bem polarizada em 
termos das condições dos homens e das mulheres. O acesso a grande parte 
dos direitos é para quem já tem um espaço social e as mulheres têm um 
espaço ainda muito restrito, pois a maioria encontra-se no desemprego e 
numa situação económica de muita pobreza. A maternidade precoce e a 
paternidade irresponsável continuam impedindo a mulher cabo-verdiana de 
usufruir de todos os direitos sociais. A educação através de todos os meios 
possíveis deverá ser mais sistemática. 
                                                                                                                         
Quando a mulher preenche os requisitos exigidos na lei, ela não tem 
problemas ao seu acesso. Mas não é o que acontece devido a factores 
culturais que se manifesta quer por ignorância, quer pela mentalidade ou 
medo de represálias do autor da violência. 
 
Razões de natureza familiar também impedem as mulheres de ceder a alguns 
direitos básicos, mas isto também tem ver com a cultura e as representações 
sociais. 
 

Sujeito E (Líder religioso) A igualdade não pode existir porque as pessoas 
não são iguais. A lei cabo-verdiana prevê a igualdade de direitos mas para que 
haja o gozo pleno as condições devem ser criadas. Por exemplo, beneficia dos 
direitos á participação politica e cultural, que tem meios para tal, 
independentemente de ser homem ou mulher. Os homens usufruem mais 
deste direito porque estão mais disponíveis e isto não tem a ver com a lei. 
Quero então dizer que as leis devem ser ajustadas ao tipo de sociedade que 
nós temos. De que vale assinar tratados, convenções, legislar se condições do 
cumprimento das leis não são feitas. 
 

Sujeito F: (Comissão dos direitos humanos) 
 
Apesar da igualdade de direitos humanos, sabemos que na prática não é o 
que acontece. Ainda temos mulheres cabo-verdianas que vê todas os dias os 
seus direitos básicos a serem violados. A violência doméstica como aqui já foi 
referida é a mais preocupante e responsável pela situação fragilizada de uma 
considerável percentagem da mulher cabo-verdiana. 
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Consultando os dados estatísticos fornecidos pelo INE constatamos a grande 
disparidade entre homens e mulher do ponto visto do acesso ao emprego, a 
cargos executivos e administrativos, à riqueza e outros. Sabemos que não se 
trata de uma opção deliberada nem tão pouco se vincula à incapacidade e 
incompetência da mulher versus homem. Trata-se de um contexto complexo 
em que a mulher ainda é vitima das amarras da própria sociedade. 
 
Contudo podemos falar que estamos perante um processo de acção em várias 
frentes, sendo a educação e a informação muito importante na mudança das 
mentalidades a todos os níveis. 
 

Sujeito G (rede parlamentar) Bem esta questão já foi sobejamente tratada. 
Em Cabo Verde ainda as mulheres não usufruem dos seus plenos direitos não 
obstante os ter. As causas estão identificadas mas as estratégias de correcção 
são complexas. Por exemplo, o caso da mulher na política nós todos sabemos 
da polémica política de cotas e de descriminação positiva. As práticas culturais 
são determinantes nas atitudes da mulher que se acomoda e acha natural a 
sua condição … educação é fundamental na mudança das atitudes e valores 
sociais. 
 
Neste contexto histórico-político que os cabo-verdianos vivenciaram as 
transformações sócio-políticas na qual as mulheres sempre participaram, 
embora em diferentes intensidades e dimensões. No quadro da Assembleia 
Nacional, por exemplo, o número de Deputados do sexo feminino oscilou 
muito no decorrer dos anos e, actualmente, 15% do parlamento é composto 
por mulheres. A baixa representatividade das mulheres ainda é maior ao nível 
do poder legislativo e executivo municipais (Assembleias e Câmaras 
Municipais), ou seja ao nível dos órgãos electivos. 
Temos de ser positivos e considerar os avanços registados nos últimos 
decénios, mas fundamentalmente acreditar que a situação é de mudança cada 
vez mais para melhor. 

Sujeito H: (empresária)  
As mulheres e os homens não usufruem dos direitos em igualdade de 
circunstâncias. Daí a situação ser muito desvantajosa. Houve melhorias mas 
ainda os preconceitos, a mentalidade machista e as ambiguidades da lei 
prejudicam. Legalmente não existem diferenças, mas o esforço da mulher para 
conseguir ascender socialmente é maior. Tem de vencer as burocracias que 
são para todos mas também as desconfianças, os preconceitos e a ignorância, 
começando da casa. 
 
Mas é fundamental que a mulher se auto-valorize mais, acredite nas suas 
capacidades e ir á luta. 
 
 

Sujeito I: (MORABI)  
 
As mulheres têm direitos que nem sabem que existem. Quando a mulher tem 
condições ela não é discriminada porque em Cabo Verde há igualdade de 
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direitos para os homens e as mulheres, Mas a maioria das mulheres não tem 
condições e por isso sofrem abusos dos companheiros, dos patrões e da 
própria família.   
Mas a situação da mulher está melhorando e com persistência e auto-estima 
pode mudar a sua situação e gozar de todos os direitos previstos na lei. 

Sub-tópico 1.3: A relação educação formal e informal e a situação da 
mulher 

Sujeito A (Morabi) 
Eu penso que a base de situação da mulher, quer de sucesso como de 
insucesso tem a ver com a educação, seja qual for. Hoje podemos ver quais 
as mais bem sucedidas são aquelas que têm estudos, têm formação ou 
qualquer modo de vida. As analfabetas e sem um modo de vida não têm 
alternativa e ficam submissas aos caprichos dos pais de filhos e são vitimas de 
todo o tipo de violência e vivem numa situação de muita miséria. 
 
Penso que o maior investimento na promoção da mulher é a sua educação em 
casa, pela igreja, associações e escola. Todos os meios são possíveis para 
formar uma mulher que conhece as suas capacidades, acredita e na sua 
própria pessoa e consegue conquistar a sua autonomia. 

 
Sujeito (B) (médica) 
Não podemos dissociar estes dois âmbitos de educação. As mudanças 
positivas ocorrem com mais celeridade e sucesso se estes dois âmbitos 
funcionarem em sintonia. De pouco vale as lições, os conceitos e as 
aprendizagens ocorridas nos bancos da escola, quando as lições da família e 
da comunidade se divergem. Por exemplo, se a escola ensina determinados 
valores como a equidade nas relações de género, a necessidade de usar 
preservativos nas relações sexuais, utilizar mecanismos de controlo da 
natalidade etc. O contexto familiar e de convivência, por sua vez, veicular a 
submissão da mulher em relação ao homem, a proibição de mecanismos 
químicos e cirúrgicos de controlo da natalidade, por exemplo, as mudanças 
são mais lentas e muitas vezes subversivas. 

Sujeito (C) (jurista) 
A meu ver a educação informal sobrepõe à educação formal, pois educação e 
instrução são duas coisas diferentes. Aliás os grandes obstáculos que ainda a 
mulher atravessa têm a ver com as suas crenças, valores e mitos partilhados 
no seu meio social. A educação informal enforma de tal ponto as mentalidades 
ao ponto de bloquear a aplicação das leis, da justiça e do próprio 
conhecimento científico. Desta forma, qualquer programa de educação deverá 
ter como fonte a cultura e a realidade social dos sujeitos de forma a ter 
sucesso. Mudar as mentalidades da mulher, a sua relação com a sociedade 
em geral tem articular as vertentes formal e informal da educação, agregando 
todas as instituições a quem compete a missão educar: família, escola, igreja, 
comunicação social, etc. 

Sujeito (D) (professora) 
O que fazemos na escola ganha maior ou menor significado se a família e o 
meio em que a criança está inserido ganha continuidade. Muitas vezes a 
escola é criticada pela família por subversão de valores quando inova e 
transmite novos valores em relação à afirmação e valorização da mulher. 
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Outras vezes é criticada por ser muito conservadora por jovens que 
acompanham as telenovelas e outros programas televisivos. Este choque 
entre a educação formal e informal pode ser uma oportunidade a ser 
aproveitada na melhoria das estratégias de inserção social da mulher, pois 
educa-se para viver na sociedade do sujeito, daí que os contextos formais e 
informais da educação devem articular-se, sob pena de frustrações e ou 
marginalizações. 

Sujeito (E) (líder religioso) 
 
A situação da mulher hoje é fruto da educação formal e informal. Temos hoje 
uma mulher que já não se contenta apenas com o estatuto da fada do lar. Ela 
aspira a sua autonomia financeira, deseja ter um emprego fora do lar, deseja 
igualdade nas suas relações com os homens, quer contribuir no 
desenvolvimento do país, quer controlar a natalidade de forma a ficar mais 
livre. A mulher cabo-verdiana é hoje mais participativa e reivindicativa. 
Contudo, estas mudanças não se aplicam de igual forma às mulheres com 
pouca instrução e que vivem em contextos sociais mais conservadores. 
Entendo assim que a educação formal e informal são igualmente importantes 
na inserção da mulher na sociedade de forma digna e com mais justiça. 
 
A religião tem forte influência na educação da mulher e do homem. A religião, 
contrariamente, ao que se diz educa pela equidade e pelo respeito da mulher 
nas suas relações sociais. A escola deve aproveitar dos valores da religião e 
não ignorar ou criticar. 

Sujeito (F) (Comissão dos direitos humanos) 
Grande parte dos direitos humanos que tem como base a relação género é 
violada devido ao factor educação. A educação informal, a proveniente do 
meio da vivência do sujeito, construído à custa dos valores culturais 
tradicionais choca com a educação formal quando esta não tem em conta a 
outra. A articulação, os ajustamentos necessários são importantes para que as 
mudanças possam ser as desejáveis. A inserção da mulher cabo-verdiana de 
uma forma mais justa deve ser feita com recurso a estratégias que têm como 
vectores os contextos formais e informais. Temos educação escolar para 
todos, independentemente do sexo do indivíduo, temos igualdade de direitos 
entre os homens e as mulheres, mas ainda não podemos falar de plena 
igualdade no acesso aos direitos e privilégios sociais. Aqui nota-se o peso da 
educação informal de forma negativa, porque não aproveitá-la de forma 
positiva?  
 

Sujeito (G) (Mulher da rede parlamentar) 
A mulher na política é um exemplo, pois a percentagem continua sendo baixa. 
Temos uma percentagem considerável de mulheres com graus académicos 
elevados, quase em paridade com os homens. Esta realidade acontece 
porque ainda se assiste à auto-exclusão da própria mulher, por um lado, mas 
por outro os homens continuam alimentando o direito a maior e melhores 
espaços. Trata-se de uma realidade fruto da educação, mas mais informal do 
que formal. Significa que apenas a educação formal não é suficiente para 
provocar mudanças positivas e atingir as metas desejadas no estatuto da 
mulher. 



Anexo 3 

 

772 

 

Sujeito H (Mulher empresária) 
A educação informal, sobretudo a familiar, explica a situação actual da mulher 
cabo-verdiana. A educação formal, a escolar, é importante porque dá as 
ferramentas necessárias para compreender melhor a realidade e nela poder 
intervir para mudar. Através da educação formal a mulher está obtendo 
conhecimento, técnica e títulos necessários para conquistar um melhor lugar 
na sociedade e ter um estatuto que lhe permite competir em igualdade de 
condições. A cultura machista impera nas mentes, tanto das mulheres como 
do homem, entravando o processo. Então, a educação formal que tenha por 
base a equidade de género e a promoção da mulher é óptimo mas não o 
suficiente para a promoção do estatuto da mulher cabo-verdiana. 

Sujeito I (Mulher OMCV) 
O que eu acho é que ambos são importantes para que mulher conquiste um 
espaço digno na sociedade. Nem tudo se aprende na escola ou em contextos 
formais. A escola de vida quotidiana ensina a vencer, a resolver problemas e a 
agir de acordo com os princípios do grupo.  Às vezes damos mais importância 
ao que aprendemos nos contextos informais, por exemplo as telenovelas, as 
modas… A escola deve considerar que existem varais formas de aprender e 
adequar o que se ensina com  que aprende nos contextos informais.  

 

Tópico 2 - Os papéis da MORABI e da OMCV na educação da mulher 
rural: 
 

Sub–tópico 2.1.Opinião sobre programas das duas ONG,s cabo-
verdianas: MORABI e OMCV 
 

Sujeito A (Morabi) 
Pouco sei dos programas da OMCV mas sei que a MORABI tem ajudado as 
mulheres, sobretudo as chefes de família e as desempregadas a ter uma vida 
mais autónoma, mais decente e mais feliz. Graças à MORABI muitas mulheres 
conseguiram um modo de vida e aprenderam a gerir pequenos negócios., até 
a vida familiar. A MORABI actua na base, junto dos mais pobres e os que têm 
menos escolas. Dá acções de formação, ajuda a conseguir pequenos créditos 
para os negócios e acompanha-nos até aprendermos a andar sozinhos. É na 
verdade uma organização que apoia as mulheres desfavorecidas. 

Sujeito B (médica) 
São duas ONG,s de apoio à mulher e pelo facto de ambas terem como público 
alvo preferencial as mulheres mais desfavorecidas, fazem delas grandes 
parceiras  do desenvolvimento nacional e de governo na promoção dos direitos 
humanos e no combate ás descriminações que tenham o género a que o 
individuo pertence como o factor. Ambas têm tido programas diversificados 
todos interessantes sendo a saúde sexual e reprodutiva, o micro-crédito e a 
formação profissional os programas, que a meu ver têm tido maior impacto.  

Sujeito C (jurista) 
São duas importantes ONG,s cujos programas visam a inserção sócio-
económica da mulher. Têm como missão a educação da mulher para a sua 
valorização e ultimamente têm incidido muito na educação género. o objectivo 
da OMCV como da MORABI é apoiar as mulheres, em particular as do meio 
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rural, no acesso ao credito para actividades geradoras de rendimento e na 
formação profissional, para puderem garantir a sua auto-sustentabilidade, dela 
e das famílias, pois é no meio rural onde se encontra mais mulheres chefes de 
família. Na minha opinião, pelos métodos de actuação, dinâmica e critividade 
estas duas ONG,s têm ido grandes parceiras do Governo na luta pela 
promoção da mulher. 
 

Sujeito D (professora) 
Cabo Verde é um país constituído maioritariamente por mulheres, onde a 
pobreza é grande. Assim, entendo que os programas das duas ONG,S por 
privilegiarem as mulheres chefes de família, desempregadas e sobretudo do 
meio rural, constituem grandes parceiras do programa da luta contra  pobreza 
conduzida pelo governo. 
. 

Sujeito E (líder religioso) 
A OMCV, uma das mais antigas organizações não-governamentais de Cabo 
Verde, actua em prol do desenvolvimento social e económico das mulheres 
cabo-verdianas. A MORABI também tem feito o mesmo. Ambas as 
organizações têm como público-alvo mulheres em geral mas com maior 
incidência nas mais pobres, geralmente chefes de família e do meio rural. Os 
seus programas têm sido uma grande ajuda na luta contra a pobreza, sobre 
luta contra a infecção pelo  HIV Sida, cancro da mama, e outros. Os programas 
das duas ONG,s têm permitido que os direitos à saúde, educação, formação 
profisional, fontes de rendimento e dignidade humana atinjam os mais 
desfavorecidos, bloqueados pelas barreiras da ignorância, da violência e 
descriminação. 

Sujeito F (direitos humanos) 
As duas ONG,s têm tido um trabalho de mérito nos últimos decénios na 
promoção dos direitos da mulher. O facto do principal objectivo quer de uma 
quer de outra é apoiar as mulheres sobretudo as mais desfavorecidas 
acederem aos seus direitos fundamentais, os programas, e eu acho óptimo 
têm sido virados para os aspectos que mais flagelam a situação da mulher 
cabo-verdiana sobretudo as mais fragilizadas (solteiras, chefes de família, 
desempregadas, rurais, analfabetas). No fundo os programas das duas ONG,s  
visam a promoção dos direitos humanos, pois mulher é mãe, é filha, é esposa, 
é irmã …a sua situação digna  e prospera proporciona não só o seu bem estar, 
mas dos que vivem à sua volta. Considerando os grandes problemas da 
mulher cabo-verdiana é de louvar os programas virados para a saúde, 
educação, formação profissional, micro-crédit0, habitação entre outros. 
Importante têm sido a adesão e a participação das duas ong,s na informação 
sobre a detecção precoce do cancro da mama, da sensibilização sobre a 
conduta a adoptarem na luta contra a infecção do vírus HIV, entre outros. 
 

Sujeito H (empresária)  
Os programas da MORABI têm sido importantes sobretudo no domínio da 
educação, formação profissional e micro-crédito. Muitas pequenas empresárias 
tiverem o seu começo com a MORABI e a OMCV, através do programa do 
micro-crédito. Quem vai conceder empréstimo a uma mulher solteira, 
desempregada? Que emprego uma mulher sem estudos, mãe de muitos filhos 
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vai encontrar. O micro-crédito associado á formação profissional permitiram 
que muitas mulheres saíssem do desemprego, tivessem uma profissão e 
saíssem da miséria. Muitos colocaram os seus negócios apuraram salões de 
cabeleireira, boutiques, padarias, restaurantes, … 
 
O acesso ao crédito, na sequencia dos programas da MORABI, OMCV e 
outras ONG,s, para actividades geradoras de rendimento, faz aumentar o 
número de mulheres no comércio informal, dominado pelo sexo feminino em 
87% em 1998. Nascem várias pequenas e medias empresas geridas por 
mulheres e por sua iniciativa. Abrem-se Gabinetes Jurídicos de apoio à mulher. 
 
O que acho é que a divulgação é fraca …ainda muitas mulheres não sabem 
destas duas ong,s e  de outras e em que podem ajudar.  

Sujeito I (OMCV) 
Graças à OMCV hoje tenho a autonomia que nunca pensei ter. Sou dona do 
meu próprio destino. Tenho uma profissão e tenho uma fonte de rendimento. A 
OMCV alimentou o meu grande sonho de te um modo de vida certo. Através 
do programa das padarias, fiu seleccionada, tomei parte na formação, recebi 
um crédito e montei o meu negócio. Na minha opinião é assim que a liberdade 
e a dignidade se conquistam. Eu sei que a MORABI faz o mesmo. Apoia as 
mulheres mais coitadas a terem uma vida ao sol. Quem tiver juízo aproveita e 
liberta-se da miséria proporcionando uma vida melhor à família: filhos e 
marido.  

Sub-tópico: 2.2 Programas que a MORABI e a OMCV têm desenvolvido 
nas últimas décadas, na vossa opinião, quais as que têm tido maior 
incidência na educação das mulheres? 

Sujeito A (Mulher beneficiária da MORABI)  
Os programas que visam a formação profissional que são muitas. Eu não 
conheço todas mas sei que são muitas. Participei nas formações sobre a 
utilização do micro-crédito, sobre o Empreendedorismo e gestão de pequenos 
negócios. Sei que existem programas de formação sobre o combate e a defesa 
do vírus HIV, as doenças sexualmente transmissíveis, o planeamento familiar, 
etc. A OMCV tem um importante programa de escolarização faz mulheres que 
não sabem ler nem escrever. 

Sujeito B (médica) 
A MORABI e a OMCV são as grandes vectoras e parceiras do governo no 
Plano de educação para todos, com uma forte actuação no domínio informal. 
Desde a independência em Cabo Verde, 1975, significantes avanços têm sido 
produzidos para integrar a dimensão género nos serviços de saúde e para 
conferir maior atenção às necessidades particulares das mulheres. Com este 
intuito foi criado em 1977 um projecto denominado de “Protecção Materno-
Infantil – Planeamento Familiar” e que a OMCV coordenou, cujo objectivo era 
ocupar-se dos cuidados materno e infantil. Este projecto foi um dos maiores 
projectos educativos da OMCV e dos governos sucessivos governos de Cabo 
Verde, cujos impactos já são hoje visíveis. Em razão dos esforços conjuntos 
depois da independência, a taxa de fecundidade diminuiu em todas as zonas 
geográficas do país. Segundo o Censo de 1990, o número médio de crianças 
por mulher era de 6, enquanto que em 2000 passou para 4, sendo 3,1 nas 
zonas urbanas e 4,9 nas zonas rurais. Actualmente a maior taxa de 
fecundidade situa-se nas mulheres com idade compreendida entre os 20 e 24 
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anos. No entanto, 50% da população feminina têm o seu primeiro filho antes 
dos 21 anos e 11,6% entre os 15 e 19 anos. Essa diminuição da taxa de 
fecundidade está intimamente ligada ao aumento da escolaridade. 
  Mais tarde, em 2001, este projecto foi substituído pelo Programa Nacional de 
Saúde Reprodutiva que veio imprimir uma perspectiva mais global e integrada 
do equilíbrio de género na problemática da saúde e dos direitos reprodutivos, 
em conformidade com as recomendações do programa de acção da 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, Cairo, 1994. 
Com isso, deve-se destacar, houve um reforço no sistema de prestação de 
serviços, nomeadamente, os relativos a planeamento familiar e cuidados 
materno-infantis, controlo das infecções sexualmente transmissíveis, e os 
cuidados pré e pós-natais. Sem dúvida que a perceria do Governo com todas 
as ONG,s que têm o enfoque a mulher cabo-verdiana tem sido fundamental 
Tanto a MORABI e não só, têm aderido com sucesso a estes programas, em 
parceria com o governo, através do ICIEG, antes através do ICF /instituto da 
Condição feminina. 
Além disso, existe também uma forte política de divulgação dos métodos 
contraceptivos realizada através dos Centros de Saúde Reprodutiva e das 
organizações não-governamentais. Tanto a OMCV como a MORABI t~em tido 
programas importantes neste domínio, em parceria com o governo e também 
de forma mais autónoma, procurando outros parceiros, 
Uma das grandes preocupações das duas ONG,s e para isso têm associado 
às autoridades sanitárias em Cabo Verde tem sido as infecções sexualmente 
transmissíveis, nomeadamente o VIH/Sida. E as acções relativas ao problema 
do VIH/Sida têm contemplado devidamente a perspectiva de género para 
atender particularmente as mulheres, através da informação, formação, 
sensibilização, acompanhamento, apoio psicológico, etc. 
No que tange a programas que visam a educação e apoio na cobertura de 
exames preventivos e incidência do cancro cervical, do cancro de mamas e do 
cancro ainda não existem dados estatísticos disponíveis que permitam avaliar 
a situação, mas o ICIEG vem estabelecendo parcerias quer com a MORABI 
como a OMCV no sentido de formar sinergias nesta área. 
 

Sujeito C (jurista) 
 
Evitando repetir o diversificado leque de programas educativos ao nível da 
saúde, vou me incidir mais sobre os programas ligados ao cível e ao crime. Um 
dos grandes crimes contra a mulher tem a ver com a violência e maus tratos 
domésticos, ao ponto de em certos casos surgir como uma situação natural 
para a sociedade que não se indigna e nem denuncia. Parece que há 
resignação e os predicadores não terem consciência do delito. Uma situação 
identificada e cujas soluções passam fundamentalmente para programas de 
educação que integram a perspectiva género. 
Em Cabo Verde, o Governo condena, veementemente, todo o tipo de violência 
com base no género e está empenhado no combate à violência contra as 
mulheres que se manifesta principalmente no seio dos lares.  
O Código Penal e o Código de Processo Penal, recentemente entrados em 
vigor, tomam nota deste fenómeno e incorporam normas protectoras das 
vítimas de maus-tratos. Os maus-tratos cometidos contra um cônjuge são 
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considerados como um crime e dão azo ao afastamento do agressor da casa 
de morada da família. 
 
É de se notar, igualmente, que o ICIEG desenvolve neste momento uma 
estratégia de resposta às situações que apresentem um carácter urgente. Esta 
estratégia, destinada principalmente às mulheres economicamente 
vulneráveis, funciona sobre a base da implementação de uma rede 
interinstitucional formal e informal que oferece um serviço rápido e gratuito e 
de respostas variadas em função das necessidades imediatas de cada vítima. 
Esta assistência pode ser de natureza jurídica, policial, médica, psicológica ou 
social. Quer a MORABI como a OMCV têm desenvolvido programas, em 
parceria e de forma autónoma, no sentido de informar, formar sensibilizar as 
famílias neste domínio. Associado ao micro-crédito, a formação profissional  e 
Empreendedorismo as duas ONG,s desenvolvem programas educativos que 
visam educar para a não submissão á violência.  
 

Sujeito D (professora) 
 
Sem dúvida, reconhece-se que a educação é um dos meios mais eficazes para 
melhorar o status da mulher e para permitir-lhes criar um caminho rumo a 
autonomia financeira, profissional e, sobretudo, moral. Em Cabo Verde, a 
educação deu uma contribuição determinante para a elevação dos níveis de 
participação e reforço de todo o sistema de direitos, com particular impacto na 
promoção da Mulher. 
 
Assim, todos os programas desenvolvidos pela MORABI e a OMCV têm uma 
vertente educativa importante. Se as ferramentas, as estratégias são as mais 
correctas é discutível, mas apoiam todos na educação/formação: programas 
sobre a saúde reprodutiva; Combate á infecção pelo vírus HIV, o micro-crédito, 
a formação profissional, entre muitas outras. Todas têm uma vertente 
educativa caso contrário não teruam tido o efeito preconizado  
 
Decorridos 34 anos após a independência e como resultado de uma aposta 
coerente de todos os Governos de Cabo Verde e de uma acção conjunta com 
as ONG,s na educação, observou-se uma crescente demanda social pela 
educação e uma forte propensão das famílias em garantir igual oportunidade 
de acesso ao sistema de ensino tanto a raparigas como a rapazes. 

Sujeito E (líder religioso) 
 
Se hoje podemos registar mudanças na situação da mulher cabo-verdiana 
sobretudo a rural é porque os programas têm tido vertente educativa. A OMCV, 
julgo que foi a primeira instituição a se preocupar, após a independência com a 
alfabetização das mulheres. Quando ascendemos à independência a taxa do 
analfabetismo era elevada e a maioria era mulheres.  
 
Programas no domínio da culinária, bordados, costura, artesanato e outros são 
essencialmente programas de educação para ocupação dos tempos livres e 
formação profissional. 
 
Acho importante os programas da educação género que as duas ONG,s fazem 
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no meio rural, pois é uma forma de combater quer o feminismo como o 
machismo, ambos perigosos para o desenvolvimento. 
 
Mas é preciso investir mais na vertente humana, nos princípios, valores morais 
que é importante para uma sociedade de paz e progresso. 

 
Sujeito F (direitos humanos) 
 
Nós estamos comprometidos a fazer de Cabo Verde um lugar onde os homens 
e as mulheres gozem de efectiva igualdade, com base no nível de crescimento 
e desenvolvimento alcançados. Consideramos, de extrema importância a 
adesão das ONG,s , particularmente a MORABI e a OMCV, nos programas 
nacionais de luta contar a pobreza, combate á violência baseada no género, 
educação para equidade de género, saúde sexual e reprodutiva.  
Julgo que todos os programas das duas ONG,s são de foro educativo, aliás é a 
razão de ser das ONG,s: Educar para Mudar o status quo existente. O que 
temos de pensar é nas estratégias e nas sinergias necessárias controlando os 
riscos perverso que o modo como se implementar os programas pode 
acarretar. 

Sujeito G (rede parlamentar) 
 
Creio que todos os programas aqui referidos e levados a cabo pela MORABI e 
a OMCV têm uma vertente educativa e o impacto é actual situação da mulher 
cabo-verdiana em todos os domínios. A acção tem sido conjunta, tendo sido os 
sucessivos governos após a independência os grandes dinamizadores. 
 
 

Sujeito H (empresária) 
Tivemos oportunidade de falar sobre o micro-crédito, por exemplo que 
propiciou a muitas mulheres cabo-verdianas, sobretudo as chefes de família, 
um modo de vida. Com efeito, o micro-crédito dissociado da educação e 
formação profissional pouco impacto teria. Contudo é preciso melhorar as 
estratégias e os conteúdos. 

Sujeito I (mulher beneficiária da OMCV) 
Por exemplo eu faço parte do grupo de mulheres de Santiago que 
beneficiaram do programa de pararias domiciliárias. A condição para eu 
beneficiar do programa foi de tomara parte nas acções de formação sobre a 
profissão, manipulação de alimentos, empreendedorismo e gestão de 
pequenos negócios. Foi passar por esta escola que fez mudar a minha vida e 
hoje posso enveredar por outras áreas com garantias mais ou menos de 
segurança. 

Sub - tópico 2.3. Até que ponto acham que as mulheres rurais da ilha de 
Santiago têm beneficiado dos programas da MORABI e da OMCV 

 
Sujeito A (MORABI) 
Na minha opinião, as mulheres rurais e chefes de família têm sido as maiores 
beneficiárias quer da MORABI, pois os critérios de selecção fazem com base 
nas condições sócio-económicas e culturais. As mulheres mais pobres do país 
vivem no meio rural, onde a seca deixou as mulheres em situação mais difícil. 



Anexo 3 

 

778 

As mulheres chefes de famílias numerosas vivem em maior percentagem no 
meio rural e a MORABI tem dado atenção nestes aspectos. Também sei que a 
OMCV localiza a maior parte das suas acções no meio rural e contempla as 
mulheres em situações mais precárias económica e socialmente.   

Sujeito B (médica) 
A partir de 1980 e graças à OMCV as mulheres do campo saem do anonimato 
e abandono. Esta organização inicia uma luta sem tréguas à inserção da 
mulher nos planos de desenvolvimento, com maior incidência nas mulheres 
rurais, chefes de família. Inicia-se uma forte campanha da alfabetização e do 
planeamento familiar, dois grandes obstáculos que as mulheres tinham de 
resolver em primeiro lugar. Quem não se lembra da onda de mulheres 
analfabetas com os cadernos debaixo de braço a ir ás aulas nocturnas? O 
trabalho do planeamento familiar com a introdução da pílula gratuita, sterilé e 
campanhas de informação mudaram a forma de estar da mulher rural. Este 
trabalho ganha mais dinâmica a partir de 1990 com mais uma ONG actuando 
na área: A MORABI. Muda-se o termo alfabetização de adultos para educação 
de adultos que passa a integrar a formação profissional e a integração de 
género. 

Sujeito C (jurista) 
Forte produção legislativa de protecção da mulher no casamento, na união de 
facto, no emprego, na escolha da profissão; a redefinição da posição da 
mulher em relação ao espaço doméstico e vida publica; direito à educação e 
acesso a todos os níveis de ensino; direito á saúde, informação, votar e poder 
ser eleita, são aspectos que beneficiaram as mulheres em geral e como tal 
importantíssimos para o meio rural aonde a cristalização dos valores 
patriarcais são mais fortes. Como já foi aqui discutido são estes valores que 
colocaram a mulher na situação de inferiorização, sobretudo no meio rural.  

Sujeito D (professora) 
Como já foi aqui dito as ONG,s  - Morabi e OMCV – têm como missão apoiar 
as mulheres mais vulneráveis no usufruto dos direitos fundamentais. Vários 
programas levados a cabo por estas duas ONG,s tiveram enfoque as mulheres 
rurais e graças a estes programas verifica-se a redução considerável da taxa 
do analfabetismo, a queda da mortalidade infantil, a redução do número de 
filhos por mulher. De salientar os jardins infantis no meio rural geridas e 
financiadas em grande parte pelas ONG,s. Por exemplo a OMCV assegura 
cerca de 16% dos jardins do meio rural, libertando as mulheres para fazerem 
trabalho gerador de rendimentos fora do lar. O micro-crédito tem transformado 
a vida das mulheres rurais que com as secas cíclicas se enveredaram para o 
comércio informal com recursos ao micro-crédito. Um aspecto importante é a 
organização das comunidades locais em associações e estas recebem o apoio 
das ONG,s.  

Sujeito E (líder religioso)  
Graças ás ONG,s hoje temos as mulheres no meio rural com uma mentalidade 
diferente. Há mais valorização da educação, hoje todos vão para escola e 
aspiram um curso superior e um trabalho na administração pública ou 
empresa. Há muito fazer mas temos mudanças palpáveis em todos os 
domínios. Outro exemplo é a crença que os filhos são a riqueza da família e 
dinheiro no banco. O recuo desta crença faz com que haja mais adesão aos 
programas de planeamento familiar. 
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Sujeito F (direitos humanos) 
Estudos estatísticos têm demonstrado o perfil da pobreza em Cabo Verde. Da 
análise deste perfil denota-se que a incidência é o meio rural, atingindo em 
maior escala a mulher rural chefe de família, fundamentalmente com pouca 
instrução e desempregada. Desta forma programas que visam o recuo da 
miséria e da pobreza tem de ter em conta este perfil e como tal as ONg,s m 
parceria com o governo e outras instituições têm tido a preocupação de 
promover o desenvolvimento da mulher. Assim não há lugar para duvidas que 
quer a MORABI como a OMCV têm desenvolvido programas que 
transformaram os modos de vida da mulher rural, reduzindo as assimetrias 
entre os poderes femininos e masculinos. 

Sujeito G (rede parlamentar) 
As mulheres rurais têm sido as beneficiárias do primeiro grau dos programas 
das ONG,s aqui referenciadas. Os indicadores de mudança estão explícitos 
nas taxas de fecundidade da mulher, do número de filhos por mulher, da 
elevação da escolaridade no meio rural e a redução da taxa do analfabetismo, 
o acesso ás fontes de rendimento e ao emprego.  

Sujeito H (empresária) 
A mulher rural por ser a que mais precisa e a que mais se enquadra nos 
objectivos e missão das duas ONG,s, tem sido a grande beneficiária dos 
programas e as mudanças já são sensíveis a todos os níveis.  

Sujeito I (Beneficiária da OMCV)  
Desde a sua criação, a mulher rural tem sido o grande público.-alvo da OMCv, 
igualmente da MORABI. Eu destaco o micro-crédito, a formação profissional e 
a criação e apoio aos jardins infantis as grandes dádivas da OMCV e Morabi. 
O trabalho da OMCv é mais antiga, quando a MORABI chegou muita coisa já 
estava mudada. Fizeram para mulher rural o que nenhum partido ou governo 
fez. 

Sub.-tópico : 2.4 Opinião sobre em que aspectos os programas da 
MORABI e OMCV se aproximam e ou e se diferenciam quando o objectivo 
é a educação da mulher rural? 

Sujeito A (beneficiária MORABI) 
O que eu sei é que as duas desenvolvem programas de apoio ás mulheres 
mais desfavorecidos e desenvolvem uma luta importante para a defesa dos 
direitos e da mulher. Todas defendem que na democracia nem o homem nem 
a mulher é mais importante. Assim falam em igualdade de género e apoiam 
associações comunitárias na educação e formação de uma sociedade em que 
o homem e a mulher se respeitam mutuamente. 

Sujeito B (médica) 
Em tese estas duas ONG,s não têm muitas diferenças quanto aos seus 
objectivos e finalidades já bem discutidas neste encontro. Forma criadas em 
contextos diferentes e são geridas por profissionais com convicções e formas 
de agir diferentes. Daí é possível que se diferenciam nas formas de actuação. 
Entretanto é bom realçar que a OMCV nasceu de uma organização de massas 
criada no período pós independência pelas mulheres ex-combatentes da 
independência de Cabo Verde. Em 1981 transforma-se em uma ONG. Daí 
presumo que em termos ideológicos não deverá ter distanciado das suas 
origens, em contrapartida ampliou o se campo de actuação bem como a sua 
metodologia. 
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A Morabi é mais recente, creio ser da década de 90, portanto nasce de um 
contexto sócio-politico multipartidário, pelo que ideologicamente deve ter a sua 
especificidade. 
 
Prefiro então centra-me nas identidades. Todas canalizam as suas acções 
para a causa das mulheres no sentido de fazer valer os ses direitos e de lhes 
apoiar numa situação em que possam participar na sociedade em termos de 
igualdade. Neste sentido ambos têm como campo de intervenção a saúde, a 
educação, a formação profissional e a luta contra todas as formas de violência. 

Sujeito C (jurista) 
A luta pelos direitos humanos das mulheres tem vindo a ganhar terreno no 
contexto cabo-verdiano, através da acção conjunta das organizações 
governamentais e não governamentais. Esta luta pode ser enquadrada numa 
perspectiva mais ampla que é o da luta pela dignidade humana. 
Desde a independência nacional, têm surgido nomeadamente várias 
instituições/associações cabo-verdianas de mulheres ou que trabalham – 
directa ou indirectamente em prol da igualdade entre os sexos, sendo de 
destacar: a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV); a Associação 
de Apoio à Auto-Promoção da Mulher no Desenvolvimento (MORABI); a Rede 
de Mulheres Parlamentares Cabo-Verdianas (RMPCV); o Instituto Cabo-
verdiano para Igualdade e Equidade de Género (ICIEG); a Comissão Nacional 
de Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC). Como podemos ver a luta destas 
duas ONG,s é a mesma . O resultado pretendido é o mesmo. As razões são as 
mesmas. 
Onde estão as diferenças? Não vejo muitas à partida. Talvez depois desta 
discussão eu posso ver mais ou muitas. 
 
A OMCV é sem dúvida a mais antiga como aqui já foi dito. Foi criada em Março 
de 1981 e tem desenvolvido actividades económicas, políticas, culturais e 
sociais, tendo vindo a promover nomeadamente: acções educativas e 
formativas; alfabetização de adultos; jardins infantis comunitários; centros de 
promoção feminina; actividades geradoras de rendimentos; cooperativas de 
mulheres; programas de micro-crédito. 
 
A MORABI (criada em Março de 1992) tem trabalhado no sentido de aumentar 
a capacidade de intervenção das mulheres na sociedade cabo-verdiana e a 
sua participação no processo de desenvolvimento económico, político, cultural 
e social de Cabo Verde, como também no sentido de propiciar a igualdade de 
oportunidades entre os homens e as mulheres nesse país. Esta ONG tem 
privilegiado as seguintes áreas de intervenção: micro-crédito; formação; 
desenvolvimento comunitário; Saúde Sexual e Reprodutiva. 
 
Até aqui (estou raciocinando alto) não vejo diferenças. Certo!!! Vejo similitudes. 
 
O Contexto da fundação e a longevidade talvez constituem um campo de 
investigação que eu não posso avançar com muita precisão de momento. 
Prefiro abordar este aspecto no próximo já com ideias mais amadurecidas. 
 

Sujeito D (professora) 
Na prática o trabalho da OMCV e da MORABI têm os mesmos objectivos. O 
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que eu vejo de diferente é a questão de afinidades partidárias. Se uma pessoa 
diz-me que é associada da OMCV eu conoto logo com PAICV. Os funcionários 
da OMCv se não militantes do PAICV também não são explicitamente de 
partido contrário. Mas pelo que eu saiba nem a OMCv nem a MIRABI negam 
apoio a uma mulher por serem de um ou outro partido. 
 
 
Em termos de programas de promoção da mulher eu vejo as duas ONG,s em 
todos e em actuações muito nobres.  Vejo que as finalidades são as mesmas. 

Sujeito E (líder religioso) 
As duas ONG,s cada vez se aproxima nos seus objectivos, pois os problemas 
das mulheres solteiras, chefes de família e não só são idênticos. As duas 
ONG,s sentam nas mesmas mesas para negociar os projectos. Agora o 
financiamento e o resultado já dependem da seriedade e da competência de 
quem faz a gestão das organizações. Acredito que haja diferenças ideológicas, 
sim. OMCV é uma organização que apoia e recebe apoio do PAICV. Se não 
for material é moral. Agora, num país democrática e devido ao estatuto das 
ONG,s é uma situação disfarçada. 

Sujeito F (direitos humanos) 
 

Sujeito G (Rede parlamentar) 

Sujeito H (empresária) 

Sujeito I    (beneficiária da OMCV) 
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3.8. Transcrição da Grupo Focal – Beneficiárias DE ONGS MORABI, OMCV E VERDFAM 
 
 

BLOCO I: LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA  

 
 
Enquadramento da discussão em grupo 

A investigadora informou aos grupos seguintes 
aspectos: 
. Os objectivos da discussão 
. A pertinência da organização do grupos na 
realização do estudo 
. A importância das informações para o estudo que 
se pretende realizar  
. Os temas a serem abordados durante a discussão 

BLOCO II: REPRESENTAÇÕES SOBRE O VALOR SOCIAL DA MULHER CABO-VERDIANA 

 
 
 
 
 
 
 
Gostaria de vos ouvir falar sobre a 
opinião que têm de vós próprias, pelo 
facto de serem mulheres. 

R1: A minha opinião é normal. Sou mulher e gosto 
de ser. A minha vida é normal. Tenho conseguido 
realizar as coisas que eu quero. Algumas vezes 
mais fáceis e outras vezes não. 
R2: Sou mulher, tenho vida, tenho saúde, tenho 
família e sou feliz. Não tenho tudo, mas quem tem? 
Contento-me com o que tenho e peço a Deus para 
me dar saúde e conseguir trabalhar para mim e os 
meus filhos, dar-lhes escola. 
R3 Hum … Difícil falar de mim. Mas acho que vivo 
bem. Sou feliz. Trabalho, tenho saúde. Procuro 
fazer bem. Acho que sou muito útil na sociedade 
porque sou mulher embora nem sempre a 
sociedade nos dá o valor e o governo apoia pouco. 
R4: Gosto de ser mulher. Se pudesse escolher 
seria mulher. A mulher tem de respeitar a si 
própria. O respeito que o homem tem para mulher 
depende também da forma como a mulher se 
valoriza. Hoje o homem não pode sustentar a 
mulher porque têm os mesmos direitos… Agora se 
a gente cruzar os braços, ficar de perna estendida 
tens de sofrer abusos. Eu gosto de ser 
independente e acho que tenho sido útil. Sou boa 
mãe, boa filha e boa companheira…é isso que eu 
penso de mim, o resto são os outros é que acham. 
O meu balanço é positivo. 
R5: Não penso igual a Ivone …) e não estou de 
acordo. Eu respeito-me. Mas por ser mulher tudo é 
sobretudo foi complicado para mim, por ser mulher. 
Não basta ter direitos iguais… é preciso mudar 
mentalidade. Eu sou a única nos meus irmãos sem 
curso superior. Fui para escola, sim, sim, eu fui. 
Mas não tive mesmas oportunidades. Engravidei-
me cedo e … tudo parou … tive de trabalhar e 
estudar ficou adiado. Agora estou aqui mas com 
consciência de lutar todos os dias, de ter a minha 
dignidade mas se eu fosse homem talvez estaria 
melhor … com mais poder. 
R6: Normal. A sociedade precisa de homens e 
mulheres e sou mulher. Tenho tido altos e baixos 
na vida, mas penso que se fosse homem também 
teria acontecido igual ou pior (risos). Sou cidadã e 
preocupo-me em ser boa cidadã. Trabalho, amo a 
minha família, os meus filhos e procuro ser 
independente. Emprego, não consegui mas vou 
roçando com a vida. Não há emprego para homens 
também, Até acho que desenrascamos melhor que 
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os homens. Com uma banheira viramos. 
R7: Bem, não tenho muito a acrescentar. Não sofro 
por ser mulher, mas não recebo favores por ser 
mulher. Tudo o que eu sou lutei por ele, assim 
como tudo o que me não tem acontecido bem sou 
bem responsável. Cabo Verde é um país em que a 
mulher é livre (interrompida). 
R8: Nem todas as mulheres são livres. Ninguém é 
livre quando depende do outro, alguém ou quando 
muitos dependem dela. Eu nunca me considerei 
livre. A ideia que eu tenho, é a minha opinião 
gente, mulher em Cabo Verde é mártir. (alguns 
gestos de desacordo intervêm). Igualdade é só 
conversa. Mulher sem emprego não tem apoio, se 
sai para trabalhar e deixa filho em casa ela é 
criticada porque abandona os filhos. A maior parte 
dos trabalhos de dentro de casa é feita pela 
mulher, homens ajudam pouco e querem muito. 
Gostaria de ser homem, acho que têm mais 
oportunidades. 

 
 
 
Na vossa opinião, a sociedade cabo-
verdiana reconhece o valor da mulher? 

R1: Nem sempre quem é de direito demonstra o 
reconhecimento pelo valor da mulher, mas não há 
dúvidas que ninguém tem coragem de ignorar o 
valor da mulher. A mulher é a peça chave da 
família, a mulher é quem educa, a mulher é quem 
cuida da casa, da higiene. A mulher está presente 
e é indispensável em tudo. 
R2: Reconhece. A mulher é chamada para tudo e 
está em tudo… na família, na agricultura, no 
comércio, na educação, na festa, na política, 
mulher é base da família. Família sem homem é 
normal, mas família sem mulher é difícil e todos 
nós sabemos disso. Se a família é a célula básica 
da sociedade, a mulher é a base da sociedade. O 
que acontece é que o homem acha-se superior, 
acha que tem mais força, tem mais recursos e por 
isso tem mais poder. Em Cabo Verde, os homens 
sempre é que mandaram, tiveram mais 
oportunidades, por isso foram chefes, habituaram-
se a isso. Mas a mulher sempre teve um papel tão 
importante e sabem da frase que diz que atrás de 
um grande homem está uma grande mulher… pois 
é, isto quer dizer que sempre se reconheceu o 
valor da mulher na sociedade. Agora, com a 
independência, começou-se a defender que a 
mulher não deve ficar atrás do homem mas ao seu 
lado…e concordo. Todos são importantes e todos 
têm valor na sociedade. Hoje há mais espaços para 
mulher e ela tem oportunidade de dar mais 
contributo para além da que dá na educação dos 
filhos e trabalhos domésticos. 
R3: Sim há reconhecimento do valor da mulher. 
Mas é um reconhecimento que deve ser mudado, 
sobretudo em relação a mulher chefe-de-família. É 
preciso que os políticos e o governo vejam que a 
mulher chefe-de-família ela precisa de mais apoios 
para educar os filhos com mais dignidade. Mas não 
são sensíveis sempre. Se precisas de uma 
mãozinha para levar a vida ninguém te reconhece, 
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es ignorada e até mal tratada. O trabalho 
doméstico de educação dos filhos não é 
reconhecido em Cabo Verde como um trabalho de 
valor e é da responsabilidade da mulher. Isto faz 
com que a pobreza seja cada vez mais grave na 
mulher que não tem recompensa por esta tarefa … 
ela tem de sair para rua para fazer outro trabalho, 
mas se não tem estudos não consegue um 
emprego e trabalhar por conta própria exige capital. 
Mas, (é interrompida) 
R4. Valor a mulher tem e sempre teve. A sociedade 
sempre deu valor à mulher, mas não devemos 
esquecer que a nossa sociedade é machista. 
Mesmo que o contributo da mulher seja importante 
…ela tem outros problemas. Fica muitas horas em 
casa cuidando da casa, dos filhos e da família toda. 
Isto faz com que ela tenha pouco tempo para fazer 
outras coisas que lhe dá poder como estar na 
política, ocupar empregos que lhe dá mais dinheiro, 
ocupar-se da arte, do desporto. A sociedade está a 
mudar mas ainda é preciso nós as mulheres educar 
os nossos filhos para partilha das tarefas em casa, 
na educação dos filhos e para mais igualdade de 
homens e mulheres quer em casa como na rua. È a 
forma de reconhecimento social que falta à mulher 
cabo-verdiana. 
R5: O que eu penso todas já falaram. A sociedade 
sem mulher não existe. Uma casa sem mulher é 
rainha sem coroa … assim dizem (risos) e eu estou 
de acordo. Em termos de contribuir eu acho que o 
contributo da mulher é muito mesmo. A mulher 
trabalha em casa e fora de casa. A mulher nunca 
fica parada…ela está sempre a trabalhar… mulher 
pobre, rica, estudada, sem estudo, com emprego, 
sem emprego, solteira ou casada. O trabalho que 
ela faz é que tem menos valor porque não é pago. 
O trabalho doméstico é duro e não é pago 
(interrompida) 
R6: (Coro) O Trabalho doméstico é bem pago… 
(interrompida) 
R7. Referia-me ao trabalho feito em casa própria. É 
uma rotina. Todos os dias a mesma coisa e não é 
pago, aliás não tem um salario. O companheiro, 
marido ou família é capaz de dizer, ela não 
trabalha. É ofensivo mas entende-se que significa 
que não tem salário. Eu mesmo costumo dizer que 
não tenho trabalho. Portanto a mulher trabalha sim. 
Mas falando de reconhecimento eu digo que toda a 
gente em Cabo Verde reconhece o trabalho da 
mulher. A situação da mulher é complicada por 
razões várias. A maior parte do trabalho que ela faz 
não tem salário assim ela com na dependência dos 
pais de filhos. 
 R8: Já disseram tudo. O valor social da mulher é 
importante e todos sabem. Filhos, maridos, pais, 
políticos todos sabem deste valor porque nunca 
ficam sem nós nos chamam sempre. Agora o 
homem não quer ceder o seu lugar à mulher, não 
querem paridade. Querem ser superiores sempre. 
Dominar. É só ver as listas para legislativas e 
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autarquias. A mulher está, mas para cumprir as 
exigências feitas pelas ONG e mesmo governo, 
que diz que a mulher deve ter a sua quota nas 
listas. Mas estão só para adorno. Na verdade estão 
no fim da lista. Farto-me de rir das minhas amigas. 
Assim não vale a pena, é exploração e não quero. 
O valor que a mulher tem na sociedade cabo-
verdiana, muitas vezes, eu penso que é da boca 
para fora. A nossa sociedade continua machista. 
Mas a mulher é que tem de mudar em primeiro 
lugar. 

 
 
 
Na vossa opinião, quais os valores, 
princípios e atitudes que devem orientar 
as relações género na sociedade cabo-
verdiana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1: Acho que a questão da igualdade de género 
que se fala hoje é que preciso deixar de ser 
conversa e passar a ser prática. 
Mulher e homem têm de se respeitar mais e as 
oportunidades devem ser iguais para todos sem 
distinção. Temos de eliminar todas as formas de 
discriminação. A violência doméstica que intimida a 
mulher e humilha é uma mudança que se espera. 
Por exemplo, temos uma lei que devia proteger a 
mulher contra a violência. Mas, é complicado. Muito 
bem. O meu marido bate-me eu vou denunciar e 
ele é preso. O que faço? Quem toma conta de 
mim? Quando ele sair de cadeia vamos morar 
juntos? Eu pensaria duas vezes antes de 
denunciar. Complicado! 
R2: Estou de acordo contigo. Na minha opinião 
todo o problema existe porque não há emprego e 
por isso existe muita pobreza na mulher que não 
consegue educar os seus filhos e por isso 
denunciar quem te ajuda a educar os filhos, mesmo 
debaixo da pancada e da humilhação, o melhor é 
não denunciar. O Governo falha quando não cria 
alternativas para a mulher vítima de violência 
doméstica. A justiça falha quando não obriga os 
homens a sustentar os filhos e deixa-los sobre a 
conta da mulher sozinha (interrompida). Às vezes o 
homem não trabalha, não é porque não existe 
trabalho é porque mete em outras coisas e não 
pensa que tem filhos. A mulher vira-se de tudo para 
criar filho. 
R3: Concordo apenas em parte com vocês. A 
mulher tem de se valorizar, dar-se ao respeito e ser 
responsável. Hoje tem muitas formas para não ter 
filho, mas quem tem menos recursos enche-se de 
filhos e depois diz que não tem apoio e que o 
companheiro não colabora, não dá nada…não 
entendo. Um valor que é preciso mudar é a 
responsabilidade. A mulher precisa de mais amor-
próprio, ter mais responsabilidade e fazer controlo 
para não ter mais filhos que pode. Dizem que 
justiça não funciona (pausa) bem não deve 
funcionar mas também não apresentam queixa. 
Aceitam natural a ausência do pai dos filhos que 
não colabora e estão sempre dispostas a fazer 
mais filho. Me desculpem Mas nós também 
precisamos de tomar consciência. 
R4: Hoje a situação da mulher é melhor… e é 
mesmo fixe em termos de direitos. Mas ainda tem 
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Mas…então que mudanças a senhora 
acha que deve ocorrer na sociedade 
deforma a que as relações homem e 
mulher sejam mais justas? 
 
 
 

muita violência baseada no género. Um exemplo, 
estudantes grávidas nos liceus. Só elas são 
penalizadas, os rapazes podem ter quantos filhos 
quando estudam e não são prejudicadas. A 
participação da mulher na política…continua a ser 
mais homem do que mulher. Enquanto a mulher 
não chegar lá continua tendo menos oportunidades 
do que o homem. A violência não é apenas 
apanhar porrada. As piadinhas que se escuta no 
dia a dia. Por exemplo, mulher taxista? Quel li ê 
diabo! Ka ê mudjer não! Os homens têm acidente 
de viação todos os dias por negligência. A mulher 
tem alguma atitude de prudência e tens de escutar: 
condução de mudjer.   O que penso e é a minha 
opinião, é que deverá ter uma lavagem das 
mentalidades e isto tem mais peso do que lei. Lei é 
importante mas a educação melhor ainda.   
R5: Sim eu concordo. A grande mudança é a nível 
de mentalidade. A mulher e o homem precisam de 
mudar a mentalidade. Aceitar a importância das 
relações baseadas na igualdade e equidade. 
Começa em casa esta mudança, continua-se na 
escola e na sociedade. A forma de educar os filhos 
em casa deve ser no sentido de entenderem a que 
cabo Verde só desenvolve quando equidade e a 
igualdade do homem e da mulher passarem a ser 
realidade.  
R6: A mulher tem valor na sociedade e não há 
ninguém que vem dizer que não. Ser mais pobre 
não quer dizer não ter valor. Sabe, a riqueza de 
uma mulher serve para muita gente…a família toda 
e até vizinhos. A mulher aproveita muito bem o que 
tem para ela e para outros. A mulher é capaz de 
ficar com fome, vestir mal porque tem de sustentar 
a família. Mãe, tio, tias, avós filhos e filhos dos 
outros. A minha casa tem oito pessoas e eu 
sustento quase todos. O que tenho é para todos. 
Homem, não. O que ganha é para ele … às vezes 
nem dá filhos. Há excepções, claro. O meu pai de 
filho nunca tem para nada para dar. Então a mulher 
não tem valor? Ela tem… assim quem de direito 
deve ver mais para as mulheres e dar-lhes mais 
chances na vida. Hoje a mulher está em tudo e faz 
muito bem. Temos mulher ministras, policias, 
tropas, pilotas …coisas que mulher não fazia 
antigamente. Significa que estamos a desenvolver 
e a fazer outras coisas que antes não nos 
deixavam fazer pior que não acreditavam em nós. 
A mulher hoje não tem valor apenas em cima da 
panela, ter filhos e cuidar da casa… É um recado. 
Apesar dos homens estarem com melhores 
posições, Presidente dão República, Primeiro-
Ministro e tudo….eles não podem viver sem nós. É 
ou não é? (risos geral) 
O que acho? Já é hora da mulher acreditar mais 
nela, as mais jovens devem estudar, aproveitar as 
oportunidades, ter menos filhos e nunca serem 
dependentes. O Governo tem de dar mais 
empregos e mais condições de vida para as 
mulheres. Para quem a sua profissão é vender na 
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rua, em vez de persegui-las lhes deve dar 
condições, pois elas sustentam muitas famílias. 
R6: Também acho que a mulher deve acreditar 
mais nela e entrar na política e não ter medo de 
ocupar cargos de poder porque acha que não 
pode. Eu nego muita coisa na organização 
partidária da localidade que eu pertenço, porque 
tenho medo de não dar conta do recado nas duas 
coisas, porque tenho responsabilidade de casa. 
Muitas mulheres são como eu. Queremos política 
mas não queremos muita responsabilidade e 
vamos logo dizendo, Outra coisa é violência 
doméstica. A mulher tem de tirar complexo e 
denunciar. Não é só violência de bater mas a 
violência psicológica, por exemplo quando o marido 
companheiro ou pai de filho faz chantagem e não 
dá nada para o sustento dos filhos e de abuso 
deixar a mulher sozinha com responsabilidade. É 
preciso que as mulheres deixem de orgulho e 
apresentem queixa. Muitas vezes as mulheres 
dizem…eu não vou baixar a minha pessoa …vou 
mostrar-lhe que posso com o meu filho. Eu acho 
que é patetice. Outra coisa é a mulher aceitar ser 
escrava em casa. Tem de educar todos os filhos da 
mesma maneira ajudarem em casa, menina e 
rapaz, o marido também. Parece fácil, mas não é. 
Não é porque continuamos a ser educadas para 
aceitar abusos. A mulher ainda não pode dizer que 
conseguiu os seus objectivos apesar dos esforços 
depois da independência, mas (pausa) não sei 
explicar. 
R7 (interrompe a pessoa que fala) Bem, vejo que a 
mentalidade e a educação é a mudança que 
precisamos. Mas não é só pobres e pessoas com 
poucos estudos. A mudança deve vir lá de cima. 
Falam, falam, discursam na época das campanhas, 
mas a mulher nunca está na lista das câmaras 
municipais. 
R8. (coro) Estão sim! 
R7: (continua). Estão sim…mas no fim da lista e 
nem dá para ver ou sentir. Porque não estão na 
cabeça de lista? É preciso perguntar… por isso a 
mentalidade tem de mudar …esta é a mudança 
que eu acho que deve existir para podermos falar 
de igualdade e equidade. A mulher tem de negar 
ser apenas mnino de mandado na política…precisa 
fazer política. Também eu não percebo a política 
contra a violência doméstica. Espera aí (pausa) 
também quero perguntar sobre a importância de 
denunciar a violência doméstica feita pelo marido 
ou companheiro. Faço queixa, ele é preso, vai para 
cadeia, me abandona, não apanho mais e (pausa) 
fico à minha sorte. Quem sustenta os meus filhos? 
Quem paga renda de casa? O que acho é que 
devia ter outros apoios. Enquanto for assim a 
violência vai continuar. É isso que acho que deve 
mudar. Olhar para as mulheres chefes de família e 
lhes dar trabalho.                                        

PERCEPÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS SOBRE AEFICÁCIA SOBRE OS PROGRAMAS DAS 
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ONGS 

 
 

Uma das razões que vos convidei para 
esta conversa é analisarmos juntas 

sobre as ONGs que apoiam as mulheres 

cabo-verdianas. 
 

Quero saber, em primeiro lugar, se são 
ou já foram apoiadas por alguma ONG 

cabo-verdiana. Qual? 
 

 
 

 

 

R1. A primeira ONG que me apoiou foi a 
OMCV, depois fui apoiada pela MORABI. 

Ainda tenho compromisso com a 
MORABI. 

R2: Eu já fui beneficiária da MORABI e 

da VerdFam. 
R3: MORABI por duas vezes e VerdFam 

sempre …não sei dizer quantas vezes. 
R4: OMCV é que me deu modo de vida. 

Sinto o seu apoio permanente.  
R5: Sou beneficiária da OMCV. 

R6: Eu da VerdFam. Não me lembro de 
outros. 

R7: Sou beneficiária da MORABI no 

microcrédito, mas já tive contactos com 
muitas outras ONGs. Muitas. Nem sei o 

nome. A MORABI, OMCV, VerdFam, City 
Habita e (pausa) tinha que lembrar os 

nomes todos. 
R8: Da MORABI e já fui da OMCV 

muitas vezes. 

Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre 
as mudanças que ocorreram nas vossas 

vidas por terem beneficiado dos 
programas das ONGs.   

Cada uma de vocês pode falar da sua 

experiência. 

R1: Eu fui e ainda estou sendo apoiada 
pela OMCV. Sempre fui da OMCV. A 

história da minha vida mistura-se com a 
história da OMCV. Antes da OMCV ser 

ONG. Ainda muito jovem na Achada 

Grande, o OMCV deu a mim e a mais 
duas militantes todo o apoio para a 

abertura de um jardim- de -infância em 
minha casa. Deu-me formação, material 

básico como mesas e cadeiras, material 
para os meninos e comecei. O jardim 

ficou conhecido como jardim da OMCV, 
pois todo o apoio de formação e 

seguimento foi da OMCV. Aí começou a 

minha profissão. Fiz formação no IP de 
monitora de Infância, tomei micro-

crédito o ano passado na OMCV e tirei o 
jardim da minha casa. Assim construi o 

meu modo de vida, a minha 
independência e sinto-me com muito 

valor na sociedade. Hoje o jardim é 
meu …mas represento a OMCV na linha 

localidade e portanto sou beneficiária 

de muitas formações em várias áreas. 
Dizem que sou líder da OMCV na 

Achada Grande. 
R2: Eu queria continuar a estudar e não 

tinha recursos. Não tinha certeza se 
encontrava bolsa. Fui à MORABI e pedi 

um micro-crédito. Tive toda a 
orientação do agente de crédito, fiz o 

projecto e tomei uma pequena quantia, 

o micro-crédito. Pus um quiosque de 
vender hambúrguer, cachorro quente, 

pizzas, etc. Deu certo, tomei mais uma 
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pequena quantia para ampliar o 

quiosque. Estou pagando, tenho lucros 

e pago o meu curso. Pretendo continuar 
com o quiosque depois de terminar o 

curso para ajudar com o salário. 
R3. Eu nunca tomei micro-crédito. Mas 

sou beneficiária da VerdFam. Tive uma 
gravidez de risco em que eu tinha de 

estar constantemente na consulta e 
fazendo análises. Posso dizer que sou 

desempregada e não teria condições 

para pagar as análises particulares e no 
hospital demora muito. Tive as minhas 

consultas garantidas, as análises e 
apoio da psicóloga. Acho que se não 

fosse a VerdFam eu morreria. Ia todas 
as terças-feiras na Várzea e eu recebia 

atendimento médico, medicamento, 
informação e coragem. Continuo indo 

ao VerdFam fazer o planeamento 

familiar. Nunca senti discriminada, as 
consultas são grátis e sempre que 

preciso tomo pílulas anticoncepcionais e 
camisinhas gratuitas. 

R4: Nunca tive emprego certo. Já fui 
empregada doméstica, trabalhei na 

agricultura e já fiz venda de roupas na 
rua. Informaram-me que eu podia ir à 

MORABI ou à OMCV e pedir um micro-

crédito para pôr um negócio. Me 
apresentei ao MORABI e pus o meu 

problema de ser chefe de família 
constituída não só pelos meus filhos 

mas por outros membros, irmão e 
sobrinhos. Mas o Milagre, posso dizer 

aconteceu. Fiz parte de um grupo de 8 
mulheres do concelho de são Domingos, 

que foi beneficiada pela OMCV com 

equipamentos de pastelaria para 
montar uma micro-empresa. Nesta 

coisa de luta contra a pobreza a minha 
localidade foi apoiada pela OMCV. Eu e 

outras mulheres chefes-de-família, 
recebemos formação para trabalhar 

com as máquinas, formação na área de 
pastelaria, gestão de pequenos 

negócios. A nossa formação teve dois 

momentos. Uma, a primeira em 
pastelaria de 2 meses e outro 1 mês 

para gerir negócios.   
Depois da formação recebemos um 

micro-crédito solidário e montamos o 
negócio e a minha vida mudou. Passei a 

cuidar da minha família, educação 
saúde e penso cada dia estava 

prosperar e fazer economia para outras 
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coisas, até pensava em melhorar a 

minha casa. Ganhei, as pessoas de Móia 
–Móia ganharam, as outras três 

mulheres sócias da padaria. A pobreza 
(com aparência triste) estava ficando 

suavizada, mas não deu certo Deu certo 
só no início. Deixamos de ter dinheiro 

para pagar o crédito, MORABI deixou de 
nos apoiar e ficamos outra vez no 

desemprego e na pobreza. Precisamos 

de mais ajuda. 
R5: sabe a gente tem de saber 

aproveitar. Crédito é para pagar. Faz-se 
o negócio mas não é para comer tudo. 

Quem me fez mulher que sou hoje foi a 
OMCV. Quando ascendemos 

`Independência fui delegada da OMCV 
na minha ilha. Na altura OMCV não era 

ONG era uma organização de Massa. 

Com a OMCV eu fiz o 5º ano e recebi 
muitas formações em matéria de 

animação comunitária, planeamento 
familiar, alfabetização de adultos etc. 

Participei em muitos encontros no país 
e fora. Convivi com muita gente e abri 

os meus olhos para o mundo sobre 
muita coisa, direitos da mulher. Mais 

tarde fiquei no desemprego, fui 

indemnizada e usei a indemnização 
para fazer uma casinha. Sou chefe de 

família e a minha luta tem de ser mais 
árdua. Conheci o programa de Micro-

crédito da MORABI e fiz um empréstimo 
para montar um negócio em pastelaria. 

É deste negócio que eu vivo, sustento a 
casa e vou melhorando a casa que eu 

construí com a indemnização. Sempre 

paguei as prestações. Não tenho 
avançado mais porque a minha saúde 

faz-me dar passos curtos. Acredito que 
as ONG têm feito muito, mas as 

mulheres têm de estar em condições de 
aproveitar. As que mais precisam 

geralmente precisam de muito mais 
apoio na educação e formação do que 

dinheiro 

R6: Sou membro de uma associação 
comunitária. Na minha localidade temos 

muitos apoios das ONG. A MORABI, a 
OMCV, VerdFam e outras. Tenho 

recebido muitas formações, tenho ido a 
muitos encontros, palestras sobre 

cancro da mama, violência doméstica, 
animação comunitária, 

empreendedorismo, artes domésticas. 

Hoje conheço os meus direitos, sei onde 
me dirigir quando preciso, tenho 
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informações que me permite dar uma 

educação melhor aos meus filhos, 

homens e mulheres. Sei orientar melhor 
as outras mulheres e homens da minha 

localidade sobre o que eu podem fazer 
para terem uma ocupação que dá 

rendimento, sobre a violência… 
Também tenho família e já tive micro-

crédito e pus a minha taberna. Assim, 
não tenho ficar á espera da chuva e das 

FAIMO. Todos os meus filhos estão na 

escola, tenho melhorado a minha casa e 
sei como abrir olhos aos meus filhos 

que já são como eu fui educada. Estão 
mais preparadas para enfrentar a vida. 

Hoje o homem respeita mais a mulher 
porque as ONG vão nas comunidades e 

falam com homens e mulheres sobre 
género. Hoje os homens começaram a 

ver que não há desenvolvimento só 

com homem. É preciso homem e 
mulher juntos e também que as ONG 

não andam a por na cabeça das 
mulheres ideias contra homens. AS 

ONG têm contribuído para suavizar a 
violência doméstica. 

R7: Eu não tive tanta sorte. Até fico 
com vergonha. Tomei um crédito na 

OMCV e pus uma taberna. Mas eu não 

tinha tempo para tomar conta porque 
sou monitora de infância e fui para 

falência. Não paguei as prestações na 
hora e já não quiseram apoiar-me mais 

Acho que não levo jeito para negócio. 
Estou a fazer a minha formação em 

Educadora de Infância e penso por um 
jardim meu. Penso fazer um projecto e 

pedir empréstimo à MORABI (pausa 

com um sorriso) não sei se a OMCV me 
dá e ouvi dizer que a MORABI vai 

querer saber se já tive outros 
empréstimos. Quero abrir um jardim 

meu e gostaria de ser apoia por uma 
ONG, pois o banco pede-me fiador e o 

meu salario é baixo. É difícil o j Mas 
tenho e tenho sempre outros apoios das 

ONGs em matéria de formação e 

informação, consultas, testes de sangue 
de diabetes, SIDA, planeamento 

familiar. As ONG têm mudado a vida 
das mulheres mais pobres em Cabo 

Verde. Vão à comunidade e estão lá 
para quando precisares. Foi a OMCV 

que me chamou para jardim-de-
infância. Eu procuro Verdfam sempre 

que eu preciso porque é mais acessível 
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que o Centro de Saúde. É mais barato e 

mias rápido. É no Verdfam que faço o 
meu controlo e consultas. 

R8: Já fui empregada doméstica. Mas 
isto foi antes de ter filho. A partir de 

momento qua nasceu a minha filha 
deixei de poder trabalhar Tentei mas 

vivia uma injúria por não ter com quem 
deixar a minha filha. Comecei a vender 

peixe na minha localidade. Só começou 

a dar certo quando consegui expandir 
graças à formação e caixa térmica que 

a MORABI nos deu para pagar aos 
poucos. Hoje tenho a minha mesa no 

mercado, recebi formação com outras 
vendedeiras do mercado. Aprendi muita 

coisa que não sabia e tenho certeza que 
vou ter mais cuidado. Aprendemos em 

primeiro lugar a valorizarmos como 

pessoa, a cuidar da nossa saúde, a 
vestirmos bem no posto de trabalho, 

questões de higiene, boas maneiras no 
atendimento e como gerir o negócio 

para lucro e sucesso. O que achei mais 
importante é a orientação para uma 

conta poupança. Na minha opinião o 
que as ONG faz para as mulheres 

nenhum partido, nenhuma camara e 

nenhum, Governo tem feito.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Que apreciação vocês fazem dos 

programas das ONGs como MORABI, 
OMCV e VerdFam  na melhoria da 

condição da mulher? 

R1.  Acho que as ONG têm ajudado 

muito. O papel das ONG tem surtido 
mais efeito na melhoria das mulheres 

do que as leis. 
R2. Sim. Concordo em parte. Acho que 

a MORABI pensa mais em negócio. 
Micro-crédito não ajuda o coitado. Há 

pouco informação e atenção. A 
formação profissional é para pagar. Se 

não tens meios ficas sem formação. 

Não quero dizer que não fazem e que 
não têm tido um papel importante mas 

podia ser melhor.  
R3. Concordo. Há mais barulho do que 

beneficio. Os mais coitados ficam 
sempre mais coitados porque as ONG 

não chegam lá. Pessoalmente eu não 
tenho razões de queixa. Só tenho bem 

a dizer, mas vejo quem precisa mais do 

que eu e não vejo nenhuma ONG a dar 
a atenção devida.  

R4. Na minha opinião muita gente já 
mudou de vida inclusive eu porque as 

ONG têm trabalhado não apenas no 
micro-crédito mas na formação e 

atendimento das pessoas portadoras do 
SIDA, crianças órfãos, tem construído 
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habitações. Têm trabalhado muito. 

VerdFamtem um serviço muito 

importante. Cabo Verde está melhor e 
as mulheres estão melhor graças às 

ONG.      
R5. Concordo contigo. O facto de 

termos as ONG, MORABI , OMCV e 
VerdFam em todos os concelhos, nota-

se que estão mais próximos de nós e 
com menos burocracia. O facto de 

sabermos que estão lá para ajudar, 

dão-nos mais liberdade para pedir. Mas 
têm regras. Não podemos continuar 

com ajuda gratuita. Primeiro temos d 
éter responsabilidade e estar firmes o 

que queremos. As ONG de mulheres 
existem para defender os interesses da 

mulher. Isto é importante. Temos de 
por os nossos problemas às ONG. Hoje 

muitas mulheres têm uma forma de 

rendimento, têm auto-estima, sabem 
como controlar a gravidez indesejada, 

libertaram da violência doméstica 
porque as ONG lhes apoiaram.                                                                                         

 BLOCO PRESPECTIVAS FUTURAS 

 

Gostaria de ouvir a vossa consideração 
sobre as perspectivas para o futuro da 

mulher cabo-verdiana.   
O que aspiram para o futuro da mulher 

cabo-verdiana? 

 

R1. Sonho com uma sociedade em que 
há equidade de género. Em que a 

pobreza deixa de ter rosto feminino e 
em que ser mãe chefe de família deixe 

de ser apontada como a mais pobre e 
com maiores problemas sociais. É 

preciso que a mulher saia da pobreza 
para poder ser livre. 

R2. Sim. Espero que as minhas filhas 

venham a ter mais sorte e venham 
viver em uma sociedade d e menos 

discriminação baseada no género. Que 
a mulher possa estar mais na política, 

seja menos vítima de violência, deixe 
de sofrer problema de desemprego, 

enfim tenha mais poder económico e 
conquiste a sua independência. 

R3. Se tudo o que já foi dito acontecer 

dou-me por satisfeita. O que desejo é 
que haja mais envolvimento do 

Governo na protecção da mulher 
desempregada e que as mulheres 

vítimas de violência passem a ter mais 
apoio, pois a lei não chega. 

R4. Mais igualdade de oportunidades, 
que a discriminação baseada no género 

deixe de existir. Quero dizer menos 

exploração da mulher no trabalho e na 
família.  

R5. Falta uma mulher presidente da 
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Republica em Cabo Verde. Quando isto 

acontecer posso dizer que a 
mentalidade mudou para a melhor. 

Significa que a mulher passou a 
acreditar mais na sua capacidade e 

concorre. Mas também porque 
mudamos de mentalidade e passamos a 

acreditar que a mulher pode ser 
presidente.~ 

R5. O que falta em Cabo Verde é 

emprego e bom salário. Há muitas 
mães chefes de família no desemprego 

e quando têm continuam a ser 
exploradas. Precisamos de mais justiça 

social. Salário mínimo, protecção social 
às mulheres chefes de família e 

protecção social às mulheres vítimas de 
violência. 

R6. Combater a exploração sexual. A 

juventude está perdendo-se com a 
prostituição devido a falta de emprego.  

R7. Concordo e apelo a mais postos de 
trabalho para a mulher para que ela 

deixe de ser vítima da pobreza. A 
pobreza é a mãe de todos os males. 
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4.1. Entrevistas Codificadas 

 
IPUB001.atx 

   1 ENTREVISTA: TECNICA DO ICIEG (DRA.MARITZA ROSABAL)   
BLOCO I : REPRESENTACOES  SOBRE  

   2 A EDUCACAO E A SITUACAO DA MULHER CABO-VERDIANA 1.Valor social da 
mulher em  Cabo  

   3 Verde 1.1Gostaria de ouvir a sua opiniao pessoal e de tecnica de uma 

instituicao que trabalha   
   4 na  promocao da igualdade e equidade de genero sobre o valor social da 

mulher cabo verdiana   
   5 hoje. R.1.1  Olha Filomena, falar do valor social da mulher cabo-verdiana ...e 

algo muito   
     -> (   5-  21): 1.7                    

   6 engracado e faz-me lembrar  quando cheguei em Cabo Verde. Causou-me 
estranheza dar   

   7 conta da centralidade da mulher, pois estva  habituada com algo muito 

diferente em Cuba.   
   8 Verifiquei que existe uma forte centralidade da mulher,nao  so no espaco 

privado, mas   
   9 tambem, fora do espaco privado. Em Cuba a mulher tem uma relevancia  muito 

grande mas   
  10 nao com esta centralidade. Ver a mulher a carregar a responsabilidade quase 

plena  da vida da   
  11 familia, com a educacao dos filhos, ocupar-se da parte economica, trabalhos 

domesticos ... e    

  12 num modelo de familia que nao e o que a escola e os manuais 
veiculam...enfim chamou-me   

  13 atencao e  estranhei. O que existe em Cabo Verde e deves saber disso e a 
grande expressao de   

  14 familias  monoparentais chefiadas por mulheres. A propensao e para 
aumentar... por outro   

  15 lado, a situacao do  meio urbano e rural sao diferentes. Nao se pode falor do 
mesmo valor   

  16 social que a mulher cabo-verdiana  tem no meio rural e no meio urbano.Nas 

zonas rurais a   
  17 proporcao das familias monoparentais e maior...  ronda os 50,1% enquanto 

das zonas urbanas   
  18 rondam 41,01%.  Esses dados estatisticos nunca devem  ser desprezados 

quando se fala do   
  19 valor social da mulher cabo-verdiana, como ja te disse. E como te  digo, nesse 

tipo de familias,   
  20 que e a maioria em Cabo Verde e, como sabes, isto tem causas historicas  

muito remotas,   

  21 associadas a forma de povoamento e colonizacao das ilhas. As mulheres 
assumem por  inteiro   

  22 as responsabilidades, suportam sozinhas a carga da familia toda. Importante 
notar que esta    

     -> (  22-  28): 1.6                    
  23 responsabilidade nao se limita a familia restrita composta por mae e filhos, 

mas tambem,   
  24 netos,  sobrinhos, afilhados, irmao, mae...  A mulher chefe de familia reserva-

lha o peso de   

  25 cuidar da  sobrevivencia, educacao e toda a parte emocional que existe na 
relacoes na familia.   
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  26 Apesar de tudo isso  a contradicao que tambem estranhei quando ca cheguei 
foi a   

  27 desvalorizacao social deste papel... A  mulher ocupa-se de tarefas que 
socialmente sao pouca   

  28 reconhecidas, logo este tipo de organiacao  familiar, que e expressiva em Cabo 
Verde, e   

  29 desvalorizada socialmente (interrompida pela  entrevistadora). 1.2-Pelo que 

vejo,  existe um   
     -> (  29-  35): 1.7                    

  30 descompasso muito grande entre o efectivo valor social da  mulher em Cabo 
Verde e a   

  31 valorizacao social, certo? R.1.2. Exacto, Filomena. As mulheres em Cabo  
Verde, em todos os   

  32 estratos sociais, mas de forma mais gravosa nas familias monoparentais 
chefiadas  por   

  33 mulheres devido a desvalorizacao social deste tipo de organizacao familiar. 

Acabam por ser as    
  34 camadas sociais mais pobres, a pobreza afecta mais as mulheres e ainda mais 

as que se   
  35 vinculam a  este tipo de organizacao social. A pobreza nos agregados 

familiares chefiados por   
  36 mulheres (56,3%), e  doze pontos percentuais maior que nos agregados 

chefiados por homens   
     -> (  36-  42): 1.6.1                  

  37 (43,7%), isto de acordo com os  dados do QUIBB 2007. A complexidade deste 

tipo de   
  38 organizacao associada a pobreza e a sobrecarga e  centralidade da chefe de 

familia (a mulher)   
  39 na resolucao de todos os problemas, onde ha pouca ou nula  partilha 

acrescenta-se muitas   
  40 vezes a desestruturacao familiar, problemas de condutas dos filhos,  

contribuindo cada vez   
  41 mais para a desvalorizacao social da mulher.  1.3.A cultura, a mentalidade  

cristalizada nas   

     -> (  41-  56): 1.7                    
  42 praticas, certamente contribui para a fraca valorizacao social da mulher cabo-

verdiana,  nao e?   
  43 R.1.3.Sim, e como te digo. O problema e que a escola e os manuais escolares 

continuam a    
  44 cometer este erro e a desvalorizar as familias monoparentais chefiadas por 

mulheres.   
  45 Continuam  veiculando equivocamente a centralidade da figura masculina na 

familia, quando   

  46 na sociedade  caboverdiana nao e a unica tipologia e nao e a mais comum ... 
Isto e serio, muito   

  47 serio, pois revela-se  que continuamos sendo colonizados e a ignorar a nossa 
realidade. Bem,   

  48 esta e a primeira forma de  discriminacao e de desvalorizacao social da 
mulher. E grave porque   

  49 se continua a fazer as novas  geracoes acreditarem que o valor das mulheres 
esta vinculado ao   

  50 valor dos homens e que a coabitacao  com um homem valoriza a mulher. Esta 

realidade   
  51 expressa nas concepcoes sociais e nas praticas do dia  -a -dia, da educacao 

formal e informal   
  52 valoriza o homem em detrimento da mulher, independentemente  do papel e 

da sua   
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  53 contribuicao o na sociedade que sempre foi grande, desde a escravatura como 

bem  sabes.   
     -> (  53-  56): 1.6                    

  54 1.4.Neste caso as mulheres casadas ou em uniao de facto com um homem tem 
maior   

  55 valorizacao  social?  R.1.4.Olha Filomena as coisas vao mudando muito 
devagarinho, mas vao   

  56 mudando. E a  situacao nao e igual no meio urbano e no meio rural. Nas 

familias conjugais, as   
  57 mulheres cada vez mais  tem necessidade e aptencia para acederem ao 

mercado de trabalho e   
  58 partilham com o homem as  responsabilidades economicas e financeiras da 

famiilia. Aqui a   
     -> (  58-  66): 2.3                    

  59 sobrecarga e mais uma vez dupla, pois a  outra parte da tarefa muito 
desvalorizada   

  60 socialmente. As tarefas domesticas, a educacao dos filhos, a  sobrecarga 

emocional ...estas   
  61 barreiras invisiveis fazem limitar a visibililidade da mulher em muitos  sectores 

da esfera   
  62 publica e corta-lhe oportunidades de maior participacao em actividades que 

geram  mais   
  63 rendimento financeiro e consequentemente o seu maior empoderamento. 

Bem...Esta teia   
  64 complexa  de relacoes faz com que a situacao vigente hoje e que justifica a 

existencia do ICIEG   

  65 e que o prototipo  de pensamento social baseada a desigualdade de genero 
que associa o   

  66 homem ao poder e a mulher a  gestao do espaco domestico e unidade e bem-
estra da familia.   

  67 2. Educacao da mulher em Cabo Verde:  Formal e Informal 2.1.Embora seja 
dificil dissociar a   

     -> (  67-  85): 1.2                    
  68 educacao de tudo o que ja se falou aqui, gostaria de  continuar a ouvir a sua 

percepcao pessoal   

  69 sobre a educacao da mulher em Cabo Verde, quer em  contexto formal e 
informal. R.2.1. Alias,   

  70 comecei os meus comentarios abordando a questao da  educacao basica e dos 
materiais   

  71 didacticos em vigor. Estes nao correspondem aos valores de educacao  de 
genero para a   

  72 igualdade e equidade. Os materiais didacticos, programas e manuais veiculam  
estereotipos. A   

  73 educacao, tanto nos espacos privados como nos espacos publicos, tanto pela 

via formal  como   
     -> (  73-  85): 1.2.1                  

  74 informal, continua a insistir no reforco dos estereotipos masculinos. Por 
exemplo em casa, o   

  75 rapaz  e pressionado pela familia para ser masculo. As expressoes do tipo sao 
frequentes. O   

  76 homem nao  chora. Muitas vezes bate-se na crianca rapaz por ele exteriorizar 
sentimentos   

  77 conotados de frageis e  apanagio de feminino. A ambicao e atitudes agressivas 

sao   
  78 transmitidas, bem como sao estimuladas  para confimar a representacao que 

se tem do   
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  79 masculino. Atitudes como submissao, confundidas com  obediencia, bem como 
a docilidade   

  80 sao desejadas e transmitidas as mulheres.  A divisao das tarefas  domesticas 
veiculadas nos   

  81 manuais, nos materias didacticos na comunicacao oral e orgaos de  
comunicacao social,   

  82 uniformizando as formas de tratamento no masculino, os materiais de 

propaganda,  ... faz   
  83 parte da educacao ainda em Cabo Verde.  2.2.-O ICIEG esta trabalhando nesta 

vertente do    
  84 problema?  R.2.2.O ICIEG esta ciente desta realidade e pretende ataca-la com 

a   
     -> (  84-  86): 5.3.1                  

  85 tranversalidade  sectorial da abordagem de genero e de muitos outros 
programas como ja   

  86 falaremos mais adiante como o  Laco Branco a VGB. Ja fizemos muito, esta 

sendo complicado.   
     -> (  86- 102): 5.4                    

  87 Temos consciencia do desafio e dos  ganhos que esta tranversalidade vira a ter 
nas relacoes de   

  88 genero, sob o paradigma da igualdade e da  equidade. Se a crianca ja leva 
para escola as   

  89 representacooes sociais da sua vivencia na familia e na  comunidade e preciso 
que a escola   

  90 faca um trabalho contrario, mas integrando sempre a comunidade  educativa. 

Mas ...isto ainda   
  91 e um sonho e um desafio. Olha Filomena, em todos os estratos sociais e  

academicos passa-se   
  92 ideias estereotipadas de masculinidade e de femininade o que perpassa pela  

educacao. Na   
  93 escolha das brincadeiras, por exemplo nao e vista de bom grado pelos pais o 

rapazinho a    
  94 brincar com bonecas e meninas jogando a bola. A violencia baseada no genero 

que afecta   

  95 todos os  estratos da sociedade tem a ver com a educacao desde pequenino, 
fruto da   

  96 respresentacao social que  se tem do homem e da mulher. A masculinidade e 
posta a prova a   

  97 varios niveis, forca fisica, poder,  emocoes, sexo. Tudo isto e educacao para 
violencia. Existe   

  98 uma grande dificuldade na sociedade em  aceitar que os modelos sociais estao 
a mudar. Assim,   

  99 embora a determinados niveis existam mudancas  e se reconheca a 

emancipacao da mulher,   
 100 nomeadamente em termos profissionais em que se caminha  para os dois 

sexos se encontrem   
 101 em pe de igualdade, a nivel do conhecimento e nivel financeiro ainda  ha uma 

ideia simbolica   
 102 de que e o homem o legitimo detentor do poder.  BLOCOS II - EFICACIA DOS  

PROGRAMAS DE   
 103 EDUCACAO PARA CIDADANIA PROMOVIDOS PELO ICIEG  1. Conquistas e  

desafios do ICIEG   

     -> ( 103- 114): 5.12                   
 104 1.1A.Pode falar dos ganhos que considera que o ICIEG, fruto do seu percurso, 

tem  consguido?     
 105 R.1.1.A.Muita coisa ja se fez. Infelizmente ainda nao estamos satisfeitos. Hoje 

podemos  falar   
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 106 de ganhos, e podemos falar de poderosas barreiras tornando os ganhos mais 

lentos. Pode-se   
 107 dizer  que um dos ganhos tem a ver com ao up grade de mulher em termos 

de capacidades. Os   
 108 indicadores  relativos a educacao sao os grandes responsaveis por este valor. 

Com efeito, em   
 109 todos os niveis de  ensino (basico, secundario e superior) verifica.se que as 

taxas liquidas de   

 110 escolarizacao das raparigas  sao superiores aos dos homens, bem como as 
taxas aprovacao   

 111 saoo superiores.Em contrapartida, a  taxa de abandono escolar e superior nos 
homens do que   

 112 nas mulheres. Ha uma coisa interessante  assim como ha sal e pimenta nas 
discussoes, o   

 113 Ministerio de Educacao e fundamental nas mudancas  que o ICIEG tem como 
desafio. Ha-de   

 114 acontecer mudancas na educacao para permitir que os politicos  logrem em 

exitos. Esta   
 115 questao da familia, certamente ja leste, a gravidez precoce, a questao da  

violencia genero, a   
     -> ( 115- 134): 5.12.1                 

 116 questao do lacoo branco estamos ... intervindo estamos criando espacos 
chamando  os   

     -> ( 116- 120): 5.3.2                  
 117 difrentes sectores publico e privados para o dialogo. O ICIEG tem funcionado 

como um espaco   

 118 de  mobilizacao de conhecimento, mobilizacao de recursos, mobilizacao de 
fundos ... muito   

 119 importante, esta  de mobilizacao de fundos. Mas sabe, estamos a trabalhar 
com coisas que   

 120 perpassam pela etica social  e,assim, e uma cosinha de cada vez. E, assim, 
quando parece que   

 121 avancamos, depois quase que temos  um retrocesso. Por exemplo, a lei da 
VGB passou ... e   

     -> ( 121- 126): 5.7                    

 122 uma coisa que conseguimos fazer passar, por  causa de uma conjuntura 
politica favoravel. A   

 123 gente conseguiu fazer passar a lei. Ninguem se atreveu a  ficar contra a lei. 
Mas... hoje ja nao   

 124 se fala muito, nao sei se vistes? Mas, para nos conseguirmos, um  ano depois 
publicar a lei, e ja   

 125 nao se tenha uma opiniao tao negativa sobre lei, foi preciso muitissimo  
trabalho. Tivemos de   

 126 fazer: Formacao de policia, 250 policias formados no ambito do projecto; 

Formacao  com o   
     -> ( 126- 131): 5.3.2                  

 127 Ministerio de Saude; Formacao de advogados e juristas.Foi um intenso 
processo de formacao,   

 128 de  capacitacao e de discussao.  As nossas formacoes, as que promovemos e 
orientamos, sao   

 129 baseadas no  construtivismo e tem sido muito importante esta metodologia. 
Partimos de casos   

 130 e de coisas reais.  Juntamos as nossas mensagens as representacoes das 

pessoas e acho que   
 131 isto tem sido muito  interessante, sobretudo, do ponto de vista pessoal. As 

pessoas, quando   
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 132 passam para a formacao, mas  nem que literalmente nao tenham apreendido 
tudo, nota-se   

     -> ( 132- 134): 5.7                    
 133 alguma mudanca, pois comecam a  questionar certas praticas existentes nas 

relacoes e nas   
 134 instituicoes. E se depois a gente lhes encontrar  de novo, ve-se que tem uma 

postura diferente.   

 135 2.Producao de conhecimento 2.1 O ICIEG tem produzido  conheciementos no 
ambito dos   

 136 programas que vem desenvolvendo e dos estudos realizados? R.2.1. Isto  nao 
e a nossa   

     -> ( 136- 155): 5.10                   
       -> ( 136- 138): 5.1                    

 137 missao... A nossa missao nao e fazer politicas publicas. O meu atrevimento 
me tem  levado a   

 138 fazer alguns artigos. 2.2 Que motivacao e em que ambito tem escrito esses 

artigos?   R.2.2.    
 139 Faco porque estou aqui, e o meu trabalho, tenho acesso as fontes, estou 

dentro da   
 140 problematica e lido  muito com os avancos e os retrocessos do ICIEG. (Pausa 

para pensar) A   
 141 propria lei da VGB tem uma  conceptualizacao e isto e producao do 

conhecimento e isto e feito   
 142 pelo ICIEG... sim e producao do  conhecimento, assim como os relatorios sao. 

O relatorio da   

 143 CEDAW tem tido muita observacao. Temos  um observatorio de genero que 
vai ser lancado   

     -> ( 143- 150): 5.3.2                  
 144 daqui em breve...que tem indicadores fundamentais e  isto tambem e 

producao de   
 145 conhecimento. O cuidado que se tem na elaboracao dos planos, o cuidado  

que nos temos de   
 146 por os indicadores, as fundamentacoes.Tudo isso e producao do 

conhecimento.Outra  coisa   

 147 que temos feito que e muito bom e a nossa alianca com o INE (Instituto 
Nacional de Estistica).   

 148 Por  exemplo, em 2004 nos comecamos as campanhas sobre a questao de 
violencia e em 2005   

 149 conseguimos  que o INE incluisse a questao de violencia baseada no genero 
nos seus   

 150 inqueritos. Vamos ter no mes  proximo, mes de Junho, um estudo sobre uma 
coisa que esta   

 151 muito em voga.  O nosso objectivo era  criar o CIGEF, agora ja esta criado, 

agora e da   
     -> ( 151- 156): 5.7                    

 152 Universidade de Cabo Verde, ja apoiamos na elaboracao  do plano estrategico 
deles, nao sei se   

 153 conheces, tudo isso. Mas agora o CIGEF vai caminhando com os  seus proprios 
pes e ja   

 154 comecou com algumas coisas. Tusdo isto e producao do conhecimento.  Mas 
nos,  por   

 155 exemplo aquilo do ... nos chamamos o CIGEF para trabalhar conosco, 

orcamentacao de genero   
 156 nos  chamamos o CIGEF. 2.3.E como perguntar a um compositar qual a 

musica que ele maisa   
 157 gosta... Dos  programs muito interessantes que o ICIEG lancou qual e que 

acha que foi a   
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     -> ( 157- 164): 5.3.2                  

 158 melhor sucedida? R.2.3. Um  programa no qual participei no seu lancamento e 
o qual acho que   

     -> ( 158- 170): 5.12.1                 
 159 foi muito bem sucedido foi a VGB. A  rede institucional de luta contra a VGB. 

Acho que foi um   
 160 programa muito mobilizador e acho que isso foi  um grande ganho mas e 

como te digo a VGB e   

 161 nucleador do resto. VGB sao relacoes de poder e quando  se discute o que e 
genero, acho que   

 162 VGB e um produto de todo o resto, de toda esta experiencia.  Mas  um outro 
programa que me   

 163 esta dando grande prazer trabalhar mas que, igulamente, me esta dando um  
grande trabalho,   

 164 mas uma canseira imenso porque e muito muito dificl e transversalizacao de  
abordagem de   

 165 genero que nos estamos trabalhando agora. A dificuldade poe-se nos 

seguintes termos:    
 166 porque as instituicoes pensam, por exemplo, porque ja publicaram os dados 

estatiscos sobre a    
 167 sexualidade por sexo, julgam que o trabalho ja esta feito e que isto ja e 

abordagem de genero.    
 168 Para mim  e daquelas coisas que me esta dando muita canseira e que os 

sectores nao querem   
 169 entender que nao  tem uma abordagem de genero. O governo se apropria da 

palavra, do   

 170 conceito, do palavreado, mas nao  tem consciencia e nao trabalham nesta 
perspectiva ...  E   

 171 como o exemplo, Ministerio da Educacao e a  FICASE. Faz um programa ... um 
anuncio que   

     -> ( 171- 193): 5.8.4                  
 172 reproduz os estereotipos todos que conduzem a violencia  baseada no genero. 

Que reproduz a   
     -> ( 172- 181): 5.4                    

 173 relacao estereotipada.  O nosso desafio e conseguir que os  sectores pensam 

em que lugar   
 174 estao ... as empresas por exemplo. E bem interessante o programa e  depois 

tem a   
 175 particularidade de ter uma componente com as ONGs. Nos estamos a chamar 

as ONGs  para   
 176 fazermos uma agenda de genero, e ja trabalhamos aqui com tres ONGs e uma 

coisa que temos    
 177 reparado e que as vezes (falando mais baixinho) e que as proprias ONGs, as 

vezes, nao tem    

 178 consciencia de genero...sabe?  2.4. Em entrevista com as representantes das 
ONGs pude   

 179 constatar que  reconhecem que a questao de genero e uma questao nova.  
R.2.4. Sim a   

 180 questao e muito dificil ... mas  mesmo quando estao a trabalhar a questao da 
mulher existem   

 181 aspectos, ha questoes de anatomia do  corpo damulher que nao daoo muita 
relevancia e nem   

 182 questionam e nao fazem criticas de genero. Por  exemplo, a questao da 

fragilidade da mulher...   
 183 nao questionam! As vezes vao atras do que sempre se  pensou sobre a mulher 

e nao fazem   
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 184 criticas de genero. Lembro-me por exemplo de uma ONG que  trabalhou com 
o ICIEG. Foi uma   

 185 coisa que conseguimos trabalhar e transversalizar genero neste  programa do 
Millenio   

     -> ( 185- 191): 5.3.2                  
 186 Chalenge Account, porque no primeito programa havia micro-credito e as 

ONgs  ficam felizes   

 187 porque tem micro-credito para dar e entao quando a gente foi ver as contas a 
maior parte  dos   

     -> ( 187- 192): 5.5                    
 188 que tinham beneficiado era os homens, eles e que foram privelegiados mas as 

ONGs acharam   
 189 muito  bem ... que iam dar credito a umas quantas mulheres. Tambem ha que 

questionar o   
 190 proprio micro- credito se e a unica solucao possivel para empoderar 

economicamente as   

 191 mulheres? Ou se a questao a  fazer e, em vez de empodera-la 
economicamente e mante-la   

 192 numa situacao de dependencia como  estao. Neste caso, so o que mudou foi o 
sentido da   

 193 dependencia, as vezes eu penso, sinceramente que  o micro-credito acaba por 
ser outra forma   

     -> ( 193- 199): 5.8.5.1                
 194 de gerar dependencia. 2.5. Em termos de recursos, em termos  de parcerias, 

na sua opiniao o   

 195 que falta ao ICIEG para tornar o seu trabalho mais eficaz? R.2.5. O ICIEG  
vive do orcamento do   

 196 Estado e a fatia que lhe cabe e irrisoria para cobrir os custos das b. Nao tem  
autonomia   

 197 financeira e isto dificulta muito. Gracas a sua capacidade de mobilizar fundos 
internacionais    

 198 tem conseguido implementar com sucesso muitas das suas accoes e cumprido   
     -> ( 198- 200): 5.1                    

 199 satisfatoriamente a  missao para qual foi criada. Por exemplo, foi esta 

capacidade que   
     -> ( 199- 201): 5.3.1                  

 200 viabilizou a Implementacao do PNIEG  (Plano Nacional de Igualdade e 
Equidade de Genero)   

 201 2005- 2011, implementacao que se beneficiou de  fundos e donativos e fundos 
internacionais.    

     -> ( 201- 213): 5.12.1                 
 202 O projecto de implementacao da lei especial sobre VGB  o  ICIEG foi a grande 

vencedora do   

 203 concurso ao Fundo Fiduciario da ONU.De realcar que foi um concurso  muito 
disputado e   

 204 fomos seleccionados para integrar a lista das 32 finalistas num cenario de 
2.2012  propostas,   

 205 num juri constituido por 146 peritos independentes. O significado desta pre-
seleccao e muito    

 206 importante para o ICIEG e para o pais, na medida em que abre possibilidade 
de podermos   

 207 contar com  fundos necessarios para garntir a cobertura nacional dos servicos 

de apoio as   
     -> ( 207- 213): 5.4                    

 208 vitimas da VGB, durante  um periodo de 3 anos. Com os fundos o ICIEG 
realiza o seu projecto   
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 209 de instalacao  e funcionamento dos  Centros de Apoio as vitimas da VGB, 

assim como as   
 210 accoes de capacitacao,como te falei a pouco, dos  recursos humanos das 

diferentes   
 211 instituicoes que de uma forma de outra tem a responsabililidade e  interagem 

no ambitop da   
 212 proteccao e prevencao da VGB. Assim temos realizado accoes de capacitacao  

com tecnicos do   

 213 Ministerio da Saude, Justioca e Educacao.  Sem esses fundos internacionais 
seria  impossivel   

     -> ( 213- 217): 5.1                    
 214 para o ICIEG cumprir a missao para qual ela foi criada, pois o orcamento do 

Estado mal da    
     -> ( 214- 215): 5.13                   

 215 para resolver os problemas de funcionamento. Fundos e programas das 
Nacoes Unidas e   

 216 Mundial, sao  as fontes de financiamento internacionais, parceiros que 

permitiram ao ICIEg   
 217 fazer o que tem feito ate  agora. Assim, para uma politica de sustentabilidade, 

o grande   
 218 desafio e contemplacao da abordagem  genero nos orcamentos de cada 

sector, nao no sentido   
     -> ( 218- 227): 5.14                   

 219 de injectar mais recursos, embora mais recurso  seja sempre bom. BLOCO III 
: ARTICULACAO   

 220 POLITICAS PUBLICAS E PRIVADAS 1.O ICIEG no  ambito da sua missao, como 

tem referido no   
 221 decurso da nossa conversa, tem estabelecido paracerias  com instituicoes 

publicas e privadas.   
 222 Que avaliacao faz dessas parcerias? R.1 Bom, e como te digo. O  nosso 

metodo de trabalho e   
 223 os objectivos da missao para qual fomos criados e continua a justificar a  

nossa existencia e   
     -> ( 223- 228): 5.2                    

 224 mobilizar a comunidade em geral, sem distincao, numa luta que e a igualdade 

e  equidade de   
 225 genero. No dia em que isto acontecer e todas as instituicoes ja tiverem 

interiorizado e incluir  a   
 226 abordagem genero nos seus palnos de actividades e nas suas formas de 

gestao ...ja nao   
 227 justifica a  nossa existencia enquanto promotora da igualdade e equidade de 

genero (risos).   
 228 R.1.3. Com a Radio e  Novas Tecnologias Educativas ja realizamos tambem 

parcerias   

     -> ( 228- 247): 5.8                    
 229 interessantes e que vale a pena salientar  o programa "Casa de Direito"que 

atraves de uma   
 230 linguagem acessivel e pedagogica veicula-sa os  direitos das mulheres. Esta 

foi uma parceria   
 231 tripartida, pois envolveu-se tambem o Ministerio da Justica.  Engracado, o 

Ministerio da   
 232 Educacao nao tem revelado muita abertura que preconizamos e sabe-se que  

a educacao e   

     -> ( 232- 235): 5.13                   
 233 incontornavel na mudanca de mentalidades e producao de valores, atitudes e    
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 234 comportamentos virados para uma a abordagem genero baseada na igualdade 
e na equidade.   

 235 Contudo,  existem algumas abiordagens sensiveis, nomeadamente a 
intriducao do modulo   

 236 Relacoes genero nos  curriculos  No campo das parcerias com instituicoes 
publicas, julgamos   

 237 que existem fraquezas que  precisam de estrategias sustentaveis que as 

reduzam. Sao   
     -> ( 237- 241): 5.2                    

 238 varias...nos aqui somos uns gatos pingados  mas que miam muito (risos) e 
nao podemos   

 239 alcancar os nossos objectivos fora de um quadro de  parcerias... Um exemplo 
disso e a   

 240 elaboracao do PNIEG 2005-2011. Na elaboracao do Plano tiveram  participar 
de forma muito   

 241 activa todas as ONG,s que trabalham a problematica de genero, os 

Ministerios.  Com a   
 242 participacao de todos e com base nos principios da CEDAW, ODM e das 

directrizes de Beijing,    
 243 foram identificadas as areas prioritarias de accao e responsabilizacao de cada 

sector para a    
 244 implementacao. Por exemplo, a educacao, a saude, oportunidades 

economicas, participacao   
 245 da mulher  na politica e orgaos de decisao, a violencia baseada no 

genero...sim foram essas as   

 246 areas prioritarias de  intervencao identificadas  2. Mas ate chegarmos la sera 
preciso muito   

 247 tempo. R.2. Sim, creio que o  ICIEG ainda tem motivos para existir durante 
muito tempo e   

 248 temos de continuar a mobilizar parcerias. As  ONGs tem sido as nossas 
grandes parceiras na   

     -> ( 248- 256): 5.8.5                  
 249 implementacao dos nossos programas. O ICIEG nao  tem as estruturas locais, 

nao trabalha   

 250 directamente com as comunidades por isso atraves das ONGs nos  realizamos 
os nossos   

 251 objectivos ... Sao antenas do ICIEG, embora as dificuladades sao enormes no 
que  se respeita   

 252 as abordagens, na medida em que elas tem vida propria, ou seja, autonomia. 
Houve tempo    

 253 em que estas parcerias com as ONGs foram mais sistematicas. Quando 
tinhamos o fundo do   

 254 MCA, por  exemplo e trabalhamos ...A Organizacao das Mulheres de Cabo 

Verde (OMCV), A   
 255 Associacao das  Mulheres Juristas (AMJ),a Organizacao para a Auto-promocao 

das Mulheres   
 256 (Morabi), Rede das  Mulheres Parlamentares de Cabo Verde (RMPCV), a 

Associacao dos   
 257 direitos da Crianca e da Familia  (ADCF), a Rede das Mulheres Economistas de 

Cabo Verde   
     -> ( 257- 303): 5.8.4                  

 258 (REDMEC) ...acho nao me ter esquecido de  nenhum sao as ONGs nacionais 

com as quais   
 259 temos estabelecido parcerias e sinergias importantes.  Com a Associacao das 

Mulheres Juristas   
 260 temos tido uma experiencia muito boa, nomeadamente no  programa da VGB. 

Nos nao   
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     -> ( 260- 263): 5.3.2                  

 261 pagamos a assessoria na elaboracao da Lei. Tivemos toda a assistencia  
tecnica.A problematica   

 262 de genero exige abordagens transversais pelo que o sucesso do ICIEG nao  
acontece fora de   

 263 uma actuacao multisectorial e participativa. Assim,para alem das ONG, as 
Autarquias,  os   

     -> ( 263- 273): 5.8.1                  

 264 Minsiterios e os Institutos Publicos e Privados tem cosntituido o o leque das 
parcerias   

 265 mobilizadas  que acontecem com base nos protocolos que vamos assinando de 
forma   

 266 estrategica. As Camaras  Municipais tem sido, igualmente parceiras de 
referencia com   

 267 destaque para a camara do Paul em  materia da transversalizacao da 
Abordagem de genero. Ja   

 268 realizamos trabalhos interessantes com as  Camaras da Praia e do Paul ...e 

que ja comecaram a   
 269 dar frutos, por exemplo, em que a primeira tem  uma mulher na lideranca da 

Assembleia   
 270 Municipal, enquanto a segunda tem umamucher como a  presidente. Em que 

consistiu a   
 271 parceria? Nos apoiamos tecnicamente e o governo deu reforcos  financeiros a 

essas Camaras   
 272 na elaboracao de Planos Muncipais de equidade de genero. Esses foram  

Planos Pilotos e gaora   

 273 em 2010 comecamos a alargar a estrategia com outros municipios que tem  
mulheres nos   

 274 argaos de direccao. Ao nivel do sector publico, uma parceria de referencia e o 
INE. O INE  tem   

 275 colaborado com o ICIEG nas suas solicitacoes na producao e disponibilizacao 
estatistica. Para    

 276 trabalhar a VGB, solicitamos ao INE a introducao nos seus questionarios este 
aspecto. Assim   

 277 aconteceu  a partir de 2005. A recolha, o tratamento e a divulgacao de 

informacoes estatisticas   
 278 pelo INE, sobre a  saude reprodutiva e as relacoes de poder no espaco 

domestico tem   
     -> ( 278- 284): 5.8.3                  

 279 permitido caracterizaremn, a nivel  nacional, por regioes e meio de residencia, 
a situacao da   

 280 violencia contra as mulheres no espaco  domestico nas suas diversas formas 
de manifestacao.   

 281 Permitiu tambem medir o nivel de aceitacao social  do recurso a violencia nas 

relacoes   
 282 conjugais, desvendar os mecanismos de controlo dos homens sobre  as 

mulheres, assim como   
 283 as limitacoes nos processos de tomadas de decisoes no ambito privado. Ainda  

permitiu obter   
 284 informacoes sobre as limitacoes das mulheres em negociar em que condicoes 

realizam o  acto   
 285 sexual. 3. Pode realcar alguma accao, em particular do ICIEG, em que 

aconteceu a partir da    

 286 mibilizacao de parcerias publicas e privadas? R.3. Com a Radio e Novas 
Tecnologias Educativas   



Anexo 4 

 

808 

 287 ja  realizamos tambem parcerias interessantes e que vale a pena salientar o 
programa "Casa de   

 288 Direito"que  atraves de uma linguagem acessivel e pedagogica veicula-sa os 
direitos das   

 289 mulheres. Esta foi uma  parceria tripartida, pois envolveu-se tambem o 
Ministerio da Justica.   

 290 Engracado, o Ministerio da  Educacao nao tem revelado muita abertura que 

preconizamos e   
     -> ( 290- 295): 5.8.2                  

 291 sabe-se que a educacao e incontornavel  na mudanca de mentalidades e 
producao de valores,   

 292 atitudes e comportamentos virados para uma a  abordagem genero baseada 
na igualdade e na   

 293 equidade. Contudo, existem algumas abiordagens  sensiveis, nomeadamente 
a intriducao do   

 294 modulo Relacoes genero nos curriculos  No campo das  parcerias com 

instituicoes publicas,   
 295 julgamos que existem fraquezas que precisam de estrategias  sustentaveis 

que as reduzam.   
     -> ( 295- 297): 5.13                   

 296 Sao varias...nos aqui somos uns gatos pingados mas que miam muito  (risos) 
e nao podemos   

 297 alcancar os nossos objectivos fora de um quadro de parcerias... Um exemplo  
disso e a   

 298 elaboracao do PNIEG 2005-2011. Na elaboracao do Plano tiveram participar de 

forma muito    
     -> ( 298- 305): 5.2                    

 299 activa todas as ONG,s que trabalham a problematica de genero, os 
Ministerios. Com a   

 300 participacao de  todos e com base nos principios da CEDAW, ODM e das 
directrizes de Beijing,   

 301 foram identificadas as  areas prioritarias de accao e responsabilizacao de cada 
sector para a   

 302 implementacao. Por exemplo, a  educacao, a saude, oportunidades 

economicas, participacao   
 303 da mulher na politica e orgaos de decisao,  a violencia baseada no 

genero...sim foram essas as   
 304 areas prioritarias de intervencao identificadas  BLOCO IV: PERSPECTIVAS 

FUTURAS PARA O   
 305 ICIEG 1.Que perspectivas para o ICIEG R.1. Esta e  uma pergunta que eu 

respondo sempre que   
     -> ( 305- 323): 5.14                   

 306 o ideal e ICIEG  em tese seria extinto. (risos) Mas o ICIEG  ainda tem uma 

perspectiva muito   
     -> ( 306- 308): 5.2                    

 307 optimista de continuar a trabalhar na reestruturacao das familias de  forma a 
mudar o rosto da   

 308 pobreza em Cabo Verde. Temo o desafio ainda de alcancar uma cultura de  
genero e, portanto   

 309 estamos levando a cabo uma companha de capacitacao dos tecnicos e 
planificadores  em   

 310 materia da integracao da dimensao genero no processo de planeamento, por 

ser um processo    
 311 incontornavel de forma ao ICIEG considerar a luta ganha. E um desafio que 

ainda justifica e vai   
 312 justificar  a existencia do IXCIEG ainda por muito tempo. Veja Filomena, a 

integracao da   
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 313 dimensao genero nos  servicos publicos esta longe responder ao Plano de 

Accao de Beijing. A   
 314 Unidade de Coordenacao da  Reforma do Estado, (UCRE) que tem a seu cargo 

o desenho e a   
 315 coordenacao do processo de  qualificacao de recursos humanos para a reforma 

do Estado e da   
 316 administracao publica, deveria  conceber Plano de Capacitacao dos Quadros 

Dirigentes da   

 317 Administracao Publica para introducao nas  suas praticas accoes promotoras 
de equidade de   

 318 genero. Nao aconteceu e o ICIEG devera acompanhar  este processo. Nao 
obstante os avancos,   

 319 ainda arepresentacao da mulher em orgoes de decisao e  soberania e muito 
reduzida. Factores   

 320 de ordem socio-cultural, mas tambem de poder sao determinantes.  ICIEG 
tem lancado   

     -> ( 320- 323): 5.3.2                  

 321 campanhas e accoes de plaidoyer visando sensibilizar as mulheres a ser mais  
proactivas em   

 322 termos de participacao politica. A participacao da mulher na politica e um 
desafio e  alcanca-lo   

 323 e ameta do ICIEG.  
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IPUB002.atx 
   1 Entrevista Presidente do ICIEG (Dra.Tanina)  

Enquadramento da entrevista . Os grandes    
   2 objectivos . A pertinencia da entrevista  . A importancia das informacoes para o 

estudo .    
   3 Porque a escolha do  ICIEG . Os assuntos que norteiam a entrevista  1.Valor 

social da  mulher   

   4 Em Cabo Verde. R.1. Agradeco a preferencia por um tema tao actual e  
pertinente e por se ter   

   5 escolhido o ICIEG para falar de um assunto tao importante e que  hoje a 
perspectiva em   

   6 relacao a mulher e vista em uma outra optica. Se antes se via a  mulher na 
perspectiva de   

     -> (   6-  17): 2.7                    
   7 inclusao, hoje a questao e outra. Ela ja esta inclusa, ja esta  (...) a perspectiva 

que hoje se tem   

   8 da mulher ela e tida autora do desenvolvimento.  Assim o nosso papel e apoia-
la em   

   9 estrategias que beneficiam homens e mulheres, uns e  outros de acordo com as 
necessidades.   

  10 Alias, o ICIEG se tem preocupado com um  trabalho de transversalizacao da 
abordagem de   

  11 genero, que e uma questao que podemos  falar mais tarde, que e uma forma 
de divulgacao da   

  12 abordagem de genero e de igualdade  de genero ao nivel sectorial, porque 

achamos que   
  13 educando e falando de genero ao  niveis dos sectores publicos e privados, 

numa perspectiva   
  14 de divulgacao ne e daquilo  que e a abordagem de genero a nivel dos 

diferentes sectores. Mais   
  15 para frente podemos  falar disso, porque nos tambem queremos apostar na 

questao educacao   
  16 nao formal  atraves da actuacao por parte dos sectores, nesta perspectiva da 

adopcao deste   

  17 nivel de  genero, desde a participacao ate a implementacao dos projectos.  
Bom, relativamente   

  18 ao  papel social da mulher, desde sempre ela teve um grande valor na 
sociedade    

     -> (  18-  52): 1.6                    
  19 caboverdiana, a historia nos diz, alias ha um contra-senso quando se diz que 

hoje a  sociedade   
  20 esta a perder porque a mulher saiu.. (nao sei se pode assistir a entrevista de  

ontem na   

  21 televisao) em que se disse, que as crises a delinquencia e a violencia que hoje  
existe sao   

  22 porque a mulher saiu para trabalhar. Nao, a mulher sempre saiu para  
trabalhar, a mulher   

  23 sempre trabalhou, sempre trabalhou fora. A mulher teve um papel  
preponderante na   

  24 educacao, nao so na educacao dos filhos e da familia mas teve  tambem um 
papel   

  25 preponderante sempre na economia do pais. Portanto sempre teve um  papel 

preponderante,   
  26 desde o tempo da escravatura, teve o papel de ...a mulher sempre  trabalhou, 

trabalhou fora   
  27 de casa, sempre contribuiu, e a mulher em Cabo verde sempre  teve de 

articular os dois   
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  28 mundos, estes dois mundos, o privado e o publico, em outras  perfomance, 

digamos assim. Se   
  29 no tempo da escravatura e da colonizacao a mulher saia  para o publico, 

trabalhava extra-  
  30 privado , ou seja trabalhava para servir ao senhor,  ne...hoje ela sai em um 

outro contexto.   
  31 Portanto, nos no ICIEG, estamos a trabalhar  nessa de estudar um pouco e 

passar as ideias de   

     -> (  31-  41): 5.4                    
  32 que a mulher em Cabo Verde nunca  esteve so no privado e passar esta ideia 

... combater a   
  33 ideia que hoje e que a mulher sai  para o publico. Se vermos a nossa historia 

vemos que   
  34 sempre a mulher trabalhou no  espaco privado, mas sempre saiu, sempre 

trabalhou fora, para   
  35 alem do trabalho  domestico que fazia sempre teve um trabalho extra para, 

para...mesmo para   

  36 ajudar na  economia. As mulheres sempre foram costureiras, trabalharam na 
agricultura,    

  37 trabalharam como empregadas domesticas, na casa de outras pessoas, buscar 
agua,  lenha e   

  38 sempre conciliando isso com a educacao, com a familia em casa. Portanto, nos  
consideramos   

  39 que ela tem um papel importante, sempre teve, sempre teve,  importantissimo 
ao longo de   

  40 todos os anos, ao longo de todos os contextos, sempre  adaptado, sempre 

ligado a um   
  41 contexto, ela teve um papel muito importante ao nivel  social e economico.  

2.Esse papel social   
  42 com a emigracao teve uma maior expressao. O  que acha?   R.2. Esse 

papel social com a   
  43 emigracao teve uma maior expressao. Com  certeza! Diga isso, eu! Diga isso, 

eu! Com a   
  44 emigracao esse papel teve duas vertentes.  As que ficaram e as que foram 

trabalhar. E as que   

  45 ficaram ficam com incumbencia de  assegurar a familia e quando se diz a 
familia nao e so dos   

  46 filhos, e do pai, dos filhos de  sustentar ou ajudar no sustento dos pais, dos 
avos, do marido,   

  47 dos tios dos primos. Eu  sou descendente de uma familia da Boavista e la tem 
a pratica das   

  48 mulheres emigrarem,  la as mulheres e que emigraram diferentes de Santiago 
que os homens   

  49 e que emigram, la  as mulheres emigram e tem a responsabilidade de ajudar 

no sustento das   
  50 familias  alargadas, nao so a familia pai e filhos, mas tambem, primos, 

sobrinhos, cunhados,    
  51 afilhados, irmaos. Ela tem, portanto, essa responsabilidade de quando sair 

sustentar a  familia.   
  52 Quando ca fica ela tem tambem um papel preponderante na vida economica do  

pais.    
  53 3.Obrigada por ouvir esta nova abordagem do papel social da mulher. R.3. 

Sim, e  importante   

  54 esta nova abordagem... esta perspectiva historica, conhecer melhor a nossa  
historia e evitar   

     -> (  54-  60): 1.2.1                  
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  55 abordagens enviesadas em que se ouve pessoas, como a que falou  ontem na 
telivisao, que   

  56 trabalham com a questao de genero, com a questao da mulher,  que tem 
responsabilidades   

  57 sociais. Fico triste em ouvir dizer que a violencia e  delinquencia que hoje 
temos na sociedade   

  58 e porque as mulheres sairam para trabalhar.  Fiquei triste, fiquei triste, pois eu 

nao sabia que   
  59 ela tinha esta concepcao da mulher.    4.A Historia explica tudo. A situacao 

demanda que a   
  60 mudanca de mentalidade passe  pela educacao. Mas so a escola nao chega. E 

necessario um   
     -> (  60- 193): 1.2                    

  61 trabalho articulado entre  varias instituicoes. O que acha disso? R.4. Com 
certeza...com   

  62 certeza. So a escola nao  chega. Temos procurado isso, fomos para o 

Ministerio da Educacao,   
     -> (  62-  64): 5.13                   

  63 confesso que nao  tivemos muito sucesso. Foi frustrante e foi triste. Digo 
assim, porque hoje   

  64 quando falo  de genero nao consigo falar sem emocao. Nao consigo separar a 
Talina da   

  65 Presidente do  ICIEG. 5 .Ai vem a minha proxima pergunta. Que percepcao 
tem do papel da   

  66 educacao  (formal, informal e nao formal) para esta igualdade e equidade de 

genero que nos    
  67 almejamos e e necessaria? R.5. O que nos queremos a nivel de equidade e 

igualdade de    
     -> (  67-  69): 5.2                    

  68 genero passa pelo forte envolvimento da educacao Olha, nos fizemos uma 
avaliacao do  PNIEG   

  69 e os resultados foram...onde tivemos mais sucesso foi a nivel da saude, da 
VGB  e da educacao   

  70 nem tanto, e que e triste, muito triste porque fez-se muito, comecou-se  muito 

bem.   
  71 Conseguimos em 2003 quando fizemos o Relatorio os Objectivos do  Milenio ja 

tinha   
  72 conseguido os indicadores que se exigia na epoca a nivel do genero, ou  seja a 

paridade ao   
  73 nivel da educacao primaria e secundaria. So que hoje temos dados  que nos 

alerta que afinal as   
     -> (  73-  80): 5.13                   

  74 estrategias que o pais esta adoptar nao estao a contribuir  para esta igualdade. 

Porque?   
  75 Porque nos deparamos que no fim do secundario, ja  comecamos com um 

desequilibrio. Neste   
  76 momento temos mais meninas que os rapazes  no ensino secundario, ou seja 

todo o   
  77 investimento, todo o trabalho feito para  empoderamento das meninas para 

compensar a sua   
  78 exclusao nos anos anteriores, nas  decadas anteriores em que as meninas nao 

iam, todo este   

  79 trabalho esta em desequilibrio  porque agora corre-se o risco de termos fortes 
riscos com os   

  80 rapazes. Alias esta e uma  forte mensagem, e um alerta que estamos a fazer 
no MED, mas que   
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  81 achamos que a  metodologia, as estrategias utilizadas para tratar esta alerta 

nao tem sido   
  82 eficaz. Temos  estado constantemente a alertar o MED e os responsaveis pelas 

politicas   
  83 educativas  nesta area, para ver o que podemos fazer conjuntamente para 

colmatar este    
  84 desequilibrio. Quando lhe digo tambem que fico frustrada e porque o MED nao 

nos  concedeu   

     -> (  84-  89): 5.13                   
  85 grandes espacos, nao se estabeleceu estrategias, apesar da nossa insistencia  

para a area da   
  86 educacao. Digo estrategias no sentido da igualdade de genero. Lembro- me 

Nos insistimos a   
  87 quando se introduziu a disciplina dos Direitos Humanos que se  tivesse 

tambem uma disciplina   
  88 de genero que abordasse essa tematica e nao  conseguimos e nos insistimos 

no ambito. Nos   

  89 fazemos parte do Comite Nacional dos  Comissarios dos Direitos Humanos e 
nos estamos la e   

  90 nos estivemos junto deste  organismo para inclusao desta disciplina, insistindo 
para a   

     -> (  90- 109): 5.13                   
  91 necessidade da introducao da  tematica genero nos curricula e houve sempre 

uma resistencia.   
  92 E hoje o que torna a  frustracao menos forte, e talvez que as pessoas nao 

saibam, nao   

  93 conhecem bem o que e  isso. Hoje muitas pessoas falam, ha uma exigencia 
internacional de   

  94 introducao sobre as  questoes de genero mas ainda ha uma falta de nocao o 
que e genero e   

  95 isto nos preocupa  tambem. Porque isso tambem porque isso seja tambem 
uma quota-parte   

  96 da culpa nossa,  por nao nos termos estabelecido estrategias que mais e 
melhor informassem   

  97 a pessoas e  nos estamos a insistir nisso. As pessoas falam muito porque e 

uma exigencia,   
  98 porque  esta na voga, mas falta saber quais os beneficios falta saber o que se 

fala quando se   
  99 falta  na igualdade e equidade genero de genero...quais os beneficios. Nos 

acreditamos que    
 100 nao tivemos sucesso ao nivel da educacao nao porque as pessoas nao 

quiseram, mas por  falta   
 101 de informacoes e conhecimentos mais a fundo sobre s questoes de genero. 

Digo  isto, devido o   

 102 experiencias que tivemos tido a nivel da transversalizacao das questoes de  
genero. Nos   

 103 fizemos duas actividades a nivel do Ministerio das Financas e registamos  com 
muita satisfacao   

 104 que as pessoas que nao sabiam nada as ou que diziam saber e nao  sabiam, 
ou falavam de   

 105 genero e ou que no diagnostico inicial disseram que sabiam mas  que depois 
verificamos que   

 106 nao sabiam, e no final o que registamos, com satisfacao, foi  a forma como 

que se aderiram a   
 107 formacao e mesmo a participacao ... e os resultados da  avaliacao chegou-se a 

conclusao que   
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 108 as pessoas muitas vezes nao aderem nao  priorizam, nao porque nao querem, 
mas por falta de   

 109 interesse devido ao  desconhecimento. educacao primaria e secundaria. So 
que hoje temos   

 110 dados que nos  alerta que afinal as estrategias que o pais esta adoptar nao 
estao a contribuir   

 111 para esta  igualdade. Porque? Porque nos deparamos que no fim do 

secundario, ja comecamos    
 112 com um desequilibrio. Neste momento temos mais meninas que os rapazes no 

ensino    
 113 secundario, ou seja todo o investimento, todo o trabalho feito para 

empoderamento das    
 114 meninas para compensar a sua exclusao nos anos anteriores, nas decadas 

anteriores em  que   
 115 as meninas nao iam, todo este trabalho esta em desequilibrio porque agora 

corre-se  o risco de   

 116 termos fortes riscos com os rapazes. Alias esta e uma forte mensagem, e um  
alerta que   

 117 estamos a fazer no MED, mas que achamos que a metodologia, as estrategias  
utilizadas para   

 118 tratar esta alerta nao tem sido eficaz. Temos estado constantemente a  alertar 
o MED e os   

 119 responsaveis pelas politicas educativas nesta area, para ver o que  podemos 
fazer   

 120 conjuntamente para colmatar este desequilibrio. Quando lhe digo  tambem 

que fico frustrada   
 121 e porque o MED nao nos concedeu grandes espacos, nao se  estabeleceu 

estrategias, apesar   
 122 da nossa insistencia para a area da educacao. Digo  estrategias no sentido da 

igualdade de   
 123 genero. Lembro-me Nos insistimos a quando se  introduziu a disciplina dos 

Direitos Humanos   
 124 que se tivesse tambem uma disciplina de  genero que abordasse essa 

tematica e nao   

 125 conseguimos e nos insistimos no ambito. Nos  fazemos parte do Comite 
Nacional dos   

 126 Comissarios dos Direitos Humanos e nos  estamos la e nos estivemos junto 
deste organismo   

 127 para inclusao desta disciplina,  insistindo para a necessidade da introducao da 
tematica genero   

     -> ( 127- 137): 5.13                   
 128 nos curricula e houve  sempre uma resistencia. E hoje o que torna a 

frustracao menos forte, e   

 129 talvez que as  pessoas nao saibam, nao conhecem bem o que e isso. Hoje 
muitas pessoas   

 130 falam, ha  uma exigencia internacional de introducao sobre as questoes de 
genero mas ainda   

 131 ha  uma falta de nocao o que e genero e isto nos preocupa tambem. Porque 
isso tambem    

 132 porque isso seja tambem uma quota-parte da culpa nossa, por nao nos 
termos  estabelecido   

 133 estrategias que mais e melhor informassem a pessoas e nos estamos a  

insistir nisso. As   
 134 pessoas falam muito porque e uma exigencia, porque esta na voga, mas  falta 

saber quais os   
 135 beneficios falta saber o que se fala quando se falta na igualdade e  equidade 

genero de   
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 136 genero...quais os beneficios. Nos acreditamos que nao tivemos  sucesso ao 

nivel da educacao   
 137 nao porque as pessoas nao quiseram, mas por falta de  informacoes e 

conhecimentos mais a   
 138 fundo sobre s questoes de genero. Digo isto,  devido o experiencias que 

tivemos tido a nivel da   
 139 transversalizacao das questoes de  genero. Nos fizemos duas actividades a 

nivel do Ministerio   

 140 das Financas e registamos  com muita satisfacao que as pessoas que nao 
sabiam nada as ou   

 141 que diziam saber e nao  sabiam, ou falavam de genero e ou que no 
diagnostico inicial disseram   

 142 que sabiam mas  que depois verificamos que nao sabiam, e no final o que 
registamos, com   

 143 satisfacao, foi  a forma como que se aderiram a formacao e mesmo a 
participacao ... e os   

 144 resultados da  avaliacao chegou-se a conclusao que as pessoas muitas vezes 

nao aderem nao    
 145 priorizam, nao porque nao querem, mas por falta de interesse devido ao  

desconhecimento.  6.   
 146 Mas, muitas vezes, o interesse tem a ver com a falta de  informacao, porque 

as pessoas nao   
 147 estao devidamente informadas. Sera isso? R.6. Com  certeza. Isto e que nos 

estamos a   
 148 constatar e nos esta a apontar para a adopcao de outras  estrategias, ou seja 

apostar mais nas   

 149 informacoes. Sim! Com os professores formados  sobretudo. Porque nao basta 
so ter nos   

 150 manuais, porque a crianca vai ler e pode nao  entender. O problema e ter 
pessoas que   

 151 acreditam. Isto porque ao longo dos anos a  trabalhar na questao de genero 
pude ver que a   

 152 questao de genero, ela e diferente de  qualquer outra formacao porque ela 
perpassa por uma   

 153 mudanca pessoal, mudanca de  atitudes das mentalidades. Esta formacao tem 

de ser uma   
 154 educacao formal, mas  tambem, tem de ser e estamos a apostar nisso, tera de 

ser uma   
 155 educacao transversal.  Muito bem que seja feita nas salas de aula, mas que a 

comunicacao   
 156 social passe a fazer  isso, que a comunicacao social tenha esta funcao 

divulgadora das   
 157 informacoes, mas  tambem esta faceta formadora e educadora. Estamos a 

apostar nisso e   

     -> ( 157- 170): 5.3.2                  
 158 estamos a  trabalhar num programa que e Um Minuto Mais Genero que vai na 

logica de Um    
 159 Minuto de Cidadania para que tenhamos mensagem frequente, nao e! Uma 

mensagem    
 160 constante e frequente de forma que a educacao formal e informal se faca de 

forma  articulada   
 161 de lado a lado. Assim formacoes ao nivel das comunidade como a que  

estamos a fazer ao nivel   

 162 do laco branco, que e um a rede de homens no combate a  violencia e na 
promocao da   
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 163 igualdade e que esta a dar grandes frutos. Por exemplo,  Trabalhar ao nivel 
das comunidades   

 164 com os lideres comunitarios, o Laco Branco esta a  trabalhar a nivel das 
escolas das EOS e que   

 165 articula estas formacoes com as  comunidades e que articula as formacoes 
com as   

 166 comunidades. Estamos a tentar fazer  este trabalho tambem transversal para 

que quando a   
 167 pessoa saia das salas de aula e das  salas de formacao sobre as tematicas de 

genero, tenham   
 168 tambem um mundo exterior que  lhe fornece as informacoes que vao de 

encontro com o que   
 169 ela aprendeu na sala. Porque  o que deparamos e que nos fazemos boas 

formacoes, temos   
 170 bons modulos, mas quando  a pessoa sai o que tem la fora e completamente 

diferente. 7.   

 171 Julgo, que apesar dos bons  resultados nos outros sectores, no sector da 
Educacao vale a pena   

 172 continuar a insistir  porque a educacao, com a educacao a mudanca e ela e 
mais rica. Sei que   

     -> ( 172- 180): 5.3.2                  
 173 tem insistido e  que muito ja se fez mas e preciso mais. Esta uma revisao 

curricular em curso e   
 174 eu estive  envolvida na elaboracao dos programas de Educacao para Cidadania 

e Ciencia    

 175 Integradas. Recebeu-se orientacao do ICIEG para integracao da tematica 
genero nos    

 176 programas. Foi introduzido. Tambem os programas foram analisados por vos e  
recebemos o   

 177 parecer e isto aconteceu ao nivel de todos os programas. Os novos manuais  
tambem ja   

 178 trazem tematicas de genero. Os programas que o ICIEG tem veiculado  
atraves da comunicacao   

 179 social sobre a violencia baseada no genero valem para muitas  formacoes, 

porque tem um   
 180 publico alargado a todas as idades, todas as classes sociais.  Por exemplo a do 

Zito que bate na   
 181 mulher. R.7. Sim, sim. Com certeza. Temos esta  nocao clara e queremos 

fazer isso. O   
 182 programa de que esta falar nao e do ICIEG e da  UCRE. Da-nos satisfacao de 

igual forma porque   
 183 as outras instituicoes estao fazer  campanhas em materia de genero. Da-nos 

tranquilidade   

 184 saber que estamos caminhando  para a mesma direccao. Estamos tambem a 
apostar no   

 185 curriculo da comunicacao social  que e uma area que tambem estamos a 
apostar a nivel de   

 186 accoes pontuais. Nos fazemos  sempre publicitacao de mensagens em epocas 
e em contextos   

 187 especificos, mas o que  estamos a planejar e ter um trabalho com a 
comunicacao social que   

 188 seja continuo e que  seja constante. Como disse e disse bem, ao nivel da 

mudanca de   
 189 mentalidades nao basta  a formacao ao nivel da sala de aula, tem de ser algo 

que fique que   
 190 fique martelando,  martelar martelar, que a pessoa oica, oica, oica ate que 

mude. 8. Que   
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 191 mensagem o  ICIEG pretende veicular com o programa de abordagem genero 

intersectorial?   
 192 Satisfaz- me imenso esta visao porque vai de encontro com visao aristotelica 

de justica.   
 193 Quando  se fala da equidade de genero, o que os homens muitas vezes 

pensam e que se trata   
     -> ( 193- 216): 2.3                    

 194 de  igualdade, Esta situacao nao intimida para uma maior abertura e um maior    

 195 reconhecimento da necessidade da equidade de genero? Exige sensibilidade e 
formacao  dos   

 196 que se ocupam da planificacao... R.8.Quando falamos de genero, tentamos 
passar  uma   

 197 mensagem de justica, oportunidade para todos, somos iguais, mas diferentes, 
temos  as   

 198 nossas necessidades especificas. Mas se planificarmos um mesmo bolo, mas 
se  dividirmos um   

 199 bolo, tendo em conta as necessidades de cada um, nao e necessario que  

todos comam uma   
 200 fatia de bolo. Alguns podem comer uma fatia, outros dois, uma e  meia e se 

respeitarmos as   
 201 necessidades de cada um com um bolo, nos satisfazemos as  necessidades de 

todos. Esta e a   
 202 minha visao, e visao do ICIEG. Temos de passar a  mensagem que existe 

espaco para todos.   
 203 Uns precisam de mais do que outros e outros  nem tanto. Planificar antes e ter 

isto em mente   

 204 de que existem alguns com mais e outros  com menos e, ainda, outros que 
nao tiveram a   

 205 oportunidade ...alias, termos a  capacidade de olharmos com olhos diferentes 
para que   

 206 possamos atingir todos e todos  possam ser felizes e que todos participem, 
sim, no   

 207 desenvolvimento do pais. E esta a  mensagem basica que passamos da 
igualdade de genero e a   

 208 participacao de todos para  que todos possam usufruir. Esta e a mensagem 

basica. Porque as   
 209 pessoas pensam que  quando se fala de igualdade de genero implica mais 

dinheiro, mais   
 210 custos, e isto  reparamos na altura quando se fez accoes para elaboracao dos 

ultimos   
 211 orcamentos. Ha!  Nos nao temos dinheiro para estas actividades de coisas de 

genero! E   
 212 respondemos: Nao  precisa de dinheiro! Vamos fazer com o que temos! Vamos 

melhor   

 213 planificar com o que  temos para que todos possam usufruir desta planificacao 
e nao tem   

 214 pessoas que ficam de  fora. Ao fazer a planificacao ha que considerar os dados 
que existem   

 215 para que todos  participem...Ha vontade de participar e a vontade melhor 
acontece quando se   

 216 sabe que  se beneficia da planificacao. Nos estamos com um projecto de 
trabalhar com o    

 217 Ministerio das Financas na questao do orcamento porque tudo perpassa por ai. 

Estamos  a   
     -> ( 217- 249): 2.7                    
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 218 fazer muito, mas enquanto nao tivermos uma orcamentacao baseada no 
genero. Fez-se  varias   

 219 actividades mas nao estiveram orcamentadas. E quanto e assim, faz-se  
actividades pontuais   

 220 em funcao dos financiamentos, o que e bem diferente quando  existe uma 
orcamentacao. Por   

 221 exemplo, no orcamento geral do Estado nao existe um  orcamento especifico a 

nao ser o   
 222 orcamento do ICIEG, nao temos uma orcamentacao  transversal que abarca 

todos os sectores   
 223 com esta perspectiva. Ou seja, e um trabalho  que estamos a fazer agora. A 

luz dos projectos,   
 224 nao se tem esta percepcao, tudo e feito  de forma neutro. Ha um montante 

global, tem-se   
 225 projecto nao se diz para quem, ou seja  e para populacao, mas a populacao e 

diversificada!   

 226 Nao ha esta preocupacao...mas leva  um pouquinho de mais tempo sim mas 
os beneficios sao   

 227 outros. Os beneficios sao  outros, ne! Nos neste momento tivemos uma 
experiencia com o   

 228 Ministerio das Financas  ao nivel do sistema de seguimento e avaliacao 
nacional que esta a   

 229 implementar e que  implica a inclusao de todos os projectos sectoriais no 
Sistema de Avaliacao   

 230 e  Seguimento SIGOF. So que la que tem campos para preencher e nos 

verificamos que os    
 231 campos referentes a homem e mulher eram campos que nao eram 

obrigatorios serem    
 232 preenchidos ne...e ai tudo o que se refere a planificacao com focos de genero 

se tem  campos   
 233 que diz quantos homens e quantas mulheres e que beneficiarao dos projectos, 

se  tem campos   
 234 que noa sao obrigatorios preencher e estes nao sao preenchidos como e que  

eu vou saber que   

 235 essa populacao ou que os homens e as mulheres beneficiaram-se desse  
projecto ou que esse   

 236 projecto teve o seu processo de execucao, teve o seu processo de  eficacia ao 
nivel dos   

 237 resultados, pois isto e um trabalho que passa por um nivel de  sensibilizacao e 
que as pessoas   

 238 (pausa) preocupam-se em fazer rapido mas (pausa) que  leva um pouquinho 
de mais tempo.   

 239 Mas, estas preocupacoes com os resultados no final  serao optimos e que isto 

perdurara mais   
 240 tempo a nivel de dados a nivel de definicao de  novas estrategias em um 

momento temos de   
 241 dedicar um pouquinho mais do nosso  tempo. Mas a longo prazo isso trara... 

isto de sabermos   
 242 que e um trabalhinho que nos  ocupa um pouco mais do nosso tempo mas que 

a longo prazo   
 243 isso trara uma mudanca e  nos poupara tempo. Alias, isso nos restara tanto 

tempo, quer a   

 244 nivel do nosso proprio  trabalho, quer a nivel dos servicos. E uma pena que as 
pessoas fazem   

 245 este trabalho de  forma mecanizada. 9. E uma pena que muitas vezes os 
orcamentos sao feitos   
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 246 de moda  mecanizada, ou entao pensam que tudo nao passa de modismo. Que 

genero e uma    
 247 moda... R.9. Exacto. E preocupante, pois as coisas nao sao assim. Ainda ha 

muita coisa  para   
 248 fazer. E certo que nos ocupa mais tempo hoje, fazer um orcamento com a  

abordagem de   
 249 genero, mas os ganhos de amanha sao enormes. 10. O ICIEG ao longo do  

seu percurso mudou   

 250 de nome de ICF para ICIEG. Enquanto promotora de equidade de  genero, do 
empoderamento   

     -> ( 250- 282): 5.11                   
 251 socioeconomico e cultural, da mulher, como caracteriza o  ICIEG desde o seu 

percurso? 9.O   
 252 ICIEG ainda como condicao feminina fez muito  trabalho no sentido de 

igualdade e equidade   
 253 de genero, apesar de ter continuado a  carregar o nome de ICF. O ICIEG ja faz 

parte da minha   

 254 vida, foi o meu primeiro  trabalho desde 2002, que carrego como uma causa 
pessoal e muitas   

 255 vezes e dificil  separar a tecnica da pessoa, sao abracos, choros. Tudo isto 
passa quanto temos   

     -> ( 255- 256): 5.4                    
 256 ganhos  ou frustracoes. Este trabalho passa muito para questoes de 

mentalidade e nos aqui    
 257 trabalhamos e estamos sempre atentas aos avancos. Estamos sempre a 

acompanhar e a    

 258 comparar com o que se passa la fora para sabermos como e que nos nos 
norteamos  como e   

 259 que norteamos as nossas accoes. Eu digo isto porque o ICIEG, ao nivel de  
promocao e   

     -> ( 259- 260): 5.4                    
 260 igualdade, tem feito um trabalho valioso, um grande trabalho (pausa muito  

grande e risos).   
 261 11. Alguma vez sentiram perante um deserto no vosso trabalho e  objectivos? 

R. 11. Confesso   

 262 que quando chegamos ca, o ICIEG nao tinha quadros  superiores. Era a 
Senhora Madalena   

 263 Tavares que estava a frente. Uma senhora que eu  tenho um grande apreco 
porque aprendi   

 264 muito com ela, uma senhora muito inteligente  com uma forca e muita garra. 
Tinhamos um   

 265 orcamento de cinco mil contos do  Orcamento Geral do Estado. Ela nao tinha 
tecnicos,   

 266 conseguiu dois tecnicos (eu e a  Claudia), conseguiu o financiamento de dois 

projectos nas   
 267 Nacoes Unidas, mas e pena  que a saude nao lhe deixou chegar aos 

objectivos. Ficamos no   
 268 ICIEG, eu e a Claudia e  nos deparamos perante um susto, pois chegamos em 

Agosto de 2002 a   
 269 Dona Madalena  sentiu mal no fim do ano e nos, eu e Claudia, dissemos e 

agora? O que   
 270 fazemos? O que  eu faco? Nos eramos duas tecnicas recem-formadas e 

tratava-se de uma area   

 271 com  poucas pessoas dispostas a querer assumir. Foi assim, sentimos num 
deserto e valeu-nos    
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 272 a forca e crenca nos propositos. O ICIEG, com o orcamento e com a proposta 
que se  oferecia   

 273 na epoca para a Presidente ne! Portanto, foi para nos um momento decisivo e 
e  por isso que   

 274 eu digo que nao consigo me afastar do ICIEG, porque eu tinha poucas  
informacoes sobre   

 275 questoes de genero e tive de aprender muito, muito. Eu e a Claudia  fomos 

obrigadas a   
 276 estudar, tinhamos a Plataforma de Beijing o CEDAW que  recomendava a 

elaboracao de uma   
 277 Plano e Accao. Eu a Claudia nao sabiamos o que era  um Plano de Accao, o 

que queriam, assim   
 278 eu e ela liamos, liamos, liamos...Credo, nem  tinhamos internet na altura. Em 

2002 nos nao   
 279 tinhamos acesso a internet. Foi uma  procura de informacao muito grande. 

Chegou em 2003 e   

 280 tivemos um santo que caiu e  nos apoiou muito que foi a Maritza Rosabal. Ela 
chegou atraves   

 281 do OMD e foi  contratada pelo PNUD e foi a partir dai que comecamos a 
nortear. O ICIEG ja   

 282 tinha um  plano mas nao tinha estrategias, nao estava bem orcamentado, nao 
tinha as   

 283 parcerias  bem identificadas e delineadas. Nao gosto de dizer que nos apoiou 
na elaboracao do    

     -> ( 283- 284): 5.8                    

 284 primeiro plano porque o ICIEG ja tinha um plano de igualdade e equidade de 
genero,  mas o   

 285 Segundo Plano de Igualdade de Genero foi elaborado com a consultoria da  
Maritza Rosabal   

     -> ( 285- 295): 5.11                   
 286 que nos veio alargar a visao e nos deu a possibilidade de remodelar e  

transformar o ICIEG   
 287 nesta instituicao que e hoje. Quando eu entrei no ICIEG, nao tinha  sede 

propria, nao tinha   

 288 tecnicos nenhuns e so tinha presidente e os seus servicos  administrativos. A 
partir dai foi uma   

 289 luta enorme para ter sede propria, ganhar a  visibilidade e ai a diccao do plano 
estrategico que   

 290 foi feito muito participativo.  Quinzenalmente recolhiamos todos os sectores 
para recolher os   

 291 subsidios com as ONGs  e outros sectores Tivemos de ganhar credibilidade 
interna porque o   

 292 ICIF investia  mais...nao usufruia tanto...lembro-me que o ICF tinha um a 

biblioteca enorme,   
 293 uma  biblioteca riquissima, valiosa em livros que servia nao so ao pessoal do 

ICF, mas a  outras   
 294 entidades e quem usufruiu o maximo foi o pessoal das Nacoes Unidas. Hoje  

temos uma   
 295 grande afluencia das Escolas, dos alunos que vem ca investigar e hoje dado a  

afluencia e por   
 296 causa do espaco nos transferimos a nossa biblioteca para o CIGEF  (Centro de 

Investigacao,   

 297 Genero e Familia). Nos transferimos, pronto porque mudamos  para um 
espaco nosso mas nao   

 298 tinhamos espaco para a biblioteca e nos doamos a nossa  parte de livros para 
o CIGEF porque e   
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 299 la que as pessoas, os estudantes fazem as suas  pesquisas. 12.O CIGEF esta 

instalado no   
 300 Campus da Universidade de Cabo Verde?  R.12. Sim. O CIGEF faz parte da 

UNICV e esta   
 301 instalado no Campus da UNICV. Foi  todo um trabalho que o ICIEG apostou e 

que tem surtido   
 302 efeito, nao no ritmo em que  nos tecnicos desejam, mas ao nivel da 

conscientizacao das   

 303 pessoas temos conseguido.  Mesmo que as pessoas nao saibam bem do que 
se trata, mas   

 304 falam de genero ja nos da  alguma satisfacao. Ha muita investigacao nessa 
area, ha muito   

 305 interesse nessa area a  nivel das instituicoes, das ONGs que tentem 
redimensionar toda a sua   

 306 accao nesta  perspectiva, a nivel das escolas primarias, do ensino secundario, 
da sociedade em   

 307 geral,  ha mais informacao e a nossa preocupacao e saber se esta informacao 

esta sendo bem    
 308 apreendida e isto faz parte da nossa nova estrategia. Faz parte das nossas 

estrategias  levar as   
 309 que as pessoas saiba falar de genero, saibam empregar genero saibam utilizar  

genero nao so   
 310 pelo exigencia internacional nao por causa de modismo mas porque ela e  

sinonimo de   
 311 desenvolvimento, e sinonimo de justica e sinonimo de desenvolvimento de  

qualquer pais.     

 312 Portanto, eu penso que o ICIEG tem feito um grande de trabalho com  
(pausa), a nivel de   

 313 quadro de pessoal, dos recursos do estado continuamos ainda com  problemas 
de tecnicos do   

     -> ( 313- 325): 5.11                   
 314 quadro do pessoal. Nos recorremos a projectos, temos tidos  bons projectos 

financiados,   
 315 passamos ara uma epoca de 2005 a 2011, boa epoca, com  bons projectos 

financiados alias   

 316 estamos a viver hoje fruto das boas accoes das boas  estrategias que foram 
implementadas e   

 317 que nos estao a permitir fazer o trabalho bem ou  mal, quando digo mal quer 
dizer porque a   

 318 nivel de transversalizacao ainda nao estamos  a bater bem nesta tecla mas a 
satisfacao que nos   

 319 temos por exemplo e que quando temos  uma lei que condena o crime da 
violencia baseada   

 320 no genero e uma lei que muda todo o  codigo legal e uma realidade que maior 

ganho nos   
 321 proporcionou porque chegamos a  conclusao que fizemos no ICIEG e que foi 

devidamente   
 322 planificado surtiu efeito. Ou  seja, a planificacao e um dos motores dos 

sucessos do ICIEG.   
 323 Desde que tivemos um  plano que nos norteou as nossas accoes nos 

conseguimos tracar os   
 324 nossos caminhos  alocar as nossas parcerias conseguimos chegar a um bom 

porto. 13. No   

 325 campo da VGB  em concordo que tenham tido um grande ganho pois os 
vossos programas tem    

     -> ( 325- 341): 5.12                   
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 326 contribuido para a desnaturalizar a Violencia baseada no genero, sobretudo de 
homem  para a   

     -> ( 326- 327): 5.7                    
 327 mulher. R.13. Com certeza, com certeza. Quando eu digo que ha mais  

conscientizacao ha dez   
 328 anos atras dizia-se que entre homem e mudger ka ta metedo  codjeres. Era 

uma frase que   

 329 fartavamos de ouvir nas accoes de sensibilizacao. Nao sei  quantos relatos que 
recebiamos que   

 330 nas accoes de formacao que faziamos os maridos  chegavam e puxavam as 
mulheres das salas   

 331 de formacao. Mas isto era uma coisa  corriqueira! Nao era uma caso, era 
frequente. Ainda   

 332 persiste a mentalidade que se for o  homem bater na mulher aceita-se melhor 
se for por   

 333 exemplo ao contrario. Aconteceu- me um episodio no banco em que vi uma 

moca  me   
 334 aproximei dela e disse-lhe olha eu  sou do ICIEG, o meu numero de movel  

tal, o fixo e tal a   
 335 morada, para qualquer  acontecimento de maior contacta-me. A outra que 

estava do lado dela   
 336 disse-lhe olha  bem! E o ICIEG que esta ca! O ICIEG! Bem eu disse-lhes nao 

associem o ICIEG   
 337 com  punicao pelo amor de Deus! Mas isto ja e um sinal que as pessoas 

sabem, conhecem o    

 338 que ICIEG esta a fazer nesta materia. Ha uma nocao do que se trata e ja e um 
animo  grande. A   

 339 mensagem esta a passar.  Entretanto, ja estamos a passar a ideia de que o  
ICIEG, o VGB nao   

 340 deverao estar associados a ideia de punicao. Nos criamos la lei, e ela  e uma 
lei de promocao   

     -> ( 340- 341): 5.4                    
 341 de igualdade de genero e de uma mensagem. Ela preve a punicao  porque ha 

casos em que   

 342 tem de ser mas ela e uma lei de promocao de igualdade de  genero, de 
informacao de   

     -> ( 342- 349): 5.9                    
 343 sensibilizacao de prevencao. A punicao so surge quando e  necessario. Temos 

andado a   
 344 trabalhar nestes aspectos de mudanca de mentalidade e de  atitudes e o 

ultimo e o aspecto de   
 345 coaccao e o que as pessoas estao a dar tanto realce e a  propria comunicacao 

social tambem   

 346 esta a fazer isso e nos chamamos atencao para os  outros aspectos 
importantes para nao   

 347 pensarem que esta lei e essencialmente punitiva  porque nos queremos que 
tem a ideia que a   

 348 lei e preventiva da violencia e consiste na  promocao da igualdade de genero. 
Para nao ficar   

 349 com a ideia que esta lei ela e  essencialmente punitiva. 14.Como e que voces 
levam estas   

 350 informacoes e formacoes as  camadas com menos condicoes de acesso aos 

canais formais de   
     -> ( 350- 386): 5.9                    

 351 informacao? R.14. Nos  investimos na prevencao atraves de accoes de 
sensibilizacao, de   



Anexo 4 

 

 

823 

 352 formacao, e  informacao. Como sabe as nossas parceiras tem sido as ONGs. 

Eu costumo dizer   
 353 que se  nao fossem as ONGs o ICIEG nao teria este protagonismo e 

visibilidade que ele hoje    
 354 tem. Sao as ONGs que levam para o terreno as nossas politicas elas e que 

fazem toda a    
 355 formacao e informacao local. Elas e que tem todo now how de transmitir na 

lingua da    

 356 populacao, na lingua do publico- alvo as mensagens. 15.Falando dos aspectos 
menos    

 357 conseguido do ICIEG, fiquei com a sensacao que a transversalidade da 
abordagem de  genero e   

 358 o menos conseguido. Sera? R.15. Sim, sim em parte, em parte...eu diria que e  
o menos   

 359 conseguido. E isto porque o ICIEG esta em crescimento assim como todos os  
outros sectores   

 360 estao em crescimento. O ICIEG faz parte deste conjunto que esta em  

crescimento. E tudo e   
 361 uma questao de estrategia. O ICIEG nao esta fora desta mudanca  e estamos 

todos neste   
 362 processo de crescimento. No passado adoptamos estrategias de  criacao de 

pontos focais   
 363 ministeriais e antenas focais municipais eram as nossas antenas  e ficaram 

com a   
 364 responsabilidade da transversalizacao, mas isto nao deu certo. Por  causa da 

mobilidade de   

 365 tecnicos e porque essas pessoas nao foram as que o ICIEG  projectou que 
fossem pessoas com   

 366 formacao na area de genero, que fossem tecnicos  superiores, e que tivesse 
algum poder de   

 367 decisao a nivel de planificacao. Mas isso foi  em 2003-2005 em que ainda se 
falava muito   

 368 pouco de genero e havia outras prioridades  ao nivel dos sectores, ainda nao 
se via s coisas   

 369 como sao vistas neste momento essa  estrategia que nos usamos nao chegou 

a bom porto   
 370 nem a nivel municipal nem a nivel  dos servicos centrais., Neste moimento 

esmos a adoptar   
 371 outras estrategias que e  trabalhar a nivel do governo central ao nivel dos 

DGPOPS dos SIGOF   
 372 de avaliacao e  seguimento para ver se trabalhamos dos projectos dos 

sectores chaves para ver   
 373 se a  nivel de planificacao todos os projectos tenham a perspectiva de genero 

incluido. A  nivel   

 374 da populacao em geral nos chegamos a conclusao que muitas das nossas  
campanhas nao   

 375 chegaram a 100% como nos queriamos e muitas vezes tem a ver com a  
linguagem que   

 376 utilizamos, tivemos boas campanhas mas talvez a linguagem nao foi  
apropriada ao publico.   

 377 Por exemplo, nos fizemos uma campanha sobre a VGB mas  quando se falou 
bater com a   

 378 coracao e a populacao nao entendeu. Mas mesmo assim  uma grande parte 

entendeu mas o   
 379 que nos interessa e que todos entendam. Mas a  campanha do cancer da 

mama teve efeitos   
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 380 estrondosos. Digo que a mensagem chegou a  todos, a mensagem chegou 
porque o INE fez o   

 381 inquerito que introduziu no inquerito  como e que as pessoas tinham 
apreendido a mensagem   

 382 do conhecer da mama e os dados  do inquerito dizem que 98% das mulheres 
apreenderam as   

 383 campanhas e ja faziam o  toque dos seios e uma camada diversificada. 

Portanto nos tivemos   
 384 boas estrategias em  alguns momentos e digo que nas estrategias de 

transversalizacao e que   
 385 tivemos  fraquezas. O ICIEG tem sido um grande laboratorio e nos as vezes 

ficamos aqui ate as    
 386 7:00 h e a brincar dizemos. Nos temos de sair porque estamos gastar luz e 

agua. (risos!).  16.   
 387 Um dos blocos da nossa conversa que eu queria abordar tem a ver com a 

articulacao  politicas   

     -> ( 387- 455): 5.8.4                  
 388 publicas e privadas e estou a ver que o ICIEG tem tido com as ONGs uma  

articulacao boa e   
 389 produtiva. E certo isso? R.16. Sim, e uma articulacao boa, muito boa.  As 

ONGs tem sido o   
 390 braco direito do ICIEG. Digamos, assim, que as ONGs tem sido  tentaculos do 

ICIEG. Porque o   
 391 ICIEG tem sede unica, nao temos descentralizacao. Nao  temos sedes em 

outras ilhas, nem em   

 392 outros concelhos. A estrategia e muito boa,  optima, e o que nos temos 
seguido e que nos tem   

 393 permitido chegar a todos os concelhos,  a todo o Cabo Verde e a estrategia de 
criacao de   

 394 redes. Alias temos uma rede Sol que e  uma rede de atendimento as vitimas 
que e   

 395 institucional, que faz este trabalho de  atendimento as vitimas que tambem 
faz este trabalho   

 396 de seguimento das accoes do  ICIEG no terreno. E tambem atraves das ONGs 

temos   
 397 conseguido divulgar as nossas  accoes por todo o Cabo Verde. Tem sido uma 

forte aliada e   
 398 essas parcerias tem sido  feito com base em protocolos em que apresentam e 

servimos das   
 399 estrategias do ICIEG e  do Planos de accao das ONGs ha um protocolo anual 

em que trimestral   
 400 em tem de nos  dar o feedback como e que esta a implementar as actividades 

e os resultados.   

 401 Saber  como e que estao a executar o orcamento e nos fazemos o 
seguimento. 17. Eu gostaria    

 402 de poder analisar um protocolo qualquer. R.17. Com certeza. Nos 
disponibilizamos.  Temos   

 403 protocolos com as ONGs e esqueci-me de dizer que a nivel da 
transversalizacao,  que temos   

 404 tambem um grande trabalho com as autarquias. Como deve saber a camara  
do Paul ganhou o   

 405 premio internacional no ambito do orcamento participativo baseado  no genero 

em que com a   
 406 nossa parceria fizeram o plano de igualdade municipal que  toda a actuacao, 

que seguindo o   
 407 relato da Presidente da Camara toda actuacao a nivel  dos projecto saiu o 

plano o que nos da   
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 408 uma grande satisfacao porque afinal e um  projecto piloto d referencia que nos 

permitiu   
 409 divulgar esta experiencia para outras  camaras que tambem aderiram e hoje 

temos o plano da   
 410 camara da Praia que esta sendo  implementado, temos o plano de santa 

Catarina que   
 411 terminou ha quatro cinco meses e  estamos em curso a elaboracao do plano 

de orgaos.   

 412 Portanto, e estrategia da  transversalizacao atraves dos municipios, e nos 
podemos estar   

 413 presentes em todos,  assim as ferramentas estarao com certeza de acordo 
com estas   

 414 estrategias. 18.  Trabalham com todas as ONGs que tem enfoque nas 
mulheres? R.18. Nos   

 415 trabalhamos  com a OMCV, a MORABI e a VerdFam para a parte da saude, 
com ACCVE que e   

 416 uma  associacao rural da Cidade Velha que e dirigida por Dona Alice 

Mascarenhas. Tambem    
 417 trabalhamos com varias associacoes comunitarias, por exemplo, a associacao 

de Sta.  Cruz que   
 418 e associacao de Catchas que nao trabalha especificamente com mulheres, mas  

que trabalha   
 419 com o desenvolvimento na perspectiva de genero, com a RAMOA que  e  rede 

da Renascenca    
 420 das Mulheres  Ocidentais que e dirigida pela Dona Zezinha  Chantre. Mas, 

assim, com   

 421 protocolos mais antigos sao as tres. Mas trabalhamos tambem  com  AJOC, 
alias faz parte da   

 422 rede assim e  essas com as quais temos um protocolo que  ja faz parte da 
familia do ICIEG .   

 423 19.Articulacao com o privado, alias publico e privado  e algo que ja esta 
amadurecido? O que   

 424 pensa? R.19. O privado ainda e muito  complicado. Muito complicado. Neste 
momento   

 425 estamos a trabalhar com o CV  TELECOM que nos contactou, solicitando-nos o 

que podemos   
 426 trabalhar em parceria e  nos rapidamente acolhemos a solicitacao e neste 

momento estamos a   
 427 trabalhar o plano  de igualdade para a empresa. Temos uma tecnica la que 

esta a preparar   
 428 todo o trabalho e  estamos a fazer isso para que CVTELECOM tenha o seu 

plano de igualdade   
 429 para a  empresa. Acredito que a partir dai haja esta articulacao e que o 

projecto em Junho seja    

 430 um projecto piloto para este trabalho ao nivel do privado. 20. Se bem entendi 
foi um  privado   

 431 que contactou o publico e nao o contrario? R. 20. A relacao publica e privado e  
complexa. Digo   

 432 que e complicado porque sao logicas diferentes e, ainda, associado  muito a 
ideia de que a   

 433 producao e o lucro sao outros extremos de igualdade de genero.  A nossa 
intencao ao entrar   

 434 neste espaco, e o que fizemos com o publico isto e mostrar  que nao e preciso 

gastar mais   
 435 dinheiro para uma estrategia de abordagem de generos,  nao e preciso gastar 

mais recurso   
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 436 humanos mas e aproveitar o que nos temos mas e  aproveitar bem 
aproveitado para   

 437 melhoramos o nosso trabalho. Aqui, numa reuniao com  o Director dos 
recursos da   

 438 CVTELECOM nos perguntamos: Sabe quem utiliza mais o  servico das 
mensagens?   

 439 Responderam: Nao sabemos mas ai retorquimos: Pois e,  deviam saber, qual 

o publico que   
 440 mais utiliza mensagens se sao homens ou mulheres  para que a partir desta 

informacao se   
 441 criasse uma mensagem especifica para esse  publico, quer seja homem ou 

mulher. Imagina tu   
 442 com uma mensagem especifica para o  publico-alvo que utiliza que vantagens 

isto podera   
 443 trazer? E ai ficaram todos  interessados. No inicio foi complicado mas nos 

conseguimos e em   

 444 Junho ja estaremos  com tudo apostos para que implementem o Plano deles e 
que tenham   

 445 sucesso. Assim,  sendo um piloto e tenha sucesso, possamos divulgar e tentar 
convencer   

 446 outras empresas  a fazer os seus planos com a abordagem genero. 21. E com 
as ONG, as   

 447 parcerias ficam  presas ao financiamento por parte do ICIEG? R.21. Nao 
...muito ao contrario.   

 448 Hoje as  ONGs tem autonomia financeira. Sao muito dinamicas. Ate porque as 

ONGs em Cabo    
 449 Verde estao cada vez mais independentes. As ONGs estao muito dinamicas e 

tem estado  a   
 450 mobilizar os proprios fundos. E estao em todos as ilhas. Estao com projectos  

financiados,   
 451 estao com accoes, tem corpo tecnico que trabalha e trabalham  

independentemente do   
 452 governo. Eu penso que hoje chegamos a uma fase em que as  ONGs sao 

independentes. E tem   

 453 credibilidade nacional e internacional. Trabalham com  fundos internacionais 
que financiam   

 454 uma grande parte de accoes. A relacao que nos  temos financiamos accoes de 
formacao e de   

 455 sensibilizacao pela capacidade que tem de  implementar e de tratar com quem 
esta no terreno   

     -> ( 455- 456): 5.3.2                  
 456 a , pois o ICIEG pelas competencias  que tem de elaboracao de politicas ainda 

e tambem   

     -> ( 456- 473): 5.9                    
 457 porque nao tem um staf suficiente  no terreno para implementar optou por 

essa metodologia.   
     -> ( 457- 461): 5.13                   

 458 E tambem que permite ao  mesmo tempo trabalhar a questao da 
transversalizacao. Eu   

 459 costumo dizer que o facto do  ICIEG noa ter delegacoes nos impede muitas 
vezes de ter alguns   

 460 ganhos mas por lado  permite-nos trabalhar a transversalizacao. Ao trabalhar 

em rede e em   
 461 estabelecer pontos  focais nos todos ganhamos a responsabilidade para a 

questao da   
 462 promocao de igualdade  e equidade de genero pelos parceiros de genero os. 

Apesar de nos   
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 463 estamos de coordenar  elas tem tambem a obrigacao pela parte que lhe 

estoca de trabalhar de   
 464 implementar no  terreno accoes que visa a igualdade. Pelo facto de nos nao 

termos delegacoes   
     -> ( 464- 465): 5.13                   

 465 nos  concelhos  nos permitiu tambem em grande parte transversalizar a 
abordagem de    

 466 genero. Passando tambem a responsabilidade as instituicoes de fazerem a 

parte que lhes    
 467 toca. (Risos de ambos os dialogantes). Hum! Bom um grande objectivo e que 

consiga  garantir   
 468 a transversalidade quica nao existir a necessidade de ter o ICIEG , isto e um  

sonho utopico. O   
 469 grande objectivo e transversalizacao para que consigamos ter a  igualdade 

para que   
 470 consigamos instituicoes com planos feitos que fizessem a  transversalizacao e 

genero e que   

 471 fossem independentes. Agora somos coordenadores,  executores, 
implementadores e isso nao   

 472 e o ideal. E a politica o desenho, alias os nossos  estatutarios diz que somos 
uma instituicao   

 473 que cria politicas para igualdade e que talvez  tenha um papel de observador 
para   

 474 implementacao dessas politicas. 22. Que futuro para  o ICIEG. Quais as 
perspectivas para um   

     -> ( 474- 498): 5.14                   

 475 medio e longo prazo? R.22. Ainda continuamos  a perspectiva de divulgar as 
politicas inclusive   

 476 temos um site e estamos a criar um  observatorio de genero que vais sair, 
gostaria de lhe   

 477 convidar para assistir o primeiro  observatorio de genero que vamos ter que 
vao nos permitir   

 478 de fazer uma avaliacao  continua, onde estamos para onde vamos que nos vai 
permitir de   

 479 medir e avaliar ao  longo dos tempos . A ideia e de continuar a produzir, sim, 

de dar a nivel de   
 480 todos os  sectores de implementacao. As nossas politicas a nivel de 

implementacao dos planos,    
 481 penso que o ICIEG devera ser um termometro penso que e um futuro que  

nesse  momento eu   
 482 penso que estamos um pouco subcarregados porque cai sobre nos  um  pouco 

de tudo. Todos   
 483 querem ser parceiros do ICIEG, todos queremos que participemos  em planos, 

em reunioes em   

 484 parcerias muitas vezes nao estamos com capacidades  tecnicas para 
responder a todos e a tosa   

 485 essa solicitacao. Esta demanda toda nao nos  deixa de agradar porque 
entendemos que ha   

 486 uma demanda nesta questao. Mas para  futuro esperamos que as instituicoes 
ja estarao   

 487 munidas das ferramentas para que toda a  elaboracao e implementacao 
ferramentas das   

 488 proprias politicas de genero e que nos  tenhamos este papel de 

acompanhamento de   
 489 seguimento, observador, de elaboracao dos  grandes relatorios de 3 em anos 

temos relatorios   
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 490 que temos de apresentar as Nacoes  Unidas um papel mais de observador. 
23.Muita obrigada   

 491 por ter permitido esta conversa  que sera certamente de grande contribuicao 
para a tese. R.23.   

 492 Obrigada nos, porque  registamos sempre com muito agrado quando se ve 
algum se interessar   

 493 com estudo  cientificos sobre um trabalho que acreditamos que venha 

provocar mudancas   
 494 muito  positivas na sociedade. Sobretudo que o trabalho seja divulgado e sirva 

de suporte para    
 495 as melhorias que sempre devem ser introduzidas em cada momento. 24.Muito 

obrigada  pela   
 496 excelente desta entrevista , por esta conversa muito rica e vou analisar com 

muito  cuidado e   
 497 na certeza que vai dar uma contribuicao muito rica para a minha Tese que  

espero ter   

 498 oportunidade de partilhar num forum proprio. R.24. Boa sorte.  
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ONG001.atx 

   1 ENTREVISTA COORDENADORA DE MICRO-FINANCA MORABI - BLOCO A:  
   2 LEGITIMACAO DA ENTREVISTA - BLOCO B: REPRESENTACAO SOCIAL  

   3 DA MULHER CABO -VERDEANA - 1.Que percepcao tem sobre o  
   4 valor social da mulher cabo-verdiana?  Agradecemos o seu  

   5 interesse em eleger a MORABI como objecto de uma  
   6 investigacao de Doutoramento e manifestamos a nossa  

   7 abertura para colaborar em projectos do genero desde que  

   8 esteja ao nosso alcance e tivermos disponibilidade.  
   9 Respondendo a sua pergunta eu penso que a mulher cabo- 

     -> (   9-  18): 1.7                    
  10 verdiana e uma vencedora. Ela e e sempre foi muito  

  11 sacrificada mas de uma forma geral nao cruza os bracos e  
  12 vai a luta. Ela tem um sentido de familia muito grande e  

  13 vive para ela. A sociedade nem sempre tem dado espacos e  
  14 oportunidades para ela, assim tem sido vitima de muitos  

  15 males como a pobreza, a violencia domestica e sobrecarga  

  16 das responsabilidades da familia no espaco domestico  
  17 impedindo-a d e uma maior visibilidade nas areas de poder  

  18 como politica, economia etc. Mas e uma vencedora. BLOCO C:  
  19 OBJECTIVOS DO PROGRAMA DE MICRO-CREDITO - Gostaria de  

     -> (  19-  21): 6.3                    
  20 ouvir-lhe sobre os objectivos que levou a MORABI eleger o  

  21 programa de micro-credito como um dos eixos importantes de  
     -> (  21-  40): 6.5.1                  

  22 accao. Fala-me desta evolucao micro-credito a micro- 

  23 financas? Falou dos condicionalismos que favoreceram o  
  24 salto da pratica do micro-credito para micro-financas. Que  

  25 mudancas concretas aconteceram? Em relacao ao publico-alvo  
  26 beneficiario do programa de micro-financas a MORABI faz  

  27 algum tipo de discriminacao em materia de genero, tendo em  
  28 conta que e uma ONG que tem como enfoque principal a  

  29 mulher? Fala-se muito em partidarizacao das ONGs, verifica- 
  30 se esta tendencia em relacao a seleccao dos benificiarios  

  31 do micro-credito praticado pela MORABI  Bem, em primeiro  

     -> (  31-  41): 6.12                   
  32 lugar convem anotar que a MORABI evoluiu desde 2007 o seu  

  33 programa de micro-credito para o programa de micro- 
  34 financas. Desde desta altura funcionamos com micro- 

  35 financas. Os objectivos, quer do micro-credito, quer do  
  36 micro-financas tem a ver com a propria, visao, missao e  

  37 valores da MORABI que norteiam tudo o que fazemos. A MORABI  
  38 tem a visao que o desenvolvimento de Cabo Verde so acontece  

  39 com uma politica inclusiva em que todas as potencialidades,  

  40 sem discriminacao de genero seja riqueza. Olha para isso a  
  41 MORTABI assumiu e isto justifica a sua fundacao a missao de  

     -> (  41-  51): 6.1                    
  42 criar condicoes que promovam a participacao da mulher no  

     -> (  42-  52): 6.2                    
  43 processo de desenvolvimento nacional, adoptando para isso  

  44 uma abordagem de genero voltada para o empoderamento da  
  45 mulher. Sendo o compromisso da MORABI o desenvolvimento  

  46 humano da mulher e da familia, a micro-financas tem este  

  47 objectivo. O objectivo e elevar a auto-estima da mulher,  
  48 fazer com que ela acredite na sua capacidade de participar  

  49 e sobretudo, que saia da situacao da dependencia e crie a  
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  50 sua propria forma de geracao de rendimentos. A participacao  
  51 efectiva da mulher acontece com o seu empoderamento. Assim  

  52 o micro-credito nao constituia um programa autonomo mas  
     -> (  52-  92): 6.3.3.8                

  53 estava dentro de um programa maior que era o  
     -> (  53-  58): 6.12                   

  54 desenvolvimento humano, que se subdividia em formacao e  

  55 micro-credito duas vertentes fundamentais do empoderamento,  
  56 fundamentais para a insercao da mulher. O Micro-Credito foi  

  57 introduzido em 1994 e nesta altura sem qualquer  
  58 estruturacao e sem quaisquer normas orientadoras que  

  59 guiavam a nossa forma de agir. A primeira experiencia  
     -> (  59-  87): 6.13                   

  60 comecou com a concessao de mas termicas a peixeiras da  
  61 Praia. O reembolso permitiu-nos arranjar o nosso primeiro  

  62 fundo de credito. Com estas experiencias, conseguimos  

  63 melhorar a nossa actividade em 1997 o micro-credito  
  64 praticado pela MORABI comecou a ganhar maior impacto.  

  65 Trata-se de uma evolucao e projeccao que ficou a dever a  
  66 muitos factores. O ganho maior foi o apoio que recebemos da  

  67 ADF (African Developement Foundation) no sentido  
     -> (  67-  80): 6.3.3.4                

  68 elaborarmos um Regulamento de Credito. Este regulamento  
  69 permitiu que a nossa accao passasse a revestir um caracter  

  70 de sustentabilidade. Outros factores, resultantes de uma  

  71 gestao da MORABI permitiram reforcar o programa do micro- 
  72 credito, nomeadamente a analise do ambiente nacional ao  

  73 nivel economico e juridico e em termos dos sectores  
  74 financeiros formal e nao formal, o diagnostico do programa  

  75 de micro-credito realizado pela MORABI, a avaliacao das  
  76 necessidades de mercado nas localidades de intervencao da  

  77 MORABI e de muita importancia mesmo, digamos, uma  
  78 orientacao extraordinaria foi a elaboracao do manual de  

  79 procedimentos ao nivel do micro-credito, traduzido num  

  80 regulamento para a actividade que deixou de ser empirica e  
  81 exploratoria para uma accao efectiva e continuada. Ao  

  82 enumerar os indicadores que permitiram a mudanca  
  83 qualitativa e quantitativa do sub-programa, digamos que de  

  84 sub-programa ascendeu a programa foi ainda a criacao de um  
  85 comite de credito e o grande investimento na   

  86 formacao/reciclagem continuado do staff do departamento do  
  87 micro-credito. E sensivel esta mudanca. Hoje somos uma  

  88 instituicao de micro-financas e o percurso passou para uma  

  89 instituicao de micro-credito como dissemos. Enquanto  
  90 instituicao de micro-financas as nossas actividades sao  

  91 mais abrangentes, quer pelo montante do capital que  
  92 movimentamos, quer pelo alargamento de clientes, quer pela  

  93 metodologia de accao, capacidade de inclusao de novos  
     -> (  93- 101): 6.3.3.7                

  94 produtos e, sobretudo, pela filosofia de sustentabilidade  
     -> (  94- 118): 6.12                   

  95 que lhe e inerente. Mantendo sua caracter social,  

  96 integrando a abordagem genero, o micro-financas nao deixa  
  97 de ser uma empresa visando a sustentabilidade e assim poder  

  98 garantir o atendimento cada vez mais alargado e mais  
  99 ajustado as necessidades e demandas dos clientes que  

 100 procuram a MORABI para resolver os seus problemas de  
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 101 insercao socio-economica. Marca a diferenca o facto de  

 102 inicialmente o nosso programa de micro-credito, como  
     -> ( 102- 121): 6.3.3.3                

 103 acabamos de explicar estava enquadrado dentro de um  
     -> ( 103- 118): 6.3                    

 104 programa maior que era a promocao socio-economica da  
 105 mulher. Esse programa tinha duas vertentes que eram o  

 106 programa de micro-credito e o programa de formacao. A  

 107 partir de 2007, esses dois sub-programas tornaram-se  
 108 autonomos. Em termos de ilustracao, so para ter uma ideia  

 109 do que representa esta mudanca tanto para a MORABI como  
 110 para o seu publico-alvo temos dados que falam por si. Se de  

 111 1994 a 2000, foram concedidos 178 creditos, no valor total  
 112 de 32 mil contos, so em 2009 foram concedidos creditos no  

 113 valor total de 150 mil contos. Numeros animadores, que  
 114 demonstram o contributo que o organismo tem dado para a  

 115 diminuicao do indice de pobreza no pais. No somatorio dos  

 116 anos, ate 2009, ja foram aprovados 14.899 creditos as  
 117 mulheres, num montante total de 872 mil contos. Nao,  

 118 absolutamente. Nestes 19 anos a Morabi evoluiu, houve a  
 119 alteracao dos estatutos. Se inicialmente o nosso objectivo  

     -> ( 119- 122): 6.2                    
 120 primordial era a promocao da mulher, introduzimos depois o  

 121 conceito de genero Nos nao fazemos nenhum tipo de  
 122 discriminacao. O nosso publico-alvo integra cabo-verdianos  

     -> ( 122- 158): 6.5.2                  

 123 maiores de 18 anos, que apresentam uma intencao de negocio  
 124 e que reuna as condicoes previstas no regulamento de micro- 

 125 financas. A procura dos homens ainda e relativamente  
 126 diminuta em relacao as mulheres. Muitos nao querem ser  

 127 ajudados por um programa com estigma de feminino, por isso  
 128 nao procuram a MORABI. Pode ser que estejamos por um mero  

 129 quadro de preconceito associado a uma mentalidade machista  
 130 que infelizmente existe em Cabo Verde mas tambem devido ao  

 131 factor comunicacao, informacao. Admitimos ainda uma certa  

 132 fragilidade no nosso dispositivo de comunicacao, pois  
 133 precisamos reestruturar o nosso site e fazer circular a  

 134 informacao e divulgar de forma mais eficiente os nossos  
 135 produtos. Mas a tendencia comeca a ser mais animadora, pois  

 136 cada vez temos mais homens procurando o nosso produto e  
 137 reunindo os requisitos constantes no nosso regulamento sera  

 138 atendido em igualdade com uma mulher nas mesmas condicoes.  
 139 Queria a frisar ainda que a MORABI e uma ONG que trabalha o  

 140 enfoque genero e como tal a familia e a sua prioridade.  

 141 Assim nao podera negar o acesso ao credito a um homem que  
 142 tem sob a sua responsabilidade uma familia e que nao reune  

 143 condicoes de aceder a outras fontes de financiamento. Mas a  
 144 verdade e que apesar de trabalharmos numa perspectiva de  

 145 genero, portanto, tambem com os homens, o nosso publico- 
 146 alvo sao essencialmente as mulheres.(Expressao indignacao)  

 147 Este e um requisito que nao faz parte do nosso regulamento  
 148 e nem da nossa pratica. As  fichas de inscricao nao traz  

 149 esta questao e nem poderia trazer. Actuamos de acordo com o  

 150 nosso estatutos, missao e valores. O que exigimos e que o  
 151 cliente seja cabo-verdiano, nao esteja sendo beneficiado  

 152 por uma outra ONG, ter um cadastro sem anotacoes de  
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 153 incumprimento na MORABI e em qualquer outra agencia de  
 154 credito, que a sua intencao de negocio esteja vinculada a  

 155 uma area que da garantias de sustentabilidade. A  
     -> ( 155- 158): 6.5.1                  

 156 partidarizacao seria um absurdo e comprometeria toda a  
 157 nossa accao e fundamentalmente as nossas fontes de  

 158 financiamento que sao parceiros nacionais e internacionais  

 159 que o fazem em funcao da nossa credibilidade. BLOCO D -  
 160 METODOLOGIA DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MICRO-FINANCAS.  

 161 Gostaria que me falasse sobre a metodologia utilizada na  
 162 implementacao do programa em todas as suas fases. Falou que  

 163 as areas de negocio sao analisadas antes da concessao do  
 164 credito. Pode falar das areas de negocio nao recomendaveis  

 165 e que a MORABI nao financia? Nesta metodologia do micro- 
 166 financas a questao do reembolso e importante. Como e que  

 167 ele e feito? E em termos de abrangencia nacional como e que  

 168 acontece? Posso disponibilizar o nosso manual onde podera  
     -> ( 168- 198): 6.3.3.7                

 169 ter uma mais ampla nocao daquilo que fazemos e como  
     -> ( 169- 178): 6.3                    

 170 fazemos. O acesso ao micro-credito faz-se por diferentes  
 171 vias. A maioria das vezes, e pessoa, e norma, o interessado  

 172 ou a interessada que procura ajuda da MORABI para o aceso a  
 173 um credito. Tem atendimento em qualquer balcao da MORABI e  

 174 lhe e prestado toda a informacao nos termos do regulamento.  

 175 Existe sempre uma ficha em que e preenchida e entregue nos  
 176 servicos do micro-financas para ser analisado. O  

 177 interessado ou a interessada recebe todo o apoio que lhe e  
 178 necessario, inclusive para preencher a ficha. Muitas  

 179 mulheres que nos procuram, sobretudo as do meio rural nem  
     -> ( 179- 181): 6.5                    

 180 sabem ler. E preciso que o staff da MORABI lhes ajude no  
 181 preenchimento da ficha. Na ficha o ou a requerente  

 182 apresenta a sua intencao de negocio e fica aguardando o  

 183 resultado da apreciacao a varios niveis, pela comissao de  
 184 credito com o objectivo de saber se requerente reune todas  

 185 as condicoes requeridas no manual de credito e se a sua  
 186 area de negocio pretendida e financiavel. Ou seja se a  

 187 partida e uma empresa que tem pes para andar, tem  
 188 sustentabilidade. Reunindo os requisitos a ou o requerente  

 189 e recebido em entrevistas pela comissao de credito a fim de  
 190 forma a se conhecer as suas potencialidades de negocio.  

 191 Recebe o credito mas em simultaneo e devidamente orientado  

 192 pelos agentes de credito, recebe formacao na area do  
 193 negocio sempre que se jugara necessario. Ao longo do  

 194 desenvolvimento do negocio e acompanhado e seguido pelos  
 195 agentes de credito durante todo o tempo de reembolso.   

 196 Trata-se d e uma metodologia que consideramos eficazes  
 197 sobretudo pelos resultados a que nos tem levado. Hoje  

 198 podemos falar que temos uma taxa de reembolso muito bolso  
     -> ( 198- 206): 6.3.3.10               

 199 muito satisfatoria que rondam a volta dos 95%. A orientacao  

 200 relativamente a area de negocio, formacao em varios  
 201 modulos, conforme as necessidades do cliente e a sua  

 202 capacidade de pagar, mas o seguimento e importante, tem  
 203 sido estrategias muito boas. Entretanto na nossa  

 204 metodologia ainda nao temos uma estrategia eficaz de  
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     -> ( 204- 213): 6.3.3.7                

 205 divulgacao dos nossos produtos e divulgacao dos nossos  
 206 produtos. A outra via, e a propria MORABI a identificar,  

     -> ( 206- 210): 6.5                    
 207 atraves das suas estruturas nas comunidades, de familias,  

 208 pessoas individuais, ou um grupo de pessoas que precisam de  
 209 uma mao para o seu empoderamento de forma a poder exercer a  

 210 sua cidadania. A MORABI costuma fazer o estudo de  

 211 viabilidade, ou seja qual o sector de investimento mais  
 212 adequado para este publico-alvo, da formacao, da o credito  

 213 e faz o seguimento. Temos atraves desta via tido boas  
     -> ( 213- 223): 6.3.3.9                

 214 experiencias e mas experiencias. Sim a area de negocio e  
 215 fundamental, e muito importante. Se o objectivo da micro- 

     -> ( 215- 218): 6.2                    
 216 financas e o empoderamento do cliente, atraves de um  

 217 negocio que lhe de rendimento, necessariamente a area de  

 218 negocio tem de permitir isso. Aconselhamos os nossos  
 219 clientes em funcao das necessidades do mercado. Por  

 220 exemplo, a nivel da pecuaria, nos nao incentivamos os  
 221 nossos clientes a investir na area dos suinos, porque  

 222 sabemos que ficam expostos ao risco da peste suina  
 223 africana. Tambem area de producao de frangos desencorajamos  

     -> ( 223- 236): 6.3.3.5.1              
 224 os nossos clientes e colocamos uma certa reserva em  

 225 financiar porque temos uma concorrencia muito forte de  

 226 frangos importados. Sentimos que os nossos clientes nao tem  
 227 a capacidade para concorrer com esses produtos, porque sao  

 228 mais baratos, embora sejam de qualidade inferior aos  
 229 produzidos ca, porque nao passam pelo processo de  

 230 conservacao. Por isso estamos a fazer um trabalho de  
 231 consciencializacao da populacao para adquirirem os nossos  

 232 produtos, que sao de melhor qualidade e mais naturais.  
 233 Evitamos que os nossos clientes invistam em certos sectores  

 234 onde encontram o risco desse tipo de concorrencia. Mas se a  

 235 intencao e criar galinhas poedeiras, aqui sim temos mais  
 236 abertura. Da mais garantia. A area de comercio de roupas e  

     -> ( 236- 242): 6.3.3.5                
 237 calcados comeca a ser uma area de riscos e orientamos os  

 238 clientes nesse sentido Na venda dos vestuarios e calcados  
 239 os mercado esta a ficar saturado devido a concorrencia das  

 240 lojas chinesas, embora a maior parte das nossas micro- 
 241 empresarias trazem os seus produtos do exterior. Sem duvida  

 242 que e importante. Sem reembolso nao ha micro-financas, nao  

     -> ( 242- 258): 6.3.3.10               
 243 ha capacidade de reinvestimento. O reembolso e estudado  

 244 conjuntamente. O cliente e o agente de credito e o cliente  
 245 sentam-se a mesa e nao descorando nunca o regulamento de  

 246 credito estudam a capacidade de reembolso em funcao com o  
 247 montante de credito, a capacidade de negocio e a capacidade  

 248 do cliente. E o importante e que o reembolso permite ao  
 249 cliente resolver o seu problema de auto-sustento,  

 250 disciplina-o, obriga-o a ser dinamico e empreendedor e a a  

 251 reembolsar. E este o jogo que regulariza o reembolso. Te  
 252 clientes ousados que querem pagar logo e preferem parcelas  

 253 mais altas, existem clientes mais moderados. O agente de  
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 254 credito e importante e o seguimento permite regular o que a  
 255 partida nao foi bem conseguida. Temos delegacoes que  

 256 asseguram os servicos em quase todas as ilhas do  
 257 arquipelago. Apenas Brava exclui-se por enquanto dos  

 258 beneficiarios. BLOCO E: IMPACTO DA MICRO-FINANCAS. Ja  
 259 podemos falar em algum impacto da micro-financas praticada  

     -> ( 259- 276): 6.8.1                  

 260 pela MORABI, tendo em conta os objectivos do programa e a  
 261 missao da organizacao? Em que areas as mulheres mais se tem  

 262 realizado atraves dos creditos recebidos da MORABI. Claro  
 263 que sim. E isto nao e apenas uma avaliacao da MORABI, mas  

 264 dos nossos clientes e dos nossos parceiros, mas tambem da  
 265 propria sociedade. Uma perspectiva de impacto pode ser  

 266 vista pela demanda que hoje temos, tanto de mulheres como  
 267 de  homens. Vou fornecer para si um documento que ajuda-lhe  

 268 a fazer as suas proprias conclusoes sobre a nossa  

 269 perspectiva de impacto. Milhares de pessoas nos procura e  
 270 infelizmente nao temos capacidade de satisfazer a todos  

 271 como gostariamos, pois o nosso financiamento resulta de  
 272 parcerias externas e muitas vezes vamos ao banco buscar  

 273 financiamento para poder continuar o programa. Voltemos ao  
 274 impacto. Outra perspectiva de impacto tem a ver com a taxa  

 275 de reembolso. Se formos ver pela taxa do incumprimento do  
 276 reembolso, a taxa de insucesso situa-se a volta dos 5 por  

 277 cento. Isso significa tambem que cerca de 95 por cento das  

     -> ( 277- 297): 6.3.3.1                
 278 pessoas que tem acesso ao nosso credito, tem rentabilidade  

 279 nas suas actividades. Porque se estao a reembolsar,  
 280 significa que a actividade e rentavel e estao a ter  

 281 sucesso. Veja, (a coordenadora abre o computador e exibe  
 282 graficos resultantes dos seus estudos internos) de 1994 a  

 283 2000 foram concedidos 178 creditos, no valor total de 32  
 284 mil contos. So em 2009 foram concedidos creditos no valor  

 285 total de 150 mil contos. Ate 2010, desde a experiencia do  

 286 micro-credito a foram concedidos 14.899 creditos as  
 287 mulheres, num montante total de 872 mil contos. De 1994 a  

 288 2012, a  Morabi ja concedeu cerca de 18 mil creditos num  
 289 montante total de um milhao e 200 mil contos. Como ve nao e  

     -> ( 289- 290): 6.3.3.10               
 290 pouco e com uma taxa de reembolso muito boa. Outra  

     -> ( 290- 297): 6.8.1                  
 291 perspectiva de impacto tem a ver com os proprios objectivos  

 292 da MORABI e do programa. O lema e autonomia da mulher  

 293 atraves do seu empoderamento e ouvindo os testemunhos e  
 294 mesmo observando e acompanhando o percurso de muitas que  

 295 nos procuraram vemos que atraves do acesso a pequenos  
 296 creditos, muitas mulheres cabo-verdianas conquistaram  

 297 independencia com a ajuda da MORABI. A MORABI tem sido uma  
 298 grande parceira com o governo na luta contra pobreza e  

     -> ( 298- 300): 6.9                    
 299 chegando mais aos Objectivos do Milenio. Se de uma forma  

     -> ( 299- 310): 6.4                    

 300 directa a micro-financas actua no aumento da autonomia da  
 301 mulher, permitindo-lhe diminuir a sua dependencia em  

     -> ( 301- 320): 6.8.1                  
 302 relacao ao homem e muitas vezes colocando-a numa situacao  

 303 de igualdade na familia porque agora tem independencia  



Anexo 4 

 

 

835 

 304 economica e pode contribuir de forma igual ou mais nas  

 305 despesas da familia, isto tem um impacto indirecto no  
 306 combate a violencia domestica. a questao do desemprego e   

 307 um aspecto importante. Os dados estatisticos demonstram que  
 308 a mulher tem vindo a ter menos acesso ao emprego do que o  

 309 homem, assim sendo a maior taxa de beneficiarias da micro- 
 310 financas a mulher deduz-se que tem tambem essa valencia.  

 311 Alias o aumento da taxa de mulheres no sector informal da  

 312 catividade economica demonstra este impacto. O que temos de  
 313 fazer para melhor a nossa performance e continuar a  

 314 investir e a melhorar a nossa actuacao oferecendo outros  
 315 produtos ligados ao micro-financas bem como ganhar a nossa  

 316 plena sustentabilidade. A auto-estima das mulheres  
     -> ( 316- 324): 6.13                   

 317 beneficiadas pelo credito e uma das principais vitorias do  
 318 trabalho da associacao. A possibilidade de poderem criar os  

 319 seus proprios negocios faz com que muitas se sintam mais  

 320 valorizadas na sua vida social e familiar. O  
 321 empreendedorismo conheceu um novo impulso com a micro- 

     -> ( 321- 345): 6.3.3.5                
 322 financas, o desemprego reduziu, muitas mulheres tem  

 323 investido na educacao dos filhos, melhoria da habitacao,  
 324 aquisicao de bens materiais diversos, tec. Digamos que as  

 325 areas tem sido muito abrangentes, apesar da nossa  
 326 orientacao para nao se enveredarem para as areas  

 327 consideradas de risco. (mostra um grafico no computador),  

 328 Como pode ver a area para onde e destinada a maior fatia do  
 329 credito que concedemos e o pequeno comercio com uma  

 330 percentagem de 81%, producao cerca 15% e servicos cerca de  
 331 4%.O sector informal e a area onde as mulheres mais estao,  

 332 e isto tem a ver directamente com o perfil das mulheres e  
 333 nao so, procuram o micro-credito e por uma questao de  

 334 seguranca comecam com pequenos montantes e as que tiverem  
 335 sucesso vao evoluindo e muitas conseguiram transpor o  

 336 pequeno comercio para a pequena industria. Tambem as areas  

 337 tem a ver com os valores que movimentamos. Geralmente  
 338 variam entre 15.000$, 20.000 e ate ja chegamos aos  

 339 500.000$. os montantes mais elevados resultam de todo um  
 340 percurso de sucesso. Nunca e no primeiro credito. Ao nivel  

 341 de prestacao de servicos e industria as preferencias tem  
 342 sido a cabeleireira, restauracao, corte e costura  

 343 pastelaria, transformacao agro-alimentar, etc. BLOCO F:  
 344 PARCERIAS. Que parcerias a MORABI tem estabelecido para  

     -> ( 344- 395): 6.9                    

 345 sustentar o programa que evoluir do micro-credito a micro- 
 346 financas? Tendo em conta que esses parceiros sao  

 347 internacionais, gostaria de saber se a crise global que  
 348 atravessamos tem tido implicacoes na vossa actividade de  

 349 micro-financas? Os bancos nacionais sao parceiros da MORABI  
 350 no ambito da micro-financas? Nao entendo porque e que os  

 351 juros da MORABI sao superiores que os praticados pelos  
 352 bancos. Pode  explicar para mim? As parcerias tem sido  

 353 muitas e sem elas nunca conseguiriamos sobreviver sobretudo  

 354 no inicio. O nosso objectivo e fazer do programa uma  
     -> ( 354- 359): 6.2                    

 355 actividade totalmente auto-sustentada e estamos caminhando  



Anexo 4 

 

836 

 356 para la. Inicialmente, a MORABI comecou a intervir com  
 357 fundos internacionais, os fundos perdidos, submetendo nessa  

 358 altura muito a imposicao desses parceiros. A instituicao de  
 359 micro financas conta com o apoio de varios parceiros  

 360 nacionais e internacionais. O ICIEG, as cooperacoes  
 361 espanhola e luxemburguesa, o Instituto de Formacao  

 362 Profissional, a Caixa Economica, ACDI, FAO, e outras a  

 363 African Development Foudation (ADF) que a MORABI ja teve.  
 364 ADF e uma tradicional parceira da MORABI desde 1997, tem,  

 365 neste momento em curso um grande financiamento de cerca de  
 366 17 mil contos", que ira permitir a instituicao introduzir  

 367 novos produtos financeiros, como a poupanca, micro seguros,  
 368 e credito a habitacao. A capacidade de MORABI em mobilizar  

 369 parceiros tem muito ver com a sua capacidade de gestao que  
 370 lhe tem custado grande credibilidade dos seus parceiros  

 371 internacionais que financiando uma vez continuam  

 372 manifestando em o fazer. Um exemplo e ADF. Em 1997, com o  
 373 apoio da ADF, a MORABI criou o seu regulamento de credito,  

 374 fez o seu primeiro plano estrategico e com uma visao de  
 375 sustentabilidade reestruturou o seu programa de credito em  

 376 1998. E ADF a surgir novamente com o seu financiamento  
 377 intervindo na modernizacao da micro-financas da MORABI,  

 378 como falamos a pouco, no lancamento de novos produtos que  
 379 falamos a pouco, na formacao dos tecnicos que trabalham com  

 380 micro-financas, na implementacao de infraestruturas e  

 381 equipamentos de seguranca na MORABI, O sistema de  
 382 vigilancia e a caixa forte, para alem da aquisicao do  

 383 software de gestao do micro-credito fazem parte dessas  
 384 estruturas inovadoras da micro-financas. Com o  

 385 financiamento do MCA (Millenium Challenge Account)  
     -> ( 385- 386): 6.3.3.2                

       -> ( 385- 386): 6.3.3.6                
 386 expandimos para Sao Nicolau e Santo Antao com creditos para  

 387 area da agricultura.Com Cooperacao Luxemburguesa atraves da  

 388 ONG ENDA-SANTE do Senegal, que e executado aqui em Cabo  
 389 Verde por tres parceiros que sao a Morabi, a Verdefam e a  

 390 Cruz Vermelha, fazemos um modelo de micro-financas muito  
 391 interessante, associado a saude sexual e reprodutiva,  

 392 concedemos micro-credito a pessoas com HIV/SIDA sem taxas  
 393 de juro e por um periodo mais longo que o normal. Em certa  

 394 medida afecta sim, parceiros internacionais quando  
 395 atingidos pela recessao, deixaram de ter condicoes de fazer  

 396 doacoes. Mas ate entao nao tem constituido um bloqueio e ha  

 397 quem diga que e uma oportunidade paras as instituicoes de  
 398 credito, porque com a recessao economica o desemprego  

 399 aumenta e o sector informal surge como alternativa e logo a  
 400 procura do credito aumenta. Outras razoes endogenas tem  

 401 entravado os efeitos da crise internacional, nomeadamente o  
 402 facto da MORABI ter conseguido adquirir sustentabilidade do  

 403 programa. Tem a sua carteira propria e vem adoptando uma  
 404 metodologia que lhe tem permitido recuperar os creditos  

 405 concedidos. Outras vezes recorremos aos bancos nacionais  

 406 como financiadores embora os juros sejam altos. Um aspecto  
 407 que tememos os efeitos da crise internacional pode ser em  

     -> ( 407- 412): 6.3.3.10               
 408 termos de reembolso, pois quando ha crise o mercado  

 409 estreita-se. Mas o reembolso tem a ver com outros  
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 410 problemas. Por exemplo, no sector da agricultura nas ilhas  

 411 o factor transporte. nos afecta negativamente. Temos tido  
 412 alguns problemas com escoamento dos produtos dos nossos  

 413 clientes; ao nao poderem fazer o escoamento de Santo Antao  
 414 ou de Sao Nicolau para a Praia, ou de Santo Antao para Sao  

 415 Vicente, os agricultores tem prejuizo e isso acaba por  
 416 reflectir sobre a nossa taxa, porque nao conseguem fazer o  

 417 reembolso dentro do tempo. Houve tempo que tivemos acordo  

 418 com a caixa economica e praticavamos o micro-credito  
 419 atraves da Caixa economica neste caso era uma parceria e  

 420 que deu frutos dentro de um contexto especifico. Ate certo  
 421 ponto foi parceria na medida em que a logica dos bancos e  

 422 das instituicoes d micro-.financas sao diferentes os bancos  
 423 tem funcionado como financiadores dos creditos que depois  

 424 praticamos micro-financancas, ate ai pode-se considerar  
     -> ( 424- 441): 6.14                   

 425 parceria. Mas hoje, com a instituicao do Novo banco que  

 426 tambem pratica micro-financas posso dizer que ja nao existe  
 427 parceria mas sim concorrencia. O governo e o nosso  

 428 concorrente. Faz concorrencia com a MORABI e e uma  
 429 concorrencia que nos prejudica, pois os nossos juros sao  

 430 mais altos. A taxa de juros das micro-financas e mais cara  
 431 que os bancos e tem a ver com os montantes. Praticamos os  

 432 custos da micro-financas. Estes sao mais elevados que os  
     -> ( 432- 441): 6.3.3.6                

 433 creditos bancarios em qualquer parte do mundo, mas muito  

 434 mais vantajoso para o publico-alvo da modalidade micro- 
 435 credito. Nao limitamos a conceder o credito como fazem os  

 436 bancos. Nos fazemos o acompanhamento que os bancos nao  
 437 fazem e isto tem custos. Deslocamos ate a comunidade do  

 438 cliente e acompahamos o seu negocio. O publico-alvo da  
 439 micro-financas e muito sensivel e especial. Muitas vezes  

 440 sem qualquer nocao de gestao e temos de deslocar para fazer  
 441 o seguimento. O banco nao faz isso, porque para eles o  

     -> ( 441- 466): 6.3.3.11               

 442 importante para a concessao do credito e previnir os riscos  
 443 uma conta bancaria e fiadores. Dai a vantagem do micro- 

 444 credito, pois pessoas que conseguem o nosso financiamento,  
 445 muitas delas nunca conseguiriam um credito bancario por nao  

 446 reunirem as condicoes exigidas pelos bancos. Alias sao  
 447 estas pessoas as nossas privilegiadas. Os juros sao mais  

 448 altos mas relativamente. Os bancos tem juros mais baixos  
 449 porque praticam montantes elevados, o prazo de reembolso e  

 450 dilatado e durante esse tempo paga-se o juro. Muitas vezes  

 451 paga-se o dobro ou mais, por exemplo, no caso do credito  
 452 habitacional em que o prazo e de 10, 15, 20 e ate 25 anos.  

 453 O prazo da micro-financas e curto e durante esse tempo o  
 454 cliente e seguido por agentes de credito. Por isso, as  

 455 comparacoes nao sao possiveis, pois a filosofia, a logica,  
 456 os procedimentos, os valores, o sistema de fianca, os  

 457 prazos, os requisitos do cliente ...sao diferentes. G -  
 458 PERSPECTIVAS. Que perspectivas para o futuro? Continuar  

 459 a atender, a cumprir os nossos objectivos. Alargar cada vez  

     -> ( 459- 466): 6.15                   
 460 mais a nossa capacidade de atendimento das pessoas que nos  

 461 procuram, sendo para isso importante aumentar a nossa  
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 462 carteira de credito e parceiros tambem. Melhorar a nossa  
 463 abordagem genero. Para ja reserva-nos a grande expectativa  

 464 com o lancamento dos novos produtos, a nossa performance  
 465 tecnica, uma infraestruracao adequada aos novos desafios e  

 466 enfim a consolidacao da nossa sustentabilidade. 
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ONG002.atx - MORABI 

   1  
   2  

   3  
   4 Enquadramento da entrevista. A investigadora informou a  

   5 entrevistada os seguintes aspectos:. Os objectivos da  
   6 entrevista. A pertinencia da entrevista na realizacao do  

   7 estudo. A importancia das informacoes para o estudo que se  

   8 pretende realizar. Os temas a serem abordados durante a  
   9 conversa. Porque a escolha da MORABI no contexto das outras  

  10 ONG que actuam na promocao dos direitos da mulher. BLOCO I  
  11 - REPRESENTACOES SOBRE A EDUCACAO E A SITUACAO SOCIAL DA  

  12 MULHER CABO-VERDIANA. 1. Valor social da mulher em Cabo  
  13 Verde. Gostaria de ouvir a sua opiniao pessoal e de tecnica  

     -> (  13-  35): 1.7                    
  14 de uma instituicao que trabalha na promocao da igualdade e  

  15 equidade de genero sobre o valor social da mulher cabo- 

  16 verdiana hoje. Nos somos a maioria. Portanto 50.7, o peso  
  17 que a mulher tem em educacao, a responsabilidade social e  

  18 muito porque temos ainda um tipo de familia em que as  
  19 mulheres tem um grande peso e isso acaba por influenciar  

  20 negativamente e positivamente a construcao da nossa  
  21 sociedade. Se elas conseguirem educar bem os filhos, terem  

  22 acesso a recursos para a sustentabilidade da familia e  
  23 sustentabilidade economica vamos ter uma sociedade mais  

  24 saudavel e mais equitativa. Mas se nao tem acesso aos  

  25 recursos entao assistimos alguma desigualdade, pois nem  
  26 todas as mulheres chefes de familia tem acesso ao bem  

  27 basico, portanto ao emprego. Portanto, ela nao podera  
  28 mandar o filho para escola, nao podera sustentar a sua  

  29 familia com dignidade. Entao o que leva a alguma situacao  
  30 nao desejavel, pelo que temos agora um projecto em que  

  31 trabalhamos com as trabalhadoras de sexo em que uma boa  
  32 fatia delas justifica ter entrado nessa vida por falta de  

  33 recursos, nomeadamente o bem basico que e o trabalho. E  

  34 claro que um mal nao justifica outro mas foi uma saida que  
  35 encontraram. E as vezes tem algumas tem algumas mulheres  

     -> (  35-  49): 1.1                    
  36 que em ternos de auto-estima nao tem aquela forca para  

  37 enfrentar o problema e acabam por entrar em outro problema  
  38 que e o alcoolismo. Hoje nos temos nesse momento muitas  

  39 mulheres a entrarem para o mundo do alcool. Muitas delas e  
  40 puro desespero, nao tem como sustentar a familia, ja mudou  

  41 de dois a tres pais de filhos que nao consegue ajuda-las e,  

  42 acabam muitas vezes por serem agredidas, entao acabam por  
  43 encontrar esta saida que e beber para esquecer. Eu acho que  

  44 nos. Se eu tivesse tempo e dinheiro eu ia fazer um estudo  
  45 no concelho do Tarrafal que e um concelho que tem muito  

  46 problema do alcoolismo ao nivel da familia feminina, ou  
  47 seja chefiada por mulher e se tivesse de estudar o faria  

  48 para estudar a origem desse fenomeno e ver como solucionar  
  49 o problema. Portanto o valor social da mulher pode ser  

     -> (  49-  91): 1.7                    

  50 visto tanto num angulo negativo como positivo. Vamos entao  
     -> (  50-  90): 6.13                   

  51 ver agora no angulo positivo. Hoje nos temos, portanto,  
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  52 mais raparigas no ensino secundario e universitario porque  
  53 as mulheres querem evoluir, querem, portanto, ter  

  54 conhecimentos cientificos, querem investigar e querem  
     -> (  54-  58): 1.6.3                  

  55 estudar e temos menos rapazes. Ao nivel da participacao  
  56 politica ate 90 antes de entrar na democracia nao havia  

  57 sequer uma mulher no governo, portanto e nos ja temos ate  

  58 paridade no g0verno, portanto isso mostra todo o valor  
  59 social da mulher na construcao do Cabo Verde. Tambem a  

  60 nivel de profissoes que eram tidas de exclusividade dos  
  61 homens hoje ja nao se poe. Portanto temos hoje mulheres  

  62 pilotos de aviao, muitas mulheres na medicina, mulheres nas  
  63 forcas armadas, temos mulheres na policia, temos mulheres  

  64 na construcao civil, portanto essas sao algumas das areas  
  65 que antes eram tidas como profissoes dos homens meramente.  

  66 Portanto, hoje temos essas conquistas, as mulheres a  

  67 conquistarem os espacos que eram tidos como espacos de  
  68 homens que neste momento passa a ser um espaco de todos.  

  69 Ali entao entre, portanto, a questao de igualdade e  
  70 equidade de genero. Tambem hoje temos areas que antes eram  

  71 da exclusividade das mulheres e que hoje temo homens a  
  72 procurarem essas aereas. Portanto, tudo isso mostra a  

  73 grande relevancia da participacao mulher cabo-verdiana no  
  74 processo do desenvolvimento social, politico e economico do  

  75 pais e do muito que ela possa dar ainda. Nos na MORABI  

  76 somos testemunhas dessa participacao porque nos trabalhamos  
  77 desde o inicio com as comunidades rurais e hoje dessas  

  78 comunidades nos temos mulheres que ja sao deputadas  
  79 municipais, Antes quando se falava com essas mulheres sobre  

     -> (  79-  83): 1.6.3                  
  80 a politica elas achavam que era algo estranho, anormal mas  

  81 hoje existem mulheres que participam e participam e de  
  82 forna activa na politica e no desenvolvimento d pais porque  

  83 tem conhecimento. Participam nas accoes de formacao quer a  

  84 nivel do associativismo, quer a nivel de elaboracao de  
  85 projectos, quer em termos de formacao e gestao comunitaria,  

  86 e fazem portanto, a boa governanca dentro das comunidades e  
  87 nas suas proprias casas e tudo isso acaba por contribuir,  

  88 portanto para este peso social que a mulher tem na  
  89 sociedade cabo-verdiana que e muito importante e que  

  90 achamos que ela tem um papel muito preponderante na  
  91 sociedade cabo-verdiana. Exactamente, estamos falando de  

     -> (  91- 100): 6.4                    

  92 empoderamento e isto constitui a razao de existencia da  
     -> (  92- 134): 6.4                    

  93 MORABI. Na verdade o empoderamento nao e exclusivamente o  
     -> (  93- 106): 1.4                    

  94 empoderamento economico como existe uma tendencia para as  
  95 pessoas considerarem que e. E esta mudanca da mentalidade  

  96 que esta a acontecer progressivamente na mulher cabo- 
  97 verdiana de todos os estratos sociais e ambientais. A  

  98 primeira forma de empoderamento e o pessoal, quando a minha  

  99 auto-estima estiver ligada eu posso ver as luzes no fundo  
 100 do tunel. Eu posso ver, por exemplo, dizer em vez de ir  

 101 vender-me eu vou estudar, eu vou fazer uma formacao  
 102 profissional.Com a formacao profissional em vez de eu ficar  

 103 a espera de um emprego na Camara ou no Governo eu posso  
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 104 trabalhar por conta propria. Mas e preciso que eu tenha  

 105 este empoderamento pessoal que e a auto-estima. Depois vem  
 106 o resto. Portanto, nos trabalhamos, a MORABI, a parte da  

 107 auto-estima, da formacao, educacao, informacao. Depois  
 108 disso e que vem o empoderamento economico, portanto, o  

 109 acesso ao credito, o apoio na entrada no mercado de  
 110 trabalho e no acesso a um emprego indirecto ou directo,  

 111 isso vem depois. Sim. Exacto a capacitacao continua e a  

 112 formacao profissional. Apostamos muito mais na capacitacao  
 113 continua do que na formacao profissional. Porque a  

 114 capacitacao continua trabalha a pessoa ja no exercicio da  
 115 sua actividade profissional e o que ele precisa e de dar um  

 116 salto qualitativo. Temos tres vertentes de formacao: temos  
 117 uma formacao que fazemos alargada a todas as comunidades  

 118 eleitas, que e feita de forma espontanea, gratuita e numa  
 119 perspectiva de educacao e informacao, existe a formacao  

 120 profissional propriamente dita, a certificada e em  

 121 contextos formais de formacao e ainda temos a modalidade  
 122 capacitacao. Exacto, podemos falar em um tripologia de  

 123 formacao. O que tem maior peso para nos e a comunicacao  
 124 formacao porque ai tem um nivel amplo de abrangencia, a  

 125 capacitacao profissional ja e direccionada para um publico  
 126 especifico, ou seja para quem ja esta no activo em uma  

 127 determinada area profissional, tem a ver com um certo ramo  
 128 profissional e e gratuita. A formacao profissional ja nao e  

     -> ( 128- 135): 6.3                    

 129 gratuita e pago e exige em termos academicos outro nivel de  
 130 escolaridade, enquanto a capacitacao continua e ou a  

 131 comunicacao formacao nao e preciso a pessoa saber ler e  
 132 escrever. Temos portanto a metodologias participativas que  

     -> ( 132- 138): 6.10                   
 133 a gente utiliza, mesmo que a pessoa nao saiba ler ou  

 134 escrever pode participara da accao porque nos usamos  
 135 metodologias participativas como jogos diversos porque nos  

 136 temos varios tipos de manuais e cursos em funcao do  

 137 publico-alvo entao podemos adaptar em funcao do publico- 
 138 alvo. Mas ja na formacao profissional, exige um perfil de  

 139 entrada e de saida pelo que a pessoa tem de ter formacao  
     -> ( 139- 143): 1.4                    

 140 academica. O que me esta a dizer remete pelo tao desejado  
     -> ( 140- 158): 6.4                    

 141 empoderamento da mulher na perspectiva da sua insercao  
 142 social.Esse papel social  com a emigracao teve uma maior  

 143 expressao...o que acha? A MORABI, segundo tenho observado e  

 144 lido trabalho com duas tipologias de formacao profissional.  
 145 Pode falar deles? Que mudancas podemos falar hoje nas  

 146 mulheres e que a MORABI reconhece como a grande  
 147 impulsionadora? O que falta a MORABI fazer para atingir os  

 148 objectivos? A MORABI devera continuar a apostar a  
 149 trabalhar na auto-estima e empoderamento da mulher e  

 150 trabalhar a parte do homem. Porque se continuamos a fazer  
 151 so o empoderamento da mulher e deixarmos o homem de lado  

 152 vamos ter de enfrentar um novo problema ... um fosso. Alias  

 153 vai acontecer exactamente o que aconteceu quando comecamos  
 154 a fazer a educacao para o planeamento familiar. A MORABI  

 155 antes tinha um programa de saude sexual e reprodutiva e  
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 156 tinha posto movel com medico ginecologista, medico da  
 157 clinica geral, enfermeira e fazia trabalhos comunitarios  

 158 para o planeamento familiar. E nessa altura trabalhavamos  
     -> ( 158- 172): 6.10                   

 159 apenas com as mulheres e comecamos a ter problemas porque  
     -> ( 159- 172): 6.14                   

 160 as mulheres muitas vezes tomavam remedios escondidos. As  

 161 vezes nao conseguiam tomar e acabavam por engravidar e  
 162 muitas vezes acabavam por ter problemas com o marido Entao  

 163 decidimos fazer uma abordagem diferente. Levar os homens  
 164 para as sessoes de aconselhamento para o planeamento  

 165 familiar e ali o resultado surtiu logo. Portanto, os homens  
 166 comecaram a compreender porque que a mulher necessitava de  

 167 planeamento e porque faze-lo. Portanto, uma abordagem em  
 168 que considera que nao e a mulher que tem de fazer  

 169 planeamento mas sim o casal e colaborarem. A partir dai  

 170 comecamos a somar resultados, com o planeamento familiar e  
     -> ( 170- 191): 6.8                    

 171 notorio os resultados hoje temos uma media de 2.9 filhos  
 172 por mulher. As pessoas ja comecaram a conscientizar porque  

     -> ( 172- 189): 6.3.4                  
 173 planeamento familiar e porque evitar ter filhos.  

 174 Compreender porque tem de planificar de cordo com o  
 175 planeamento e as proprias capacidades e condicoes de saude.  

 176 Porque tinhamos mulheres que mesmo sem condicoes de saude  

 177 engravidavam porque nao havia esta compreensao entre o  
 178 casal como evitar os filhos e porque engravidar e nao  

 179 engravidar e quais sao as consequencias em termos de saude  
 180 da mulher. Entao fizemos todo este trabalho e neste momento  

 181 ha uma conscientizacao da sociedade sobre o planeamento  
 182 familiar e a MORABI ja nao trabalha directamente o  

 183 planeamento familiar. A MORABI age hoje mais no dominio da  
 184 saude sexual e reprodutiva. Quando fazemos abordagens para  

 185 a prevencao dos DST fazemos distribuicao de preservativo e  

 186 tambem dos metodos contraceptivos, porque neste momento o  
 187 planeamento familiar ja esta ultrapassada, pois a sociedade  

 188 ja esta conscientizada da necessidade de fazer o  
 189 planeamento familiar. Existe sobreposicao entre o trabalho  

 190 da MORABI com outras ONG,s que actuam na promocao da  
 191 mulher? Mas esta e mentalidade da nova geracao,? 

 192 Mas existe um certo peso ideologico nas ONGs e nas susa  
 193 relacoes? Como avalia a vossa iniciativa no sentido de  

 194 promover uma cultura de parceria com a OMCV e contrair a  

 195 ideia de rivalidade muitas vezes veiculada? Mas existem  
 196 ainda muitos (as) militantes da OMCV e MORABI que associal  

 197 as organizacoes aos partidos, ou estou errada? Existe uma  
 198 mudanca positiva entre a OMCV e a MORABI nos ul. O que acha  

 199 das presidentes da OMCV e da MORABI serem militantes, uma  
 200 do MPD e outra do PAICV? Como caracteriza o papel de  

 201 mediadora de uma ONG com o governo. Felizmente que este  
 202 peso do politico partidario nao foi tido em conta na altura  

 203 do altura da inauguracao do centro que foi feito pelo  

 204 Primeiro Ministro. Como e a relacao da MORABI com a  
 205 Governo? Como e a vossa relacao com as instituicoes do  

 206 Governo que trabalham a causa da mulher? Como e a vossa  
 207 relacao com o ICIEG, por exemplo? Como e a relacao entre o  

 208 publico e o privado, de uma forma geral? Que tipo de  
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 209 articulacao a MORABI estabelece com o Governo no ambito da  

 210 formacao profissional, com o IEFP, por exemplo? O criterio  
 211 de escolha nas beneficiarias? Que perspectivas a MORABI tem  

 212 para o futuro? . Acho que e dos aspectos positivos de Cabo  
 213 Verde foi a forma como as organizacoes da sociedade civil  

 214 conseguiram portanto articular. Portanto, a VerdeFam foi  
 215 criada no seio das organizacoes porque achamos que era  

 216 necessario ter uma organizacao que ocupasse essencialmente  

 217 da saude reprodutiva. Nos continuamos a fazer a nossa parte  
 218 mas nao da forma aprofundada como faziamos anteriormente e  

 219 a VerdFam foi criada por estas organizacoes. Portanto foi  
 220 desta forma que VerdFam nasceu com membros da MORABI e da  

 221 OMCV. Trabalhamos em articulacao. Neste momento temos um  
 222 programa de saude sexual e reprodutiva que e um projecto de  

     -> ( 222- 226): 6.3                    
 223 vulnerabilidade no ambito de HIV/SIDA na Africa Ocidental  

 224 que e financiado pela cooperacao Luxemburguesa atraves de  

 225 uma ONG  Senegalesa que e Enda Sante e estamos a fazer uma  
 226 gestao rotativa. No ano passado foi a MORABI este ano e a  

 227 VerdFam e depois a Cruz Vermelha. Portanto estamos tres  
 228 organizacoes a trabalhar com os trabalhadores de sexo, com  

     -> ( 228- 237): 6.3                    
 229 os usurarios de droga, com as pessoas portadoras do  

 230 HIV/SIDA mas nao ha sobreposicao. Porque ha coordenacao.  
 231 Portanto a MORABI trabalha S.Vicente, Sal e Santiago. A  

 232 Cruz Vermelha trabalha S.Vicente e VerdFam trabalha  

 233 Santiago. A Morabi trabalha Santiago nas areas de Praia,  
 234 St. Cruz e St.Catarina. VerdFam trabalha Sao Domingos,  

 235 Cidade Velha, e tambem a Praia. Mas nas areas geograficas  
 236 onde eles estao nos nao estamos. O projecto Fundo Global  

 237 trabalha MORABI, OMCV, VerdFam, Fundacao Infancia Feliz, e  
 238 Fundacao cabo-verdiana de solidariedade. Nos nao fazemos  

 239 sobreposicao. Nos fazemos a troca de listas. Portanto a  
 240 MORABI faz as Doencas Sexualmente Transmissiveis (DST) e  

 241 cesta basica, a VerdeFam faz preservativos feminino, O  

 242 ICIEG nao faz cesta basica nem creditos, a MORABI e a OMCV  
 243 fazem credito. A Fundacao Infancia feliz faz apoio a  

 244 orfaos. Portanto ha uma distribuicao e concertacao das  
 245 actividades. Isso porque nos temos consciencia de que nao  

 246 ha recursos. Portanto uma articulacao que delimita  
 247 territorios mas tambem accoes de cada e papeis de cada ONG  

 248 que actuam enquanto parceiras. A nivel de microfinancas,  
     -> ( 248- 255): 6.3                    

 249 temos uma federacao de microfinancas podemos estar no mesmo  

 250 espaco geografico mas fazemos a troca de listas, assim nao  
 251 ha sobreposicao. Nao fazemos credito a mesma pessoa,  

 252 portanto mao ha duplicacao, nem de esforco nem de recursos,  
 253 Portanto, nos as ONGs maximizamos em termos de intervencao.  

 254 Nao ha sobreposicao de catividades, nao ha sobreposicao de  
 255 grupos-alvo. O que e mais importante e que esta articulacao  

 256 e resultado de uma aprendizagem e maturidade nas  
 257 intervencoes. Aprendemos como os nossos proprios erros,  

 258 pois no principio tivemos problemas com as duplicacoes.  

 259 Antes nao havia esta articulacao e havia duplicacoes e  
 260 havia casos em que uma mesma pessoa tomava credito na  

 261 MORABI, na OMCV, na Citi Habitat e ela paga so naquela que  
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 262 faz cobranca. Antes havia esta duplicacao porque nao  
 263 faziamos articulacao. Desde que passamos a fazer esta  

 264 articulacao deixou de haver sobreposicoes. Quando fizemos  
 265 seguimento demos conta das duplicacoes, portanto em que os  

 266 beneficiarios diziam eu me atrasei este mes porque tive de  
 267 pagar na OMCV. Entao dissemos: hei, espera ai. Voce nao  

 268 pode estar a tomar creditos na OMCV, MORABI e City Habitat.  

 269 Voce tera de pagar as dividas e escolher uma ONG para  
 270 ficar. E a partir dai comecamos a fazer articulacao via  

 271 email, via fax, via telefone. Por exemplo, Joana Tavares, e  
 272 cliente vosso? Sim, tem credito em curso? Sim. Entao nao  

 273 vai tomar credito na MORABI..   Fulana da tal, e cliente  
 274 vosso? Qual a situacao dela? Liquidou a divida com atraso.  

 275 Okey, e cliente vosso e deve permanecer ai ate pagar as  
 276 suas dividas.  Isto e importante, pois o historico do  

 277 cliente tambem conta. Se o cliente tem divida em atraso,  

 278 por exemplo, na OMCV deve ficar na ONG ate pagar a divida,  
 279 nao tem que vir para a MORABI, pois significa que ela fez  

 280 algo errado. Temos esta coordenacao e gracas ao  
     -> ( 280- 281): 6.13                   

 281 amadurecimento e boas relacoes de parceria entre as ONGs.  
 282 As vezes as pessoas dizem tu e a presidente da OMCV sao  

 283 amigas. Eu respondo: Claro!. Temos de ser amigas e nunca  
 284 rivais, pois primeiro somos mulheres, somos amigas, somos  

 285 vizinhas, os nossos filhos sao amigos. Fundamental e que  

 286 somos parceiros e assim que a OMCV e MORABI trabalham. Ha  
     -> ( 286- 306): 6.9.2                  

 287 momentos em que eu nao posso participar num encontro,  
 288 reuniao, actividade e eu pergunto a presidente da OMCV:  

 289 Voce vai? Eu nao posso ir. Entao vai toma nota e defende  
 290 isso, aquilo ou aquele outro e depois passa-me informacoes.  

 291 O mesmo acontece em relacao a presidente da OMCV comigo. E  
 292 ai ela chama-me e diz-me: Olha Lucia eu nao posso ir vai,  

 293 toma nota defende a posicao tal, tal e partilha. Fazemos  

 294 desta forma. Sim. Eu acho que sim porque no inicio nos  
 295 tivemos problemas. Inicialmente a presidente da OMCV,  

 296 Madalena Tavares, ate expulsou uma funcionaria da OMCV por  
 297 causa das boas relacoes com pessoas da MORABI. Porque  

 298 achava que ela nao podia ser amiga das pessoas da MORABI.  
 299 (risos). Eu tenho muitas pessoas amigas que trabalham na  

 300 OMCV porque o que importa sao as pessoas, independentemente  
 301 da organizacao onde trabalham eu sou amiga das pessoas. Ela  

 302 acabou por expulsar das funcionarias da OMCV devido as suas  

 303 relacoes com a MORABI mas ela e que ficou a perder porque  
 304 uma foi para SOS e outra foi para SOLMI. Hoje a mentalidade  

 305 inicial de rivalidade que, de certa forma opunha as duas  
 306 ONGs ja nao existe. A actual presidente da OMCV, a Idalina,  

     -> ( 306- 371): 3.3                    
 307 e muito criticada pelos membros mais conservadores da  

 308 organizacao. Mas ela defende que e uma organizacao da  
 309 sociedade civil e que presta servicos a nenhuma instituicao  

 310 politica. Pois e e assim que eu penso. Somos uma  

 311 organizacao da sociedade civil e nada mais. Posso ter a  
 312 minha afinidade politica, a minha condicao partidaria, mas  

 313 eu nao posso misturar as aguas. Eu, a partir do momento em  
 314 que eu subo estas escadas aqui eu esqueco o partido  

 315 politico a que pertenco. Estou aqui para servir todas as  
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 316 pessoas. Eu tenho de trabalhar com todos os parceiros e com  

 317 todas as pessoas. Se a MORABI em alguma vez, por ventura  
 318 tivesse esta intencao partidaria ela fecharia as portas no  

 319 mesmo dia em que foi criada. Nos estamos sempre a puxar  
 320 pela OMCV. Eu tive problemas com a antiga presidente e  

 321 porque achamos que nao podemos funcionar com uma logica de  
 322 concorrencia, mas sim, de parceria e de complementaridade  

 323 procuramos esta aproximacao, parceria e complementaridade.  

 324 Veja, eu fiz uma viajem com a tecnica da OMCV que hoje esta  
 325 na SOLMI, porque foi expulsa da OMCV, ficamos juntas  

 326 durante 45 dias numa formacao durante 45 dias fora do pais.  
 327 Agora voce imagina como e que duas mulheres, duas cabo- 

 328 verdianas pertencentes a duas organizacoes com objectivos  
 329 identicos, todas a trabalhar em prol da mulher podem ficar  

 330 fora do pais, podem ficar de costas voltadas? Claro que  
 331 nao! Eu disse-lhe, esquece a politica e vamos fazer o nosso  

 332 trabalho. Ela escutou, compreendeu que as ONG nao podem  

 333 estar refens de partidos politicos e ela revelou uma visao  
 334 de alguem com futuro. Hoje ela e presidente da SOLMI e esta  

 335 a fazer um excelente de trabalho. A partir de uma certa  
 336 altura a ex-presidente da OMCV, a Madalena, comecou a ver  

 337 que o caminho nao era esse e comecou a mudar e quando  
 338 entrou a presidente actual, a Idalina, ja as relacoes ja  

 339 eram diferentes. Hoje a actual presidente tem uma  
 340 mentalidade diferente e tem adoptado outra forma de  

 341 trabalhar. Mas ainda os mais conservadores ficam com aquela  

 342 coisinha de MPD e PAICV, quando nos vem juntas, a  
 343 presidente da MORABI e a da OMCV, e nos ficamos a rir ...mas  

 344 estamos predispostas a fazer o nosso trabalho de acordo com  
 345 os nossos estatutos e nao servir da MORABI e da OMCV para  

 346 fazer politica partidaria. Ainda existem pessoas que  
 347 procuram as ONGs de acordo com as suas afinidades  

 348 politicas, sobretudo em relacao a OMCV que foi uma  
 349 organizacao de massa. Sim, a mentalidade conservadora e uma  

 350 ideia enviesada do papel da OMCV enquanto ONG e nao  

 351 enquanto organizacao de massa. Portanto, uma ideia de  
 352 partidarizacao das ONG, nao so dos membros da cupula mas  

 353 tambem das bases. Mas a mentalidade esta em mudanca,  
 354 felizmente. Nos tivemos algumas situacoes, em algumas  

 355 localidades, sobretudo no Paul e eu chamei-lhes atencao  
 356 dizendo-lhes: Voces nao podem fazer isso apresentava-lhes a  

 357 lei ... pois vi que estavam a partidarizar as ONGs e  
 358 comecaram a fazer loucuras. E claro ... nos deixamos, pessoas  

 359 que tinham atingido o limite do credito na MORABI e eles  

 360 pegavam estas pessoas para mostrar que a OMCV e que mais  
 361 estava para lhes ajudar do que a MORABI. E claro que quando  

 362 comecaram a dar com o barco na pedra pararam. E comecaram a  
 363 dizer, afinal voces tinham razao. E claro! Se nos deixamos  

 364 de dar credito a essas pessoas e porque elas ja nao tinham  
 365 condicoes. Em vez de voces aproveitarem a situacao para  

 366 aprendizagem, aproveitaram usando o nome da MORABI para  
 367 denegrir a imagem da MORABI. Deveriam era parar para  

 368 analisar porque que a MORABI deixou de conceder creditos a  

 369 pessoas com limite de credito e tirar ilacoes para fazer  
 370 melhor. Isto esta agora mudado e comecaram a fazer as  

 371 coisas com concertacoes. Se na Praia e em S.Vicente fazemos  
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     -> ( 371- 380): 3.6                    
 372 concertacao, porque e que voces no Paul nao fazem  

 373 concertacao? Era assim mas ja nao e, felizmente. A MORABI e  
 374 eu na qualidade de presidente foi a impulsionadora da  

 375 federacao do microfinancas. Eu fui a primeira representante  
 376 e tive oportunidade de ter este papel ate 2009. Quando eu  

 377 cumpri o meu tempo e que ia sair eu disse a Idalina,  

 378 presidente da OMCV, que a ia propor e fiz campanha para a  
 379 Idalina e logo para a OMCV. Esta atitude demonstra que e  

 380 claro para mim a complementaridade e a parceria que devera  
 381 ter entre as ONGs que trabalham com mulheres. Mas e claro  

 382 que ainda existem pessoas que nao vem isso, ou seja a  
     -> ( 382- 466): 3.3.1                  

 383 despartidarizacao das ONG. As pessoas mais antigas, as mais  
 384 conservadoras, nao concebem a MORABI e a OMCV longe da OMCV  

 385 e da MORABI longe dos partidos. E somos por isso, muitas  

 386 vezes, duramente criticadas, acham que a actual presidente  
 387 esta a descaracterizar a OMCV.(Pausa, hesitacao na  

 388 resposta) Sim...eu sou militante do PAICV, mas a minha  
 389 prestacao e postura na MORABI nao tem a ver nada com a MPD.  

 390 E mera coincidencia. O meu trabalho nao tem a nada a ver  
 391 com o MPD. Por exemplo, eu fui convidada para ir candidatar  

 392 a presidencia da Camara de sao Domingos mas eu recusei,  
 393 pois eu disse que nesse momento o meu projecto e a MORABI.  

 394 Quando eu terminar o meu projecto com a MORABI, agora sim,  

 395 vou.me vestir a camisola do partida (MPD) e fazer carreira  
 396 politica. Neste momento eu nao vou fazer carreira politica  

 397 porque nao vou misturar MORABI com politica partidaria.  
 398 Fizeram-me proposta para ser deputada e eu disse: Nao vou.  

 399 Disseram-me: Nao e incompativel e tu podes ficar na MORABI  
 400 e Deputada, mas eu acho que isso nao combina e dai eu nao  

 401 aceitei. Eu nao posso estar ai a criticar o governo em nome  
 402 do partido e depois amanha enquanto presidente da MORABI me  

 403 apresentar como parceira do governo. Eu fui muito criticada  

 404 entre os meus pares politicos. E uma questao de postura. Eu  
 405 nao aceitei. O certo e quando eu tomar a decisao de fazer  

 406 carreira politica ai eu deixo a MORABI. Eu sou membro do  
 407 MPD mas eu nao vou fazer parte de nenhum orgao do MPD  

 408 enquanto eu estiver na MORABI. Tem colegas de outras  
 409 organizacoes que fazem isso mas eu nao acho certo e  

 410 portanto eu nao faco, porque eu acho que nao e etico. Nao e  
 411 etico nem produtivo E uma situacao constrangedora. Por  

 412 exemplo na altura das campanhas eleitorais nao trabalham  

 413 porque estao na campanha. Imagina uma presidente de uma ONG  
 414 nao trabalha porque esta em campanha. Nao pode, nao posse  

 415 ser. Imagina que eu um dia a seguir a campanha para as  
 416 autarquicas elas tive uma auditora externa aqui na MORABI.  

 417 Imagina se eu estivesse envolvida na campanha e como  
 418 justificar? Por exemplo, nos, este edificio que e nosso e  

 419 onde estamos, quando eu entrei em 1997 e nao foi  
 420 construido, primeiro porque nao havia dinheiro e a direccao  

 421 anterior nao quis ir ao banco. E nos quando em 2007 tomamos  

 422 posse tomamos esta decisao. Tinhamos de construir este  
 423 centro. Estavamos a perder oportunidades, estavamos a pagar  

 424 aluguer e se estavamos a pagar aluguer era porque podiamos  
 425 pagar banco. Entao fizemos o projecto, foi aprovado pela  

 426 Camara, foi concedida a licenca ontem e hoje as 10:00 horas  
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 427 comecamos a escavacao e hoje as 15:00 horas formos  

 428 embragados. Ate hoje estamos a espera de uma explicacao.  
 429 Chegou o senhor e disse, voces nao podem continuar porque a  

 430 obra esta embargada. Mas embargada porque? Instrucao do  
 431 presidente, disse ele. Instrucao do presidente porque?  

 432 Perguntamos. Se a camara e que concedeu a licenca porque e  
 433 que tem de embargar a obra? Ai fizemos uma carta e mandamos  

 434 ao presidente da Camara Municipal da Praia, entregamos o  

 435 assunto ao advogado, na altura o substituto do presidente  
 436 adiantou-nos nao saber de nada e que era um assunto a ser  

 437 tratado exclusivamente com o presidente. O assunto foi ao  
 438 tribunal, o prazo expirou sem que o processo fosse aberto e  

 439 o direito de construcao nos foi devolvido e ai construimos  
 440 a sede que e esta. Chegamos a conclusao que a obra foi  

 441 embargada por mera birra politica. Eu fiz de tudo para nao  
 442 ir e nao fui a comunicacao social. Sim, inauguracao do  

     -> ( 442- 473): 3.4.1                  

 443 centro foi feita pelo Primeiro Ministro, Dr. Jose Maria  
     -> ( 443- 468): 6.14                   

 444 Neves. Nossa! Recebi muitas criticas de toda ordem possivel  
 445 e imaginario. Porque que tem ser o Primeiro Ministro.  

 446 Porque nao convidaste ...? Minha gente, este e um centro que  
 447 tem uma missao: a formacao profissional e promocao  

 448 empresarial. Este e um Centro para o Governo e para servir  
 449 o pais. Eu tenho de mostrar ao Governo que sou parceira e  

 450 de que maneira e que eu posso fazer esta parceria. Nem  

 451 sempre e facil, quando o Governo insiste em ver a MORABI  
 452 como oposicao politica. Uma vez eu fui para um programa da  

 453 radio "o Discurso Directo" com a ministra Janira Hoffer  
 454 Almada. Era a MORABI, a Ministra Janira, a Associacao Ze  

 455 Moniz e Comissao Nacional dos Direitos Humanos.  
 456 Inicialmenteu fiquei assustada. Eu falava como MORABI e a  

 457 ministra via-me como MPD. Ela comecou a me atacar e fiquei  
 458 estranha. Quando percebi que ela estava fazendo isso eu  

 459 contornei o debate. Consegui chegar ate ao fim enquanto  

 460 organizacao da sociedade civil e ela insistia num debate  
 461 politico como se eu fosse Carlos Veiga, presidente do MPD,  

 462 a frente dela. Eu fui la como representante da sociedade  
 463 civil e nao como Sra. Ministra, que muito mais do que  

 464 representar o Governo esteve representando o partido que  
 465 sustenta o Governo. Mas nao entrei nela e tinha de manter  

 466 firme representando a sociedade civil. Ela afirmou que eu  
 467 faco politica no trabalho. Falando da nossa relacao com o  

 468 ICIEG eu digo que o ICIEG ja nao esta o ICIEG do tempo da  

     -> ( 468- 496): 6.9.1                  
 469 Claudia ICIEG esta mudado. O ICIEG do tempo da Claudia foi  

 470 um ICIEG isenta da politica. Mas neste momento eu nao posso  
 471 dizer isso. Com a Claudia nunca consegui ver o ICIEG como  

 472 um organismo do governo. Ela foi uma excelente  
 473 profissional. Sempre trabalhamos juntas. Para qualquer  

 474 actividade, a gente trabalhou junta. Assinamos varios  
 475 protocolos de execucao, gerimos muitos projectos conjuntos,  

     -> ( 475- 509): 3.4                    

 476 pois o ICIEG e so o chapeu, nos somos as antenas no  
     -> ( 476- 482): 6.14                   

 477 terreno, nos e que executamos. Mas neste momento neste  
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 478 momento eu nao sei se e por falta de financiamento, desde  
 479 que a Claudia saiu a MORABI nao fez nada mais com o ICIEG.  

 480 Ja tentamos, mas nao sabemos se a nova presidente nao tem  
 481 autonomia suficiente, mas acho tem de ser mesmo o  

 482 financiamento. Ja tivemos muitas actividades conjuntas com  
 483 o ICIEG, nomeadamente o Laco Branco, fizemos parte da  

     -> ( 483- 489): 6.3                    

 484 comissao para a sensibilizacao para a feitura da lei, e foi  
 485 a MORABI, na minha pessoa, que coordenou a comissao durante  

 486 um ano, trabalhar no voluntariado e fazer tudo isso e que  
 487 hoje temos a lei. Foi a MORABI a fazer todo o seguimento  

 488 dos consultores. Fez parte desta associacao de  
 489 sensibilizacao a VerdFam, a Associacao de Mulheres, o  

 490 Gabinete de policias, o Ministerio Publico, a Rede de  
 491 Mulheres economistas (falta mais uma associacao que eu nao  

 492 me lembro). Depois na parte da lei estava a OMCV, o  

 493 Ministerio Publico, a Associacao de Mulheres Juristas, o  
 494 ICIEG, o ICIEG. O ICIEG fez parte dos dois comites. Ainda  

 495 nao existe a maturidade suficiente entre o privado e o  
 496 publico. As ONGs com o Governo, caracterizo a sua relacao  

 497 ainda de incipiente. Nos, as ONGs somos o terceiro sector e  
 498 ainda somos tidos como concorrentes. O que e extremamente  

     -> ( 498- 510): 6.14                   
 499 errado. As vezes temos um projecto muito interessante e  

 500 eles, os organismos do sector publico, o Governo tambem,  

 501 nao financiam porque acham que voce e oposicao. Ainda ha  
 502 sectores do dominio publico que nao conseguem ver o  

 503 terceiro sector, ou seja as organizacoes da sociedade civil  
 504 como ela e, um parceiro do desenvolvimento. Mesmo o Governo  

 505 fala muito, mas o Governo nao faz parceria com organizacoes  
 506 da sociedade civil propriamente dito. Nos, falo das duas  

 507 maiores, a MORABI e a OMCV e FAMI-PICOS, temos a sorte de  
 508 ainda estarmos vivos e a funcionar porque corremos atras  

 509 dos parceiros internacionais. Ate, quando fomos aumentar a  

 510 nossa carteira de credito, posso assim dizer que nos temos  
     -> ( 510- 542): 3.4.1                  

       -> ( 510- 536): 6.3.3                  
 511 5 a 7% do orcamento do Governo mas nao e doacao, nos temos  

 512 parceria com a Cooperacao Espanhola, Uniao Europeia, DCDI,  
 513 Cooperacao Luxemburguesa, organizacoes que confiam na nossa  

 514 capacidade e dizem nos vamos financiar porque voces chegam  
 515 la no ponto onde e quando as pessoas precisam e sabemos que  

 516 voces sao capazes de gerir. O mesmo recurso que e posto a  

     -> ( 516- 565): 6.14                   
 517 disposicao da sociedade civil se ela for colocada a  

 518 disposicao das instituicoes publicas, voce nao tem retorno,  
 519 mas ao nivel das ONG, ao nivel da sociedade civil ha  

 520 retorno. Existe garantia de continuidade, garantia da  
 521 sustentabilidade. E essa parte que ainda falta e isso que  

 522 nos falta. E preciso que o Governo conscientize de uma vez  
 523 por todas que a sociedade civil e um parceiro do  

 524 desenvolvimento. Ela nao e concorrente. O que acho piada e  

 525 que o Governo, quando precisa apresentar resultados, chama  
 526 a sociedade civil para apresentar resultados (risos). E  

 527 quando ha financiamento eles nao dao financiamento a  
 528 sociedade civil organizada. Vao la e distribuem nas  

 529 Delegacoes. Delegacao da Agricultura, Delagacao de nao sei  
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 530 que e de nao sei mais, para eles esbanjar recursos...e para  

 531 estragar o trabalho que a sociedade civil vem fazendo. Nos  
 532 tivemos muitas dificuldades no Maio e em St. Antao porque a  

 533 Delegacao do Ministerio da Agricultura concorreu com a  
 534 sociedade civil. La o Governo e concorrente. Imagina que  

 535 chega alguem e diz da-me 10.000$ e lhe e dado, nao paga  
 536 porque foi dado no ambito do projecto. Como e que ao lado  

 537 onde existe credito vao preferir credito onde tem de pagar.  

 538 E falta de articulacao. Temos relacao com o IEFP (Instituto  
 539 de Emprego e Formacao Profissional) mas deixa muito a  

 540 desejar. Imagina que desde que terminamos a formacao  
 541 estamos a dever os professores. Porque simplesmente a  

 542 ministra tomou o dossier e ainda esta com ele, ha um ano  
 543 atras, desde Marco de 2011 e estamos em Julho de 2012 e  

     -> ( 543- 566): 6.4                    
       -> ( 543- 561): 1.2.3                  

 544 ainda temos professores por pagar. Eu, particularmente,  

 545 fico com pena porque e uma area que temos todas as  
 546 condicoes para fazer por isso e que nao estamos a apostar  

 547 na capacitacao profissional. Fazemos a formacao das 300  
 548 horas e aqui temos formacao de 300 horas e ai temos  

 549 financiamento internacional e ai nao temos custos. Mas a  
 550 formacao profissional tem de ser o IEFP a abarcar os custos  

 551 e nos nao temos como pagar os professores e os formandos  
 552 nao tem como pagar os professores. E IEFP so tem de pagar  

 553 os formadores quando todos os custos administrativos sao  

 554 assumidos pela MORABI e nao sao poucos. Portanto e uma area  
 555 que temos uma certa deficiencia neste momento e nao sabemos  

 556 o que vai ser mas se continuar como esta a formacao  
 557 profissional em CV nao tem pernas para andar. Porque quando  

 558 nos apresentamos um curso e porque temos necessidade a  
 559 nivel no mercado da demanda dos formandos e do mercado. Nos  

 560 fizemos a formacao de gente de credito e 70% ja esta  
 561 empregado. Agora pergunta ao IEFP as formacoes que fizeram  

 562 qual foi a taxa de emprego? Nao conseguem ainda desenvolver  

 563 esta dinamica. A MORABI e uma instituicao dinamica e ja  
 564 evoluiu para diversas fases de intervencao. Ela vai  

 565 evoluindo adaptando as suas formas de intervencao conforme  
     -> ( 565- 596): 6.3                    

 566 for a dinamica do desenvolvimento do pais. Esse grupo da  
 567 Moia- Moia foi seleccionado quando o desenvolvimento da  

 568 comunidade era o ponto forte da intervencao da MORABI. E na  
 569 altura o programa de microcredito nao existia, o que  

 570 existia era o programa de promocao socioeconomico da Mulher  

 571 dentro desse programa existia duas vertentes. A vertente  
     -> ( 571- 597): 6.3                    

 572 microcredito e a vertente formacao. A parte comunitaria  
 573 fazia parte toda a construcao das infra-estruturas. Havia  

 574 essa abordagem integrada dos programas de sucesso da  
 575 Morabi.Chegavamos nos coordenadores com responsabilidade  

 576 para o desenvolvimento socioeconomico comunitaria e junto  
 577 das comunidades para junto das comunidades fazer o  

 578 diagnostico das necessidades da comunidade junto da  

 579 populacao. O que realmente necessitavam? O que era  
 580 prioritario? O que necessitavam para o desenvolvimento  

 581 socioeconomico das familias da comunidade? O que eles vao  
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 582 fazer se lhes for concedido credito para fazerem reembolso?  
 583 Entao Moia e umas das comunidades que a MORABI ajudou a  

 584 crescer. Nao havia nada na Moia, Moia, nem sequer pao para  
 585 comer. E ai identificou-se as chefes de familia com  

     -> ( 585- 591): 6.9                    
 586 capacidade para fazer alguma coisa. Ai fizemos o projecto,  

 587 na altura financiado pela cooperacao espanhola onde que foi  

 588 feito a formacao profissional no dominio da panificacao que  
 589 incluiu uma parte pratica em que vinham fazer estagio na  

 590 Praia. Levamos um padeiro ai na Moia Moia para dar formacao  
 591 e organizamos o grupo, fizemos a construcao da padaria, do  

 592 aviario e demos credito. Na altura, como ninguem acreditava  
 593 na Moia Moia porque e uma comunidade extremamente dificil.  

 594 Moia e Moia e Porto Mosquito sao duas comunidades com as  
 595 quais hoje a MORABI ja nao trabalha. Sao comunidades que  

 596 precisam de um trabalho de desenvolvimento de mentalidade  

 597 muito forte. A auto-estima da comunidade muito fraca, muito  
     -> ( 597- 634): 6.4                    

       -> ( 597- 634): 6.5                    
         -> ( 597- 634): 6.3.1                  

 598 baixa. Sao pessoas que sofreram no tempo do IINC roubo dos  
 599 tecnicos, Entao, como contaram eles foram roubados pelos  

 600 tecnicos das cooperativas e eles meteram isso na cabeca.  
 601 Assim qualquer projecto que se faz ou houver com Moia Moia  

 602 a comunidade e a primeira a se beneficiar, eles roubam a si  

 603 mesmo. Entao fizemos todo esse investimento, compramos as  
 604 maquinas, demos formacao, ajudamos a colocar os produtos no  

 605 mercado, Nos e que fizemos o contacto com os minimercados,  
 606 porque eles tinham uma boa bolacha, de optimo sabor, com  

 607 alto nivel de qualidade, quer em termos de sabor, quer em  
 608 termos de apresentacao e conseguiram ultrapassar os  

 609 concorrentes com produtos no mercado. Vendiam ate em Milho  
 610 Branco em que nao havia pao. O que elas faziam? Chegavam,  

 611 tiravam todo o dinheiro e levavam para o responsavel, um  

 612 jovem que conseguimos arranjar para administrar o negocio,  
 613 pois elas nao sabiam ler nem escrever. Tiravam o que  

 614 queriam e diziam: Se e par eles virem tirar, ja tramos  
 615 antes a nossa parte. Era essa a resposta que nos tinhamos.  

 616 Depois disso, esse jovem disse, nao vale a pena continuar.  
 617 So pagaram duas prestacoes do credito, depois ficaram sem  

 618 farinha para trabalhar algum tempo e vieram nos procurar,  
 619 pedindo ajuda. Nos ja tinhamos desistido dessa comunidade e  

 620 elas vieram a nossa procura dizendo que tinham se  

 621 arrependido , que tinham feito errado e que queriam  
 622 recomecar. Nos lhes dissemos: Sim, podem recomeca mas pelos  

 623 vossos meios. Fomos la de novo, demos formacao, explicamos  
 624 tudo, este jovem ficou com eles tres meses e disse-lhes, eu  

 625 vou deixar-vos, vou para o meu trabalho, voces ficam com o  
 626 vosso forno, a vossa padaria e eu vou procurar trabalho  

 627 facam o que bem entender. E nos ca na MORABI, passado algum  
 628 tempo, dissemos, nos nao vamos deixar essa comunidade a sua  

 629 sorte e nos voltamos de novo. Fomos instalar sistema de  

 630 irrigacao gota-gota para a agricultura. Tiveram algum  
 631 problema porque veio as cheias e levou uma parte de  

 632 instalacao, mas a outra parte que ficou eles nao pagaram.  
 633 Fizemos encontro e pacto com outros parceiros e estivemos  

 634 ali a trabalhar, 5 organizacoes a trabalhar: A MORABI, Citi  
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 635 Habitat, Caritas, VerdFam e Camara, queriamos ver onde  

 636 estava o problema, mas nao adiantou. Moia e Moia e Porto  
 637 Mosquito sao duas comunidades em que nao se consegue  

 638 trabalhar. Decidimos nao entrar com nenhum financiador  
 639 nessas comunidades. Este e um exemplo de coisas que nem  

 640 sempre correm bem devido a factores externos a MORABI. Com  
     -> ( 640- 647): 6.13                   

 641 as vendedeiras sim. Qualquer pessoa que va hoje ao mercado  

 642 do Plateau, Sucupira, que va a Assomada sente a diferenca.  
 643 Ja sao pessoas que estao a exercer uma profissao e  

 644 empoderaram-se mais atraves da formacao que resultou da  
 645 parceria entre a MORABI, a ONG asturiana O'DAM e a Camara  

 646 Municipal da Praia, a que se juntou o financiamento da  
 647 Agencia Espanhola de Cooperacao Internacional para o  

 648 Desenvolvimento (AECID), saldou-se positivamente no que  
     -> ( 648- 660): 6.3                    

 649 respeita a formacao de vendedeiras da cidade da Praia, cuja  

 650 primeira fase chegou ao fim em Maio de 2012, mas tambem com  
 651 outros centros como Assomada, Calheta de S.Miguel,  

 652 Tarrafal. Este projecto capacitou as vendedeiras em tres  
 653 areas especificas que se complementam, tais como; auto- 

 654 estima e auto-conhecimento, gestao e saude bem-estar e  
 655 ambiente. A formacao destas mulheres, para alem de  

 656 contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, e um  
 657 importante impulso para a optimizacao da gestao dos seus  

 658 negocios, bem como um reforco da sustentabilidade ambiental  

 659 e da prestacao de um servico ao publico marcado por  
 660 compromisso de qualidade. Autoestima e autoconhecimento,  

 661 gestao e saude, bem-estar e ambiente constituiram as tres  
 662 areas centrais de uma formacao que envolveu um total de 106  

 663 vendedeiras dos mercados do Plateau e Sucupira, contingente  
     -> ( 663- 680): 6.3                    

 664 de um primeira fase de um universo total de 400 a serem  
 665 formadas ainda durante este ano de 2012. Foram  

 666 beneficiadas, 40 vendedeiras dos mercados municipais de  

 667 Tarrafal, que a partir deste momento terao um compromisso  
 668 firme com a qualidade do negocio. Foram beneficiadas 32  

 669 vendedeiras do mercado municipal de Calheta de S. Miguel.  
 670 Tambem foram beneficiadas 215 vendedeiras dos mercados  

 671 municipais de Santa Catarina Pelourinho e Sucupira.  Este  
 672 projecto visa contribuir para a melhoria da qualidade de  

 673 vida das mulheres vendedeiras atraves de uma gestao  
 674 sustentavel dos seus negocios, a partir de um conjunto de  

 675 accoes de formacao, nas areas de gestao, auto-estima,  

 676 saude, bem-estar e ambiente, valorizando-as e  
 677 identificando-as como vendedeiras com formacao e  

 678 compromisso com a qualidade "Campanha V" e engajadas no  
 679 processo de transformacao de Cabo Verde. Vejo as  

 680 perspectivas da MORABI em termos de desafios. Temos  
     -> ( 680- 715): 6.15                   

 681 consciencia do bom percurso dos 20 anos da nossa historia  
     -> ( 681- 687): 6.4                    

 682 completada no dia 28 de Marco passado numa luta para auto- 

 683 promocao da mulher cabo-verdiana. Assim o nosso lema deste  
 684 aniversario e 20 anos em prol da auto-promocao da mulher,  

 685 da igualdade e da equidade de genero. A nossa perspectiva e  
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 686 continuar a trabalhar duro para equidade de genero fazendo  
 687 mais conquistas. Conquistando a confianca e a credibilidade  

     -> ( 687- 699): 6.9                    
 688 dos nossos parceiros para podermos atingir os nossos  

 689 objectivos. Temos a assinalar dois projectos imediatos com  
 690 dois grandes parceiros internacionais que confiam na nossa  

 691 capacidade de gestao e de formacao para o desenvolvimento  

 692 comunitario com enfoque na equidade de genero. Um deles e A  
 693 AECID tem actualmente dois projectos com a MORABI, um de  

 694 melhoria das condicoes socio-economicas das comunidades  
 695 rurais da ilha de Santo Antao, do que a organizacao e  

 696 beneficiaria directa; E o outro de capacitacao para a  
 697 melhoria das condicoes de venda das vendedeiras da ilha de  

 698 Santiago, projecto que estamos implementando com a ONG  
 699 asturiana O'dam. Outros grandes desafios e ao mesmo tempo  

     -> ( 699- 714): 6.3                    

 700 inovacoes que demsontram o crescimento e amadurecimento da  
 701 MORABI sao cinco novos produtos dirigidos a clientes de  

 702 micro-financas no mercado cabo-verdiano. Vida Credito  
 703 MORABI, Vida MORABI Misto, Vida MORABI, Toto-caixa MORABI e  

 704 Conta Caderneta MORABI sao os cinco novos produtos de  
 705 micro-financas destinados a varias camadas sociais cabo- 

 706 verdianas. Esses produtos financeiros  sao lancados no  
 707 quadro da implementacao do projecto financiado pela   

 708 African Development Foundation (ADF), avaliado em mais de  

 709 21 mil contos, sendo objectivo da MORABI "melhorar todo o  
 710 seu sistema de micro-financas, visando prestar cada vez  

 711 mais um servico de melhor qualidade" aos seus clientes. O  
 712 projecto contempla tambem a realizacao de um estudo de  

 713 mercado com vista ao alargamento do leque de intervencoes  
 714 em termos de produtos financeiros. No quadro do projecto, a  

 715 sede dos servicos de micro-financas da MORABI em Achada  
 716 Santo Antonio (Cidade da Praia) foi remodelada com  

 717 equipamentos novos, nomeadamente o sistema de vigilancia e  

 718 a caixa forte, para alem da aquisicao do software de gestao  
     -> ( 718- 732): 6.3                    

       -> ( 718- 722): 6.3                    
 719 do micro-credito. Ainda no quadro deste projecto todo o  

 720 pessoal do servico de micro-financas frequentou uma  
 721 formacao na Cidade da Praia de modo a "um melhor desempenho  

 722 no exercicio das suas actividades. De 1994 a 2012, a   
 723 MORABI ja concedeu cerca de 18 mil creditos num montante  

     -> ( 723- 733): 6.12                   

 724 total de um milhao e 200 mil contos. A MORABI iniciou em  
 725 1994, sem qualquer regulamento, a sua primeira experiencia  

 726 de micro-credito, que foi atraves de concessao de malas  
 727 termicas as peixeiras.Com o reembolso desses creditos  

 728 constitui-se um pequeno fundo credito. Em 1997, com o apoio  
 729 da ADF, criou o seu regulamento de credito, fez o seu  

 730 primeiro plano estrategico e com uma visao de  
 731 sustentabilidade reestruturou o seu programa de credito em  

 732 1998.  

 733  
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ONG003.atx 

   1 BLOCO A - LEGITIMACAO DA ENTREVISTA. BLOCO B -  
   2 REPRESENTACAO SOCIAL DA MULHER CABO-VERDIANA. Gostava de  

   3 ouvir a sua opiniao sobre valor social que a mulher tem em  
   4 Cabo-Verde? A mulher cabo-verdiana tem e sempre teve um  

     -> (   4-  12): 1.7                    
   5 valor muito importante na nossa sociedade. Podemos ate  

   6 falar numa certa contradicao se tivermos em conta a fraca  

   7 ou nula conversao deste valor em poder. Todos nos sabemos  
   8 que em todos os estratos sociais e meios urbanos ou rurais,  

   9 na familia, na comunidade, na educacao, na agricultura, na  
  10 economia familiar o valor da mulher e elevado e necessario.  

  11 Sempre foi e continua a ser um elemento chave do  
  12 desenvolvimento em Cabo Verde, nao obstante um conjunto de  

     -> (  12-  21): 1.3                    
  13 estereotipos e preconceitos herdados da colonizacao, outros  

  14 gerados aqui na nossa sociedade e cada vez mais  

  15 cristalizados que tornam a mulher vitima da discriminacao,  
  16 portanto num patamar desigual em relacao ao homem. A mulher  

  17 cabo-verdiana e e desde sempre foi submetida a uma rotina  
  18 do dia-a-dia muito intensa, estigmatizante, desprovida de  

  19 reconhecimento social e pecuniario. O trabalho domestico e  
  20 feminino e nao tem valor pecuniario colocando a mulher numa  

  21 situacao de injusta pobreza. A mudanca e a emancipacao que  
     -> (  21-  37): 7.4                    

  22 se preconizou com a independencia e a OMCV teve um papel  

  23 relevante no processo depara-se com dificuldades da mente  
  24 machista fortemente enraizada entre nos, mas tambem com as  

  25 proprias limitacoes da mulher para participar nas accoes  
     -> (  25-  26): 7.5.2                  

  26 que visavam o seu necessario e urgente empoderamento.  
  27 Reservada as lides domesticas tradicionais, tinha de  

  28 percorrer kilometros de distancia a procura da agua e da  
  29 lenha, ocupar-se da preparacao das refeicoes, da educacao  

  30 dos muitos filhos, da gestao do parco ou inexistente  

  31 orcamento familiar e, muitas vezes, trabalhar nas frentes  
  32 de alta intensidade de mao-de-obra (FAIMO), como unica  

     -> (  32-  37): 7.5.2                  
  33 alternativa de sobrevivencia familiar. Veja, o  

  34 analfabetismo em Cabo Verde rondava os 90%, sendo a mulher  
  35 a mais atingida, cum uma taxa 75% de mulheres analfabetas,  

  36 factor que afectou o fraco e lento empoderamento da mulher  
  37 cabo-verdiana. Agora que me toca na educacao como um factor  

     -> (  37-  56): 1.7                    

  38 de empoderamento, pode me falar da sua percepcao sobre a  
  39 educacao da mulher em Cabo Verde, a formal e a informal? R.  

  40 Sem duvida. Sem duvida o valor social da mulher passa pela  
  41 educacao, quer a escolar em contextos formais, quer a  

  42 recebida na familia, quer a recebida na comunidade. Toda a  
  43 mentalidade machista, os estereotipos, os estigmas sao  

  44 veiculadas pela via da educacao. Dai o grande desafio que e  
  45 introduzir mudancas na forma de fazer a educacao, dos  

  46 valores a serem transmitidos, das praticas no  

  47 relacionamento. Interessante! Quem educa? A educacao esta e  
  48 sempre esteve a cargo, sobretudo, da mulher. A mulher e que  

  49 mais passa os estigmas, os valores machista. Na educacao em  
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  50 casa, na familia, a divisao de tarefas faz a distincao de  
     -> (  50-  66): 2.2                    

  51 tarefas da menina e do rapaz, encaminhando a menina para as  
  52 tarefas de rotina como lavar pratos, varrer, cozinhar.  

  53 Aquelas tarefas que consomem tempo e repetitivas. Os  
  54 rapazes sao orientados para as tarefas mais visiveis,  

  55 conforme e o meio social e ambiental. O desafio e grande e  

  56 felizmente ja se regista mudancas nas geracoes mais novas.  
  57 Mas herdamos um passado em que a mulher era educada para  

  58 ser inferior e submeter-se ao homem. A educacao formal, a  
  59 feita na escola, nos manuais oficiais, tambem os  

  60 estereotipos persistem. A abordagem genero continua a ser  
  61 feita carregada de estereotipos, quer nas imagens, nas  

  62 ilustracoes, na forma de comunicacao. Hoje, nao e  
  63 compreensivel que os manuais oficiais do Ministerio de  

  64 Educacao continuem a veicular valores machistas. Certamente  

  65 deve ter reparado que comunicacao social, por exemplo  
  66 radio, jornais, e outros tratam tudo no masculino,  

  67 subentendo o feminino. Os anuncios sao na maioria para nao  
     -> (  67-  75): 1.2.2                  

  68 dizer todos no masculino. Creio que ainda temos muito a  
  69 fazer para que a educacao seja a grande parceira na luta  

  70 para a igualdade e equidade de genero. As imagens de homem  
  71 lendo o jornal e a mulher lavando o prato ja nao tem espaco  

  72 no mundo de hoje. Queremos uma sociedade de participacao  

  73 paritaria e de reconhecimento justo. E uma questao de  
  74 direitos humanos e tudo isto passa para a educacao que  

  75 comeca na familia. A OMCV e antes de mais uma ONG que tem  
     -> (  75-  85): 1.2                    

       -> (  75-  76): 7.1                    
  76 por missao a educacao e passado 30 anos apos esse processo,  

  77 a mulher cabo-verdiana evolui e muito, ou seja, passamos  
  78 duma situacao de mulher mais preparada para a vida do lar,  

  79 a uma mulher que esta engajada em todos os espacos da  

  80 sociedade cabo-verdiana. Apesar dos ganhos, ha ainda a  
  81 necessidade se continuar a apostar na educacao, na  

  82 formacao, na independencia economica e no empreendedorismo  
  83 feminino.   So desse modo pode-se atingir o nivel de  

  84 equilibrio do genero e inserir a mulher de forma activa na  
  85 sociedade. Se tivesse que descrever a instituicao que  

  86 dirige enquanto promotora da educacao para insercao socio- 
  87 economica e cultural da mulher, o que diria? No cumprimento  

  88 dos objectivos da instituicao que dirige, pode falar um  

  89 pouco dos aspectos melhor conseguidos? E os menos  
  90 conseguidos A razao da existencia da OMCV e dar voz as  

     -> (  90- 107): 7.1                    
  91 mulheres cabo-verdianas e, para isso, o percurso tem sido  

  92 feito por etapas. Assim, nao podemos deixar de fazer  
  93 referencia a propria historia da OMCV nao e? A razao que  

  94 moveu para a criacao da OMCV, enquanto uma organizacao de  
  95 massa, antes de ser ONG cuja fundacao data-se de 27 de  

  96 Marco de 1981. Ao0 se ascender a Independencia em 1975 a  

  97 situacao da mulher em Cabo Verde era muito desigual em  
  98 relacao ao homem, era marcante o desequilibrio, a mulher  

  99 encontrava-se em uma situacao muito desvantajosa. A  
 100 situacao do analfabetismo, o desemprego e sem qualquer  

 101 meios de geracao de riquezas, chefe de familias numerosas  
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 102 devido ao numero elevado de filhos por mulher, enfim numa  

 103 situacao de pobreza e de miseria, sem condicoes para  
 104 participar na reconstrucao do pais. Tivemos de actuar em  

 105 dominios emergentes onde a carencia era mais flagrante. Dai  
 106 que a alfabetizacao das mulheres ter sido a nossa primeira  

 107 area de intervencao. Constituimos circulos de leitura e  
     -> ( 107- 116): 7.3                    

 108 fomos alfabetizando as mulheres sobretudo as rurais.  

     -> ( 108- 120): 7.5.2                  
 109 Paralelamente a alfabetizacao a educacao para o planeamento  

 110 familiar e proteccao maternal e infantil 0 foi uma outra  
 111 prioridade como de dar liberdade a mulher para fazer outras  

 112 coisas que nao fosse apenas ter filhos e cuidar deles.  
 113 Foram prioridades definidas na luta contar a pobreza da  

 114 mulher e o seu respectivo empoderamento. Nesta primeira  
 115 etapa de trabalho da OMCV, a prioridade era a mulher devido  

 116 a sua situacao de marcada desvantagem em relacao ao homem,  

     -> ( 116- 160): 7.15                   
 117 a sua situacao socio-economica de submissao e pobreza  

 118 extrema foi dificil ultrapassar as barreiras de uma  
 119 mentalidade machista que funcionava como o grande  

 120 obstaculo. Nesta altura nao se falava em genero, Nem  
 121 sabiamos o que e era genero, por isso as mulheres muitas  

 122 vezes tinham medo de ir aos circulos de cultura ou de ir ao  
 123 PMI com medo do marido ou companheiro. Existem muitos  

     -> ( 123- 135): 7.5                    

 124 episodios que ilustram o ambiente em que a OMCV trabalhou  
 125 nos primeiros tempos na promocao da mulher e esta narrada  

 126 por uma ex-activista da OMCV diz tudo: Era uma tarde de  
 127 sabado e ocupavamos uma sala de aula de uma localidade  

 128 rural. Orientava eu uma sessao de alfabetizacao para um  
 129 grupo de mulheres, todas elas maes. Algumas eram solteiras,  

 130 outras casadas ou vivendo em uniao de facto com um  
 131 parceiro. No meio da concentracao e de consentidos  

 132 bruscamente, a sala um homem furioso, de ar cansado,  

 133 aparentando regressar-se de uma faina de trabalho. Pede a  
 134 mulher que abandone a sala e va imediatamente para casa.  

 135 Esta ousa recusar a ordem e em resposta o homem ameaca-lhe  
 136 deixar a sua trouxa a porta casa. Tentei intervir para  

 137 esclarecer a situacao e sugerir um ponto de equilibrio. Fui  
 138 praguejada pelo homem, desconcertado com os alvores da  

 139 mudanca, me dirigiu nos seguintes termos: 'O vosso  
 140 objectivo e desencaminhar mulheres e destruir familias de  

 141 bem. Arranje casa e comida para ela e mais cinco filhos. No  

 142 meu poleiro nao admito dois galos. Hoje podemos ver que a  
     -> ( 142- 176): 7.12                   

 143 nossa estrategia nao era a melhor, era preciso mudar tambem  
 144 a mentalidade do homem. Dai a pertinencia da abordagem  

 145 genero mas era preciso comecara de algum lado. Ve-se que a  
 146 OMCV teve uma missao importante no processo da reconstrucao  

 147 nacional e do lancamento das bases da democracia em Cabo  
 148 Verde. O que se questionava na altura era o nivel de  

 149 preparacao da mulher cabo-verdiana, filiada ou nao na OMCV,  

 150 para exercicio da cidadania que agora lhe era consentida,  
 151 nos termos da Lei Fundamental, em igualdade de direitos com  

 152 o homem. Entretanto, a cristalizacao de uma mentalidade  
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 153 machista ao nivel de todos os estratos sociais, de todas  
 154 faixas etarias, sexo, situacao economica e cultural era a  

 155 grande barreira que a mulheres da OMCV, enquanto  
 156 organizacao, predispuseram contornar. Hoje a OMCV tem uma  

 157 nova abordagem e define outras prioridades e estrategias.  
     -> ( 157- 159): 7.3.1.1                

 158 Trabalhamos com a questao genero porque a a mudanca de  

 159 mentalidade ocorrera mais depressa e o empoderamento da  
 160 mulher e acontecera. A OMCV, com as mudancas politicas, a  

     -> ( 160- 174): 7.12.1                 
 161 queda do regime o partido unico, a OMCV passou por momentos  

 162 terriveis. Teve de reestruturar para continuar a cumprir  
 163 amissao para qual foi criada. Ja nao havia condicao para  

 164 continuar a ser uma organizacao de massa, pois era tutelada  
 165 pelo PAICV/Estado e sustentada pelo governo, desde o  

 166 salario dos funcionarios, tinha um orcamento de  

 167 funcionamento. De realcar que foi incentivado o  
 168 voluntariado e havia muitas mulheres voluntarias que  

 169 trabalharam para a causa da mulher, mas muitas eram  
 170 profissionais e ficaram sem forma de viver continuando a  

 171 trabalhar para a OMCV. Com mudancas politicas a situacao  
     -> ( 171- 174): 3.3                    

 172 foi bem dificil e a OMCV, enquanto Organizacao de Massa,  
 173 entrou em letargia, perdendo sustentabilidade pratica. Mas  

 174 convicta dos seus propositos, nao podia deixar de continuar  

 175 a trabalhar para a promocao socioeconomica da mulher. O  
 176 nosso enfoque tem sido, fundamentalmente, na identificacao  

     -> ( 176- 201): 7.4                    
 177 dos problemas que mais afectam a mulher cabo-verdiana, e a  

 178 partir dai mobilizar esforcos e parcerias que permitam a  
 179 solucao desses problemas. Dai que problemas relacionados  

 180 com a igualdade de direitos na familia, educacao,  
 181 trabalham, acesso a saude, todas as formas de violencia,  

 182 inclusive a domestica, integram o nosso amplo leque de  

 183 intervencao. Como ja tinha avancado a OMCV foi pioneira em  
     -> ( 183- 197): 7.12                   

 184 materia de alfabetizacao das mulheres, sobretudo a rural e  
 185 tambem foi a primeira instituicao em Cabo Verde que se  

 186 ocupou de questoes ligadas ao planeamento materno. Sempre  
 187 entendemos que estas constituiam as maiores fragilidades da  

 188 mulher na altura de independencia e os maiores obstaculos  
 189 para o sucesso de qualquer outro programa de insercao  

 190 socio-economica e cultural. A OMCV sente-se, hoje orgulhosa  

 191 da sua actuacao de trinta anos e do papel importante na  
 192 luta das mulheres pela sua emancipacao e integracao  

 193 efectiva na sociedade. Acreditamos que os nossos objectivos  
 194 tem vindo a ser atingidos positivamente, com altos e baixos  

 195 mas orgulhosa com factos. Muitas mulheres cabo-verdianas  
 196 reconhecem e nos agradecem dizendo: Gracas a OMCV sou a  

 197 mulher que sou hoje. Quer por ter beneficiado de um  
 198 programa de micro-credito quer pelo seguimento na  

 199 implantacao do negocio, quer por ter sido beneficiada de  

 200 uma formacao profissional, quer por ter recebido apoio  
 201 psicologico nos momentos dificeis, quer pelo apoio na saude  

 202 sexual e reprodutiva, quer com uma cesta basica as vitimas  
 203 da AIDS, enfim um leque variado de accoes de beneficio as  

 204 mulheres. BLOCO B: EFICACIA DOS PROGRAMAS EM MATERIA DA  
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 205 EDUCACAO PARA EQUIDADE E IGUALDADE DE GENERO. Pode abordar  

 206 os resultados ja ganhos pela instituicao que dirige em  
 207 materia da educacao e fomento da cidadania da mulher. Em  

 208 seu entender, que programas tem sido melhor sucedidos.  
 209 Porque? A OMCV actua no dominio do Microfinancas. Em seu  

     -> ( 209- 243): 7.4                    
 210 entender quais sao as competencias, recursos e parcerias  

 211 desejaveis capazes de produzir resultados mais eficazes, da  

 212 instituicao que dirige em materia da promocao da cidadania  
 213 da mulher. Para conseguir todos estes desideratos a OMCV  

 214 necessita de aumentar a sua rede de parceiros. A OMCV tem  
 215 um plano estrategico que sistematize todos estes projectos?  

 216 Em seu entender, que programas tem sido menos sucedidos.  
 217 Porque? A OMCV, desde da sua origem enquanto Organizacao  

     -> ( 217- 235): 7.12                   
 218 de Massa ate a sua transformacao a ONG desenvolveu  

 219 programas visando a defesa dos interesses especificos da  

 220 mulher cabo-verdiana pela edificacao de uma Patria de  
 221 progresso e justica social, liberta da exploracao do homem  

 222 pelo homem. Repare que era este o lema inicial da OMCV, uma  
 223 altura que ainda nao se falava de genero, mas apenas da  

 224 mulher, devido ao estado de degradacao em que se  
 225 encontrava. Bem, ninguem falava de genero, isto e uma  

 226 linguagem e abordagem nova em Cabo Verde. Os programas  
 227 implementados e promovidos pela OMCV durante os seus  

 228 primeiros anos de existencia foram muitos e todos voltados  

 229 para o empoderamento da mulher. Fundou-se e monitorizou-se  
 230 jardins infantis, sendo esta forma de garantir proteccao as  

 231 criancas e de libertacao da mulher das amarras da vida  
 232 domestica, libertando-a para uma vida activa fora do espaco  

 233 domestico. Promoveu-se varias actividades geradores de  
 234 rendimento, fez-se animacao dos Centros de Promocao  

 235 Feminina, o programa de Planeamento Familiar, foram eleitos  
 236 como programas para proteger sobretudo as camadas mais  

     -> ( 236- 238): 7.5.2                  

 237 desfavorecidas e sem condicoes de participacao na vida  
 238 social. Esta fase foi como o alicerce de um edificio. Nada  

 239 seria possivel fazer em prol da mulher sem antes resolver  
 240 tres grandes problemas: o analfabetismo, o planeamento  

 241 familiar e a mentalidade. Trabalhou-se nestas frentes  
 242 suportando toda a conotacao negativa e desconfianca das  

 243 pessoas, sobretudo dos homens. A mentalidade machista  
     -> ( 243- 265): 7.15                   

 244 herdada do colonialismo, tao verde ainda na altura em que  

     -> ( 244- 262): 7.12                   
 245 se fundou a OMCV, como ha-de convir tornou a tarefa da OMCV  

 246 mais dificil mas tambem mais desafiante, pois a cada  
 247 obstaculo entendiamos que estavamos no caminho certo e a  

 248 nossa existencia luta. (Um pouco de hesitacao e silencio) A  
 249 OMCV tem continuado a privilegiar actividades de promocao  

 250 da mulher, designadamente as que se inscrevem no ambito da  
 251 orientacao e insercao profissional, do reforco do programa  

 252 de micro-credito, da luta contra a violencia baseada no  

 253 genero, do programa de luta contra o VIH/SIDA, da  
 254 coordenacao de jardins-de-infancia, habitacao social. Todo  

 255 o esforco hoje da OMCV e direccionado hoje para o desafio  
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 256 da equidade e igualdade dos direitos da mulher. Nos  
 257 consideramos que houve ganhos significativos, mas ainda ha  

 258 muito por fazer. Precisamos trabalhar para continuar a ter  
 259 mais equilibrio da mulher na politica, mais mulheres  

 260 empregadas e menos violencia domestica. Mas, sem duvida, os  
 261 ganhos sao enormes quando viramos os olhos para os 30 anos  

 262 ja percorridos. Em termos qualitativos e quantitativos e  

 263 visivel que as mulheres cabo-verdianas passaram a  
 264 contribuir mais a nivel social, politico, economico, e  

 265 educativo. O empreendedorismo feminino foi uma das grandes  
 266 conquistas das mulheres em Cabo Verde. Da prazer e muitas  

     -> ( 266- 270): 7.4                    
 267 que apoiamos valorizam e exprimem a sua satisfacao. Voltam  

 268 ca para agradecer dizendo: A OMCV mudou a minha vida e  
 269 sentimos felizes. Temos consciencia que sem aquela ajudinha  

 270 nao seria possivel.Com a aquisicao do proprio negocio,  

 271 houve um aumento da auto-estima, o que tornou a mulher  
     -> ( 271- 306): 7.13                   

 272 cabo-verdiana mais forte e independente. E aceite por todos  
 273 que a OMCV, um trabalho que envolve muita gente, muitos  

 274 parceiros, o governo e outras organizacoes que trabalham as  
 275 causas da mulher, que tem sido feito desde a independencia  

 276 em prol da mulher, permitindo criar um ambiente favoravel  
 277 para a participacao da mulher em igualdade com os homens,  

 278 de modo a contribuir para o desenvolvimento do pais.  

 279 Grandes resultados tem sido alcancados, com destaque para a  
 280 educacao, a saude e a participacao politica das mulheres  

 281 nos ultimos anos. Olha Filomena, eu sei que concordas  
 282 comigo. Os ganhos que hoje se tem de forma geral ao nivel  

 283 do desenvolvimento de Cabo Verde e que o remeteu para o  
 284 patamar de paises de rendimento medio, o facto e ocupar um  

 285 lugar que se caminha para a satisfacao em termos de boa  
 286 governacao tem a ver com o forte investimento e resultados  

 287 tidos ao nivel da educacao. A educacao sempre foi o prato  

 288 forte da OMCV e onde os ganhos sao enormes. A OMCV regozija  
 289 com esses resultados pois foi a sua grande aposta. A OMCV  

 290 foi pioneira na alfabetizacao de adultos e todo o plaidoyer  
 291 que tem feito em prol da paridade de genero. Sim, a  

 292 educacao e hoje uma grande conquista, Segundo os dados do  
 293 INE hoje existem paridade. Veja, desde o ano lectivo 1990- 

 294 1991 que a taxa liquida da escolarizacao das meninas nao  
 295 diferia dos rapazes, com uma taxa de 72.6 % para os rapazes  

 296 e 70.4% para meninas. Mas veja a evolucao o que demonstra  

 297 que a mensagem vai passando ao ponto de dizermos que em  
 298 materia da educacao a batalha esta ganha (risos). Em 2007- 

 299 2008 temos uma taxa de escolarizacao de 92,3% para rapazes  
 300 contra 92,1 para meninas. Em termos de indice de paridade  

 301 em educacao 2007-2008 tinhamos 0,93% o que equivale a dizer  
 302 que para cada 100 rapazes escolarizados existiam 93  

 303 mulheres escolarizadas. Mas ja em 2008-09. Ha dados que  
 304 apontam para mais resultados das meninas que os rapazes.  

 305 Veja, para 90,4% de aprovacao nas meninas temos 85,6% para  

 306 rapazes. Ao mesmo tempo nota-se que a educacao continua  
     -> ( 306- 338): 7.3                    

 307 sendo uma profissao no feminino com 2/3 do corpo docente  
 308 mulheres. Mas muita coisa precisa ser feita, pois isto nao  

 309 e um campo de batalha de mulheres contra homem, mas sim a  
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 310 luta para a paridade. A guerra e ganha quando chegarmos a  

 311 paridade, quando erradicarmos os desequilibrios sociais. A  
 312 saude e outra area em que a mulher cabo-verdiana tem ganhos  

 313 significativos e a OMCV tem uma participacao grande. Quando  
 314 ascendemos a Independencia a taxa da mortalidade infantil  

 315 era grande, a mortalidade materna era elevada. Factores  
 316 eram varios, associados a mentalidade, educacao e falta de  

 317 assistencia maternal era quase nula. A OMCV nessa altura  

 318 apostou fortemente nesta materia com o apoio financeiro da  
 319 Agencia Sueca para o Desenvolvimento, Radda Barnen, atraves  

     -> ( 319- 325): 7.9                    
 320 de um protocolo assinado em 1977. Segundo este acordo Radda  

 321 Barnem daria assistencia tecnica e financeira para a  
 322 implementacao do programa materno-infantil durante cinco  

 323 anos. Mas este acordo foi prorrogado ate 1991, altura em  
 324 que o Ministerio da Saude assumiu o programa. A OMCV  

 325 regozija do protagonismo que teve nessa altura, quebrando  

 326 barreias e sensibilizando pessoas. Se hoje, alias desde  
 327 1998, de acordo com os resultados do Inquerito Demografico  

 328 e de Saude Reprodutiva 1998, a cobertura do pre-natal era  
 329 quase universal nessa altura, 98.1% de mulheres gravidas  

 330 tiveram acesso a consulta pre-natal. O grande resultado de  
 331 politica de Planeamento Familiar ligada ao programa da  

 332 saude sexual e reprodutiva consiste na diminuicao da taxa  
 333 de fecundidade para uma para uma taxa de 2,8% por mulher,  

 334 sendo mais expressivo no meio urbano com taxas mais baixas  

 335 em relacao ao rural. Posso falar desafio este que chegou a  
 336 constituir uma das prioridades da OMCV. Tudo isto tem a ver  

 337 com o uso do contraceptivo cada vez mais generalizado mas  
 338 tambem ... Sim, temos muita experiencia nesta area e tem  

 339 feito uma aposta muito grande muito associada na formacao  
     -> ( 339- 345): 7.15                   

 340 profissional. Ainda nao estamos tao avancados mas e o nosso  
 341 desafio como lhe disse ha pouco. A mulher precisa de  

 342 autonomia financeira e isto so consegue com formacao e  

 343 credito. Sao estes os instrumentos do empoderamento que  
 344 temos de continuar a melhorar e disponibilizar as mulheres.  

 345 Mas a OMCV introduziu uma inovacao nas suas ofertas que e a  
 346 criacao da GOIP Mulher. Sim, a GOIP - Mulher. E um Gabinete  

     -> ( 346- 355): 7.12.2                 
 347 que cuida da orientacao psicologica e profissional da  

 348 mulher, mas trabalha a perspectiva de genero. Assim atende  
 349 homens. O objectivo e proporcionar condicoes para uma  

 350 melhor insercao social da mulher. Nomeadamente a melhoria  

 351 da empregabilidade, elevacao de auto-estima, aconselhamento  
 352 e orientacao para os casos de mulheres vitimas de  

 353 violencia, etc. Seria interessante que falasses com a  
 354 tecnica que esta a frente, ela e muito capaz e  

 355 interessante. Os resultados tem sido optimos. A  
     -> ( 355- 406): 7.15                   

 356 sustentabilidade deste gabinete especializado depende da  
 357 parceria de parceiros nacionais e internacionais. Muitas  

 358 mulheres ja conseguiram empregos atraves da GOIP; muitas  

 359 viram seus problemas laborarias resolvidos, etc "Gabinete  
 360 de Orientacao e Insercao Profissional (GOIP) - Mulher veio  

     -> ( 360- 372): 7.12                   
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 361 revolucionar o funcionamento da OMCV e deu muita  
 362 visibilidade a organizacao, gracas ao trabalho realizamos.  

 363 Hoje trabalham 12 tecnicos, nove dos quais superiores e com  
 364 grande experiencia. Temos que continuar a trabalhar para  

 365 consolidar os ganhos ja conseguidos pela OMCV, continuar a  
 366 mobilizar recursos externos para a materializacao do nosso  

 367 programa, melhorar o nosso plano de comunicacao e reforcar  

 368 o sector de micro-credito que e um instrumento importante  
 369 na luta contra pobreza. Cheguei na OMCV em 2008 e  

 370 encontrei-a numa situacao debil e juntamento com todos os  
 371 tecnicos, usamos toda a nossa audacia e engajamento e  

 372 estamos melhorando a nossa imagem dia -a -dia. Recursos  
 373 financeiros e o handicap que nos impede de fazer tudo o que  

 374 somos capazes e a sociedade precisa. Estamos determinados  
 375 em continua a trabalhar a nossa imagem, pois a partir dela  

 376 conseguiremos parcerias para levara em frente os nossos  

 377 projectos. Tambem, como eu ja disse e justifiquei temos  
 378 necessariamente de modernizar e melhorar o nosso programa  

 379 de micro-credito. Pensamos adquirir um novo software que  
 380 nos permitira fazer uma melhor gestao desse programa,  

 381 capacitar os tecnicos que com ele vao trabalhar e ter  
 382 maiores recursos para, em tempo util, responder as demandas  

 383 de credito. Outro desafio tem a ver com a ampliacao dos  
 384 servicos da GOIP-Mulher. OMCV esta a procura de novas  

 385 fontes de financiamento para uma segunda fase do GOIP com a  

 386 pretensao de estender a experiencia para os concelhos de  
 387 Santa Cruz e do Sal. O objectivo e ter microcredito e  

 388 orientar as pessoas para a sua insercao profissional. Nao  
 389 posso deixar de frisar os nossos centros de formacao  

 390 feminina que foram escolas da mulher desde os primeiros  
 391 tempos da OMCV. Ainda que nalgumas ilhas as estruturas  

     -> ( 391- 406): 7.7.1                  
       -> ( 391- 398): 7.12                   

 392 estejam praticamente inactivas temos vindo a fazer o  

 393 esforco de reabilitacao e conservacao desse patrimonio. Sao  
 394 um total de 16 centros de formacao feminina em 16 concelhos  

 395 do pais. Tambem temos vindo a dar atencao a mulher na  
 396 terceira idade e temos um lar de idosos no Fogo. Jardins  

 397 infantis temos praticamente em todos os concelhos e  
 398 continuamos apoiando. Sem duvida. Sem duvida. As parcerias  

 399 sao fundamentais para a realizacao dos nossos projectos.  
 400 Trabalhamos em parceria com a ONG italiana "Pessoas como  

 401 nos", com a qual nos temos associado para apresentar  

 402 projectos a nivel internacional e estamos em busca de novos  
 403 parceiros. Temos tido grandes parceiros nomeadamente o  

 404 Governo de Cabo Verde, privados nacionais (no quadro do  
 405 GOIP), as diversas cooperacoes e embaixadas sedeadas no  

 406 pais, a Uniao Europeia e as Nacoes Unidas tem sido  
 407 parceiros muito importantes, mas continuamos a mobilizar.  

 408 Nao. Infelizmente ainda nao temos um Plano Estrategico e  
     -> ( 408- 411): 7.3                    

 409 reconhecemos que seja uma falha nossa. Esta na forja a  

 410 elaboracao do 1o Plano Estrategico para os proximos cinco  
 411 anos, tendo como principais eixos de intervencao o reforco  

     -> ( 411- 438): 7.10                   
 412 da capacidade de plaidoyer,  lobby e mobilizacao de  

 413 parcerias e de recursos, o microcredito, a negociacao e  
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 414 elaboracao de projectos e a orientacao profissional. Aqui  

 415 eu nao diria programas, mas sim objectivos. A pobreza  
 416 continua a ter rosto feminino. Ainda nao conseguimos chegar  

 417 a meta apesar de ganhos significativos como ja referi. A  
 418 Violencia Domestica continua a ser o grande mal que afecta  

 419 a mulher cabo-verdiana, mas com a lei, VGB pensamos  
 420 reverter a situacao. Algo positivo ja esta acontecendo, a  

 421 VGB vai aos poucos deixando a ser tabu: A maxima entre  

 422 marido e mulher nao se mete a colher vai perdendo a forca.  
 423 Ja ha denuncias e isto e um indicador positivo. A  

 424 participacao da mulher na politica e outro objectivo que  
 425 ainda estamos a quem apesar dos ganhos. Em termos relativos  

 426 o indice e muito baixo. Mas o aumento em 40% da percentagem  
 427 das mulheres nas listas para as autarquicas 2012 e em  

 428 lugres elegiveis e um indicador animador para quem tem  
 429 lutado. E uma proposta da Rede de Mulheres Parlamentares,  

 430 em parceria com o ICIEG, OMCV, MORABI. Mas ainda nao  

 431 atingimos o desejado. Contrariamente ao que geralmente se  
 432 veicula que ha absentismo ou desinteresse de mulher para a  

 433 o politica, hoje nao e isto. Mulher interessa-se cada vez  
 434 mais. Ela interessa-se cada vez mais para a politica. Ela  

 435 precisa de espacos bem como libertar-se do peso das  
 436 responsabilidades sociais domesticas e familiares que  

 437 muitas carregam a 100%. E uma luta que deve ser continuada  
 438 de forma optimista e energica. BLOCO C : PERCEPCAO SOBRE  

 439 ARTICULACAO DE POLITICAS PUBLICAS E PRIVADAS NA INSERCAO  

 440 SOCIO-ECONOMICA DA MULHER CABO-VERDIANA Na sua opiniao, ate  
 441 que ponto sao desejaveis parcerias entre o governo e as  

 442 ONG, inclusive a que dirige, na definicao e implementacao  
 443 dos programas, politicas e accoes que visam a insercao  

 444 socio-economica e cultural da mulher cabo-verdiana, em  
 445 plena igualdade com os homens? Referiu a conotacao politica  

 446 e partidaria muitas vezes dada as ONG. Gostaria de ouvir a  
 447 sua opiniao sobre esta materia. A OMCV e uma associacao com  

     -> ( 447- 488): 7.9.1                  

 448 afinidade partidaria? O facto da OMCV ter um passado ligado  
 449 ao PAICV nao tem implicacoes na sua isencao partidaria. Mas  

 450 a Presidente e conotada de PAICV. As parcerias entre o  
 451 Governo e as ONGs sao fundamentais na implementacao de  

 452 politicas de igualdade e equidade de genero. A promocao e a  
 453 insercao socio-economica da mulher so acontecerao se  

 454 parcerias publicas e privadas existirem de forma cada vez  
 455 mais reforcada e consolidada. A OMCV tem uma historia de  

     -> ( 455- 460): 7.12                   

 456 parceria com o Governo, com varias instituicoes  
 457 governamentais, Nao se esqueca que nascemos de uma  

 458 Organizacao de Massa. Existem altos e baixos e ja  
 459 conhecemos tempos melhores e tempos piores. Sabemos que  

 460 esta articulacao publico e privado e um pouco complicado,  
 461 pois sao instituicoes com logicas diferentes e Cabo Verde,  

 462 infelizmente vive ainda o fenomeno da bipolarizacao  
     -> ( 462- 465): 7.5.2                  

 463 politica. Quando nao e possivel contornar a situacao,  

 464 sobretudo ligada a conotacao partidaria de uma ou outra  
 465 ONG. Tambem A nossa metodologia publico privado e  

 466 diferente, Mas temos exemplos de boas parcerias. Por  
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 467 exemplo, a Lei que pune a Violencia Domestica. A OMCV tem  
 468 trabalhado a lado a lado com o ICIEG e outras ONG,s,  

 469 sobretudo no dominio da sensibilizacao e divulgacao do  
 470 conteudo pedagogico da lei. Sem este esforco conjunto a lei  

 471 nao seria feita nem posta em vigor. Lado a lado com o  
 472 Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do  

 473 Genero temos trabalhado para libertar o pais de todo o  

 474 espectro da violencia baseada no genero. Nesta materia a  
 475 Associacao das Mulheres Juristas, a MORABI entre outras tem  

 476 ajudado a trabalhar quer em termos de lei, de apoio  
     -> ( 476- 479): 7.5.2                  

 477 psicologico as mulheres como em termos de atendimento das  
 478 vitimas, pois a mentalidade e um factor inibidor da mulher  

 479 da apresentacao directa das queixas a policia. Apesar das  
 480 turbulencias da crise e que afectam os financiamentos, as  

 481 ONGs de promocao de direitos de mulher tem sido as antenas  

 482 do Governo na implementacao das grandes politicas publicas  
 483 de incentivo ao crescimento economico, luta contra a  

 484 pobreza, VHIV-SIDA em materia da educacao, saude, politica,  
 485 enfim, em todos os dominios. (Um sorriso sereno) Bem ja  

 486 esperava por esta pergunta. Somos sempre interpelados com  
 487 esta questao, comentario e ate insinuacoes. Dai ter  

 488 referido. As conotacoes partidarias dadas as ONGs como um  
     -> ( 488- 506): 3.3.2                  

 489 ponto negativo ao desenvolvimento das parcerias publico- 

 490 privado, ou seja das ONGs com o Governo e outras  
 491 instituicoes publicas. Seja qual for a conotacao e sempre  

 492 um elemento inibidor e constrangedor. Mas respondendo a sua  
 493 pergunta, digo-lhe que a OMCV e uma organizacao nao- 

     -> ( 493- 495): 7.5.1                  
 494 governamental, nao partidaria, com autonomia e ao servico  

 495 do publico e da sociedade, de acordo com o nosso estatuto.  
 496 De 1981 a 1991 fomos uma organizacao social de massas que  

     -> ( 496- 505): 7.12                   

       -> ( 496- 505): 7.12.1                 
 497 no quadro da democracia nacional revolucionaria instituida  

 498 e funcionamos com base nos principios politicos do PAICV.  
 499 Em 1991, Com a queda do partido em 1991, esta organizacao  

 500 viu-se forcada a caminhar pelos seus pes, ate la tinha  
 501 funcionado com o apoio do partido unico. Foi uma epoca  

 502 dificil mas por se entender que a missao da OMCV era social  
 503 e para a sociedade, adaptamos os nossos estatutos a  

 504 conjuntura. Com este historial entende-se a conotacao  

 505 partidaria que eventualmente e atribuida a OMCV mas que  
 506 nada tem a ver com as suas atitudes e objectivos. A nossa  

     -> ( 506- 515): 7.4                    
       -> ( 506- 512): 7.5                    

 507 accao e atender as demandas sociais ligadas ao  
 508 empoderamento da mulher, hoje na perspectiva de genero.  

 509 Consideramos parceiras do Governo e de todas as  
 510 instituicoes publicas e privadas cuja missao e promover e  

 511 criar as condicoes para a realizacao dos direitos humanos,  

 512 mais concretamente dos direitos da mulher. Qualquer  
 513 aproximacao tem a ver com a missao e nunca com principios  

     -> ( 513- 537): 3.3.2                  
 514 ideologicos e partidarios. A OMCV e uma ONG e age de acordo  

 515 com os estatutos e missao para qual foi criada. Certo que a  
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 516 historia nao se apaga e a OMCV nasceu de uma organizacao de  

 517 massa, tutelada pelo PAICV, como referimos no inicio da  
     -> ( 517- 535): 7.5.1                  

 518 nossa conversa. E provavel que ainda a sociedade civil  
 519 associe a OMCV ao PAICV e ate alguns militantes da OMCV,  

 520 sobretudo os mais antigos, mantem esta ideia. Natural que a  
 521 mentalidade nao tenha dado um salto de mudanca para todos e  

 522 continuem a  associar  a OMCV ao PAICV. Isto e tambem o  

 523 nosso desafio enquanto presidente da OMCV. Ja tivemos  
 524 tecnicos a qual na OMCV com esta ideia e tivemos de  

 525 combate-la, atraves de uma energica intervencao pedagogica.  
 526 Digo que a tarefa nao tem sido facil ...mas a nossa accao  

 527 social nao tem cor politica. Somos uma organizacao da  
 528 sociedade civil e nao fazemos qualquer tipo de  

 529 discriminacao e preferencias.(risos) Estou na OMCV por ser  
 530 membro da OMCV, porque fui eleita e porque acredito que  

 531 posso dar a minha contribuicao em prol do desenvolvimento  

 532 social da mulher. Se chegar o dia em que a minha prestacao  
 533 na OMCV e para fazer politica partidaria significa que eu  

 534 ja nao tenho perfil para estar na presidencia da OMCV e nao  
 535 terei qualquer hesitacao em pedir a minha demissao e me  

 536 retirar para fazer politica. Alias devo fazer isto porque  
 537 ja nao tenho perfil. D: PERSPECTIVAS FUTURAS. Que  

 538 perspectivas a OMCV tem para o futuro. A perspectiva de  
     -> ( 538- 575): 7.15                   

 539 continuar a trabalhar para o empoderamento da mulher. A  

 540 nossa missao e mesma, mas as estrategias e que vao  
 541 melhorando. Por exemplo, hoje sabemos que chegar a mulher  

     -> ( 541- 548): 7.5.2                  
 542 implica uma abordagem diferente e a nossa abordagem e hoje  

 543 de genero. Falhamos na nossa tentativa de trabalhar a  
 544 mulher separada do homem As mentalidades, as praticas  

 545 machistas continuam a ser o nosso grande impasse, dai que o  
 546 nosso enfoque e a questao genero e a nossa perspectiva diz  

 547 respeito a introducao das inovacoes que estamos  

 548 implementando. Um diz respeito ao sistema de informacao.  
 549 Queremos modernizar a OMCV e fazer com que a informacao  

 550 circule de uma forma mais rapida, mais eficaz e mais  
 551 barata, assim esta para sair o nosso site. O Micro-credito  

 552 e um campo que que estamos preparando para montar o sistema  
 553 de micro-financas seguindo uma abordagem inovadora. Pois e,  

 554 pretendemos implementar um sistema de credito piloto com  
 555 contribuicoes dos emigrantes, e fundos externos para  

 556 impulsionar poupancas e a utilizacao de parte das remessas  

 557 para actividades produtivas atraves de uma conexao entre  
 558 remessas e credito. A OMCV tera de ter assim mecanismos  

 559 eficazes de informacao para poder tambem divulgar  
 560 informacoes, principalmente junto das mulheres, sobre as  

 561 regras de emigracao e formas de agir Este e um grande  
 562 desafio no sentido de fortalecer o papel da comunidade  

 563 emigrada no desenvolvimento de accoes de cooperacao  
 564 descentralizada. A GOIP-Mulher mas sobre isso podera falar  

 565 com a coordenadora que esta a frente e ele podera  te dizer  

 566 e passar as informacoes ... e a Vanilde (ela e quadro do  
 567 Ministerio da Educacao) uma tecnica muito capaz, esta  

 568 fazendo um excelente trabalho. Como estamos pensando esta  
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 569 estrategia de elevacao do auo-conceito da mulher, a sua  
 570 auto-estimo e empoderamento. No fundo buscamos caminhos  

 571 para combater a violencia domestica, a discriminacao  maior  
 572 participacao da mulher em todas as esferas do  

 573 desenvolvimento nomeadamente uma maior participacao na vida  
 574 politica. A mulher precisa ter uma prestacao mais activa  

 575 nas esferas do poder. 
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ONG004.atx 

   1 ENTREVISTA OMCV: RESPONSAVEL DO PROGRAMA  SAUDE SEXULA E  
   2 REPRODUTIVA. BLOCO A: LEGITIMACAO DA ENTREVISTA. BLOCO B:  

   3 VALOR SOCIAL DA MULHER. Gostava de ouvir a sua opiniao  
   4 sobre valor social que a mulher tem em Cabo-Verde? Obrigada  

     -> (   4-  47): 1.7                    
   5 pelo seu interesse pelo nosso trabalho. Na verdade fazemos  

   6 muito mas o que torna publico e muito pouco. Mas fico  

   7 contente porque hoje tem muitas pessoas, muitos alunos que  
   8 nos procuram para obter informacoes. Mas falando do valor  

   9 da mulher na nossa sociedade. A mulher tem um valor muito  
  10 importante. Um valor que ninguem lhe pode tirar. Sempre  

  11 teve, sempre se soube e se disse, embora a realidade seja  
  12 dura para a mulher. Ela e dona das responsabilidades  

  13 geralmente que nao lhe dao dinheiro mas sim muito trabalho,  
  14 muito stress, mas pouco ou nenhum dinheiro. Antes da  

  15 Independencia era bem pior. Poucas mulheres trabalhavam  

  16 fora de casa para ganhar dinheiro, o analfabetismo era  
  17 elevado, a as mulheres tinham muitos filhos, grande parte  

  18 solteiras. Bem esses e mais factores contribuiram para a  
  19 pobreza da mulher colocando-a na dependencia de um homem.  

  20 Este homem as vezes  era o pai, pai de filho, marido ou  
  21 companheiro. Sabe porque? Ai esta a contradicao, a mulher  

  22 tem e sempre teve um grande valor, mas o reconhecimento  
  23 deste valor ficou sempre impedido pelo machismo em tudo. Na  

  24 familia ela tem o valor de facto, o valor real,  a mulher e  

  25 a base da familia, se ela sai a familia desestrutura. Mas  
  26 onde tiver homem o seu valor social fica incompleto ao  

  27 nivel do poder.  Baste ter um homem para ele assumir-se  
  28 como chefe de familia, mesmo que ele nao cumpra este papel  

  29 de direccao e orientacao da familia.  Por exemplo, a minha  
  30 mae trabalhava de manha e a noite e em tudo. Mas para  

  31 familia. Este trabalho socialmente nao tem um  
  32 reconhecimento justo. Nas familias monoparentais chefiadas  

  33 por mulher a mulher tem valor e poder, mas falta o  

  34 reconhecimento social, sobretudo politico no sentido de  
  35 oferecer oportunidades de forma a ela desempenhar as suas  

  36 funcoes de chefe de familia com dignidade. O emprego e uma  
  37 area em que a mulher precisa de ver este reconhecimento  

  38 social e espaco para diversificar aquilo que ela e capaz de  
  39 fazer fora do espaco domestico reservado sustento da  

  40 familia. Por exemplo, digo sempre que a Independencia abriu  
     -> (  40-  51): 1.2.2                  

  41 caminho para a valorizacao social da mulher. Viu? A mulher  

  42 era negada a oportunidade estudar. Estudar para aqui se a  
  43 funcao dela na sociedade, a reconhecida era ter filho e  

  44 cuidar da casa? Ve-se se entende o que digo. O valor sempre  
  45 teve, o reconhecimento e nao foi justa de forma a mulher  

  46 poder fazer tudo aquilo que ela e capaz de fazer. Hoje  
  47 estamos numa era diferente mas com muita coisa a fazer em  

  48 termos de violencia domestica que ainda e muito, a  
  49 discriminacao na politica, a sobrecarga nas tarefas  

  50 domesticas, os rotulos exclusivos da mulher que ainda  

  51 existe e que sao ofensivos, etc. Agora que me toca na  
  52 educacao como um factor de empoderamento, pode me falar da  

  53 sua percepcao sobre a educacao da mulher em Cabo Verde, a  



Anexo 4 

 

866 

  54 formal e a informal? Estamos a falar de valor social da  
     -> (  54-  79): 1.2                    

  55 mulher em Cabo Verde, ai eu re em meios onde se conserva os  
  56 costumos pondo que o valor que a mulher tem na sociedade e  

  57 resultado daa educacao. A mulher foi educada para aceitar e  
  58 para ser submissa. Falo do passado, mas ainda existe nas  

  59 familias mais tradicionais. Nao e preciso ninguem impor a  

  60 mulher de ocupar sozinha dos afazeres domesticos que tem a  
  61 ver com a familia. Ela faz porque recebeu esta educacao em  

  62 casa. Uma educacao de tanto ver, da experiencia de todos os  
  63 dias. Acaba por achar natural. A escola devia educar para a  

  64 equidade de genero, mas nem sabe faz isto apesar de todos  
  65 os esforcos feitos neste sentido. A OMCV tem tido um papel  

  66 desde a sua fundacao nesta materia. Chamar a atencao pela  
  67 igualdade de direitos do homem e da mulher. Mas uma coisa e  

     -> (  67-  79): 1.2.2                  

  68 dizer outra e saber educar para isso. A minha percepcao e  
  69 que ja fizemos uma jornada muito boa, mas que ainda muito  

  70 mais tem por fazer. Garanto-lhe que sem educacao nao e  
  71 possivel o sucesso das politicas, o sucesso do trabalho das  

  72 ONGs. Para ver...a OMCV diz uma coisa, faz um trabalho na  
  73 comunidade e a televisao muitas vezes faz outra. Ainda  

  74 temos uma educacao que reforca o machismo. Temos sim. Quem  
  75 educa os homens machistas? Os homens machistas produzem-se  

  76 nas escolas, nas familias e nas comunidades. Esta e a minha  

  77 percepcao. Se tivesse que descrever a instituicao que  
  78 dirige enquanto promotora da educacao para insercao  

  79 socioeconomica e cultural da mulher, o que diria? Pode me  
  80 falara da metodologia? No cumprimento dos objectivos da  

     -> (  80- 133): 7.3                    
  81 instituicao que dirige, pode falar um pouco dos aspectos  

  82 melhor conseguidos? E os menos conseguidos A OMCV tem uma  
  83 grande experiencia na educacao popular. Durante todo o  

  84 tempo da existencia da OMCV ela se preocupou em fazer  

  85 educacao popular abrangendo sobretudo os excluidos, ir la  
  86 onde a escola nao vai ou nunca chegou. Ir onde a televisao  

  87 e radio nao chegaram. Tenho orgulho disto porque fiz parte  
  88 como voluntaria, como profissional no tempo em que ainda a  

  89 OMCV era uma organizacao de massa. Devo dizer que o prato  
  90 forte, ou seja a maior aptidao da OMCV e a educacao das  

  91 mulheres visando a sua cidadania, uma cidadania que ela nao  
  92 teve. O desenvolvimento da mulher nao acontece so com o seu  

  93 acesso a recursos financeiros ou recursos materiais como  

  94 terra, animais e outros bens. Ela precisa de instrucao e  
  95 educacao para que ela possa gerir os seus bens, gerir a sua  

  96 vida, ter uma visao critica da sua participacao na  
  97 sociedade. Existem recursos sociais, recursos culturais  

  98 fundamentais para a mulher estar em condicoes de aceder  
  99 para poder desenvolver a si e contribuir para o  

 100 desenvolvimento do pais. Esta e a verdadeira missao da  
 101 OMCV. Todos os programas que a OMCV tem desenvolvida tem  

     -> ( 101- 104): 7.10                   

 102 esta intencao. Sao varios os dominios, desde a  
 103 alfabetizacao, atraves dos ciclos de cultura, educacao  

 104 sexual e planeamento familiar. A OMCV foi e continua a ser  
     -> ( 104- 110): 7.5.2                  

 105 incansavel educando as mulheres para o conhecimento do seu  
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 106 corpo, gestao dos seus desejos, planear o numero de filhos,  

 107 culinaria, artesanato, estetica, VHIV/SIDA, enfim muito.  
 108 Gosto de falar da metodologia, pois fomos muito criativos.  

 109 Para cada realidade uma metodologia e ja experimentamos  
 110 centenas. Procuramos conhecer a comunidade, os seus  

 111 horarios, modos de vida, formas de lazer, os seus habitos  
 112 para podermos actuar conforme for a realidade. O nosso  

 113 objectivo e pensar a mensagem a um campo mais alargado e  

 114 para isso nao esgotamos a nossa capacidade de fazer.  
 115 Contactos porta a porta, reunioes na comunidade,  

 116 actividades culturais, ciclos de cultura, sao as nossas  
 117 especialidades. Para mim a educacao. Ha ganhos claros que a  

     -> ( 117- 134): 7.13                   
 118 mulher cabo-verdiana e mais esclarecida, tem mais  

 119 informacao em varios dominios. Se hoje as mulheres ja sabem  
 120 fazer o seu planeamento familiar, planificar o numero de  

 121 filhos, a OMCV tem consciencia que o seu trabalho muito  

 122 contribuiu. A reducao do alfabetismo no meio rural, e uma  
 123 conquista que o OMCV tem a sua parte. Deixe-me ver... A saude  

 124 reprodutiva e o atendimento de vitimas de VHIV/SIDA a OMCV  
 125 tem sido um suporte importante. O Micro-credito tem  

 126 permitido muitas mulheres ganhara sua autonomia que de  
 127 outra forma seria muito dificil para nao dizer impossivel.  

 128 Hoje temos mulheres participando activamente na politica.  
 129 Esta e uma luta muito dificil, muito ardua mas com ganhos  

 130 visiveis. Temos mulheres na Assembleia Legislativa, no  

 131 Governo e nas Camaras. A perspectiva e ainda mais, por isso  
 132 digo que nao e uma luta ganha mas com muitas vitorias. A  

 133 legislacao que temos hoje demonstra um pais interessado em  
 134 salvaguardar os direitos da mulher. Mas nessa materia a  

 135 questao da Violencia domestica +e preocupante. A OMCV esta  
     -> ( 135- 165): 7.15                   

 136 dando a sua luta nesta materia em parceria com outras ONGs  
 137 e o proprio Governo. Ainda temos muita violencia impune e e  

 138 algo que consideramos que e um objectivo nao alcancado.  

 139 Ainda e preciso trabalhar mais a questao da auto-estima das  
 140 mulheres que parece que caem numa descrenca de si proprias  

 141 e dos seu valor e deixam-se enveredar para droga,  
 142 alcoolismo e prostituicao. Sao problemas novos que na minha  

 143 opiniao sao graves. A Mulher nao esta sabendo lidar com a  
 144 sua liberdade. A Educacao, a orientacao psicossocial e  

 145 fundamental. A OMCV criou recentemente um gabinete que esta  
 146 trabalhando este dominio. O GOIPMulher. Trabalha a auto- 

 147 estima da mulher para o seu desenvolvimento pessoal e  

 148 insercao social. Mas Vanilde, a minha colega podera lhe  
 149 falar melhor disso. Apesar dos nossos programas do micro- 

 150 credito terem conduzido em ganhos enormes na questao do  
 151 auto-emprego da mulher nao tenho receio em dizer que ainda  

 152 temos situacoes de desigualdades, os dados do desemprego  
 153 indicam que ha mais mulheres desempregadas do que homens, a  

 154 violencia domestica atinge ainda niveis preocupantes, alem  
 155 de outros factores que devemos trabalhar para que haja  

 156 equilibrio de genero na nossa sociedade. BLOCO B: EFICACIA  

 157 DOS PROGRAMAS EM MATERIA DA EDUCACAO PARA EQUIDADE E  
 158 IGUALDADE DE GENERO. Ha muito que vem exercendo a funcao de  

 159 coordenadora do programa da saude reprodutiva na OMCV. Pode  
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 160 me falar  em que consiste o programa? Desde a sua criacao  
 161 que a OMCV tem actuado em diferentes areas e a saude sexual  

 162 e reprodutiva foi um dos pilares fundamentais como ja  
 163 referi. Inicialmente a OMCV nao falava em saude  

 164 reprodutiva. Nao usava este termo. Usava e deve lembrar  
 165 disso o nome de PMI/PF. A OMCV teve um papel importante no  

     -> ( 165- 190): 7.3                    

       -> ( 165- 169): 7.5.2                  
 166 PMI/PF, que significava proteccao maternal e Infantil junto  

 167 de um outro programa que era o planeamento familiar. Olha,  
 168 isto foi logo apos a independencia, nos finais dos anos  

 169 setenta. Tanto o PMI que atacou o foco de criancas que  
 170 devido a ma nutricao e as doencas infantis como  

 171 poliomielite, tosse, diarreia, tuberculose, ...elas morriam  
 172 antes de chegar os cinco anos. A mortalidade infantil era  

 173 alta. Mas os resultados da accao do PMI foram excelentes e  

 174 no contexto africano foi mesmo muito bom. Introduziu-se as  
 175 vacinas, o controlo e acompanhamento do crescimento da  

 176 crianca, educacao das maes para o aleitamento e confeccao  
 177 de papas com recursos locais. Nos iamos a todas as  

 178 comunidades. Pesava-se, fazia-se consultas medicas  
 179 periodicas, vacinava-se.  Era a OMCV que ia as familias e  

 180 nao o contrario.  O Planeamento Familiar tambem muito  
 181 associado ao PMI tambem te refelexos que hoje esta a nossa  

 182 vista. Hoje toda a mulher conhece que tem direito ao seu  

 183 planeamento familiar, sabe como evitar filhos. Conhce os  
 184 varios meios. PMI deu tudo gratuitamente e com boas  

 185 condicoes de acesso. Consultas, formacoes, pilulas,  
 186 preservativos etc. Durante a gravidez a mulher teve todo o  

 187 acompanhamento e esclarecimentos. A OMCV  teve um papel  
 188 crucial neste processo. Durante muito tempo confundia-se a  

 189 propria organizacao com os servicos de saude, porque a OMCV  
 190 lancou as bases e o seu papel na sensibilizacao e formacao  

     -> ( 190- 197): 7.14                   

 191 nunca parou. Temos historias que ate hoje eu me lembro. Na  
 192 altura eu sentia raiva, ficava triste e quando vejo que  

 193 muito mudou hoje sinto-me feliz e ate conto com piada.  
 194 Chamavam-nos as activistas da OMCV de todos os nomes  

 195 obcenos, os homens faziam isso porque viam que o tempo de  
 196 submissao  e de sujeicao a todo o tipo de violencia devido  

 197 ao filho estva para terminar. 
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ONG005.atx 

   1 Orlanda Ferreira, presidente da VerdeFam: "Lutemos pelo  
   2 empowerment da mulher cabo-verdiana" A Associacao Cabo- 

   3 verdiana para a Proteccao da Familia (VerdeFam) comemora  
   4 esta sexta-feira, o seu 16o aniversario. Razao mais que  

   5 suficiente para a entrevista a sua presidente, Orlanda  
   6 Ferreira, que os fala da evolucao, dos projectos actuais e  

   7 futuros desta organizacao nao governamental que continua a  

   8 ter a familia e os direitos sexuais e reprodutivos no  
   9 centro das suas actividades. Expresso das ilhas - A  

  10 Verdefam comemora esta sexta-feira, 16 anos de existencia.  
  11 Quais foram as valencias dos primeiros anos e que areas  

  12 priorizam agora? Orlanda Ferreira - A Verdefam foi criada a  
     -> (  12-  40): 8.15                   

  13 25 de Marco de 1995. Face aos novos desafios e aos  
     -> (  13-  16): 8.12                   

  14 compromissos com a nossa principal parceira, o IPPF, os  

  15 nossos estatutos sofreram nestes 16 anos alteracoes  
  16 substanciais, apesar de nao fugir a sua missao que e a  

  17 familia. Os compromissos da VerdeFam visam particularmente  
     -> (  17-  24): 8.1                    

  18 os direitos sexuais e reprodutivos, promovidos junto dos  
     -> (  18-  19): 8.5.2                  

  19 jovens, mulheres e homens, com as doencas sexualmente  
  20 transmissiveis, com enfase no VHS-Sida e com os metodos de  

  21 planeamento familiar. A actuacao da Verdefam e sempre em  

  22 prol da sua missao central, a proteccao da familia,  
  23 enquanto celula basica da sociedade, dando uma especial  

  24 atencaoa promocao da saude sexual reprodutiva.  
  25 Estrategicamente identificamos cinco componentes essenciais  

     -> (  25-  28): 8.3                    
  26 para fazer chegar a nossa intervencao: acesso, adolescentes  

  27 e jovens, VIH -Sida, Aborto e o Adocacy. E no ambito destas  
  28 componentes que intervimos para alcancar os nosso  

  29 objectivos, promovendo informacoes claras sobre os direitos  

     -> (  29-  58): 8.3.2                  
       -> (  29-  40): 8.2                    

  30 a escolha livre e planeada que tem a mulher/familia, do  
  31 metodo do planeamento familiar e ainda sobre quando e  

  32 quantos filhos deve ter, sobre servicos adequados as  
  33 populacoes nao suficientemente atendidas, aos pobres e  

  34 jovens, em particular no que concerne a fecundidade  
  35 (incluindo os problemas de infertilidade), a educacao  

  36 sexual, a saude sexual e reprodutiva e a prevencao das  

  37 infeccoes sexualmente transmissiveis (IST) e do VIH/SIDA,  
  38 em conformidade com as normas, orientacoes e objectivos  

  39 estabelecidos pela Organizacao Mundial da Saude e pela  
  40 Federacao Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF). 

     -> (  40-  52): 8.3                    
  41 Alias os problemas de saude sexual reprodutiva e as  

     -> (  41-  45): 8.2                    
  42 actividades preventivas das doencas sexualmente  

  43 transmissiveis preenchem boa parte do programa comemorativo  

  44 da Verdefam... Para comemorar mais este aniversario da  
  45 Verdefam, nos identificamos um conjunto de actividades, que  

  46 designamos por semana de saude sexual reprodutiva, iniciada  
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  47 no dia 19, sabado. Iniciou-se com uma tenda montada no  
     -> (  47-  64): 8.10                   

  48 Plato, para o aconselhamento e despistagem voluntaria do  
  49 HIV. Somos umas das unicas associacoes que tem um protocolo  

  50 assinado com o Ministerio de Saude e que podera fazer o  
     -> (  50-  52): 7.9.1                  

  51 teste rapido do HIV-Sida e encaminhados os resultados para  

  52 as estruturas de saude. Como forma de fazer chegar a  
  53 mensagem fizemos a apresentacao de um sketch com jovens  

  54 visando a prevencao das IST e a promocao do preservativo  
     -> (  54-  55): 8.2                    

  55 feminino. As nossas actividades comemorativas culminarao  
     -> (  55-  63): 8.3                    

  56 com um encontro no dias 24 e uma Conferencia no dia 25,  
  57 sexta-feira, durante a qual serao abordados temas como,  

  58 "Objectivos do Desenvolvimento do Milenio e a Saude Sexual  

  59 Reprodutiva" e "Cancro no Feminino: prevencao e  
  60 tratamento". Mas antes disso, na quinta-feira havera um  

  61 workshop dirigido sobretudo aos homens desportistas, onde  
  62 teremos a oportunidade de apresentar o tema "Problemas da  

  63 saude sexual no masculino: o tratamento e a prevencao". 
  64 A Verdefam e ate certa medida uma ONG diferente das suas  

     -> (  64-  89): 8.5                    
  65 congeneres, porque a area da sua actuacao abrange os dois  

     -> (  65-  72): 8.5.2                  

  66 generos: homem e mulher. E isso? Creio que nao existem  
  67 grandes diferencas entre aquilo que e o objectivo ultimo da  

  68 Verdefam e os da Morabi e da OMCV. Todas as nossas  
  69 organizacoes trabalham em prol do desenvolvimento de uma  

  70 melhor qualidade de vida das mulheres e dos homens cabo- 
  71 verdianos, mas cada um com a sua especificidade propria. A  

  72 VerdeFam e a unica ONG em Cabo Verde, cujo objecto e  
     -> (  72- 103): 8.4                    

  73 precisamente trabalhar para a proteccao da familia, na  

     -> (  73-  79): 8.2                    
  74 vertente da saude sexual e reprodutiva, das infeccoes  

  75 sexualmente transmissiveis, enquanto direito humano  
  76 fundamental, na procura do equilibrio entre as populacoes  

  77 do mundo e de Cabo Verde em particular. Temos a familia  
  78 como celula basica da nossa actuacao. Os direitos das  

     -> (  78-  81): 8.6                    
  79 familias, de facilitar-lhes o acesso a informacao, educacao  

  80 e a servicos de saude sexual e reprodutiva, tanto mediante  

  81 a prestacao directa atraves dos Centros da Verdefam,  
  82 Cinsaude, quer encaminhando as estruturas hospitalares, sem  

     -> (  82-  89): 8.10                   
  83 levar em conta a idade, o sexo, o estado civil, a  

  84 capacidade financeira e a orientacao sexual, constituem o  
  85 campo da nossa actuacao. De todo o modo, nao ficamos por  

  86 ai, porque quando estamos a contribuir para que as familias  
  87 decidam sobre o numero do seu agregado familiar, estamos  

  88 tambem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida  

  89 das familias cabo-verdianas. Complementamos as actividades  
     -> (  89-  96): 8.9                    

  90 do sector publico. Veja que temos neste momento a nivel de  
  91 Cabo Verde sete centros de prestacao de servicos a  

  92 trabalharem em permanencia com equipas constituidas por  
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  93 medicos, enfermeiras e animadores sociais que prestam nao  

  94 so servicos nos centros, como se deslocam as comunidades,  
  95 no sentido de promoverem junto das familias uma melhor  

  96 qualidade de saude. Para complementar os centros de  
     -> (  96-  99): 8.10                   

  97 prestacao de servicos, temos tres clinicas moveis, que sao  
  98 viaturas devidamente equipadas e que se descolam as  

  99 comunidades para prestar servico a nivel da saude. Se  

 100 quisermos, ainda, ir mais longe na nossa actuacao diriamos  
     -> ( 100- 101): 8.2                    

 101 que estamos a promover empoderamento da mulher cabo- 
 102 verdiana. A Verdefam prestava servicos de saude aos homens,  

     -> ( 102- 109): 8.5.2                  
 103 nomeadamente na area da Urologia. Porque e que esse servico  

 104 deixou de existir? Como ve os nossos centros nao sao  
     -> ( 104- 134): 8.5                    

 105 direccionados unicamente as mulheres. Neste momento, nao  

 106 temos especialistas voltados especificamente para esta  
 107 area, nao e pela nossa vontade; mas sim, por escassez de  

 108 especialistas nesta area e disponivel para trabalhar  
 109 connosco. E um dos nossos desafios, reforcar os nossos  

 110 centros com urologistas brevemente. Portanto, nao foi a  
     -> ( 110- 111): 8.15                   

 111 falta de procura que levou ao encerramento deste servico?  
 112 Nao foi a falta de procura, antes pelo contrario, os homens  

     -> ( 112- 118): 8.5.2                  

 113 tambem se dirigem aos nossos centros. Como sabe a Verdefam  
     -> ( 113- 115): 8.9                    

 114 atraves de um protocolo assinado com o ministerio de Saude,  
 115 tem a responsabilidade de distribuir preservativos e a  

 116 maioria das pessoas que procuram sao os homens. Em todos os  
 117 Centros temos preservativos disponiveis para todos aqueles  

 118 que queiram utiliza-los. De todo o modo, devo dizer que  
 119 estamos a fazer uma grande campanha de promocao de  

     -> ( 119- 123): 8.3                    

 120 preservativos femininos, que sao ainda pouco utilizados,  
 121 dando assim oportunidade de escolha a ambos os sexos,  

 122 precisamente como meios de prevencao das infeccoes, IST,  
 123 com destaque para o VHI. A Verdefam tem um servico  

 124 direccionado a jovens profissionais do sexo. Como tem sido  
     -> ( 124- 132): 8.5.2                  

 125 a procura? Veja, um dos nossos principios e a nao  
 126 discriminacao. Este grupo e um grupo de risco. Sendo um  

 127 grupo de risco e considerando a nossa actuacao nao  

 128 poderiamos deixar de dar uma atencao especial. Certamente  
 129 sera um dos grupos mais vulneraveis ao VIH-Sida. Concebemos  

 130 e estamos a executar um projecto especifico para os  
     -> ( 130- 139): 8.13                   

 131 profissionais do sexo ou trabalhadores de sexo, os TS e  
 132 para os usuarios de droga. Temos tido sucesso com esse  

 133 programa; trabalhamos com mulheres e homens. Uma equipa  
 134 constituida por uma psicologa, uma medica e uma enfermeira  

 135 deslocam-se a determinadas zonas da cidade, para prestarem  

     -> ( 135- 149): 8.10                   
 136 a estas pessoas todo o apoio necessario, informacoes,  

 137 assistencia, etc., e quando necessarios sao encaminhados  
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 138 para os centros da Verdefam para tratamento. Trata-se de um  
 139 trabalho que exige muita e muita confidencialidade e e por  

     -> ( 139- 141): 8.14                   
 140 isso que optamos por deslocar em determinadas horas e as  

 141 zonas supostamente mais frequentadas. Numa primeira fase  
 142 tivemos um trabalho mais dificil que foi a identificacao.  

 143 Para garantirmos uma melhor qualidade no nosso trabalho,  

     -> ( 143- 149): 8.10                   
 144 encontra-se em fase bastante adiantada a elaboracao da  

 145 cartografia dos TS, em parceria com a Morabi, no sentido de  
     -> ( 145- 150): 8.9                    

 146 sabermos quais sao as zonas de facto mais frequentadas,  
 147 para podermos ir ao encontro desta problematica. E uma  

 148 actividade que existe e nos nao podemos ignora-la em Cabo  
 149 Verde. Quais sao os grandes desafios da Verdefam para os  

 150 proximos tempos? Um dos nossos objectivos actuais e tornar  

     -> ( 150- 176): 8.15                   
 151 a Verdefam membro de pleno direito da Federacao  

     -> ( 151- 162): 8.15                   
       -> ( 151- 161): 8.9                    

 152 Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF), a maior  
 153 ONG Internacional nesta materia e a maior parceira  

 154 internacional da VerdeFam; um segundo desafio e consolidar  
 155 todas as actividades que ja prestamos nas diversas ilhas ou  

 156 municipios de Cabo Verde e alargar a nossa accao sobretudo  

 157 para as ilhas de forte pendor turistico; um terceiro  
 158 desafio e a sustentabilidade da Verdefam, atraves do  

 159 reforco dos servicos prestados atraves das Clinicas. Por  
 160 ultimo e nao por ser menos importante, e o reforco do  

 161 servico de voluntariado no ambito das prestacoes dos  
 162 cuidados de saude as camadas mais desfavorecidas. 

 163 Que mensagem deixaria as mulheres cabo-verdianas, no ambito  
 164 do dia 8 e do 27 de Marco? Dia 8 de Marco, dia  

 165 internacional da mulher, dia 27 de Marco, dia da mulher  

 166 cabo-verdiana e dia 25 de Marco, XVI aniversario da  
 167 Verdefam. Dois apelos: primeiro, as mulheres ja mostraram  

     -> ( 167- 176): 8.14                   
 168 que sao capazes de ultrapassarem obstaculos, das mais  

 169 dificeis, quando unidas, logo, unamos todas contra a  
 170 violencia domestica; um segundo, unamos e lutemos pelo  

 171 "empowerment", das mulheres de Cabo Verde. Estou convencida  
 172 de que se conseguirmos vencer a batalha do "empowerment",  

 173 das mulheres, minimizando a dependencia economica,  

 174 seguramente ultrapassaremos a problematica da violencia no  
 175 seio das familias. Mas, os homens sao os principais  

 176 colaboradores nesta luta. 
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ONG006.atx 

   1 Entrevista tecnica VERDEFAM - BLOCO A - LEGITIMACAO DA  
   2 ENTREVISTA. BLOCO B - REPRESENTACAO SOCIAL DA MULHER CABO- 

   3 VERDIANA. P.: Gostava de ouvir a sua opiniao sobre valor  
   4 social que a mulher tem em Cabo Verde? P.: Agora que me  

   5 toca na educacao como um factor de empoderamento, pode me  
   6 falar da sua percepcao sobre a educacao da mulher em Cabo  

   7 Verde, a formal e a informal? R.: A accao de VerdeFam e  

   8 essencialmente de formacao, capacitacao e de  
   9 sensibilizacao. Realizamos palestras, workshops, Feiras,  

  10 exposicoes, filmes e outros. Distribuimos desdobraveis,  
  11 brochuras, cartazes informativos. Atraves de parcerias com  

  12 instituicoes publicas, organizacoes internacionais com as  
  13 Nacoes Unidas tem realizado sessoes de formacao em todas as  

  14 ilhas do pais,, escolas secundarias, universidades, grupos  
  15 de riscos, inclusive funcionarios de sexo em materia do  

  16 VIH/IST, planeamento familiar e outras dimensoes de saude  

  17 nomeadamente o cancer do colo do utero e da mama. Trabalho  
  18 que tem sido possivel gracas a cerca de 300 voluntarios que  

  19 trabalham com a VerdFam. P.: Se tivesse que descrever a  
  20 instituicao que dirige enquanto promotora da educacao para  

  21 insercao socio-economica e cultural da mulher, o que diria?  
  22 R.: Trabalhamos para o bem-estar da familia, atraves da  

     -> (  22-  23): 8.1                    
  23 promocao da informacao, mudanca de comportamentos e  

     -> (  23-  40): 8.10                   

  24 servicos de Saude sexual e Reprodutiva de qualidade para  
  25 adolescentes/jovens, mulheres e homens, em parceria com  

  26 outras instituicoes, no estrito respeito pelos Planeamento  
  27 Familiar Consulta Pre e Pos natal Consulta de Ginecologia  

  28 Consulta, de clinica geral Exames complementares de  
  29 diagnostico, Citologia, Colposcopia, Ecografia Obstetrica  

  30 Pelvica, Transvaginal Rins Mama, Biopsia IEC Informacao,  
  31 Educacao e Comunicacao Teste HIV-Sida do dia seguinte Teste  

  32 Gravidez Aconselhamento e Orientacao sobre   de Pilula   

  33 Distribuicao de preservativos direitos Humanos. Atraves da  
  34 realizacao dos objectivos da associacao, o empoderamento da  

  35 mulher faz-se atraves da dotacao de competencias que lhe  
  36 permite fazer as melhores escolas quanto ao numero de  

  37 filhos, o momento de ter filhos, a prevencao contra doencas  
  38 sexualmente transmissiveis, a etica e valorizacao do seu  

  39 corpo. Partimos da ideia que sem saude nao e possivel a  
  40 realizacao humana. Oferecemos formacao, rastreios do cancro  

  41 do ?tero e da mama. P.: No cumprimento dos objectivos  da  

  42 Verdefam pode me falar  dos objectivos da instituicao.  
  43 Quais os que tem sido melhor conseguidos e os menos  

  44 conseguidos? R.: A VerdeFam trabalha e idealiza uma  
     -> (  44-  55): 8.1                    

  45 sociedade no qual os homens, mulheres e jovens com controlo  
  46 sobre o seu corpo e seus destinos. Um mundo onde todos sao  

  47 livres de escolher e decidir para o planeamento familiar,  
  48 escolha do seu metodo contraceptivo, viver a sua  

  49 sexualidade com responsabilidade e de forma saudavel sem  

  50 medo de gravidez indesejada e infeccoes sexualmente  
  51 transmissiveis, incluindo o HIV. E uma ONG, que trabalha  

  52 para o bem-estar da familia, atraves da promocao da  
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  53 informacao, mudanca de comportamentos e servicos de SSR de  
  54 qualidade para adolescentes/jovens, mulheres e homens, em  

  55 parceria com outras instituicoes. Os adolescentes e jovens,  
     -> (  55-  57): 8.5                    

  56 vem ocupando um lugar de muita relevancia no contexto das  
  57 grandes inquietacoes que assolam toda a comunidade no  

  58 mundo, tanto no campo de educacao quanto na saude, e sao  

  59 esses problemas que determinam os objectivos da VerdFam.  
     -> (  59-  61): 8.2                    

  60 Entao temos conseguido trabalhar no sentido de combater  a  
  61 gravidez precoce, o aborto, as IST?s HIV/SIDA. Neste  

  62 ambito, vendo as necessidades dos alunos em ter maior  
     -> (  62-  96): 8.10                   

  63 conhecimento em materia da Saude Sexual e reprodutiva,  
  64 temos realizado feiras de informacao  nas Escolas  

  65 Secundarias e as ultimas foram em duas escolas secundarias  

  66 da praia, ESCOLA SECUNDARIA CONEGO JACINTO na Varzea e  
  67 ESCOLA SECUNDARIA PEDRO GOMES na Achada Santo Antonio.  

  68 Nestas duas feiras foram atingidas cerca de trezentos e  
  69 vinte e oito alunos com informacoes sobre os metodos  

  70 contraceptivos demonstrando as suas vantagens, fizemos  
  71 demonstracao do uso correto do preservativo masculino e  

  72 feminino, fez-se distribuicao de panfletos referentes aos  
  73 temas abordados. O nosso objectivo e estrategia tem sido de  

  74 conseguir chegar aos jovens atraves das Escola Secundarias.  

  75 Por exemplo, no dia 25 de Outubro de 2014 realizou-se uma  
  76 oficina sobre a Saude Sexual e Reprodutiva no CIN Saude da  

  77 Varzea 
  78 A oficina contou com 33 participantes de ambos os sexos e  

  79 foi conduzida pelos enfermeiros Artur, Ivaldino Rocha e  
  80 pela psicologa Natalia Monteiro a secretaria Filomena e  

  81 pelos elementos do MAJ. Nela foi abordada temas com a  
  82 prevencao das IST?S, do HIV promocao da sexualidade  

  83 responsavel e prevencao da reincidencia da gravidez na  

  84 adolescencia. Como o nosso objectivo e chegar aos jovens  
  85 mulheres e homens, na idade de uma vida sexual activa as  

  86 Universidades tem sido o nosso foco tambem. O assunto  
  87 aborto vem sendo um espaco de debate, ainda que haja muita  

  88 polemica sobre a questao, a sua repercussao varia quer na  
  89 defesa ou na criminalizacao, pois sao muitos os argumentos  

  90 usados, na defesa dos direitos humanos das mulheres,  
  91 frisando-se tanto a saude reprodutiva quanto direitos  

  92 sexuais. No dia 31 de Outubro A VerdeFam Cabo Verde  

  93 realizou uma sessao de reflexao sobre o aborto com  
  94 estudantes da UNICV - Praia em que participaram cerca de 90  

  95 pessoas entre alunos e docentes, na maioria do sexo  
  96 feminino com idade compreendida entre os 18/45 anos.  

     -> (  96- 101): 8.2                    
  97 Falando dos objectivos ainda nao conseguidos. Destacamos a  

  98 problematica do aborto. O aborto nao e um metodo de  
  99 planeamento familiar. O indice do aborto ainda e  

 100 preocupante em Cabo Verde. Fizemos um estudo sobre esta  

 101 problematica e os resultados sao preocupantes. Segundo o  
 102 nosso estudo que teve como primeiras preocupacoes perceber  

     -> ( 102- 124): 8.8                    
 103 qual a dimensao, a envergadura do fenomeno e as suas  

 104 dimensoes sociologicas e antropologicas, concluiu-se que  
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 105 registam-se cerca de 7.500 casos por ano de interrupcao de  

 106 gravidez feitos de forma insegura em Cabo Verde. O aborto  
 107 seguro nas estruturas de saude foi legalizado em Cabo Verde  

 108 desde 1997, atraves da Lei sobre a Interrupcao Voluntaria  
 109 da Gravidez - IVG (Lei No 7/87 de 14 de Fevereiro), mas ha  

 110 factores relacionados com dificuldades de acesso fisico,  
 111 economico e cultural que constituem obstaculos a sua  

 112 efectiva implementacao. Embora ate agora nao existiam dados  

 113 fiaveis sobre o aborto clandestino, sabe-se que ele e  
 114 praticado, constituindo ainda uma ameaca a saude da mulher.  

 115 Calcula-se que o volume e a proporcao do aborto oficioso e  
 116 muito maior do que se imagina. Calculamos que, embora os  

 117 dados sejam dificeis recolher, realmente sete vezes mais  
 118 mulheres fazem aborto de forma caseira, insegura e com  

 119 riscos para a saude do que mulheres que vao aos servicos  
 120 publicos do hospital. O que parece ser mais preocupante no  

 121 estudo e que com muita frequencia as mulheres, na sua  

 122 maioria jovens que podem recorrer ao servico publico nao o  
 123 fazem por causa da violencia adicional hospitalar. Ainda ha  

 124 o problema da imprecisao de alguns dados dada a falta de  
 125 registo mais preciso sobre os casos de mulheres que vao ao  

     -> ( 125- 152): 8.3.2                  
 126 hospital em busca da corretagem, bem como as dificuldades  

 127 de acesso ao numero de pessoas que fazem aborto e que nao  
 128 precisam depois recorrer a servicos hospitalares. De  

 129 qualquer das formas podemos perceber que o aborto oficioso  

 130 e um grave problema de saude publica que se relaciona com  
 131 dimensoes culturais da sociedade cabo-verdiana e que deve  

 132 ser encarado de uma forma muito reflectida e conjuntamente.  
 133 Acredita-se que se o atendimento hospitalar apos o uso de  

 134 citotec (medicamento para tratamento de ulcera usado para  
 135 abortar) fosse mais acolhedor e houvesse um servico social  

 136 e psicologico de acolhimento a mulher, poder-se-ia evitar  
 137 um impacto mais danoso da pratica do aborto sobre a saude  

 138 da mulher, bem como a recorrencia seguinte a ciclos  

 139 abortivos. Um outro objectivo ainda a ser conseguido tem a  
     -> ( 139- 145): 8.2                    

 140 ver com a gravidez precoce, na adolescencia: Os resultados  
 141 das accoes conjuntas das associacoes e do Governo, em  

 142 materia de SSR, tem sido positivas. Dados sobre a materia  
 143 indicam que 16,7 por cento dos cabo-verdianos nao usam  

 144 qualquer metodo de planeamento familiar, enquanto a  
 145 prevalencia contraceptiva entre as mulheres nas zonas  

 146 rurais aumentou de 30 para 49.3 por cento, Contudo. Os  

 147 jovens na faixa etaria dos 15-19 anos sao os que menos  
 148 recorrem a metodos contraceptivos, o que tem contribuido  

 149 para o aumento da gravidez na adolescencia que passou de 11  
 150 por cento em 1988 para 19 por cento em 2005. Outra lacuna  

 151 tem a ver com as assimetrias regionais de atendimento e  
 152 intervencao. E o nosso desafio conseguir a reducao das  

     -> ( 152- 159): 8.2                    
 153 grandes assimetrias regionais ainda existentes em termos de  

 154 acesso e disponibilidade dos servicos de SR, bem como a  

 155 melhoria na prestacao dos cuidados, tendo em conta os  
 156 diferentes componentes de SR definidos no Plano de Accao da  

 157 CIPD. Dispomos de centros de saude nalguns concelhos do  
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     -> ( 157- 160): 8.10                   
 158 pais, nomeadamente na Praia, Tarrafal de Santiago e  

 159 Mindelo, onde oferecemos servicos clinicos para jovens,  
 160 homens e mulheres, mas e preciso alargar.   BLOCO B:  

 161 EFICACIA DOS PROGRAMAS EM MATERIA DA EDUCACAO PARA EQUIDADE  
 162 E IGUALDADE DE GENERO. P.: Pode me falar dos programas de  

 163 destaque da Verdefam? R.: A VERDEFAM aposta em actividades  

     -> ( 163- 167): 8.3                    
 164 de promocao da saude sexual e reprodutiva no bairro de  

 165 Achada Grande Frente. Fazemos a despistagem voluntaria de  
 166 VIH-sida e sessoes informativas sobre VIH/sida. A VERDEFAM  

 167 tem sete Centros de Informacao e Servicos de Saude Sexual  
     -> ( 167- 172): 8.10                   

 168 Reprodutiva (CINSAUDE) para atendimento a populacao em  
 169 geral. Os CINSAUDE estao localizados na Praia (Varzea e  

 170 Achada Santo Antonio), no Mindelo, no Tarrafal, na Ribeira  

 171 Grande, no Fogo e no Sal. Oferecemos os seguintes servicos:  
 172 Informacao/Formacao, Aconselhamento, Atendimento individual  

     -> ( 172- 187): 8.3                    
 173 e de grupo em materia de Saude Sexual e Reprodutiva,  

 174 Planeamento Familiar com distribuicao de metodos  
 175 contraceptivos modernos, Testes de Gravidez, Teste rapido  

 176 VIH, Prevencao e Tratamento de algumas IST, Consultas de  
 177 Clinica Geral, Ginecologia, Obstetricia, Psicologia e  

 178 Exames complementares de Ecografia e de colposcop. Temos  

 179 ainda tem ainda uma clinica movel de Saude Reprodutiva, que  
 180 presta servicos gratuitos em algumas comunidades  

 181 identificadas e tratando grupos especificos, nomeadamente  
 182 as profissionais do sexo e usuarios de drogas. Como  

 183 associacao sem fins lucrativos, com reconhecida experiencia  
 184 em Cabo Verde no campo da saude sexual e reprodutiva, temos  

 185 como objectivo promover os direitos da familia cabo- 
 186 verdiana, tendo em vista a sua valorizacao e defesa como  

 187 celula basica da sociedade e o espaco essencial para a  

 188 completa realizacao da pessoa humana, tendo especialmente  
     -> ( 188- 190): 8.1                    

 189 em conta a saude sexual e reprodutiva. Os nossos programas  
 190 sao destinados para o cumprimento desse objectivo. P.: Em  

 191 seu entender, que programas tem sido melhor sucedidos.  
 192 Porque? R.: Conquistas sao muitas bem como muito resta  

 193 muito por fazer. Ao longo da sua existencia tem conseguido  
 194 alcancar os seus objectivos nos dominios da Saude, Educacao  

 195 e Direitos nas areas da Sexualidade e Planeamento Familiar,  

 196 e de acordo com os seus Estatutos, "ajudar as pessoas a  
     -> ( 196- 199): 8.10                   

       -> ( 196- 199): 8.2                    
 197 fazerem escolhas livres e responsaveis na sua vida sexual e  

 198 reprodutiva", gracas ao trabalho dos voluntarios e dos  
 199 parceiros nacionais e internacionais. A VerdeFam recebeu  

 200 uma comunicacao oficial Sr. Director Geral da  (IPPF) - 
     -> ( 200- 224): 8.9                    

 201 Federacao Internacional para o Planeamento Familiar, em  

 202 como fomos acreditados no dia 11 de Maio de 2014, passando  
 203 a ser membro de pleno direito desta Federacao o que  

 204 representa mais um marco historico e que reflecte, com a  
 205 certeza, o dever cumprido expresso pelas inumeras  

 206 realizacoes e conquistas alcancadas desde a sua fundacao em  
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 207 1995. Conquistas que foram possiveis gracas ao trabalho,  

 208 dedicacao e comprometimento de todos os seus membros,  
 209 colaboradores, parceiros nacionais e internacionais. Tambem  

 210 devido aos grandes investimentos a nivel da  
 211 operacionalizacao, manutencao, ampliacao e o compromisso de  

 212 oferecer a seus usuario a prestacao de servicos de  
 213 qualidade em materia de Saude Sexual e Reprodutiva. As  

 214 conquistas alcancadas pela VerdeFam, permitem manifestar a  

 215 certeza de que estamos prontos para enfrentar desafios e  
 216 consolidar o modelo de gestao operacional com foco no  

 217 atendimento, incorporando novas praticas a prestacao de  
 218 servicos aos usuarios em nossas clinicas, aperfeicoando o  

 219 processo de qualificacao e capacitacao das pessoas e  
 220 optimizando a actuacao no monitoramento e gestao de  

 221 projectos, programas, actividades educativas e  
 222 informativas, sempre com o objectivo da melhoria continua  

 223 da nossa actuacao e compromisso com a saude sexual e  

 224 reprodutiva. Com postos clinicos moveis a VerdFam tem  
     -> ( 224- 239): 8.10                   

 225 trabalhado intensamente no programa da VIH/SIDA e Doencas  
 226 sexualmente transmissiveis dando grande atencao aos  

 227 profissionais de sexo. Tem sido uma tarefa dificil, muito  
 228 complexa mas com resultados, sobretudo ao nivel da  

 229 informacao e sensibilizacao. A intervencao passa para a  
 230 formacao de agentes de terreno com competencias para actuar  

 231 junto dos grupos de risco. HIV e uma epidemia concentrada  

 232 com baixa indice e esses grupos merecem uma tencao especial  
 233 evitando-se a lastracao. A ideia e munir os grupos de  

 234 competencias para controlar os riscos associados a  
 235 profissoes de riscos. Um ganho objectivo e o interesse  

 236 crescente da sociedade pelas questoes de SSR que incluem o  
 237 planeamento familiar, a saude materna, o aborto, as  

 238 Infeccoes Sexualmente Transmissiveis, "IST's", VIH,  
 239 prevencao e cuidados. BLOCO C : PERCEPCAO SOBRE ARTICULACAO  

 240 DE POLITICAS PUBLICAS E PRIVADAS NA INSERCAO SOCIO- 

 241 ECONOMICA DA MULHER CABO-VERDIANA. P.: Na sua opiniao, ate  
 242 que ponto sao desejaveis parcerias entre o governo e as  

 243 ONG, inclusive a que dirige, na definicao e implementacao  
 244 dos programas, politicas e accoes que visam a insercao  

 245 socio-economica e cultural da mulher cabo-verdiana, em  
 246 plena igualdade com os homens? R.: Parceiros sao todos  

     -> ( 246- 262): 8.9                    
 247 aqueles que tem como foco a melhoraia da qualidade das  

 248 familias. No cumprimento da nossa missao, conta com  

 249 importantes parceiros estrategicos dentro e fora do pais,  
 250 sendo o IPPF (Federacao Internacional para o Planeamento  

 251 Familiar) o seu principal parceiro externo. A nivel  
 252 nacional, o Ministerio da Saude figura como o seu princial  

 253 parceiro, com o qual trabalha em estreita articulacao.  
 254 Outros organismos como o  CCSSIDA, o ICIEG, as Camaras  

 255 Municipais, as Escolas Secundarias, Universidades,  a  
 256 Plataforma das ONGs, a OMCV, a MORABI, a Cruz Vermelha de  

 257 Cabo Verde,  de entre outras, organizacoes. Para o sucesso  

 258 da sua accao concorrem, igualmente, as relacoes  
 259 internacionais como a UNICEF, a OMS, o UNFPA, a GTZ,a ENDA  

 260 Sante e a Cooperacao Luxemburguesa. D: PERSPECTIVAS  
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 261 FUTURAS. P.: Que perspectivas a OMCV tem para o futuro? R.:  
 262 Sair mais do gabinete e chegar bem mais perto dos jovens 

      
  



Anexo 4 

 

 

879 

OPIN001.atx 

   1 BLOCO I: REPRESENTACOES SOBRE A EDUCACAO E A SITUACAO DA  
     -> (   1-  33): 1.7                    

   2 MULHER CABO-VERDIANA 1. Valor social da mulher em Cabo  
   3 Verde. Gostaria de ouvir a sua opiniao pessoal e de tecnica  

   4 de uma instituicao que trabalha na promocao da igualdade e  
   5 equidade de genero sobre o valor social da mulher cabo- 

   6 verdiana hoje. A mulher tem e sempre teve um valor muito  

     -> (   6-   9): 1.3                    
   7 grande na sociedade cabo-verdiana. A educacao e uma area de  

   8 desenvolvimento que sempre esteve a cargo das mulheres, mas  
   9 tambem em areas importantes da economia e de accao social.  

  10 De relevancia e nem sempre favoravel a mulher diz respeito  
  11 ao trabalho domestico, e algo de que pouco se fala. Mas o  

  12 trabalho que as mulheres fazem no espaco domestico, embora  
  13 nao remunerado e muito importante e de valor incalculavel.  

  14 O papel que representam, dentro das suas casas, e de suma  

  15 importancia para as suas familias. Sendo Cabo Verde um pais  
     -> (  15-  19): 1.6.1                  

  16 de emigracao, tem contribuido para que, muitas mulheres  
  17 assumam a chefia das suas familias. E essas mulheres  

  18 trabalham e lutam para educar os seus filhos e prepara-los  
     -> (  18-  23): 1.3                    

  19 para a vida Temos uma tradicao solidaria em Cabo Verde e a  
  20 mulher sempre foi uma figura central. Na doenca, nas  

  21 actividades funebres, nas festividades como casamento,  

  22 baptizado, santos locais, o contributo da mulher foi  
  23 imprescindivel e valorizado. O papel das mulheres no  

  24 desenvolvimento de Cabo Verde tem sido de extrema  
  25 importancia. Ela tem dado um contributo fundamental antes e  

  26 depois da independencia nacional, e podemos tomar como  
  27 exemplo o trabalho desenvolvido, nessa altura, pelas  

  28 enfermeiras, as professoras durante a luta de libertacao  
  29 nacional e nos primeiros tempos. E esse contributo continua  

  30 crescendo e diversificando ate aos dias de hoje. Podemos  

  31 testemunhar o papel que a mulher tem tido, estando sempre a  
  32 frente a trabalhar para o desenvolvimento. Hoje temos  

  33 mulheres em quase todas as frentes de trabalho. A mulher  
  34 vem ganhando terreno e espaco no mundo laboral em todos os  

     -> (  34-  39): 2.3                    
  35 niveis sociais. Esta ao lado do homem em areas mais  

  36 diversificadas e antes tidas como dominios e territorio do  
  37 masculino. Por outro lado, temos mulheres a frente de  

  38 direccoes, da educacao e de diversas areas em Cabo Verde, a  

  39 prestar um excelente trabalho. O valor que a mulher cabo- 
     -> (  39-  45): 1.7                    

  40 verdiana tem na sociedade nao e uma dadiva mas uma  
  41 conquista que vem fazendo desde a colonizacao ate  

  42 actualidade e uma conquista e nunca uma dadiva. Veja la, e  
  43 ingrato dizer que este papel e de hoje ou que valor social  

  44 da mulher e um fenomeno pos-independencia. Nao. A mulher  
  45 sempre esteve nas principais esferas do desenvolvimento. A  

  46 cultura, a mentalidade cristalizada nas praticas,  

     -> (  46-  59): 1.7.3                  
       -> (  46-  49): 1.3                    

  47 certamente contribui para a fraca valorizacao social da  
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  48 mulher cabo-verdiana, nao e? Digamos, nao com a  
  49 visibilidade merecida. A visibilidade esteve e continua a  

  50 estar a quem, muito aquem, apesar de conquistas enormes, do  
  51 efectivo contributo. A agricultura, por exemplo a mulher,  

  52 esteve em todos os ciclos. Enfim, a mentalidade nao muda de  
     -> (  52-  66): 1.3                    

  53 um momento para outro. Muito ja se fez mas muito trabalho  

  54 tem de ser feito de forma articulada com as ONG, o Governo,  
  55 os partidos politicos e toda a sociedade visando a mudanca  

  56 de mentalidade. Ainda existe uma mentalidade que atrofia  
  57 oportunidades a mulher. Por exemplo, em Cabo Verde ha mais  

  58 mulheres em cargos menos expressivos do que, nos mais  
  59 expressivos. Sera que isso quer dizer que as mulheres nao  

  60 reunem competencias, que elas nao tem ambicoes ou porque  
  61 ainda existe discriminacao? Eu penso que ja melhoramos  

     -> (  61-  67): 1.7.3                  

       -> (  61-  64): 2.3                    
  62 nesse sentido e estamos a avancar cada vez mais. Mas ainda  

  63 temos um longo caminho a percorrer. Ha ainda muito trabalho  
  64 por fazer. Por exemplo, se formos ver a participacao das  

  65 mulheres na vida politica chegamos a conclusao de que ainda  
  66 ha necessidade de maior insercao e visibilidade da mulher  

  67 neste campo. Se nao vejamos: no Governo temos, neste  
  68 momento, cinco Ministras e uma Secretaria de Estado, na  

     -> (  68-  85): 2.3                    

  69 Assembleia Nacional temos 72 deputados, destes, apenas  
  70 somos 13 mulheres eleitas, como Presidente de Camara temos  

  71 uma mulher, e presidentes de Assembleia Municipal sao duas,  
  72 uma na ilha do Maio e outra na cidade da Praia, mesmo como  

  73 eleitas locais, temos 16 por cento. Com esses dados,  
  74 chegamos a conclusao que, de facto, ainda ha um defice na  

  75 participacao da mulher nas areas chaves do pais,  
  76 principalmente na politica. Ainda existe todo este trabalho  

  77 a fazer no sentido das mulheres se aproximarem mais das  

  78 esferas do poder politico, nao apenas no governo onde ja  
  79 podemos falar em paridade, mas ao nivel das autarquias e  

  80 das assembleias.na minha opiniao e o que falta para  
  81 podermos falar em plena valorizacao social da mulher. Ela  

  82 ter espacos em que que possa contribuir na definicao das  
  83 macropoliticas do pais. Ela tem de estar na politica mas em  

  84 sitios elegiveis, lugares de visibilidade e eleicao +ara os  
  85 orgaos decisorios. Esta e a valorizacao no meu entender. 2.  

  86 Educacao da mulher em Cabo Verde: Formal e Informal. Embora  

     -> (  86- 115): 4                      
  87 seja dificil dissociar a educacao de tudo o que ja se falou  

  88 aqui, gostaria de continuar a ouvir a sua percepcao pessoal  
  89 sobre a educacao da mulher em Cabo Verde, quer em contexto  

  90 formal e informal. Sem duvida a educacao e fundamental na  
  91 construcao de valores e atitudes que norteiam as nossas  

  92 accoes, os nossos comportamentos, alias a nossa mentalidade  
  93 e modelada pela educacao que tivemos. A educacao nao apenas  

  94 escolar, mas sobretudo a recebida na familia e pelos  

  95 agentes da comunidade a diversos niveis, portanto a  
  96 educacao informal tem um peso significativo nas relacoes  

  97 humanas. Nos contextos de educacao informal os estereotipos  
  98 e os preconceitos que determinam as relacoes humanas tem  

     -> (  98- 106): 2.5                    
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  99 entrado um nicho privilegiado de sedimentacao e  

 100 multiplicacao. A relacao genero, o autoconceito que a  
     -> ( 100- 122): 1.3                    

 101 mulher tem de si, o conceito que os homens tem da mulher  
 102 resulta da educacao que  tiveram tanto em contextos formais  

 103 como informais. Se retrocedermos um pouco no tempo veremos  
 104 que ate a data da independencia a taxa de analfabetismo em  

 105 Cabo Verde era elevada, com maior incidencia nas mulheres,  

 106 a televisao nao existia, etc, a educacao que cada um tinha  
 107 era recebida na familia, na catequese, na comunidade. A  

 108 quem e confiada a educacao no espaco domestico? Sempre foi  
 109 a mulher como ja foi referido nesta conversa. Valores sobre  

 110 a relacao genero, sobre o papel da mulher na sociedade, as  
     -> ( 110- 126): 2.5                    

 111 suas obrigacoes e direitos, as suas atitudes e  
 112 comportamentos sao em primeira instancia veiculados na  

 113 familia. Assim a mudanca desejada tem de chegar as  

 114 familias, pois a educacao escolar tera uma germinacao mais  
 115 facilitada quando o contexto familiar for favoravel. Olha a  

 116 preocupacao de Amilcar Cabral durante a luta de libertacao  
 117 nacional era a paridade da mulher em todas as esferas do  

 118 desenvolvimento, era da sua inclusao e valorizacao. Assim a  
 119 Independencia trouxe consigo os ideias da igualdade de  

 120 direitos da mulher, explicita na Constituicao da Republica.  
 121 Mas como ja dissemos a mudanca da mentalidade e lenta pelo  

 122 que o trabalho tem sido arduo e com resultados lentos.  

 123 Houve todo um trabalho de alfabetizacao, houve todo um  
 124 trabalho, pos independencia feito a todos os niveis, por  

 125 exemplo pela OMCV no sentido de informar e formar a mulher  
 126 visando a melhoria das suas condicoes de vida. BLOCOS II -  

 127 EFICACIA DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO PARA CIDADANIA  
 128 PROMOVIDOS PELO GOVERNO E PELAS ONG. Que apreciacao faz do  

     -> ( 128- 136): 3.1                    
 129 trabalho feito pelas ONG que actuam na promocao da mulher  

 130 cabo-verdiana? Como eu dizia a pouco os ganhos em materia  

 131 da promocao da mulher cabo-verdiana sao enormes, os  
 132 desafios sao gigantes e muito ainda ha por fazer. As ONG's,  

 133 muito cedo comecaram a ter um papel importante na promocao  
 134 social em Cabo Verde. Muito cedo ganharam a consciencia que  

     -> ( 134- 137): 1.3                    
 135 elas tem capacidades de se organizarem para definir  

 136 estrategias claras e objectivas de forma a inspirar  
 137 confianca aos seus parceiros e estar em condicoes de  

     -> ( 137- 151): 3.1                    

       -> ( 137- 149): 1.10                   
 138 dialogar, de negociar e de participar juntamente com o  

 139 governo nas politicas e accoes que promovem o empoderamento  
 140 e maior enquadramento social da mulher, sem por em causa os  

 141 seus ideais principios e identidade. Esta tomada de  
 142 consciencia torna-se cada vez mais evidente atraves das  

 143 diferentes tentativas de Coordenacao/concertacao e  
 144 concertacao com o Governo e mesmo com a Assembleia Nacional  

 145 se tivermos em conta os inumeros ganhos conseguidos, quer  

 146 ao nivel da legislacao, dos programas mas tambem dos  
 147 resultados ja conseguidos. A educacao, a formacao  

 148 profissional, a participacao da mulher na politica, o seu  
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 149 enquadramento no governo e cargos dirigentes ... sao algumas  
     -> ( 149- 171): 7                      

 150 evidencias relevantes. Falando das ONG comeco a falar em  
     -> ( 150- 208): 3.1                    

       -> ( 150- 170): 7.12.1                 
 151 primeiro lugar da OMCV que como sabe foi na sua origem uma  

 152 organizacao de massa. Esta organizacao comecou o seu  

 153 trabalho num periodo complicado do pais e da mulher. Um  
 154 periodo de enormes fragilidades a nivel do governo, do  

 155 partido que sustentava e da situacao social muito desigual  
 156 mulher em relacao ao homem. Logo apos a independencia foi  

     -> ( 156- 163): 1.3                    
 157 criada a OMCV, como uma antena do PAICV, forca luz e guia  

 158 do Governo, no sentido de promover a cidadania da mulher.  
 159 Em primeiro lugar fez-se o diagnostico da situacao em que  

 160 se encontrava. O analfabetismo, a pobreza e uma precaria  

 161 saude reprodutiva, alta taxa da natalidade, 10 filhos por  
 162 mulher, eram os principais males que afectava a mulher  

 163 nessa epoca e que tinha de ser o centro das atencoes. Era  
 164 preciso impondera-la, era preciso criar condicoes para o  

 165 empoderamento da mulher, maior autonomia, auto-estima e  
 166 liberdade. Apenas a forca de lei era insuficiente. A OMCV  

 167 teve um papel enorme e como organizacao de massa. Actuou na  
 168 alfabetizacao, na proteccao maternal e infantil, na  

 169 educacao sexual e reprodutiva. As conquistas foram enormes.  

 170 Quando a conjuntura ditou que fosse uma ONG, muito trabalho  
 171 estava feito e gracas a outras ONG que surgiram nos anos  

 172 noventa e mais tarde com o mesmo proposito com um destaque  
 173 para a MORABI, A associacao das Mulheres Juristas, A Rede  

 174 das Mulheres Parlamentares, o ICIEG, a VerdFam, podemos  
 175 falar a partir dai num trabalho de articulacao com  

 176 resultados satisfatorios. O Microcredito praticado pelas  
 177 ONG, MORABI e OMCV, tem permitido que muitas mulheres  

 178 ganhem a sua autonomia a partir da implementacao da sua  

 179 propria fonte de rendimento. Considero o programa do  
 180 microcredito e microfinacas como verdadeira estrategia de  

 181 luta contra a pobreza, o desemprego e o empoderamento  
 182 economico e social da mulher. A elevacao do auto-estima e a  

 183 promocao de igualdade de oportunidades, passa pelo ter um  
 184 emprego e ou forma de geracao de rendimentos. Fala-se hoje  

     -> ( 184- 193): 2.8                    
 185 muito em violencia domestica. E um fenomeno que faz parte  

 186 da nossa origem, e estrutural, voce sabe disso. A mulher  

 187 escrava sofreu todas as formas de violencia. Ninguem  
 188 denunciava porque nao existia instancias para o fazer.  

 189 Naturalizou-se pode-se dizer. A propria lei colonial, como  
 190 voce sabe permitia o homem, ou seja o marido bater na  

 191 mulher adultera, ler as suas correspondencias, etc. Isto e  
 192 violencia e nos herdamos isto. Portanto a lei nao tem forca  

 193 sozinha para combater a violencia domestica contra a  
 194 mulher. E preciso um forte investimento na educacao e ai  

 195 entra as ONG e a MORABI e a OMCV, a Associacao das Mulheres  

 196 Juristas, a Rede das Mulheres Parlamentares e o ICIEG  
 197 fizeram uma sinergia muito forte permitindo que hoje haja  

 198 uma lei que pune a violencia domestica, considerando-a  
 199 crime. E sem duvida uma das grandes conquistas. Nos temos  

 200 boas leis que protegem a mulher e a familia, mas o problema  
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 201 e que, muitas vezes, essas nao sao colocadas em pratica. Eu  

 202 acho que Cabo Verde reune boas condicoes  em termos de lei  
 203 para que, de facto, a mulher cumpra o papel que lhe cabe no  

 204 desenvolvimento e, para que haja um equilibrio de genero em  
 205 todos os sectores existentes. Penso que as ONG pela sua  

 206 natureza poderao ser grandes parceiras do Governo, e estao  
 207 sendo, levando a informacao as que mais necessitam e que  

 208 por caminhos gerais nao conseguem acede a lei. Ja tinha  

 209 referido ao impacto dos programas da saude sexual e  
     -> ( 209- 274): 1.10                   

 210 reprodutiva que abrange o planeamento familiar com impactos  
 211 extraordinarios. BLOCO III: ARTICULACAO POLITICAS PUBLICAS  

 212 E PRIVADAS. Que percepcao tem relativamente a relevancia da  
 213 articulacao das politicas publicas e privadas em Cabo Verde  

 214 no dominio social, mais concretamente da promocao a mulher?  
 215 Sim. Fico contente por me abordar esta questao. A relacao  

 216 publico privado nem sempre e facil, tem a sua complexidade  

 217 por razoes diversas. Muitas vezes com jogos de interesse  
 218 que prejudicam a essencia da politica. Apesar de em Cabo  

 219 Verde existir uma tradicao do Djunta Mon, nao nego a  
 220 complexidade, porque temos uma tradicao que nos faz  

 221 acreditar que o Governo e o pai que resolve tudo, alias  
 222 deve resolver. Mas em materia da promocao dos direitos da  

     -> ( 222- 232): 2.3                    
 223 mulher, da igualdade de oportunidades e equidade de  

 224 direitos temos tido um bom exemplo de articulacao de  

 225 politicas publicas e privadas. Posso dizer que gracas ao  
 226 trabalho articulado estamos a conseguir, ja existem alguns  

 227 indicadores animadores e vamos conseguir um maior  
 228 equilibrio de genero em Cabo Verde. Estou certa e confio  

 229 nessa geracao e o amadurecimento das instituicoes no  
 230 sentido de aperfeicoarmos melhor a nossa democracia. As  

 231 sociedades democraticas interpelam uma cidadania universal  
 232 com igualdade de oportunidades. Este e o interesse supremo  

 233 do Estado, dos sucessivos Governos e que a sociedade civil  

 234 organizada, digo as ONG tem tido um papel muito  
 235 significativo e tem aderido a articulacoes muito boas. E  

 236 sempre possivel mais e melhor. Mas eu tenho testemunhado  
 237 boas praticas nesta materia para o desenvolvimento de Cabo  

 238 Verde. Por exemplo, em Marco de 2010 a Embaixadora dos EUA  
 239 homenageou as organizacoes da sociedade civil e do Governo  

 240 pelo contributo articulado em defesa e promocao dos  
 241 direitos das mulheres. A OMCV, MORABI, ICIEG, Laco Branco,  

 242 Associacao Cabo-verdiana das Mulheres Juristas foram as  

 243 organizacoes homenageadas. Um dos grandes problemas que  
 244 afecta a mulher em Cabo Verde e a pobreza. A pobreza e um  

 245 mal estrutural, mas ela tem maior incidencia nas mulheres  
     -> ( 245- 251): 1.6.1                  

 246 chefes de familia, com baixas habilitacoes academicas, sem  
 247 uma formacao profissional, com maior gravidade quanto mais  

 248 extensa e a familia. Neste campo e importante a articulacao  
 249 de politicas publicas e privadas no combate da pobreza. A  

 250 sociedade civil necessitara da macro-politica do Governo,  

 251 mas o Governo necessita das mico-politicas das ONG. O  
 252 objecto muitas vezes e comum e a meta tambem. As abordagens  

 253 diferem-se mas complementam-se. O Governo vocaciona-se para  
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     -> ( 253- 260): 3.5                    
 254 uma abordagem macro-economica e multi-sectorial, as ONG  

 255 priorizam a intervencao a nivel micro. A abordagem do  
 256 Governo exige muitos meios e nem sempre atinge a todos e  

 257 com a justica necessaria, contradizendo-se nos principios  
 258 que moveram a politica, pois em que e dificil, senao  

 259 impossivel, mobilizar cabalmente os meios necessarios para  

 260 atacar os problemas sociais nas diferentes frentes e  
 261 simultaneamente. As ONG, com a sua abordagem micro, acabam  

     -> ( 261- 274): 3.1                    
 262 por ser muito mais eficazes pois sao capazes de preconizar  

 263 a sua intervencao e adaptar-se em funcao dos recursos que  
 264 conseguem mobilizar e de usar uma estrategia mais  

 265 apropriada ao publico-alvo. Mas ha muito por fazer e  
 266 aprender muito a articular e poupar recursos. BLOCO IV:  

 267 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A MULHER CABO-VERDIANA. Que  

 268 perspectivas para o ICIEG. A grande perspectiva e isto ja  
 269 faz parte da conscientizacao da Rede das Mulheres  

 270 Parlamentares, do ICIEG, da MORABI, da OMCV e de outras  
 271 organizacoes que trabalham na promocao dos direitos da  

 272 mulher e maior participacao da mulher na politica. A  
 273 questao da equidade de genero ainda esta muito aquem da  

     -> ( 273- 299): 5.7                    
 274 meta. Aspira-se passos, avancos mais celeres. As mulheres  

 275 cabo-verdianas ainda participam pouco na politica cabo- 

     -> ( 275- 302): 2.3                    
       -> ( 275- 279): 1.6.3                  

 276 verdiana e que a questao de igualdade de genero ainda nao  
 277 atingiu o nivel desejado em Cabo Verde. O nosso objectivo e  

 278 que seja alcancado muito rapidamente a equidade e igualdade  
 279 de genero. As estatisticas que mostram que a igualdade de  

 280 genero ainda nao e realidade em Cabo Verde: 19% de  
     -> ( 280- 289): 1.7.1                  

 281 raparigas ficam gravidas na adolescencia, 42% de criancas  

 282 de 0 a 2 anos de idade ficam aos cuidados exclusivos das  
 283 maes, 45% das familias cabo-verdianas sao sustentadas  

 284 apenas por mulheres, 56% das familias pobres sao chefiadas  
 285 por mulheres e para cada 100 homens jovens desempregados  

 286 existem 200 mulheres jovens sem emprego. As mulheres ganham  
 287 menos do que os homens e, no sector empresarial, elas estao  

 288 maioritariamente no sector informal, cujos negocios tem  
 289 menos possibilidades de crescer devido a limitacao ao  

 290 credito. Na politica a situacao nao e diferente. Por  

     -> ( 290- 302): 1.6.3                  
 291 exemplo: nas listas para as Autarquias 2011 so se registou  

 292 paridade homem/mulher nas posicoes de suplentes. O  
 293 objectivo e aumentar em 40% a percentagem das mulheres nas  

 294 listas para as proximas eleicoes autarquicas. Queremos mais  
 295 mulheres no parlamento. A mulher, no seu dia-a-dia, deve  

 296 reflectir sobre a sua participacao na vida do pais. E que  
 297 esteja disponivel caso seja convidada para ocupar algum  

 298 cargo, porque ha esta tendencia de se exigir muito da  

 299 mulher quando ela e convidada. Nos queremos provar que  
 300 existem muitas mulheres competentes. Por outro lado, o que  

     -> ( 300- 302): 1.3                    
 301 atrapalha um pouco este trabalho e a mentalidade de algumas  

 302 mulheres, que esta preso a muitos tabus. 
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OPIN002.atx 
   1 GFBENEFICIARIAS. A minha opiniao e normal. Sou mulher e  

   2 gosto de ser. A minha vida e normal. Tenho conseguido  
     -> (   2-  21): 1.1                    

   3 realizar as coisas que eu quero. Algumas vezes mais faceis  
   4 e outras vezes nao. Sou mulher, tenho vida, tenho saude,  

     -> (   4-  24): 1.3.2                  

   5 tenho familia e sou feliz. Nao tenho tudo, mas quem tem?  
   6 Contento-me com o que tenho e peco a Deus para me dar saude  

   7 e conseguir trabalhar para mim e os meus filhos, dar-lhes  
   8 escola. Hum ... Dificil falar de mim. Mas acho que vivo bem.  

   9 Sou feliz. Trabalho, tenho saude. Procuro fazer bem. Acho  
  10 que sou muito util na sociedade porque sou mulher embora  

  11 nem sempre a sociedade nos da o valor e o governo apoia  
  12 pouco. Gosto de ser mulher. Se pudesse escolher seria  

  13 mulher. A mulher tem de respeitar a si propria. O respeito  

  14 que o homem tem para mulher depende tambem da forma como a  
  15 mulher se valoriza. Hoje o homem nao pode sustentar a  

  16 mulher porque tem os mesmos direitos... Agora se a gente  
  17 cruzar os bracos, ficar de perna estendida tens de sofrer  

  18 abusos. Eu gosto de ser independente e acho que tenho sido  
  19 util. Sou boa mae, boa filha e boa companheira...e isso que  

  20 eu penso de mim, o resto ,  os outros e que acham. O meu  
  21 balanco e positivo. R5: Nao penso igual a Ivone ...) e nao  

  22 estou de acordo. Eu respeito-me. Mas por ser mulher tudo e  

     -> (  22-  31): 2.3                    
  23 sobretudo foi complicado para mim, por ser mulher. Nao  

  24 basta ter direitos iguais... e preciso mudar mentalidade. Eu  
  25 sou a unica nos meus irmaos sem curso superior. Fui para  

  26 escola, sim, sim, eu fui. Mas nao tive mesmas  
  27 oportunidades. Engravidei-me cedo e ... tudo parou. Tive de  

  28 trabalhar e estudar ficou adiado. Agora estou aqui mas com  
  29 consciencia de lutar todos os dias, de ter a minha  

  30 dignidade mas se eu fosse homem talvez estaria melhor ... com  

  31 mais poder. Normal. A sociedade precisa de homens e  
  32 mulheres e sou mulher. Tenho tido altos e baixos na vida,  

     -> (  32-  42): 1.1                    
  33 mas penso que se fosse homem tambem teria acontecido igual  

  34 ou pior (risos). Sou cidada e preocupo-me em ser boa  
  35 cidada. Trabalho, amo a minha familia, os meus filhos e  

  36 procuro ser independente. Emprego, nao consegui mas vou  
  37 rocando com a vida. Nao ha emprego para homens tambem, Ate  

  38 acho que desenrascamos melhor que os homens. Com uma  

  39 banheira viramos. Bem, nao tenho muito a acrescentar. Nao  
  40 sofro por ser mulher, mas nao recebo favores por ser  

  41 mulher. Tudo o que eu sou lutei por ele, assim como tudo o  
     -> (  41-  48): 1.3.2                  

  42 que me nao tem acontecido bem sou bem responsavel. Cabo  
  43 Verde e um pais em que a mulher e livre (interrompida). Nem  

     -> (  43-  55): 2.3                    
  44 todas as mulheres sao livres. Ninguem e livre quando  

  45 depende do outro, alguem ou quando muitos dependem dela. Eu  

  46 nunca me considerei livre. A ideia que eu tenho, e a minha  
  47 opiniao gente, mulher em Cabo Verde e martir. (alguns  

  48 gestos de desacordo intervem). Igualdade e so conversa.  
  49 Mulher sem emprego nao tem apoio, se sai para trabalhar e  

  50 deixa filho em casa ela e criticada porque abandona os  
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  51 filhos. A maior parte dos trabalhos de dentro de casa e  

  52 feita pela mulher, homens ajudam pouco e querem muito.  
  53 Gostaria de ser homem, acho que tem mais oportunidades. Nem  

  54 sempre quem e de direito demonstra o reconhecimento pelo  
     -> (  54-  67): 1.7                    

  55 valor da mulher, mas nao ha duvidas que ninguem tem coragem  
  56 de ignorar o valor da mulher. A mulher e a peca chave da  

     -> (  56-  64): 1.3.2                  

  57 familia, a mulher e quem educa, a mulher e quem cuida da  
  58 casa, da higiene. A mulher esta presente e e indispensavel  

  59 em tudo. Reconhece. A mulher e chamada para tudo e esta em  
  60 tudo... na familia, na agricultura, no comercio, na educacao,  

  61 na festa, na politica, mulher e base da familia. Familia  
  62 sem homem e normal, mas familia sem mulher e dificil e  

  63 todos nos sabemos disso. Se a familia e a celula basica da  
  64 sociedade, a mulher e a base da sociedade. O que acontece e  

     -> (  64-  68): 2.5                    

  65 que o homem acha-se superior, acha que tem mais forca, tem  
  66 mais recursos e por isso tem mais poder. Em Cabo Verde, os  

  67 homens sempre e que mandaram, tiveram mais oportunidades,  
  68 por isso foram chefes, habituaram-se a isso. Mas a mulher  

  69 sempre teve um papel tao importante e sabem da frase que  
     -> (  69-  93): 1.7                    

  70 diz que atras de um grande homem esta uma grande mulher...  
  71 pois e, isto quer dizer que sempre se reconheceu o valor da  

  72 mulher na sociedade. Agora, com a independencia, comecou-se  

  73 a defender que a mulher nao deve ficar atras do homem mas  
  74 ao seu lado...e concordo. Todos sao importantes e todos tem  

  75 valor na sociedade. Hoje ha mais espacos para mulher e ela  
  76 tem oportunidade de dar mais contributo para alem da que da  

  77 na educacao dos filhos e trabalhos domesticos. 
  78 R3: Sim ha reconhecimento do valor da mulher. Mas e um  

  79 reconhecimento que deve ser mudado, sobretudo em relacao a  
  80 mulher chefe-de-familia. E preciso que os politicos e o  

     -> (  80-  87): 1.3.2                  

  81 governo vejam que a mulher chefe-de-familia ela precisa de  
  82 mais apoios para educar os filhos com mais dignidade. Mas  

  83 nao sao sensiveis sempre. Se precisas de uma maozinha para  
  84 levar a vida ninguem te reconhece, es ignorada e ate mal  

  85 tratada. O trabalho domestico de educacao dos filhos nao e  
  86 reconhecido em Cabo Verde como um trabalho de valor e e da  

  87 responsabilidade da mulher. Isto faz com que a pobreza seja  
  88 cada vez mais grave na mulher que nao tem recompensa por  

  89 esta tarefa ... ela tem de sair para rua para fazer outro  

  90 trabalho, mas se nao tem estudos nao consegue um emprego e  
  91 trabalhar por conta propria exige capital. Mas, (e  

  92 interrompida). Valor a mulher tem e sempre teve. A  
  93 sociedade sempre deu valor a mulher, mas nao devemos  

  94 esquecer que a nossa sociedade e machista. Mesmo que o  
     -> (  94- 101): 2.5                    

  95 contributo da mulher seja importante ...ela tem outros  
  96 problemas. Fica muitas horas em casa cuidando da casa, dos  

  97 filhos e da familia toda. Isto faz com que ela tenha pouco  

  98 tempo para fazer outras coisas que lhe da poder como estar  
  99 na politica, ocupar empregos que lhe da mais dinheiro,  

 100 ocupar-se da arte, do desporto. A sociedade esta a mudar  
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     -> ( 100- 109): 1.3.2                  
 101 mas ainda e preciso nos as mulheres educar os nossos filhos  

     -> ( 101- 105): 4                      
 102 para partilha das tarefas em casa, na educacao dos filhos e  

 103 para mais igualdade de homens e mulheres quer em casa como  
 104 na rua. E a forma de reconhecimento social que falta a  

     -> ( 104- 129): 1.7                    

 105 mulher cabo-verdiana. O que eu penso todas ja falaram. A  
 106 sociedade sem mulher nao existe. Uma casa sem mulher e  

 107 rainha sem coroa ... assim dizem (risos) e eu estou de  
 108 acordo. Em termos de contribuir eu acho que o contributo da  

 109 mulher e muito mesmo. A mulher trabalha em casa e fora de  
 110 casa. A mulher nunca fica parada...ela esta sempre a  

 111 trabalhar... mulher pobre, rica, estudada, sem estudo, com  
 112 emprego, sem emprego, solteira ou casada. O trabalho que  

 113 ela faz e que tem menos valor porque nao e pago. O trabalho  

 114 domestico e duro e nao e pago (interrompida). (Coro) O  
 115 Trabalho domestico e bem pago... (interrompida). Referia-me  

 116 ao trabalho feito em casa propria. E uma rotina. Todos os  
 117 dias a mesma coisa e nao e pago, alias nao tem um salario.  

 118 O companheiro, marido ou familia e capaz de dizer, ela nao  
 119 trabalha. E ofensivo mas entende-se que significa que nao  

 120 tem salario. Eu mesmo costumo dizer que nao tenho trabalho.  
 121 Portanto a mulher trabalha sim. Mas falando de  

 122 reconhecimento eu digo que toda a gente em Cabo Verde  

 123 reconhece o trabalho da mulher. A situacao da mulher e  
 124 complicada por razoes varias. A maior parte do trabalho que  

 125 ela faz nao tem salario assim ela com na dependencia dos  
 126 pais de filhos. Ja disseram tudo. O valor social da mulher  

 127 e importante e todos sabem. Filhos, maridos, pais,  
 128 politicos e todos sabem deste valor porque nunca ficam sem  

 129 nos nos chamam sempre. Agora o homem nao quer ceder o seu  
 130 lugar a mulher, nao querem paridade. Querem ser superiores  

     -> ( 130- 136): 2.3                    

 131 sempre. Dominar. E so ver as listas para legislativas e  
 132 autarquias. A mulher esta, mas para cumprir as exigencias  

 133 feitas pelas ONG e mesmo governo, que diz que a mulher deve  
 134 ter a sua quota nas listas. Mas estao so para adorno. Na  

 135 verdade estao no fim da lista. Farto-me de rir das minhas  
 136 amigas. Assim nao vale a pena, e exploracao e nao quero. O  

 137 valor que a mulher tem na sociedade cabo-verdiana, muitas  
     -> ( 137- 140): 1.7                    

 138 vezes, eu penso que e da boca para fora. A nossa sociedade  

 139 continua machista. Mas a mulher e que tem de mudar em  
 140 primeiro lugar. R1: Acho que a questao da igualdade de  

 141 genero que se fala hoje e que preciso deixar de ser  
     -> ( 141- 145): 2.3                    

 142 conversa e passar a ser pratica. Mulher e homem tem de se  
     -> ( 142- 144): 1.3.2                  

 143 respeitar mais e as oportunidades devem ser iguais para  
 144 todos sem distincao. Temos de eliminar todas as formas de  

     -> ( 144- 157): 2.5                    

 145 discriminacao. A violencia domestica que intimida a mulher  
     -> ( 145- 161): 2.8                    

 146 e humilha e uma mudanca que se espera. Por exemplo, temos  
 147 uma lei que devia proteger a mulher contra a violencia.  

 148 Mas, e complicado. Muito bem. O meu marido bate-me eu vou  
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 149 denunciar e ele e preso. O que faco? Quem toma conta de  

 150 mim? Quando ele sair de cadeia vamos morar juntos? Eu  
 151 pensaria duas vezes antes de denunciar. Complicado! R2:  

 152 Estou de acordo contigo. Na minha opiniao todo o problema  
 153 existe porque nao ha emprego e por isso existe muita  

 154 pobreza na mulher que nao consegue educar os seus filhos e  
 155 por isso denunciar quem te ajuda a educar os filhos, mesmo  

 156 debaixo da pancada e da humilhacao, o melhor e nao  

 157 denunciar. O Governo falha quando nao cria alternativas  
 158 para a mulher vitima de violencia domestica. A justica  

 159 falha quando nao obriga os homens a sustentar os filhos e  
 160 deixa-los sobre a conta da mulher sozinha (interrompida).  

 161 As vezes o homem nao trabalha, nao e porque nao existe  
     -> ( 161- 175): 1.3                    

 162 trabalho e porque mete em outras coisas e nao pensa que tem  
 163 filhos. A mulher vira-se de tudo para criar filho. Concordo  

 164 apenas em parte com voces. A mulher tem de se valorizar,  

     -> ( 164- 170): 1.3.2                  
 165 dar-se ao respeito e ser responsavel. Hoje tem muitas  

 166 formas para nao ter filho, mas quem tem menos recursos  
 167 enche-se de filhos e depois diz que nao tem apoio e que o  

 168 companheiro nao colabora, nao da nada...nao entendo. Um valor  
 169 que e preciso mudar e a responsabilidade. A mulher precisa  

 170 de mais amor-proprio, ter mais responsabilidade e fazer  
 171 controlo para nao ter mais filhos que pode. Dizem que  

 172 justica nao funciona (pausa) bem nao deve funcionar mas  

 173 tambem nao apresentam queixa. Aceitam natural a ausencia do  
     -> ( 173- 176): 1.3.2                  

 174 pai dos filhos que nao colabora e estao sempre dispostas a  
 175 fazer mais filho. Me desculpem Mas nos tambem precisamos de  

     -> ( 175- 177): 1.3                    
 176 tomar consciencia. Hoje a situacao da mulher e melhor... e e  

 177 mesmo fixe em termos de direitos. Mas ainda tem muita  
 178 violencia baseada no genero. Um exemplo, estudantes  

     -> ( 178- 184): 2.8                    

 179 gravidas nos liceus. So elas sao penalizadas, os rapazes  
 180 podem ter quantos filhos quando estudam e nao sao  

 181 prejudicadas. A participacao da mulher na politica...continua  
 182 a ser mais homem do que mulher. Enquanto a mulher nao  

 183 chegar la do que lei. Lei e importante mas a educacao  
     -> ( 183- 186): 1.3                    

 184 melhor ainda. Sim eu concordo. A grande mudanca e a nivel  
 185 de mentalidade. A mulher e o homem precisam de mudar a  

     -> ( 185- 195): 1.3.2                  

       -> ( 185- 195): 2.3                    
 186 mentalidade. Aceitar a importancia das relacoes baseadas na  

 187 igualdade e equidade. Comeca em casa esta mudanca,  
 188 continua-se na escola e na sociedade. A forma de educar os  

 189 filhos em casa deve ser no sentido de entenderem a que cabo  
 190 Verde so desenvolve quando equidade e a igualdade do homem  

 191 e da mulher passarem a ser realidade.A mulher tem valor na  
 192 sociedade e nao ha ninguem que vem dizer que nao. Ser mais  

 193 pobre nao quer dizer nao ter valor. Sabe, a riqueza de uma  

 194 mulher serve para muita gente...a familia toda e ate  
 195 vizinhos. A mulher aproveita muito bem o que tem para ela e  

     -> ( 195- 216): 1.7                    
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 196 para outros. A mulher e capaz de ficar com fome, vestir mal  
 197 porque tem de sustentar a familia. Mae, tio, tias, avos  

 198 filhos e filhos dos outros. A minha casa tem oito pessoas e  
 199 eu sustento quase todos. O que tenho e para todos. Homem,  

 200 nao. O que ganha e para ele ... as vezes nem da filhos. Ha  
 201 excepcoes, claro. O meu pai de filho nunca tem para nada  

 202 para dar. Entao a mulher nao tem valor? Ela tem... assim quem  

 203 de direito deve ver mais para as mulheres e dar-lhes mais  
 204 chances na vida. Hoje a mulher esta em tudo e faz muito  

 205 bem. Temos mulher ministras, policias, tropas, pilotas  
     -> ( 205- 216): 1.3.2                  

 206 ...coisas que mulher nao fazia antigamente. Significa que  
 207 estamos a desenvolver e a fazer outras coisas que antes nao  

 208 nos deixavam fazer pior que nao acreditavam em nos. A  
 209 mulher hoje nao tem valor apenas em cima da panela, ter  

 210 filhos e cuidar da casa... E um recado. Apesar dos homens  

 211 estarem com melhores posicoes, Presidente dao Republica,  
 212 Primeiro-Ministro e tudo. Eles nao podem viver sem nos. E  

 213 ou nao e? (risos geraO que acho? Ja e hora da mulher  
 214 acreditar mais nela, as mais jovens devem estudar,  

 215 aproveitar as oportunidades, ter menos filhos e nunca serem  
 216 dependentes. O Governo tem de dar mais empregos e mais  

     -> ( 216- 228): 1.9                    
 217 condicoes de vida para as mulheres. Para quem a sua  

 218 profissao e vender na rua, em vez de persegui-las lhes deve  

 219 dar condicoes, pois elas sustentam muitas familias. Tambem  
 220 acho que a mulher deve acreditar mais nela e entrar na  

 221 politica e nao ter medo de ocupar cargos de poder porque  
 222 acha que nao pode. Eu nego muita coisa na organizacao  

     -> ( 222- 227): 1.3.2                  
 223 partidaria da localidade que eu pertenco, porque tenho medo  

 224 de nao dar conta do recado nas duas coisas, porque tenho  
 225 responsabilidade de casa. Muitas mulheres sao como eu.  

 226 Queremos politica mas nao queremos muita responsabilidade e  

 227 vamos logo dizendo, Outra coisa e violencia domestica. A  
 228 mulher tem de tirar complexo e denunciar. Nao e so  

     -> ( 228- 237): 2.8                    
 229 violencia de bater mas a violencia psicologica, por exemplo  

 230 quando o marido companheiro ou pai de filho faz chantagem e  
 231 nao da nada para o sustento dos filhos e de abuso deixar a  

 232 mulher sozinha com responsabilidade. E preciso que as  
 233 mulheres deixem de orgulho e apresentem queixa. Muitas  

 234 vezes as mulheres dizem...eu nao vou baixar a minha pessoa  

 235 ...vou mostrar-lhe que posso com o meu filho. Eu acho que e  
 236 patetice. Outra coisa e a mulher aceitar ser escrava em  

 237 casa. Tem de educar todos os filhos da mesma maneira  
     -> ( 237- 245): 4                      

 238 ajudarem em casa, menina e rapaz, o marido tambem. Parece  
     -> ( 238- 248): 1.3.2                  

 239 facil, mas nao e. Nao e porque continuamos a ser educadas  
 240 para aceitar abusos. A mulher ainda nao pode dizer que  

 241 conseguiu os seus objectivos apesar dos esforcos depois da  

 242 independencia, mas (pausa) nao sei explicar. (interrompe a  
 243 pessoa que fala) Bem, vejo que a mentalidade e a educacao e  

 244 a mudanca que precisamos. Mas nao e so pobres e pessoas com  
 245 poucos estudos. A mudanca deve vir la de cima. Falam,  

 246 falam, discursam na epoca das campanhas, mas a mulher nunca  
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     -> ( 246- 247): 1.6.3                  

 247 esta na lista das camaras municipais. (coro) Estao sim! R1.  
 248 A primeira ONG que me apoiou foi a OMCV, depois fui apoiada  

     -> ( 248- 260): 3.1                    
 249 pela MORABI. Ainda tenho compromisso com a MORABI. Eu ja  

     -> ( 249- 252): 6.4                    
 250 fui beneficiaria da MORABI e da VerdFam. MORABI por duas  

 251 vezes e VerdFam sempre ...nao sei dizer quantas vezes. OMCV e  

 252 que me deu modo de vida. Sinto o seu apoio permanente. Sou  
 253 beneficiaria da OMCV. Eu da VerdFam. Nao me lembro de  

 254 outros. Sou beneficiaria da MORABI no microcredito, mas ja  
     -> ( 254- 261): 6.4                    

 255 tive contactos com muitas outras ONGs. Muitas. Nem sei o  
 256 nome. A MORABI, OMCV, VerdFam, City Habita e (pausa) tinha  

 257 que lembrar os nomes todos. Da MORABI e ja fui da OMCV  
 258 muitas vezes.(continua). Estao sim...mas no fim da lista e  

 259 nem da para ver ou sentir. Porque nao estao na cabeca de  

 260 lista? E preciso perguntar... por isso a mentalidade tem de  
 261 mudar ...esta e a mudanca que eu acho que deve existir para  

 262 podermos falar de igualdade e equidade. A mulher tem de  
     -> ( 262- 264): 1.6.3                  

 263 negar ser apenas mnino de mandado na politica...precisa fazer  
 264 politica. Tambem eu nao percebo a politica contra a  

 265 violencia domestica. Espera ai (pausa) tambem quero  
     -> ( 265- 274): 2.8                    

 266 perguntar sobre a importancia de denunciar a violencia  

 267 domestica feita pelo marido ou companheiro. Faco queixa,  
 268 ele e preso, vai para cadeia, me abandona, nao apanho mais  

 269 e (pausa) fico a minha sorte. Quem sustenta os meus filhos?  
 270 Quem paga renda de casa? O que acho e que devia ter outros  

 271 apoios. Enquanto for assim a violencia vai continuar. E  
 272 isso que acho que deve mudar. Olhar para as mulheres chefes  

 273 de familia e lhes dar trabalho. Eu fui e ainda estou sendo  
     -> ( 273- 289): 7.3.3                  

 274 apoiada pela OMCV. Sempre fui da OMCV. A historia da minha  

 275 vida mistura-se com a historia da OMCV. Antes da OMCV ser  
     -> ( 275- 298): 3.1                    

       -> ( 275- 289): 7                      
 276 ONG. Ainda muito jovem na Achada Grande, o OMCV deu a mim e  

     -> ( 276- 290): 7.5                    
 277 a mais duas militantes todo o apoio para a abertura de um  

 278 jardim- de -infancia em minha casa. Deu-me formacao,  
 279 material basico como mesas e cadeiras, material para os  

 280 meninos e comecei. O jardim ficou conhecido como jardim da  

 281 OMCV, pois todo o apoio de formacao e seguimento foi da  
 282 OMCV. Ai comecou a minha profissao. Fiz formacao no IP de  

 283 monitora de Infancia, tomei micro-credito o ano passado na  
 284 OMCV e tirei o jardim da minha casa. Assim construi o meu  

 285 modo de vida, a minha independencia e sinto-me com muito  
 286 valor na sociedade. Hoje o jardim e meu ...mas represento a  

 287 OMCV na linha localidade e portanto sou beneficiaria de  
 288 muitas formacoes em varias areas. Dizem que sou lider da  

 289 OMCV na Achada Grande. Eu queria continuar a estudar e nao  

 290 tinha recursos. Nao tinha certeza se encontrava bolsa. Fui  
     -> ( 290- 308): 6.3.3                  

       -> ( 290- 298): 6                      
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 291 a MORABI e pedi um micro-credito. Tive toda a orientacao do  
     -> ( 291- 298): 6.8                    

 292 agente de credito, fiz o projecto e tomei uma pequena  
 293 quantia, o micro-credito. Pus um quiosque de vender  

 294 hamburguer, cachorro quente, pizzas, etc. Deu certo, tomei  
 295 mais uma pequena quantia para ampliar o quiosque. Estou  

 296 pagando, tenho lucros e pago o meu curso. Pretendo  

 297 continuar com o quiosque depois de terminar o curso para  
 298 ajudar com o salario.   R3. Eu nunca tomei micro-credito.  

     -> ( 298- 310): 8.8                    
 299 Mas sou beneficiaria da VerdFam. Tive uma gravidez de risco  

     -> ( 299- 310): 3.1                    
       -> ( 299- 310): 8                      

 300 em que eu tinha de estar constantemente na consulta e  
 301 fazendo analises. Posso dizer que sou desempregada e nao  

 302 teria condicoes para pagar as analises particulares e no  

 303 hospital demora muito. Tive as minhas consultas garantidas,  
 304 as analises e apoio da psicologa. Acho que se nao fosse a  

 305 VerdFam eu morreria. Ia todas as tercas-feiras na Varzea e  
 306 eu recebia atendimento medico, medicamento, informacao e  

 307 coragem. Continuo indo ao VerdFam fazer o planeamento  
 308 familiar. Nunca senti discriminada, as consultas sao gratis  

 309 e sempre que preciso tomo pilulas anticoncepcionais e  
 310 camisinhas gratuitas. 

 311 R4: Nunca tive emprego certo. Ja fui empregada domestica,  

     -> ( 311- 343): 3.1                    
 312 trabalhei na agricultura e ja fiz venda de roupas na rua.  

 313 Informaram-me que eu podia ir a MORABI ou a OMCV e pedir um  
     -> ( 313- 324): 7.3.3                  

 314 micro-credito para por um negocio. Me apresentei ao MORABI  
     -> ( 314- 332): 6.3.3                  

 315 e pus o meu problema de ser chefe de familia constituida  
 316 nao so pelos meus filhos mas por outros membros, irmao e  

 317 sobrinhos. Mas o Milagre, posso dizer aconteceu. Fiz parte  

     -> ( 317- 343): 7                      
 318 de um grupo de 8 mulheres do concelho de sao Domingos, que  

 319 foi beneficiada pela OMCV com equipamentos de pastelaria  
 320 para montar uma micro-empresa. Nesta coisa de luta contra a  

 321 pobreza a minha localidade foi apoiada pela OMCV. Eu e  
 322 outras mulheres chefes-de-familia,recebemos formacao para  

 323 trabalhar com as maquinas, formacao na area de pastelaria,  
 324 gestao de pequenos negocios. A nossa formacao teve dois  

 325 momentos. Uma, a primeira em pastelaria de 2 meses e outro  

     -> ( 325- 342): 6.3.3                  
 326 1 mes para gerir negocios. Depois da formacao recebemos um  

 327 micro-credito solidario e montamos o negocio e a minha vida  
 328 mudou. Passei a cuidar da minha familia, educacao saude e  

 329 penso cada dia estava prosperar e fazer economia para  
 330 outras coisas, ate pensava em melhorar a minha casa.  

 331 Ganhei, as pessoas de Moia -Moia ganharam, as outras tres  
 332 mulheres socias da padaria. A pobreza (com aparencia  

 333 triste) estava ficando suavizada, mas nao deu certo Deu  

 334 certo so no inicio. Deixamos de ter dinheiro para pagar o  
 335 credito, MORABI deixou de nos apoiar e ficamos outra vez no  

 336 desemprego e na pobreza. Precisamos de mais ajuda. Sabe a  
 337 gente tem de saber aproveitar. Credito e para pagar. Faz-se  

 338 o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me fez mulher que  
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 339 sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos `Independencia fui  

 340 delegada da OMCV na minha ilha. Na altura OMCV nao era ONG  
 341 era um - se o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me  

 342 fez mulher que sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos  
 343 `Independencia fui delegada da OMCV na minha ilha. Na  

 344 altura OMCV nao era ONG era um organizacao de Massa. Com a  
     -> ( 344- 371): 3.1                    

 345 OMCV eu fiz o 5o ano e recebi muitas formacoes em materia  

 346 de animacao comunitaria, planeamento familiar,  
 347 alfabetizacao de adultos etc. Participei em muitos  

 348 encontros no pais e fora. Convivi com muita gente e abri os  
 349 meus olhos para o mundo sobre muita coisa, direitos da  

 350 mulher. Mais tarde fiquei no desemprego, fui indemnizada e  
     -> ( 350- 363): 6.3.3                  

 351 usei a indemnizacao para fazer uma casinha. Sou chefe de  
 352 familia e a minha luta tem de ser mais ardua. Conheci o  

 353 programa de Micro-credito da MORABI e fiz um emprestimo  

 354 para montar um negocio em pastelaria. E deste negocio que  
 355 eu vivo, sustento a casa e vou melhorando a casa que eu  

 356 construi com a indemnizacao. Sempre paguei as prestacoes.  
 357 Nao tenho avancado mais porque a minha saude faz-me dar  

 358 passos curtos. Acredito que as ONG tem feito muito, mas as  
 359 mulheres tem de estar em condicoes de aproveitar. As que  

 360 mais precisam geralmente precisam de muito mais apoio na  
 361 educacao e formacao do que dinheiro. Sou membro de uma  

 362 associacao comunitaria. Na minha localidade temos muitos  

 363 apoios das ONG. A MORABI, a OMCV, VerdFam e outras. Tenho  
 364 recebido muitas formacoes, tenho ido a muitos encontros,  

     -> ( 364- 370): 1.2.3                  
 365 palestras sobre cancro da mama, violencia domestica,  

 366 animacao comunitaria, empreendedorismo, artes domesticas.  
 367 Hoje conheco os meus direitos, sei onde me dirigir quando  

 368 preciso, tenho informacoes que me permite dar uma educacao  
 369 melhor aos meus filhos, homens e mulheres. Sei orientar  

 370 melhor as outras mulheres e homens da minha localidade  

 371 sobre o que podem fazer para terem uma ocupacao que da  
     -> ( 371- 377): 6.3.3                  

 372 rendimento, sobre a violencia... Tambem tenho familia e ja  
 373 tive micro-credito e pus a minha taberna. Assim, nao tenho  

 374 ficar a espera da chuva e das FAIMO. Todos os meus filhos  
 375 estao na escola, tenho melhorado a minha casa e sei como  

 376 abrir olhos aos meus filhos que ja sao como eu fui educada.  
 377 Estao mais preparadas para enfrentar a vida. Hoje o homem  

     -> ( 377- 382): 2.5                    

 378 respeita mais a mulher porque as ONG vao nas comunidades e  
 379 falam com homens e mulheres sobre genero. Hoje os homens  

 380 comecaram a ver que nao ha desenvolvimento so com homem. E  
 381 preciso homem e mulher juntos e tambem que as ONG nao andam  

 382 a por na cabeca das mulheres ideias contra homens. AS ONG  
 383 tem contribuido para suavizar a violencia domestica. Eu nao  

     -> ( 383- 390): 7                      
 384 tive tanta sorte. Ate fico com vergonha. Tomei um credito  

 385 na OMCV e pus uma taberna. Mas eu nao tinha tempo para  

 386 tomar conta porque sou monitora de infancia e fui para  
 387 falencia. Nao paguei as prestacoes na hora e ja  nao  

 388 quiseram apoiar-me mais Acho que nao levo jeito para  
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 389 negocio. Estou a fazer a minha formacao em Educadora de  
 390 Infancia e penso por um jardim meu. Penso fazer um projecto  

 391 e pedir emprestimo a MORABI (pausa com um sorriso) nao sei  
     -> ( 391- 410): 3.1                    

 392 se a OMCV me da e ouvi dizer que a MORABI vai querer saber  
     -> ( 392- 396): 6.3.3                  

       -> ( 392- 396): 7.3.3                  

 393 se ja tive outros emprestimos. Quero abrir um jardim meu e  
 394 gostaria de ser apoia por uma ONG, pois o banco pede-me  

 395 fiador e o meu salario e baixo. E dificil o j Mas tenho e  
 396 tenho sempre outros apoios das ONGs em materia de formacao  

 397 e informacao, consultas, testes de sangue de diabetes,  
 398 SIDA, planeamento familiar. As ONG tem mudado a vida das  

 399 mulheres mais pobres em Cabo Verde. Vao a comunidade e  
 400 estao la para quando precisares. Foi a OMCV que me chamou  

     -> ( 400- 402): 7                      

 401 para jardim-de-infancia. Eu procuro Verdfam sempre que eu  
     -> ( 401- 404): 8                      

 402 preciso porque e mais acessivel que o Centro de Saude. E  
 403 mais barato e mias rapido. E no Verdfam que faco o meu  

 404 controlo e consultas. Ja fui empregada domestica. Mas isto  
 405 foi antes de ter filho. A partir de momento qua nasceu a  

 406 minha filha deixei de poder trabalhar Tentei mas vivia uma  
 407 injuria por nao ter com quem deixar a minha filha. Comecei  

 408 a vender peixe na minha localidade. So comecou a dar certo  

 409 quando consegui expandir gracas a formacao e caixa termica  
 410 que a MORABI nos deu para pagar aos poucos. Hoje tenho a  

     -> ( 410- 418): 1.2.3                  
 411 minha mesa no mercado, recebi formacao com outras  

 412 vendedeiras do mercado. Aprendi muita coisa que nao sabia e  
 413 tenho certeza que vou ter mais cuidado. Aprendemos em  

     -> ( 413- 450): 3.1                    
 414 primeiro lugar a valorizarmos como pessoa, a cuidar da  

 415 nossa saude, a vestirmos bem no posto de trabalho, questoes  

 416 de higiene, boas maneiras no atendimento e como gerir o  
 417 negocio para lucro e sucesso. O que achei mais importante e  

 418 a orientacao para uma conta poupanca. Na minha opiniao o  
 419 que as ONG faz para as mulheres nenhum partido, nenhuma  

 420 camara e nenhum, Governo tem feito.  .  Acho que as ONG tem  
 421 ajudado muito. O papel das ONG tem surtido mais efeito na  

 422 melhoria das mulheres do que as leis. Sim. Concordo em  
 423 parte. Acho que a MORABI pensa mais em negocio. Micro- 

     -> ( 423- 428): 6                      

 424 credito nao ajuda o coitado. Ha pouco informacao e atencao.  
 425 A formacao profissional e para pagar. Se nao tens meios  

     -> ( 425- 430): 1.2.3                  
 426 ficas sem formacao. Nao quero dizer que nao fazem e que nao  

 427 tem tido um papel importante mas podia ser melhor.   
 428 Concordo. Ha mais barulho do que beneficio. Os mais  

 429 coitados ficam sempre mais coitados porque as ONG nao  
 430 chegam la. Pessoalmente eu nao tenho razoes de queixa. So  

 431 tenho bem a dizer, mas vejo quem precisa mais do que eu e  

 432 nao vejo nenhuma ONG a dar a atencao devida.  Na minha  
 433 opiniao muita gente ja mudou de vida inclusive eu porque as  

     -> ( 433- 437): 6.3.3                  
       -> ( 433- 437): 7.3.3                  

 434 ONG tem trabalhado nao apenas no micro-credito mas na  
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 435 formacao e atendimento das pessoas portadoras do SIDA,  

 436 criancas orfaos, tem construido habitacoes. Tem trabalhado  
 437 muito. VerdFamtem um servico muito importante. Cabo Verde  

     -> ( 437- 437): 8                      
 438 esta melhor e as mulheres estao melhor gracas as ONG.  

 439 Concordo contigo. O facto de termos as ONG, MORABI , OMCV e  
 440 VerdFam em todos os concelhos, nota-se que estao mais  

 441 proximos de nos e com menos burocracia. O facto de sabermos  

 442 que estao la para ajudar, dao-nos mais liberdade para  
 443 pedir. Mas tem regras. Nao podemos continuar com ajuda  

 444 gratuita. Primeiro temos d eter responsabilidade e estar  
 445 firmes o que queremos. As ONG de mulheres existem para  

 446 defender os interesses da mulher. Isto e importante. Temos  
 447 de por os nossos problemas as ONG. Hoje muitas mulheres tem  

 448 uma forma de rendimento, tem auto-estima, sabem como  
 449 controlar a gravidez indesejada, libertaram da violencia  

 450 domestica porque as ONG lhes apoiaram.    

 451  
 452  

 453  
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OPIN003.atx 
   1 Publico-alvo: Grupo de Discussao. Tema: Fios e desafios das  

   2 ONG,s femininas na insercao socio-economica e cultural da  
   3 mulher rural  da ilha de Santiago: OMCV e MORABI. Topico no  

   4 1: Situacao social da mulher cabo-verdiana, tendo em conta  
   5 a universalidade dos direitos humanos: O que acham da  

   6 situacao social das mulheres cabo-verdianas? Na vossa  

   7 opiniao, em Cabo Verde, a mulher usufrui dos seus plenos  
   8 direitos em igualdade com os homens? Tera a educacao,  

   9 nomeadamente o factor educacao (formal e informal) alguma  
  10 relacao com a situacao social da mulher cabo-verdiana? O  

  11 que acham da situacao social da mulher rural da ilha se  
  12 Santiago em  relacao as urbanas? Topico no 2: Os papeis da  

  13 MORABI e da OMCV na educacao da mulher rural: O que acham  
  14 dos programas das duas ONG,s cabo-verdianas: MORABI e OMCV?  

  15 Dos programas que a MORABI e a OMCV tem desenvolvido nas  

  16 ultimas decadas, na vossa opiniao, quais as que tem tido  
  17 maior incidencia na educacao das mulheres? Ate que ponto  

  18 acham que as mulheres rurais da ilha de Santiago tem  
  19 beneficiado dos programas da MORABI e da OMCV? Na vossa  

  20 opiniao a MORABI e a OMCV em que aspectos os programas da  
  21 MORABI e OMCV se aproximam e ou e se diferenciam quando o  

  22 objectivo e a educacao da mulher rural? Topico no 3 :  
  23 Metodologias de intervencao da MORABI e da OMCV na (re)  

  24 educacao da mulher rural da ilha de Santiago. Que opiniao  

  25 tem relativamente a metodologia de intervencao da MORABI e  
  26 da OMCV quando o programa incide fundamentalmente na (re)  

  27 educacao da mulher rural? Podemos falar que as duas ONG,s  
  28 tem especificidades nos seus metodos e formas de agir junto  

  29 das mulheres rurais? Em que aspectos? Que comentarios fazem  
  30 sobre a relacao entre a metodologia de agir das ONG,s e o  

  31 resultado dos seus programas que tem por finalidade a (re)  
  32 educacao da mulher rural. O que do atendimento e do acesso  

  33 das mulheres rurais aos programas da MORABI e da OMCV.  

  34 Topico no4: Representacoes sociais e publico-alvo da MORABI  
  35 e da OMCV Que opiniao tem sobre as representacoes sociais e  

  36 o publico alvo de cada uma das ONG,s Concordam com os  
  37 criterios utilizados pelas duas ONG,s relativamente a  

  38 seleccao das suas beneficiarias? Na vossa opiniao, existe  
  39 alguma relacao entre a situacao socio-economica, filiacao  

  40 religiosa, filiacao politica/partidaria  e outro aspecto  
  41 considerado no momento de seleccao do publico-alvo dos  

  42 programas das duas ONG,s? Quanto a capacidade de cobertura  

  43 dos programas das duas ONG,s, que opiniao tem? Acham que  
  44 existe alguma relacao do publico-alvo abrangido pelas duas  

  45 ONG,s e os mecanismos de socializacao dos seus programas?  
  46 Topico no 5: Relacao da MORABI e da OMCV com os organismos  

  47 do Estado Ate que ponto avaliam a autonomia (em relacao ao  
  48 Estado) da OMCV e da MORABI nas suas decisoes, programacoes  

  49 e actuacoes? Na vossa opiniao existem articulacoes e  
  50 sinergias validas entre as intervencoes pedagogicas das  

  51 duas ONG,s com outros organismos do Estado, nomeadamente,  

  52 com o servicos de saude, educacao, justica, e outros?  
  53 Topico no 6: Desafios a serem associados as duas  

  54 organizacoes (OMCV e MORABI) visando clarificar a natureza,  
  55 forma de funcionamento e papeis assumidos na insercao socio  

  56 economica e cultural da mulher rural cabo-verdiana por  
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  57 parte de cada uma delas. Que comentarios e sugestoes deixam  

  58 a MORABI e OMCV visando a melhoria das suas actuacoes.  
  59 TRANSCRICAO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O GRUPO DE  

  60 DISCUSSAO. No de participantes: 9 - fem.9. Topico no1:  
  61 Situacao social da mulher cabo-verdiana, tendo em conta a  

  62 universalidade dos direitos humanos: Sub-topico 1.1  
  63 situacao social das mulheres cabo-verdianas. Sujeito A:  

  64 Ainda as mulheres cabo-verdianas sao, na maioria, muito  

     -> (  64-  91): 1.7.1                  
  65 pobres porque tem pouco apoio por parte do Estado. Empregos  

  66 nao existem para as que tem poucos estudos e mal tem  
  67 dinheiro para educar os filhos, fazer uma alimentacao  

  68 adequada, cuidar da saude e ter uma habitacao digna. Somos  
  69 na maioria chefes de familia e os pais de filhos pouco  

  70 ajudam. Muitas vezes nao ajudam porque nao tem, outras  
  71 vezes e porque sao malandros, tem muitos filhos e so ajudam  

  72 as mulheres que ficam com eles. Mas ha mulheres em Cabo  

  73 Verde que vivem bem. As que tiveram condicoes para estudar,  
  74 tem emprego e ganham bem. Sujeito B (medica): A situacao  

  75 das mulheres cabo-verdianas esta melhorando nos ultimos  
  76 anos, mas ainda ha muita coisa por fazer. Uma minoria ja  

  77 conseguiu progressos ha vinte anos impensaveis, pois estao  
  78 representadas em todas as esferas do desenvolvimento do  

  79 pais: politica, governo, administracao, cultura, etc.  
  80 Muitas barreiras ja foram vencidas, nomeadamente a da lei.  

  81 A lei protege a mulher cabo-verdiana, garantindo a  

     -> (  81-  83): 1.9                    
  82 igualdade de direitos e prevendo pena para os violadores da  

  83 lei. O grande investimento deve ser feito no dominio da  
     -> (  83-  85): 1.2.3                  

  84 educacao e da formacao de forma a combater a miseria e o  
  85 desemprego que atinge sobretudo a mulher. A mulher continua  

  86 sendo a mais atingida pela violencia domestica, desemprego,  
     -> (  86-  88): 2.8                    

  87 pobreza, sobrecarga de tarefas de pouco valor economico,  

  88 como cuidar da casa, dos filhos e do marido. A  
  89 desinformacao e outro problema nao valorizado, mas que  

     -> (  89-  91): 1.2.3                  
  90 obstaculiza uma maior afirmacao da mulher cabo-verdiana de  

  91 forma a beneficiar da plenitude dos seus direitos Sujeito C  
  92 (jurista) : A situacao social da mulher cabo-verdiana,  

     -> (  92- 118): 1.7.1                  
  93 apesar dos ganhos esta longe de ser a desejavel, pois a  

  94 supremacia das praticas culturais sobre o codigo legal que  

  95 se vem construindo desde a independencia a esta parte e uma  
  96 evidencia. As estatisticas e as evidencias do quotidiano  

  97 dao conta que a mulher ocupa maiores escalas da pobreza e  
  98 do desemprego. Facto que tem ver com a predominancia das  

     -> (  98- 107): 1.6.1                  
  99 mulheres solteiras, chefes de familia e que assumem todos  

 100 os custos da familia, desde a educacao, a alimentacao,  
 101 roupa, saude e outras despesas. Nota-se tambem que a  

 102 situacao e mais grave com as mulheres com poucos estudos e  

 103 portanto com baixas rendas e sem emprego fixo., muitas  
 104 vezes resignadas com a situacao, adoptando atitudes e  

 105 praticas da multiplicacao da pobreza. O meio rural, o  
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 106 suburbano e as perifericas e onde a clara situacao da  
 107 precariedade da situacao da mulher regista. Um aspecto  

 108 positivo a considerar e o facto de hoje Cabo. Verde ser uma  
     -> ( 108- 110): 1.2.2                  

 109 sociedade que permite mobilidade social e as discriminacoes  
 110 genero encontra-se num processo regressao. O aumento de  

     -> ( 110- 116): 1.3                    

 111 casos de denuncia das situacoes de violencia contra a  
 112 mulher, a candidatura das mulheres para cargos politicos, a  

 113 presenca da mulher em cargos executivos e de prestigio  
 114 social, o aumento de mulheres com curso superior sao alguns  

 115 indicadores de mudanca e que as mentalidades estao a mudar.  
 116 Ao seu ritmo mas estao a mudar. Sujeito D: (professora) A  

 117 situacao social da mulher cabo-verdiana e herdeira de um  
     -> ( 117- 136): 1.7.1                  

 118 passado ainda nao muito distante em que os seus direitos  

 119 eram violados por ser considerada um ser inferior.  
 120 Felizmente a independencia da Cabo Verde trouxe consigo o  

 121 virar desta pagina. Mas se as leis mudam a qualquer momento  
 122 e de uma hora para a outra, as mentalidades levam muito  

 123 tempo. Assim, hoje ainda temos as sequelas deste passado,  
 124 sobretudo no seio daqueles cujas oportunidades de estudar e  

 125 de se formar foram baixas ou inexistentes. Nas sociedades  
     -> ( 125- 144): 1.3                    

 126 mais rurais do pais e as nas pessoas com mais de 40 anos  

 127 ainda persiste uma mentalidade que nao favorece a insercao  
 128 social da mulher e o seu acesso a cultura, ao emprego e a  

 129 riqueza. O pior e ha uma tendencia para a transmissao  
 130 desses valores de geracao em geracao, atraves da propria  

 131 familia. A mae e na maioria a responsavel. Fazendo desta  
 132 forma um retrato direi que a mulher cabo-verdiana e livre m  

 133 termos legais, mas muito presa aos preconceitos sociais. As  
 134 mulheres sao mais pobres, as mais atingidas pelo  

 135 desemprego, as vitimas do machismo e de paternidades  

 136 irresponsaveis. Sujeito E: (lider religioso) A situacao da  
 137 mulher hoje esta mudada. Ha uma perda de valores, o valor  

 138 do respeito ao corpo, ao pudor e a familia. A vida sexual  
 139 comeca cada vez mais cedo, nao valorizam mais o casamento  

 140 nem a fidelidade perante o companheiro. Esta situacao so  
 141 prejudica a mulher que sendo solteira acaba por assumir  

 142 sozinha os custos da familia, pois os pais dos filhos  
 143 muitas vezes fogem das responsabilidades logo que chega o  

 144 filho. Enquanto for assim a pobreza tende a aumentar e com  

     -> ( 144- 158): 1.7.1                  
 145 um rosto feminino. O desemprego tambem se agrava, pois  

 146 quando os filhos chegam antes do tempo os jovens tem de  
 147 abandonar a escola e sem estudos nao tem como ter um  

 148 trabalho fixo e bem pago. No meio rural a situacao e bem  
 149 pior, pois com as secas nao existem oportunidades para  

 150 ninguem. Hoje fala-se na igualdade de direitos, mas gozar  
 151 de direitos implica condicoes para os gozar...como gozar de  

 152 direitos se nao ha educacao moral e transmissao de valores  

 153 positivos de mais solidariedade social. So a lei nao e  
 154 suficiente para a melhoria da situacao da mulher. Sujeito  

 155 F: (comissao dos direitos humanos). Ao falarmos da situacao  
 156 da mulher cabo-verdiana hoje temos de separar a lei, da  

 157 cultura e do quotidiano. Estou de acordo com as  
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 158 intervencoes que me antecederam. Na verdade e de realcar o  

     -> ( 158- 168): 1.9                    
 159 codigo legal existente em Cabo Verde, que vai desde a Lei  

 160 Fundamental, da ratificacao pelo governo, desde da decada  
 161 de 1990, da Convencao internacional de eliminacao de todas  

 162 as formas de descriminacao da mulher, do codigo da familia,  
 163 do codigo do trabalho e de outras legislacoes avulsas que  

 164 eliminam ou corrigem todas as ambiguidades que traduziram  

 165 em formas seculares de violencia contra a mulher. Mas se  
 166 temos uma lei favoravel e do ponto vista legal, podemos  

 167 dizer que CV e um pais onde os direitos da mulher sao  
     -> ( 167- 173): 1.3                    

 168 respeitados e que nao ha lugar para a descriminacao nao  
 169 podemos ignorar que culturalmente a mulher e um ser a quem  

 170 foram vedadas oportunidades vitais de sucesso, nomeadamente  
 171 educacao, cargos e empregos de poder, acesso a riqueza,  

 172 etc. Em contra partida foi educada par ser mae, esposa,  

     -> ( 172- 175): 4                      
 173 submissa e resignada com a sua situacao. Estes factores tem  

 174 implicacoes no quotidiano e temos uma situacao bastante  
     -> ( 174- 179): 1.7.1                  

 175 ecletica da mulher cabo-verdiana: desde a grande executiva  
 176 e de grande prestigio social a desempregada vivendo no  

 177 limiar da pobreza, aturando as mais vis formas de  
 178 violencia. A Comissao Nacional para os Direitos Humanos e  

     -> ( 178- 201): 1.9                    

 179 Cidadania, criado em 2004 para substituir o Comite Nacional  
 180 pelos Direitos Humanos mostra-se uma nitida preocupacao com  

 181 os direitos da mulher. Senao vejamos: A instituicao tem a  
 182 funcao de implementar um Plano de Accao que visa promover e  

 183 estimular a formulacao de politicas em areas de interesse  
 184 particular para as mulheres e a promocao do equilibrio de  

 185 genero. Esta Comissao tem tambem por missao contribuir para  
 186 a promocao e o reforco do respeito pelos Direitos Humanos e  

 187 a densificacao da Cidadania bem como funcionar como uma  

 188 instancia de vigilancia, alerta precoce, consultoria,  
 189 monitoramento e investigacao em materia de Direitos Humanos  

 190 e Direito Internacional Humanitario. Actualmente, a  
 191 Comissao e composta por 28 membros de entre representantes  

 192 da sociedade civil e das entidades governamentais. Dos  
 193 membros com assento na Comissao, ha representantes de  

 194 instituicoes que trabalham directamente com questoes  
 195 atinentes as mulheres. Atraves do trabalho dessas  

 196 instituicoes espera-se que os direitos humanos das mulheres  

 197 sejam mais divulgados e possam ser mais conhecidos pela  
 198 sociedade. A nossa conviccao e que muito ja se fez, mas  

 199 muito ainda tem por fazer no dominio da equidade de genero  
 200 e de respeito pelos direitos da mulher. Sujeito G (rede  

 201 parlamentar). A situacao social das mulheres cabo-verdianas  
 202 e, sem duvida, um campo aonde conquistas palpaveis foram  

     -> ( 202- 205): 1.7.1                  
 203 registadas desde a independencia ate agora, mas estamos  

 204 longe de chegar a meta desejavel. Trata-se de uma luta com  

 205 muita complexidade, na medida em que a legislacao e  
 206 importante mas nao a unica nem a mais importante. A  

     -> ( 206- 214): 1.3                    
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 207 mentalidade associada a heranca sociocultural fala mais  
 208 alta. E preciso anular progressivamente atitudes machistas  

 209 bem como os preconceitos e os tabus que impedem a mulher de  
 210 ter uma atitude mais activa e autonoma na sociedade. O mito  

 211 da fragilidade e da incapacidade da mulher deve ser  
     -> ( 211- 219): 2.5                    

 212 interiorizado socialmente para que as relacoes genero se  

 213 estabelecam tendo como base o respeito mutuo, a partilha de  
 214 responsabilidades e de deveres na familia. Enquanto isto  

 215 nao acontecer a posicao das mulheres nas estilisticas  
 216 continuam sendo criticas com registos da incidencia da  

 217 pobreza e do desemprego na mulher, sobretudo as chefes de  
 218 familia, com menos instrucao. Marcam os anos 90 a criacao  

 219 junto da Chefia do Governo, em 1994, do Instituto da  
     -> ( 219- 222): 1.9                    

 220 Condicao Feminina-ICF- , mecanismo governamental que tem a  

 221 seu cargo o desenho e seguimento das politicas para a  
 222 igualdade e equidade de genero.  As mulheres ja nao estao  

     -> ( 222- 245): 1.6.2                  
 223 apenas no Parlamento. Ainda que em fraca percentagem,  

 224 entram em cena as primeiras-ministras e Secretarias de  
 225 Estado. Uma Missao Diplomatica e chefiada por uma  

 226 Embaixadora. Aumenta o numero de ONGs, a VERDEFAM, AMEPCV,  
 227 AMJ, Associacoes Comunitarias, reforcam o rol. A Caritas  

 228 Cabo-Verdiana e a Cruz Vermelha sao parceiras  

 229 incondicionais das populacoes femininas. No que tange a  
 230 Administracao central, embora, proporcionalmente o numero  

 231 de mulheres seja inferior em relacao aos homens, a  
 232 participacao feminina vem aumentando a cada nova eleicao.  

 233 No curso do ano de 2006, na sequencia das eleicoes  
 234 legislativas, um novo Governo foi composto e, como  

 235 resultado de uma politica de inclusao de mulheres, 8 dos 16  
 236 Ministros do Governo sao mulheres, o que representa quase  

 237 50% do total desses ministros, ou seja, atingimos a  

 238 paridade. As mulheres coupam pastam tradicionalmente  
 239 reservadas aos homens como: as financas, a defesa nacional  

 240 e a seguranca interna, a justica, a economia, o ordenamento  
 241 do territorio etc. O Governo de Cabo Verde reconhece a  

 242 importancia e a necessidade de encorajar a participacao da  
 243 mulher a todos os niveis, compreendendo a esfera politica,  

 244 para romper com ideias tradicionalistas que perpetuam o  
 245 afastamento da mulher dos centros de decisao. Entramos nos  

 246 anos 2000 com indicadores de Educacao que anunciam a  

     -> ( 246- 248): 2.3                    
 247 equidade. A balanca equilibra-se. O Sector da Saude revela  

 248 avancos substanciais, registando-se uma quase  
 249 insignificante percentagem de mortalidade materna. A  

     -> ( 249- 263): 1.10                   
 250 cobertura vacinal e invejavel. Reforca-se, o numero de  

 251 mulheres no Governo. Cria-se a Rede de Mulheres Ministras e  
 252 Parlamentares, assumindo Cabo Verde a Presidencia do Bureau  

 253 da Rede de Mulheres Africanas Ministras e Parlamentares. A  

 254 dinamica associativa e enriquecida com a criacao da  
 255 Associacao de Mulheres Policias, Economistas, Juristas,  

 256 Sindicalistas e Secretarias. A criacao da Rede de Mulheres  
 257 Parlamentares, foi uma mas valia e pode constituir um  

 258 factor determinante para uma evolucao positiva da  
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 259 problematica da participacao da mulher na vida publica,  

 260 sobretudo se continuar a congregar os esforcos e a  
 261 desenvolver mecanismos de pressao para que o numero de  

 262 mulheres, tanto a nivel de partidos politicos como a nivel  
 263 de cargos executivos aumente. Sujeito H (empresaria). As  

 264 possibilidades da mulher cabo-verdiana se afirmar e  
     -> ( 264- 274): 1.7.1                  

 265 ascender socialmente e um desafio muito complexo, pois  

 266 existem fortes preconceitos e ha momentos em que os  
     -> ( 266- 283): 1.3                    

 267 obstaculos parecem intransponiveis pelo facto de seres  
 268 mulher. Sendo solteira e sem rendimentos ou emprego da-se  

 269 impressao que todas as portas se fecham e que nao tens  
 270 chances. Com efeito existe a lei favoravel...mas de que serve  

 271 se quem tem o poder ignora a lei e tem uma mentalidade  
 272 machista? Impressionante e que as proprias mulheres tem  

 273 esta mentalidade machista. Existe uma descrenca quanto a  

 274 verdadeira capacidade da mulher. Vejamos, ser empresario  
 275 significa investir, ter dinheiro e ter lucro. Se por um  

 276 lado a mulher tem dificuldades acrescidas em encontrar quem  
 277 acredita nela servindo de fiador ou credor, quando consegue  

 278 enfrenta um clima de desconfianca: quando a mulher sobre na  
 279 vida e porque envolveu em asneiras. Por isso muitas  

 280 mulheres desistem cristalizando a sua situacao de pobreza.  
 281 A mudanca de mentalidades e de educacao esta muito lenta em  

 282 relacao a legislacao. Sujeito I (mulher beneficiaria da  

 283 MORABI). A situacao social da mulher cabo-verdiana e muito  
     -> ( 283- 292): 1.7.1                  

 284 dificil para as que tem poucos estudos, pois hoje so ha  
 285 emprego para quem tem diploma. O pais e pobre e nao oferece  

 286 solucao para as mulheres chefes de familia e sem emprego.  
 287 Nao existe apoio social para alimentacao, habitacao e  

 288 educacao dos filhos. Direitos da mulher so existem para  
 289 quem tem meios. Nos que nao temos estudos, nao temos  

 290 emprego e logo nao temos direitos. Sub - topico no 1.2: A  

 291 mulher usufrui dos seus plenos direitos em igualdade com os  
 292 homens. Sujeito A: Nem todos os direitos. Em casa os  

 293 direitos da mulher sao quase sempre violados. Os homens em  
     -> ( 293- 308): 2.3                    

 294 casa tem sempre mais privilegios, nomeadamente ao descanso,  
 295 ao lazer. Os trabalhos domesticos continuam sendo trabalho  

 296 da mulher e nao e valorizado. Nos servicos publicos nao ha  
 297 nada que um homem tem direito e que a mulher nao tem desde  

 298 que preenche os requisitos exigidos. Pior e que muitas  

 299 vezes nao temos estes requisitos. Ha o problema tambem de  
 300 consciencia e de justica. Se uma mulher abandona os filhos  

     -> ( 300- 315): 2.4                    
       -> ( 300- 303): 1.3                    

 301 pode ser presa, mas ninguem prende um homem que deixa o  
 302 filho sobre a total responsabilidade da mae, mesmo que esta  

 303 nao tenha meios. Assim nao podemos falar de igualdade de  
 304 direitos de homens e mulheres. Existe sim, mas no papel.  

 305 Sujeito B: (medica) Com efeito a existencia de um codigo  

 306 legal que define a igualdade de direitos sem descriminacao  
 307 de sexo nao significa que na pratica e o que acontece. A  

 308 situacao e simples: A igualdade nao pode existir se a base  
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 309 de partida e diferenciada. A candidatura para os cargos  
 310 publicos faz-se mediante um curriculum e ganha quem tiver o  

 311 melhor, independentemente de ser homem ou mulher. Por outro  
 312 lado e este factor nao e isolado do factor mentalidade.  

 313 Muitas vezes e a propria mulher a se auto-excluir dos  
 314 direitos a que tem direito devido as representacoes sociais  

 315 que conserva. A associacao destas duas ordens de factores  

     -> ( 315- 321): 2.3                    
 316 faz para que, a meu ver, haja uma grande discrepancia no  

 317 gozo dos direitos por parte da mulher e dos homens. Sujeito  
 318 C: (jurista) Nao, de forma alguma, sobretudo no dominio do  

 319 direito privado. Paradoxalmente, a grande parte dos  
 320 direitos que se assiste a mulher enquanto ser humano e  

 321 cidada e violado no seio do proprio lar. A plena igualdade  
     -> ( 321- 334): 2.4                    

 322 no usufruto dos direitos deve passar em primeiro lugar por  

     -> ( 322- 324): 1.3                    
 323 um processo de mudanca das mentalidades e das  

 324 representacoes construidas sobre o ser humano. O acesso aos  
 325 direitos publicos podem acontecer em igualdade a partir do  

 326 momento em que isto aconteca ao nivel privado. Apesar de  
 327 hoje isto seja uma preocupacao e considerado, nas temos de  

 328 convir que e dificil intervir a este nivel que nao seja por  
 329 meios pedagogicos e informativos. Ao nivel dos direitos  

 330 publicos, Cabo Verde e uma sociedade de direito e em  

 331 situacoes normais, com raras excepcoes, nao e impedida a  
 332 mulher do gozo dos direitos constitucionalmente previstos e  

 333 ela pode requerer judicialmente quando estes direitos lhe  
 334 sao negados. Sujeito D: (professora). Nao acredito que seja  

 335 possivel face a uma sociedade bem polarizada em termos das  
     -> ( 335- 338): 2.5                    

 336 condicoes dos homens e das mulheres. O acesso a grande  
     -> ( 336- 343): 1.7.1                  

 337 parte dos direitos e para quem ja tem um espaco social e as  

 338 mulheres tem um espaco ainda muito restrito, pois a maioria  
 339 encontra-se no desemprego e numa situacao economica de  

 340 muita pobreza. A maternidade precoce e a paternidade  
     -> ( 340- 343): 4                      

 341 irresponsavel continuam impedindo a mulher cabo-verdiana de  
 342 usufruir de todos os direitos sociais. A educacao atraves  

 343 de todos os meios possiveis devera ser mais sistematica.  
 344 Quando a mulher preenche os requisitos exigidos na lei, ela  

     -> ( 344- 351): 2.3                    

 345 nao tem problemas ao seu acesso. Mas nao e o que acontece  
     -> ( 345- 351): 1.3                    

 346 devido a factores culturais que se manifesta quer por  
 347 ignorancia, quer pela mentalidade ou medo de represalias do  

 348 autor da violencia. Razoes de natureza familiar tambem  
 349 impedem as mulheres de ceder a alguns direitos basicos, mas  

 350 isto tambem tem ver com a cultura e as representacoes  
 351 sociais. Sujeito E (Lider religioso) A igualdade nao pode  

 352 existir porque as pessoas nao sao iguais. A lei cabo- 

     -> ( 352- 358): 2.4                    
 353 verdiana preve a igualdade de direitos mas para que haja o  

 354 gozo pleno as condicoes devem ser criadas. Por exemplo,  
 355 beneficia dos direitos a participacao politica e cultural,  

 356 que tem meios para tal, independentemente de ser homem ou  
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 357 mulher. Os homens usufruem mais deste direito porque estao  

 358 mais disponiveis e isto nao tem a ver com a lei. 
 359 Quero entao dizer que as leis devem ser ajustadas ao tipo  

     -> ( 359- 393): 2.4                    
 360 de sociedade que nos temos. De que vale assinar tratados,  

 361 convencoes, legislar se condicoes do cumprimento das leis  
 362 nao sao feitas. Sujeito F: (Comissao dos direitos humanos)  

 363 Apesar da igualdade de direitos humanos, sabemos que na  

 364 pratica nao e o que acontece. Ainda temos mulheres cabo- 
 365 verdianas que ve todas os dias os seus direitos basicos a  

 366 serem violados. A violencia domestica como aqui ja foi  
     -> ( 366- 370): 2.8                    

 367 referida e a mais preocupante e responsavel pela situacao  
 368 fragilizada de uma consideravel percentagem da mulher cabo- 

 369 verdiana. Consultando os dados estatisticos fornecidos pelo  
 370 INE constatamos a grande disparidade entre homens e mulher  

     -> ( 370- 376): 2.3                    

 371 do ponto visto do acesso ao emprego, a cargos executivos e  
 372 administrativos, a riqueza e outros. Sabemos que nao se  

     -> ( 372- 382): 1.3                    
 373 trata de uma opcao deliberada nem tao pouco se vincula a  

 374 incapacidade e incompetencia da mulher versus homem. Trata- 
 375 se de um contexto complexo em que a mulher ainda e vitima  

 376 das amarras da propria sociedade. Contudo podemos falar que  
 377 estamos perante um processo de accao em varias frentes,  

 378 sendo a educacao e a informacao muito importante na mudanca  

 379 das mentalidades a todos os niveis. Sujeito G (rede  
 380 parlamentar) Bem esta questao ja foi sobejamente tratada.  

 381 Em Cabo Verde ainda as mulheres nao usufruem dos seus  
 382 plenos direitos nao obstante os ter. As causas estao  

     -> ( 382- 389): 1.7.2                  
 383 identificadas mas as estrategias de correccao sao  

 384 complexas. Por exemplo, o caso da mulher na politica nos  
 385 todos sabemos da polemica politica de cotas e de  

 386 descriminacao positiva. As praticas culturais sao  

 387 determinantes nas atitudes da mulher que se acomoda e acha  
 388 natural a sua condicao ... educacao e fundamental na mudanca  

 389 das atitudes e valores sociais. Neste contexto historico- 
 390 politico que os cabo-verdianos vivenciaram as  

 391 transformacoes socio-politicas na qual as mulheres sempre  
 392 participaram, embora em diferentes intensidades e  

 393 dimensoes. No quadro da Assembleia Nacional, por exemplo, o  
     -> ( 393- 402): 2.3                    

 394 numero de Deputados do sexo feminino oscilou muito no  

 395 decorrer dos anos e, actualmente, 15% do parlamento e  
 396 composto por mulheres. A baixa representatividade das  

     -> ( 396- 404): 1.6.3                  
 397 mulheres ainda e maior ao nivel do poder legislativo e  

 398 executivo municipais (Assembleias e Camaras Municipais), ou  
 399 seja ao nivel dos orgaos electivos. Temos de ser positivos  

 400 e considerar os avancos registados nos ultimos decenios,  
 401 mas fundamentalmente acreditar que a situacao e de mudanca  

 402 cada vez mais para melhor. Sujeito H: (empresaria). As  

 403 mulheres e os homens nao usufruem dos direitos em igualdade  
     -> ( 403- 412): 2.4                    

 404 de circunstancias. Dai a situacao ser muito desvantajosa.  
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     -> ( 404- 412): 1.3                    
 405 Houve melhorias mas ainda os preconceitos, a mentalidade  

 406 machista e as ambiguidades da lei prejudicam. Legalmente  
 407 nao existem diferencas, mas o esforco da mulher para  

 408 conseguir ascender socialmente e maior. Tem de vencer as  
 409 burocracias que sao para todos mas tambem as desconfiancas,  

 410 os preconceitos e a ignorancia, comecando da casa. Mas e  

 411 fundamental que a mulher se auto-valorize mais, acredite  
 412 nas suas capacidades e ir a luta. Sujeito I: (MORABI). As  

 413 mulheres tem direitos que nem sabem que existem. Quando a  
     -> ( 413- 419): 2.3                    

 414 mulher tem condicoes ela nao e discriminada porque em Cabo  
 415 Verde ha igualdade de direitos para os homens e as  

 416 mulheres, Mas a maioria das mulheres nao tem condicoes e  
 417 por isso sofrem abusos dos companheiros, dos patroes e da  

 418 propria familia. Mas a situacao da mulher esta melhorando e  

     -> ( 418- 421): 1.7.1                  
 419 com persistencia e auto-estima pode mudar a sua situacao e  

 420 gozar de todos os direitos previstos na lei. Sub-topico  
 421 1.3: A relacao educacao formal e informal e a situacao da  

 422 mulher. Sujeito A (Morabi). Eu penso que a base de situacao  
     -> ( 422- 508): 1.4                    

       -> ( 422- 477): 4                      
 423 da mulher, quer de sucesso como de insucesso tem a ver com  

 424 a educacao, seja qual for. Hoje podemos ver quais as mais  

 425 bem sucedidas sao aquelas que tem estudos, tem formacao ou  
 426 qualquer modo de vida. As analfabetas e sem um modo de vida  

     -> ( 426- 443): 4.1                    
 427 nao tem alternativa e ficam submissas aos caprichos dos  

 428 pais de filhos e sao vitimas de todo o tipo de violencia e  
 429 vivem numa situacao de muita miseria. Penso que o maior  

 430 investimento na promocao da mulher e a sua educacao em  
 431 casa, pela igreja, associacoes e escola. Todos os meios sao  

 432 possiveis para formar uma mulher que conhece as suas  

 433 capacidades, acredita e na sua propria pessoa e consegue  
 434 conquistar a sua autonomia. Sujeito (B) (medica). Nao  

 435 podemos dissociar estes dois ambitos de educacao. As  
 436 mudancas positivas ocorrem com mais celeridade e sucesso se  

 437 estes dois ambitos funcionarem em sintonia. De pouco vale  
     -> ( 437- 449): 1.2.5                  

 438 as licoes, os conceitos e as aprendizagens ocorridas nos  
 439 bancos da escola, quando as licoes da familia e da  

 440 comunidade se divergem. Por exemplo, se a escola ensina  

 441 determinados valores como a equidade nas relacoes de  
 442 genero, a necessidade de usar preservativos nas relacoes  

 443 sexuais, utilizar mecanismos de controlo da natalidade etc.  
 444 O contexto familiar e de convivencia, por sua vez, veicular  

 445 a submissao da mulher em relacao ao homem, a proibicao de  
 446 mecanismos quimicos e cirurgicos de controlo da natalidade,  

 447 por exemplo, as mudancas sao mais lentas e muitas vezes  
 448 subversivas. Sujeito (C) (jurista). A meu ver a educacao  

 449 informal sobrepoe a educacao formal, pois educacao e  

 450 instrucao sao duas coisas diferentes. Alias os grandes  
 451 obstaculos que ainda a mulher atravessa tem a ver com as  

 452 suas crencas, valores e mitos partilhados no seu meio  
 453 social. A educacao informal enforma de tal ponto as  

     -> ( 453- 477): 1.2.6                  
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 454 mentalidades ao ponto de bloquear a aplicacao das leis, da  

     -> ( 454- 463): 1.3                    
 455 justica e do proprio conhecimento cientifico. Desta forma,  

 456 qualquer programa de educacao devera ter como fonte a  
 457 cultura e a realidade social dos sujeitos de forma a ter  

 458 sucesso. Mudar as mentalidades da mulher, a sua relacao com  
 459 a sociedade em geral tem articular as vertentes formal e  

 460 informal da educacao, agregando todas as instituicoes a  

 461 quem compete a missao educar: familia, escola, igreja,  
 462 comunicacao social, etc. Sujeito (D) (professora) O que  

 463 fazemos na escola ganha maior ou menor significado se a  
 464 familia e o meio em que a crianca esta inserido ganha  

 465 continuidade. Muitas vezes a escola e criticada pela  
 466 familia por subversao de valores quando inova e transmite  

 467 novos valores em relacao a afirmacao e valorizacao da  
 468 mulher. Outras vezes e criticada por ser muito conservadora  

 469 por jovens que acompanham as telenovelas e outros programas  

 470 televisivos. Este choque entre a educacao formal e informal  
 471 pode ser uma oportunidade a ser aproveitada na melhoria das  

 472 estrategias de insercao social da mulher, pois educa-se  
 473 para viver na sociedade do sujeito, dai que os contextos  

 474 formais e informais da educacao devem articular-se, sob  
 475 pena de frustracoes e ou marginalizacoes. Sujeito (E)  

 476 (lider religioso). A situacao da mulher hoje e fruto da  
     -> ( 476- 482): 1.5                    

 477 educacao formal e informal. Temos hoje uma mulher que ja  

     -> ( 477- 487): 1.3                    
 478 nao se contenta apenas com o estatuto da fada do lar. Ela  

 479 aspira a sua autonomia financeira, deseja ter um emprego  
 480 fora do lar, deseja igualdade nas suas relacoes com os  

 481 homens, quer contribuir no desenvolvimento do pais, quer  
 482 controlar a natalidade de forma a ficar mais livre. A  

 483 mulher cabo-verdiana e hoje mais participativa e  
 484 reivindicativa. Contudo, estas mudancas nao se aplicam de  

 485 igual forma as mulheres com pouca instrucao e que vivem em  

 486 contextos sociais mais conservadores. Entendo assim que a  
 487 educacao formal e informal sao igualmente importantes na  

     -> ( 487- 509): 4                      
       -> ( 487- 504): 1.2.6                  

 488 insercao da mulher na sociedade de forma digna e com mais  
 489 justica. A religiao tem forte influencia na educacao da  

 490 mulher e do homem. A religiao, contrariamente, ao que se  
 491 diz educa pela equidade e pelo respeito da mulher nas suas  

 492 relacoes sociais. A escola deve aproveitar dos valores da  

 493 religiao e nao ignorar ou criticar. Sujeito (F) (Comissao  
 494 dos direitos humanos). Grande parte dos direitos humanos  

 495 que tem como base a relacao genero e violada devido ao  
 496 factor educacao. A educacao informal, a proveniente do meio  

 497 da vivencia do sujeito, construido a custa dos valores  
 498 culturais tradicionais choca com a educacao formal quando  

 499 esta nao tem em conta a outra. A articulacao, os  
 500 ajustamentos necessarios sao importantes para que as  

 501 mudancas possam ser as desejaveis. A insercao da mulher  

 502 cabo-verdiana de uma forma mais justa deve ser feita com  
 503 recurso a estrategias que tem como vectores os contextos  

 504 formais e informais. Temos educacao escolar para todos,  
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 505 independentemente do sexo do individuo, temos igualdade de  
 506 direitos entre os homens e as mulheres, mas ainda nao  

 507 podemos falar de plena igualdade no acesso aos direitos e  
 508 privilegios sociais. Aqui nota-se o peso da educacao  

     -> ( 508- 508): 4.1                    
 509 informal de forma negativa, porque nao aproveita-la de  

 510 forma positiva? Sujeito (G) (Mulher da rede parlamentar) A  

 511 mulher na politica e um exemplo, pois a percentagem  
     -> ( 511- 518): 1.6.3                  

 512 continua sendo baixa. Temos uma percentagem consideravel de  
 513 mulheres com graus academicos elevados, quase em paridade  

 514 com os homens. Esta realidade acontece porque ainda se  
 515 assiste a auto-exclusao da propria mulher, por um lado, mas  

     -> ( 515- 530): 4                      
 516 por outro os homens continuam alimentando o direito a maior  

 517 e melhores espacos. Trata-se de uma realidade fruto da  

 518 educacao, mas mais informal do que formal. Significa que  
     -> ( 518- 534): 4.1                    

 519 apenas a educacao formal nao e suficiente para provocar  
 520 mudancas positivas e atingir as metas desejadas no estatuto  

 521 da mulher. Sujeito H (Mulher empresaria) 
 522 A educacao informal, sobretudo a familiar, explica a  

 523 situacao actual da mulher cabo-verdiana. A educacao formal,  
 524 a escolar, e importante porque da as ferramentas  

 525 necessarias para compreender melhor a realidade e nela  

 526 poder intervir para mudar. Atraves da educacao formal a  
 527 mulher esta obtendo conhecimento, tecnica e titulos  

 528 necessarios para conquistar um melhor lugar na sociedade e  
 529 ter um estatuto que lhe permite competir em igualdade de  

 530 condicoes. A cultura machista impera nas mentes, tanto das  
     -> ( 530- 531): 1.7.2                  

 531 mulheres como do homem, entravando o processo. Entao, a  
 532 educacao formal que tenha por base a equidade de genero e a  

 533 promocao da mulher e optimo mas nao o suficiente para a  

 534 promocao do estatuto da mulher cabo-verdiana. Sujeito I  
 535 (Mulher OMCV) O que eu acho e que ambos sao importantes  

     -> ( 535- 550): 1.4                    
       -> ( 535- 550): 4                      

 536 para que mulher conquiste um espaco digno na sociedade. Nem  
 537 tudo se aprende na escola ou em contextos formais. A escola  

     -> ( 537- 550): 1.2.6                  
 538 de vida quotidiana ensina a vencer, a resolver problemas e  

 539 a agir de acordo com os principios do grupo. As vezes damos  

 540 mais importancia ao que aprendemos nos contextos informais,  
 541 por exemplo as telenovelas, as modas... A escola deve  

 542 considerar que existem varais formas de aprender e adequar  
 543 o que se ensina com que aprende nos contextos informais.  

 544 Topico 2 - Os papeis da MORABI e da OMCV na educacao da  
 545 mulher rural: Sub-topico 2.1.Opiniao sobre programas das  

 546 duas ONG,s cabo-verdianas: MORABI e OMCV. Sujeito A  
     -> ( 546- 557): 6.8                    

 547 (Morabi). Pouco sei dos programas da OMCV mas sei que a  

 548 MORABI tem ajudado as mulheres, sobretudo as chefes de  
     -> ( 548- 550): 6.4                    

 549 familia e as desempregadas a ter uma vida mais autonoma,  
 550 mais decente e mais feliz. Gracas a MORABI muitas mulheres  

 551 conseguiram um modo de vida e aprenderam a gerir pequenos  
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     -> ( 551- 557): 6.2                    

       -> ( 551- 557): 6.5                    
 552 negocios., ate a vida familiar. A MORABI actua na base,  

 553 junto dos mais pobres e os que tem menos escolas. Da accoes  
 554 de formacao, ajuda a conseguir pequenos creditos para os  

     -> ( 554- 557): 6.2                    
 555 negocios e acompanha-nos ate aprendermos a andar sozinhos.  

 556 E na verdade uma organizacao que apoia as mulheres  

 557 desfavorecidas. Sujeito B (medica). Sao duas ONG,s de apoio  
 558 a mulher e pelo facto de ambas terem como publico alvo  

     -> ( 558- 563): 1.10                   
 559 preferencial as mulheres mais desfavorecidas, fazem delas  

     -> ( 559- 565): 6.4                    
 560 grandes parceiras  do desenvolvimento nacional e de governo  

 561 na promocao dos direitos humanos e no combate as  
 562 descriminacoes que tenham o genero a que o individuo  

 563 pertence como o factor. Ambas tem tido programas  

 564 diversificados todos interessantes sendo a saude sexual e  
 565 reprodutiva, o micro-credito e a formacao profissional os  

     -> ( 565- 576): 6.3                    
       -> ( 565- 567): 1.2.3                  

         -> ( 565- 566): 6.3.3                  
           -> ( 565- 566): 7.3.3                  

 566 programas, que a meu ver tem tido maior impacto. Sujeito C  
 567 (jurista). Sao duas importantes ONG,s cujos programas visam  

     -> ( 567- 576): 7.3                    

 568 a insercao socio-economica da mulher. Tem como missao a  
     -> ( 568- 576): 7.5.2                  

 569 educacao da mulher para a sua valorizacao e ultimamente tem  
 570 incidido muito na educacao genero. o objectivo da OMCV como  

 571 da MORABI e apoiar as mulheres, em particular as do meio  
 572 rural, no acesso ao credito para actividades geradoras de  

 573 rendimento e na formacao profissional, para puderem  
 574 garantir a sua auto-sustentabilidade, dela e das familias,  

 575 pois e no meio rural onde se encontra mais mulheres chefes  

 576 de familia. Na minha opiniao, pelos metodos de actuacao,  
     -> ( 576- 579): 6.10                   

       -> ( 576- 579): 7.10                   
 577 dinamica e critividade estas duas ONG,s tem ido grandes  

 578 parceiras do Governo na luta pela promocao da mulher.  
 579 Sujeito D (professora). Cabo Verde e um pais constituido  

 580 maioritariamente por mulheres, onde a pobreza e grande.  
     -> ( 580- 585): 3.4.1                  

       -> ( 580- 585): 3.4.2                  

 581 Assim, entendo que os programas das duas ONG,S por  
 582 privilegiarem as mulheres chefes de familia, desempregadas  

 583 e sobretudo do meio rural, constituem grandes parceiras do  
 584 programa da luta contra  pobreza conduzida pelo governo.  

 585 Sujeito E (lider religioso). A OMCV, uma das mais antigas  
     -> ( 585- 619): 7.2                    

       -> ( 585- 607): 7.5.2                  
 586 organizacoes nao-governamentais de Cabo Verde, actua em  

 587 prol do desenvolvimento social e economico das mulheres  

     -> ( 587- 619): 6.2                    
 588 cabo-verdianas. A MORABI tambem tem feito o mesmo. Ambas as  

     -> ( 588- 591): 6.5                    
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       -> ( 588- 591): 7.5                    
 589 organizacoes tem como publico-alvo mulheres em geral mas  

 590 com maior incidencia nas mais pobres, geralmente chefes de  
 591 familia e do meio rural. Os seus programas tem sido uma  

 592 grande ajuda na luta contra a pobreza, sobre luta contra a  
 593 infeccao pelo  HIV Sida, cancro da mama, e outros. Os  

 594 programas das duas ONG,s tem permitido que os direitos a  

     -> ( 594- 597): 6.3                    
       -> ( 594- 597): 7.3                    

 595 saude, educacao, formacao profisional, fontes de rendimento  
 596 e dignidade humana atinjam os mais desfavorecidos,  

 597 bloqueados pelas barreiras da ignorancia, da violencia e  
 598 descriminacao. Sujeito F (direitos humanos). As duas ONG,s  

 599 tem tido um trabalho de merito nos ultimos decenios na  
 600 promocao dos direitos da mulher. O facto do principal  

 601 objectivo quer de uma quer de outra e apoiar as mulheres  

 602 sobretudo as mais desfavorecidas acederem aos seus direitos  
 603 fundamentais, os programas, e eu acho optimo tem sido  

 604 virados para os aspectos que mais flagelam a situacao da  
 605 mulher cabo-verdiana sobretudo as mais fragilizadas  

 606 (solteiras, chefes de familia, desempregadas, rurais,  
 607 analfabetas). No fundo os programas das duas ONG,s  visam a  

 608 promocao dos direitos humanos, pois mulher e mae, e filha,  
 609 e esposa, e irma ...a sua situacao digna  e prospera  

     -> ( 609- 619): 6.3                    

       -> ( 609- 619): 7.3                    
 610 proporciona nao so o seu bem estar, mas dos que vivem a sua  

 611 volta. Considerando os grandes problemas da mulher cabo- 
 612 verdiana e de louvar os programas virados para a saude,  

 613 educacao, formacao profissional, micro-credit0, habitacao  
 614 entre outros. Importante tem sido a adesao e a participacao  

 615 das duas ong,s na informacao sobre a deteccao precoce do  
 616 cancro da mama, da sensibilizacao sobre a conduta a  

 617 adoptarem na luta contra a infeccao do virus HIV, entre  

 618 outros. Sujeito H (empresaria). Os programas da MORABI tem  
 619 sido importantes sobretudo no dominio da educacao, formacao  

 620 profissional e micro-credito. Muitas pequenas empresarias  
     -> ( 620- 637): 6.3.3                  

       -> ( 620- 637): 7.3.3                  
 621 tiverem o seu comeco com a MORABI e a OMCV, atraves do  

     -> ( 621- 648): 6.8                    
 622 programa do micro-credito. Quem vai conceder emprestimo a  

 623 uma mulher solteira, desempregada? Que emprego uma mulher  

 624 sem estudos, mae de muitos filhos vai encontrar. O micro- 
 625 credito associado a formacao profissional permitiram que  

 626 muitas mulheres saissem do desemprego, tivessem uma  
 627 profissao e saissem da miseria. Muitos colocaram os seus  

 628 negocios apuraram saloes de cabeleireira, boutiques,  
 629 padarias, restaurantes, ... O acesso ao credito, na sequencia  

 630 dos programas da MORABI, OMCV e outras ONG,s, para  
 631 actividades geradoras de rendimento, faz aumentar o numero  

 632 de mulheres no comercio informal, dominado pelo sexo  

 633 feminino em 87% em 1998. Nascem varias pequenas e medias  
 634 empresas geridas por mulheres e por sua iniciativa. Abrem- 

 635 se Gabinetes Juridicos de apoio a mulher. O que acho e que  
 636 a divulgacao e fraca ...ainda muitas mulheres nao sabem  

 637 destas duas ong,s e  de outras e em que podem ajudar.  
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 638 Sujeito I (OMCV). Gracas a OMCV hoje tenho a autonomia que  

 639 nunca pensei ter. Sou dona do meu proprio destino. Tenho  
     -> ( 639- 649): 7.3.3                  

 640 uma profissao e tenho uma fonte de rendimento. A OMCV  
 641 alimentou o meu grande sonho de te um modo de vida certo.  

 642 Atraves do programa das padarias, fiu seleccionada, tomei  
 643 parte na formacao, recebi um credito e montei o meu  

 644 negocio. Na minha opiniao e assim que a liberdade e a  

 645 dignidade se conquistam. Eu sei que a MORABI faz o mesmo.  
 646 Apoia as mulheres mais coitadas a terem uma vida ao sol.  

 647 Quem tiver juizo aproveita e liberta-se da miseria  
 648 proporcionando uma vida melhor a familia: filhos e marido.  

 649 Sub-topico: 2.2 Programas que a MORABI e a OMCV tem  
 650 desenvolvido nas ultimas decadas, na vossa opiniao, quais  

 651 as que tem tido maior incidencia na educacao das mulheres?  
     -> ( 651- 658): 6.3.3                  

 652 Sujeito A (Mulher beneficiaria da MORABI). Os programas que  

 653 visam a formacao profissional que sao muitas. Eu nao  
 654 conheco todas mas sei que sao muitas. Participei nas  

 655 formacoes sobre a utilizacao do micro-credito, sobre o  
 656 Empreendedorismo e gestao de pequenos negocios. Sei que  

 657 existem programas de formacao sobre o combate e a defesa do  
 658 virus HIV, as doencas sexualmente transmissiveis, o  

 659 planeamento familiar, etc. A OMCV tem um importante  
 660 programa de escolarizacao faz mulheres que nao sabem ler  

 661 nem escrever. Sujeito B (medica). A MORABI e a OMCV sao as  

     -> ( 661- 668): 3.4.2                  
 662 grandes vectoras e parceiras do governo no Plano de  

 663 educacao para todos, com uma forte actuacao no dominio  
 664 informal. Desde a independencia em Cabo Verde, 1975,  

 665 significantes avancos tem sido produzidos para integrar a  
 666 dimensao genero nos servicos de saude e para conferir maior  

 667 atencao as necessidades particulares das mulheres. Com este  
 668 intuito foi criado em 1977 um projecto denominado de  

 669 "Proteccao Materno-Infantil - Planeamento Familiar" e que a  

     -> ( 669- 714): 7.3.2                  
 670 OMCV coordenou, cujo objectivo era ocupar-se dos cuidados  

 671 materno e infantil. Este projecto foi um dos maiores  
 672 projectos educativos da OMCV e dos governos sucessivos  

 673 governos de Cabo Verde, cujos impactos ja sao hoje  
 674 visiveis. Em razao dos esforcos conjuntos depois da  

 675 independencia, a taxa de fecundidade diminuiu em todas as  
 676 zonas geograficas do pais. Segundo o Censo de 1990, o  

 677 numero medio de criancas por mulher era de 6, enquanto que  

 678 em 2000 passou para 4, sendo 3,1 nas zonas urbanas e 4,9  
 679 nas zonas rurais. Actualmente a maior taxa de fecundidade  

 680 situa-se nas mulheres com idade compreendida entre os 20 e  
 681 24 anos. No entanto, 50% da populacao feminina tem o seu  

 682 primeiro filho antes dos 21 anos e 11,6% entre os 15 e 19  
 683 anos. Essa diminuicao da taxa de fecundidade esta  

 684 intimamente ligada ao aumento da escolaridade. Mais tarde,  
 685 em 2001, este projecto foi substituido pelo Programa  

 686 Nacional de Saude Reprodutiva que veio imprimir uma  

 687 perspectiva mais global e integrada do equilibrio de genero  
 688 na problematica da saude e dos direitos reprodutivos, em  

 689 conformidade com as recomendacoes do programa de accao da  
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 690 Conferencia Internacional sobre Populacao e  
 691 Desenvolvimento, Cairo, 1994. Com isso, deve-se destacar,  

 692 houve um reforco no sistema de prestacao de servicos,  
 693 nomeadamente, os relativos a planeamento familiar e  

 694 cuidados materno-infantis, controlo das infeccoes  
 695 sexualmente transmissiveis, e os cuidados pre e pos-natais.  

 696 Sem duvida que a perceria do Governo com todas as ONG,s que  

     -> ( 696- 722): 3.4.1                  
       -> ( 696- 722): 3.4.2                  

 697 tem o enfoque a mulher cabo-verdiana tem sido fundamental  
 698 Tanto a MORABI e nao so, tem aderido com sucesso a estes  

 699 programas, em parceria com o governo, atraves do ICIEG,  
 700 antes atraves do ICF /instituto da Condicao feminina. Alem  

 701 disso, existe tambem uma forte politica de divulgacao dos  
 702 metodos contraceptivos realizada atraves dos Centros de  

 703 Saude Reprodutiva e das organizacoes nao-governamentais.  

 704 Tanto a OMCV como a MORABI t~em tido programas importantes  
 705 neste dominio, em parceria com o governo e tambem de forma  

 706 mais autonoma, procurando outros parceiros, Uma das grandes  
 707 preocupacoes das duas ONG,s e para isso tem associado as  

 708 autoridades sanitarias em Cabo Verde tem sido as infeccoes  
 709 sexualmente transmissiveis, nomeadamente o VIH/Sida. E as  

 710 accoes relativas ao problema do VIH/Sida tem contemplado  
 711 devidamente a perspectiva de genero para atender  

 712 particularmente as mulheres, atraves da informacao,  

 713 formacao, sensibilizacao, acompanhamento, apoio  
 714 psicologico, etc. No que tange a programas que visam a  

 715 educacao e apoio na cobertura de exames preventivos e  
 716 incidencia do cancro cervical, do cancro de mamas e do  

 717 cancro ainda nao existem dados estatisticos disponiveis que  
 718 permitam avaliar a situacao, mas o ICIEG vem estabelecendo  

 719 parcerias quer com a MORABI como a OMCV no sentido de  
 720 formar sinergias nesta area. Sujeito C (jurista). Evitando  

 721 repetir o diversificado leque de programas educativos ao  

 722 nivel da saude, vou me incidir mais sobre os programas  
     -> ( 722- 751): 2.8                    

 723 ligados ao civel e ao crime. Um dos grandes crimes contra a  
 724 mulher tem a ver com a violencia e maus tratos domesticos,  

 725 ao ponto de em certos casos surgir como uma situacao  
 726 natural para a sociedade que nao se indigna e nem denuncia.  

 727 Parece que ha resignacao e os predicadores nao terem  
 728 consciencia do delito. Uma situacao identificada e cujas  

     -> ( 728- 733): 4                      

 729 solucoes passam fundamentalmente para programas de educacao  
 730 que integram a perspectiva genero. Em Cabo Verde, o Governo  

 731 condena, veementemente, todo o tipo de violencia com base  
 732 no genero e esta empenhado no combate a violencia contra as  

 733 mulheres que se manifesta principalmente no seio dos lares.  
 734 O Codigo Penal e o Codigo de Processo Penal, recentemente  

     -> ( 734- 752): 1.9                    
 735 entrados em vigor, tomam nota deste fenomeno e incorporam  

 736 normas protectoras das vitimas de maus-tratos. Os maus- 

 737 tratos cometidos contra um conjuge sao considerados como um  
 738 crime e dao azo ao afastamento do agressor da casa de  

 739 morada da familia. E de se notar, igualmente, que o ICIEG  
 740 desenvolve neste momento uma estrategia de resposta as  

 741 situacoes que apresentem um caracter urgente. Esta  
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 742 estrategia, destinada principalmente as mulheres  

 743 economicamente vulneraveis, funciona sobre a base da  
 744 implementacao de uma rede interinstitucional formal e  

 745 informal que oferece um servico rapido e gratuito e de  
 746 respostas variadas em funcao das necessidades imediatas de  

 747 cada vitima. Esta assistencia pode ser de natureza  
 748 juridica, policial, medica, psicologica ou social. Quer a  

 749 MORABI como a OMCV tem desenvolvido programas, em parceria  

 750 e de forma autonoma, no sentido de informar, formar  
 751 sensibilizar as familias neste dominio. Associado ao micro- 

     -> ( 751- 758): 6.3                    
       -> ( 751- 758): 7.3                    

         -> ( 751- 757): 4                      
 752 credito, a formacao profissional  e Empreendedorismo as  

 753 duas ONG,s desenvolvem programas educativos que visam  
 754 educar para a nao submissao a violencia. Sujeito D  

 755 (professora). Sem duvida, reconhece-se que a educacao e um  

 756 dos meios mais eficazes para melhorar o status da mulher e  
 757 para permitir-lhes criar um caminho rumo a autonomia  

 758 financeira, profissional e, sobretudo, moral. Em Cabo  
     -> ( 758- 781): 7.3.1                  

       -> ( 758- 780): 6.3.2                  
 759 Verde, a educacao deu uma contribuicao determinante para a  

     -> ( 759- 768): 6.4                    
 760 elevacao dos niveis de participacao e reforco de todo o  

 761 sistema de direitos, com particular impacto na promocao da  

 762 Mulher. Assim, todos os programas desenvolvidos pela MORABI  
 763 e a OMCV tem uma vertente educativa importante. Se as  

 764 ferramentas, as estrategias sao as mais correctas e  
 765 discutivel, mas apoiam todos na educacao/formacao:  

 766 programas sobre a saude reprodutiva; Combate a infeccao  
 767 pelo virus HIV, o micro-credito, a formacao profissional,  

 768 entre muitas outras. Todas tem uma vertente educativa caso  
     -> ( 768- 776): 3.4                    

 769 contrario nao teruam tido o efeito preconizado. Decorridos  

 770 34 anos apos a independencia e como resultado de uma aposta  
 771 coerente de todos os Governos de Cabo Verde e de uma accao  

 772 conjunta com as ONG,s na educacao, observou-se uma  
 773 crescente demanda social pela educacao e uma forte  

 774 propensao das familias em garantir igual oportunidade de  
 775 acesso ao sistema de ensino tanto a raparigas como a  

 776 rapazes. Sujeito E (lider religioso). Se hoje podemos  
 777 registar mudancas na situacao da mulher cabo-verdiana  

 778 sobretudo a rural e porque os programas tem tido vertente  

 779 educativa. A OMCV, julgo que foi a primeira instituicao a  
 780 se preocupar, apos a independencia com a alfabetizacao das  

     -> ( 780- 791): 7.12.1                 
       -> ( 780- 789): 7.3                    

 781 mulheres. Quando ascendemos a independencia a taxa do  
 782 analfabetismo era elevada e a maioria era mulheres.  

 783 Programas no dominio da culinaria, bordados, costura,  
 784 artesanato e outros sao essencialmente programas de  

 785 educacao para ocupacao dos tempos livres e formacao  

 786 profissional. Acho importante os programas da educacao  
     -> ( 786- 791): 4                      

 787 genero que as duas ONG,s fazem no meio rural, pois e uma  
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 788 forma de combater quer o feminismo como o machismo, ambos  
 789 perigosos para o desenvolvimento. Mas e preciso investir  

 790 mais na vertente humana, nos principios, valores morais que  
 791 e importante para uma sociedade de paz e progresso. Sujeito  

 792 F (direitos humanos). Nos estamos comprometidos a fazer de  
     -> ( 792- 811): 4                      

       -> ( 792- 798): 2.3                    

 793 Cabo Verde um lugar onde os homens e as mulheres gozem de  
 794 efectiva igualdade, com base no nivel de crescimento e  

 795 desenvolvimento alcancados. Consideramos, de extrema  
 796 importancia a adesao das ONG,s , particularmente a MORABI e  

 797 a OMCV, nos programas nacionais de luta contar a pobreza,  
 798 combate a violencia baseada no genero, educacao para  

 799 equidade de genero, saude sexual e reprodutiva. Julgo que  
 800 todos os programas das duas ONG,s sao de foro educativo,  

 801 alias e a razao de ser das ONG,s: Educar para Mudar o  

 802 status quo existente. O que temos de pensar e nas  
 803 estrategias e nas sinergias necessarias controlando os  

 804 riscos perverso que o modo como se implementar os programas  
 805 pode acarretar. Sujeito G (rede parlamentar). Creio que  

 806 todos os programas aqui referidos e levados a cabo pela  
 807 MORABI e a OMCV tem uma vertente educativa e o impacto e  

 808 actual situacao da mulher cabo-verdiana em todos os  
 809 dominios. A accao tem sido conjunta, tendo sido os  

 810 sucessivos governos apos a independencia os grandes  

 811 dinamizadores. Sujeito H (empresaria). Tivemos oportunidade  
 812 de falar sobre o micro-credito, por exemplo que propiciou a  

     -> ( 812- 826): 7.3.3                  
 813 muitas mulheres cabo-verdianas, sobretudo as chefes de  

 814 familia, um modo de vida. Com efeito, o micro-credito  
 815 dissociado da educacao e formacao profissional pouco  

 816 impacto teria. Contudo e preciso melhorar as estrategias e  
 817 os conteudos. Sujeito I (mulher beneficiaria da OMCV). Por  

     -> ( 817- 826): 7.3.3                  

 818 exemplo eu faco parte do grupo de mulheres de Santiago que  
 819 beneficiaram do programa de pararias domiciliarias. A  

 820 condicao para eu beneficiar do programa foi de tomara parte  
 821 nas accoes de formacao sobre a profissao, manipulacao de  

 822 alimentos, empreendedorismo e gestao de pequenos negocios.  
 823 Foi passar por esta escola que fez mudar a minha vida e  

 824 hoje posso enveredar por outras areas com garantias mais ou  
 825 menos de seguranca. Sub - topico 2.3. Ate que ponto acham  

 826 que as mulheres rurais da ilha de Santiago tem beneficiado  

 827 dos programas da MORABI e da OMCV. Sujeito A (MORABI). Na  
     -> ( 827- 838): 6.5                    

 828 minha opiniao, as mulheres rurais e chefes de familia tem  
 829 sido as maiores beneficiarias quer da MORABI, pois os  

 830 criterios de seleccao fazem com base nas condicoes socio- 
 831 economicas e culturais. As mulheres mais pobres do pais  

 832 vivem no meio rural, onde a seca deixou as mulheres em  
 833 situacao mais dificil. As mulheres chefes de familias  

 834 numerosas vivem em maior percentagem no meio rural e a  

 835 MORABI tem dado atencao nestes aspectos. Tambem sei que a  
 836 OMCV localiza a maior parte das suas accoes no meio rural e  

     -> ( 836- 838): 7.5                    
 837 contempla as mulheres em situacoes mais precarias economica  

     -> ( 837- 851): 7.5.2                  
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 838 e socialmente. Sujeito B (medica). A partir de 1980 e  

 839 gracas a OMCV as mulheres do campo saem do anonimato e  
     -> ( 839- 854): 7.8                    

 840 abandono. Esta organizacao inicia uma luta sem treguas a  
 841 insercao da mulher nos planos de desenvolvimento, com maior  

 842 incidencia nas mulheres rurais, chefes de familia. Inicia- 
 843 se uma forte campanha da alfabetizacao e do planeamento  

 844 familiar, dois grandes obstaculos que as mulheres tinham de  

 845 resolver em primeiro lugar. Quem nao se lembra da onda de  
 846 mulheres analfabetas com os cadernos debaixo de braco a ir  

 847 as aulas nocturnas? O trabalho do planeamento familiar com  
 848 a introducao da pilula gratuita, sterile e campanhas de  

 849 informacao mudaram a forma de estar da mulher rural. Este  
 850 trabalho ganha mais dinamica a partir de 1990 com mais uma  

 851 ONG actuando na area: A MORABI. Muda-se o termo  
     -> ( 851- 854): 6.3.2                  

 852 alfabetizacao de adultos para educacao de adultos que passa  

 853 a integrar a formacao profissional e a integracao de  
 854 genero. Sujeito C (jurista). Forte producao legislativa de  

 855 proteccao da mulher no casamento, na uniao de facto, no  
     -> ( 855- 865): 1.9                    

 856 emprego, na escolha da profissao; a redefinicao da posicao  
 857 da mulher em relacao ao espaco domestico e vida publica;  

 858 direito a educacao e acesso a todos os niveis de ensino;  
 859 direito a saude, informacao, votar e poder ser eleita, sao  

 860 aspectos que beneficiaram as mulheres em geral e como tal  

 861 importantissimos para o meio rural aonde a cristalizacao  
     -> ( 861- 865): 1.3                    

 862 dos valores patriarcais sao mais fortes. Como ja foi aqui  
 863 discutido sao estes valores que colocaram a mulher na  

 864 situacao de inferiorizacao, sobretudo no meio rural.  
 865 Sujeito D (professora). Como ja foi aqui dito as ONG,s  -  

 866 Morabi e OMCV - tem como missao apoiar as mulheres mais  
     -> ( 866- 869): 7.2                    

 867 vulneraveis no usufruto dos direitos fundamentais. Varios  

 868 programas levados a cabo por estas duas ONG,s tiveram  
     -> ( 868- 875): 7.8                    

       -> ( 868- 874): 6.8                    
 869 enfoque as mulheres rurais e gracas a estes programas  

     -> ( 869- 895): 3.2                    
 870 verifica-se a reducao consideravel da taxa do  

 871 analfabetismo, a queda da mortalidade infantil, a reducao  
 872 do numero de filhos por mulher. De salientar os jardins  

 873 infantis no meio rural geridas e financiadas em grande  

 874 parte pelas ONG,s. Por exemplo a OMCV assegura cerca de 16%  
 875 dos jardins do meio rural, libertando as mulheres para  

 876 fazerem trabalho gerador de rendimentos fora do lar. O  
 877 micro-credito tem transformado a vida das mulheres rurais  

 878 que com as secas ciclicas se enveredaram para o comercio  
 879 informal com recursos ao micro-credito. Um aspecto  

 880 importante e a organizacao das comunidades locais em  
 881 associacoes e estas recebem o apoio das ONG,s. Sujeito E  

 882 (lider religioso). Gracas as ONG,s hoje temos as mulheres  

 883 no meio rural com uma mentalidade diferente. Ha mais  
 884 valorizacao da educacao, hoje todos vao para escola e  

 885 aspiram um curso superior e um trabalho na administracao  
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 886 publica ou empresa. Ha muito fazer mas temos mudancas  
 887 palpaveis em todos os dominios. Outro exemplo e a crenca  

 888 que os filhos sao a riqueza da familia e dinheiro no banco.  
 889 O recuo desta crenca faz com que haja mais adesao aos  

 890 programas de planeamento familiar. Sujeito F (direitos  
 891 humanos). Estudos estatisticos tem demonstrado o perfil da  

 892 pobreza em Cabo Verde. Da analise deste perfil denota-se  

 893 que a incidencia e o meio rural, atingindo em maior escala  
 894 a mulher rural chefe de familia, fundamentalmente com pouca  

 895 instrucao e desempregada. Desta forma programas que visam o  
 896 recuo da miseria e da pobreza tem de ter em conta este  

     -> ( 896- 899): 3.4                    
 897 perfil e como tal as ONg,s m parceria com o governo e  

 898 outras instituicoes tem tido a preocupacao de promover o  
 899 desenvolvimento da mulher. Assim nao ha lugar para duvidas  

 900 que quer a MORABI como a OMCV tem desenvolvido programas  

     -> ( 900- 904): 6.3                    
       -> ( 900- 904): 7.3                    

 901 que transformaram os modos de vida da mulher rural,  
 902 reduzindo as assimetrias entre os poderes femininos e  

 903 masculinos. Sujeito G (rede parlamentar). As mulheres  
     -> ( 903- 916): 6.5                    

       -> ( 903- 916): 7.5                    
         -> ( 903- 910): 3.2                    

 904 rurais tem sido as beneficiarias do primeiro grau dos  

 905 programas das ONG,s aqui referenciadas. Os indicadores de  
 906 mudanca estao explicitos nas taxas de fecundidade da  

 907 mulher, do numero de filhos por mulher, da elevacao da  
 908 escolaridade no meio rural e a reducao da taxa do  

 909 analfabetismo, o acesso as fontes de rendimento e ao  
 910 emprego. Sujeito H (empresaria). A mulher rural por ser a  

 911 que mais precisa e a que mais se enquadra nos objectivos e  
 912 missao das duas ONG,s, tem sido a grande beneficiaria dos  

 913 programas e as mudancas ja sao sensiveis a todos os niveis.  

 914 Sujeito I (Beneficiaria da OMCV). Desde a sua criacao, a  
 915 mulher rural tem sido o grande publico.-alvo da OMCv,  

 916 igualmente da MORABI. Eu destaco o micro-credito, a  
 917 formacao profissional e a criacao e apoio aos jardins  

 918 infantis as grandes dadivas da OMCV e Morabi. O trabalho da  
     -> ( 918- 922): 7.8                    

 919 OMCv e mais antiga, quando a MORABI chegou muita coisa ja  
 920 estava mudada. Fizeram para mulher rural o que nenhum  

 921 partido ou governo fez. Sub.-topico : 2.4 Opiniao sobre em  

 922 que aspectos os programas da MORABI e OMCV se aproximam e  
 923 ou e se diferenciam quando o objectivo e a educacao da  

 924 mulher rural? Sujeito A (beneficiaria MORABI). O que eu sei  
 925 e que as duas desenvolvem programas de apoio as mulheres  

     -> ( 925- 932): 6.2                    
       -> ( 925- 932): 7.2                    

 926 mais desfavorecidos e desenvolvem uma luta importante para  
 927 a defesa dos direitos e da mulher. Todas defendem que na  

 928 democracia nem o homem nem a mulher e mais importante.  

 929 Assim falam em igualdade de genero e apoiam associacoes  
 930 comunitarias na educacao e formacao de uma sociedade em que  

 931 o homem e a mulher se respeitam mutuamente. Sujeito B  
 932 (medica). Em tese estas duas ONG,s nao tem muitas  

 933 diferencas quanto aos seus objectivos e finalidades ja bem  
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 934 discutidas neste encontro. Forma criadas em contextos  

 935 diferentes e sao geridas por profissionais com conviccoes e  
 936 formas de agir diferentes. Dai e possivel que se  

 937 diferenciam nas formas de actuacao. Entretanto e bom  
 938 realcar que a OMCV nasceu de uma organizacao de massas  

     -> ( 938- 954): 7.6                    
 939 criada no periodo pos independencia pelas mulheres ex- 

 940 combatentes da independencia de Cabo Verde. Em 1981  

 941 transforma-se em uma ONG. Dai presumo que em termos  
 942 ideologicos nao devera ter distanciado das suas origens, em  

 943 contrapartida ampliou o se campo de actuacao bem como a sua  
 944 metodologia. A Morabi e mais recente, creio ser da decada  

     -> ( 944- 954): 6.6                    
 945 de 90, portanto nasce de um contexto socio-politico  

 946 multipartidario, pelo que ideologicamente deve ter a sua  
 947 especificidade. Prefiro entao centra-me nas identidades.  

 948 Todas canalizam as suas accoes para a causa das mulheres no  

 949 sentido de fazer valer os ses direitos e de lhes apoiar  
 950 numa situacao em que possam participar na sociedade em  

 951 termos de igualdade. Neste sentido ambos tem como campo de  
 952 intervencao a saude, a educacao, a formacao profissional e  

 953 a luta contra todas as formas de violencia. Sujeito C  
 954 (jurista). A luta pelos direitos humanos das mulheres tem  

     -> ( 954- 964): 2.4                    
 955 vindo a ganhar terreno no contexto cabo-verdiano, atraves  

 956 da accao conjunta das organizacoes governamentais e nao  

 957 governamentais. Esta luta pode ser enquadrada numa  
 958 perspectiva mais ampla que e o da luta pela dignidade  

 959 humana. Desde a independencia nacional, tem surgido  
 960 nomeadamente varias instituicoes/associacoes cabo-verdianas  

 961 de mulheres ou que trabalham - directa ou indirectamente em  
 962 prol da igualdade entre os sexos, sendo de destacar: a  

 963 Organizacao das Mulheres de Cabo Verde (OMCV); a Associacao  
 964 de Apoio a Auto-Promocao da Mulher no Desenvolvimento  

 965 (MORABI); a Rede de Mulheres Parlamentares Cabo-Verdianas  

 966 (RMPCV); o Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e  
 967 Equidade de Genero (ICIEG); a Comissao Nacional de Direitos  

 968 Humanos e Cidadania (CNDHC). Como podemos ver a luta destas  
     -> ( 968- 979): 7.7                    

 969 duas ONG,s e a mesma . O resultado pretendido e o mesmo. As  
 970 razoes sao as mesmas. Onde estao as diferencas? Nao vejo  

 971 muitas a partida. Talvez depois desta discussao eu posso  
 972 ver mais ou muitas. A OMCV e sem duvida a mais antiga como  

 973 aqui ja foi dito. Foi criada em Marco de 1981 e tem  

 974 desenvolvido actividades economicas, politicas, culturais e  
 975 sociais, tendo vindo a promover nomeadamente: accoes  

 976 educativas e formativas; alfabetizacao de adultos; jardins  
 977 infantis comunitarios; centros de promocao feminina;  

 978 actividades geradoras de rendimentos; cooperativas de  
 979 mulheres; programas de micro-credito. A MORABI (criada em  

 980 Marco de 1992) tem trabalhado no sentido de aumentar a  
     -> ( 980- 992): 6.7                    

 981 capacidade de intervencao das mulheres na sociedade cabo- 

 982 verdiana e a sua participacao no processo de  
 983 desenvolvimento economico, politico, cultural e social de  

 984 Cabo Verde, como tambem no sentido de propiciar a igualdade  
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 985 de oportunidades entre os homens e as mulheres nesse pais.  
 986 Esta ONG tem privilegiado as seguintes areas de  

 987 intervencao: micro-credito; formacao; desenvolvimento  
 988 comunitario; Saude Sexual e Reprodutiva. Ate aqui (estou  

 989 raciocinando alto) nao vejo diferencas. Certo!!! Vejo  
 990 similitudes. O Contexto da fundacao e a longevidade talvez  

 991 constituem um campo de investigacao que eu nao posso  

 992 avancar com muita precisao de momento. Prefiro abordar este  
 993 aspecto no proximo ja com ideias mais amadurecidas. Sujeito  

 994 D (professora). Na pratica o trabalho da OMCV e da MORABI  
 995 tem os mesmos objectivos. O que eu vejo de diferente e a  

     -> ( 995-1001): 7.2                    
       -> ( 995-1001): 7.6                    

 996 questao de afinidades partidarias. Se uma pessoa diz-me que  
 997 e associada da OMCV eu conoto logo com PAICV. Os  

 998 funcionarios da OMCv se nao militantes do PAICV tambem nao  

 999 sao explicitamente de partido contrario. Mas pelo que eu  
1000 saiba nem a OMCv nem a MIRABI negam apoio a uma mulher por  

1001 serem de um ou outro partido. Em termos de programas de  
1002 promocao da mulher eu vejo as duas ONG,s em todos e em  

     -> (1002-1016): 6.2                    
1003 actuacoes muito nobres.  Vejo que as finalidades sao as  

1004 mesmas. Sujeito E (lider religioso). As duas ONG,s cada vez  
1005 se aproxima nos seus objectivos, pois os problemas das  

1006 mulheres solteiras, chefes de familia e nao so sao  

1007 identicos. As duas ONG,s sentam nas mesmas mesas para  
1008 negociar os projectos. Agora o financiamento e o resultado  

1009 ja dependem da seriedade e da competencia de quem faz a  
1010 gestao das organizacoes. Acredito que haja diferencas  

1011 ideologicas, sim. OMCV e uma organizacao que apoia e recebe  
1012 apoio do PAICV. Se nao for material e moral. Agora, num  

1013 pais democratica e devido ao estatuto das ONG,s e uma  
1014 situacao disfarcada. Sujeito F (direitos humanos). Sujeito  

1015 G (Rede parlamentar). Sujeito H (empresaria). Sujeito I  

1016 (beneficiaria da OMCV). 
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OPIN004.atx 

   1 GRUPO FOCAL- ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDARIA PEDRO GOMES.  
   2 No de participantes: 14 Fem. 8 Mas. 6. Faixa etaria dos  

   3 participantes: 14 a 19 anos. Nivel Academico: 10o a 12o  
   4 Anos. Tempo de realizacao: Previsao: 1:00 Hora. Duracao  

   5 efectiva: 1:45 minutos. Ambiente da discussao:  
   6 Espontaneidade, desinibicao e vontade de participar.  

   7 Conducao da discussao: Filomena Oliveira. Tecnologia  

   8 utilizada: Gravador e maquina fotografica. Data e hora da  
   9 realizacao: 7 de Junho de 2012 - das 10:30  horas as 11:45  

  10 minutos. BLOCO 0: PREPARACAO DA DISCUSSAO. 1.Apresentacao  
  11 da moderadora da discussao. 2. Apresentacao dos  

  12 participantes. 3.Apresentacao dos. 4.objectivos e  
  13 finalidades da conversa. 5. Valorizacao das contribuicoes  

  14 de cada participante para o estudo. 6. Informacao sobre as  
  15 questoes eticas: sigilo e o caracter hermetico do dialogo.  

  16 7. Negociacao de regras na participacao individual na  

  17 conversa. 8. Autorizacao para gravar e fotografar. BLOCO I  
  18 - CONCEITO DE GENERO. Ja ouviram falar de genero? Onde  

  19 ouviram? O que sabem sobre isso? R1 (menina): Na escola, na  
  20 sociedade... significa relacao de mulher e homem. R2:  

     -> (  20-  30): 2.1                    
  21 (menina): Hoje escola, comunicacao social, televisao, muita  

  22 gente fala de genero para explicar como deve ser a relacao  
  23 de homem e mulher, o problema da violencia. R3: (rapaz):  

  24 Na...! Genero significa mudar mentalidade para respeitar os  

  25 direitos dos homens e das mulheres. R4: (rapaz): Para mim  
  26 genero e igualdade de homem e mulher. R5: (menina): Falar  

  27 de genero e igual falar de mulher... sempre que se fala de  
  28 genero se quer falar mulher. R6: (menina): Nao! Tem alguma  

  29 diferenca. Genero so e validado quando se fala de homem e  
  30 de mulher e da igualdade de direitos e de oportunidades. II  

  31 - EDUCACAO PARA IGUALDADE E EQUIDADE DE GENERO. 1- Na  
  32 familia. Qual e a vossa percepcao sobre a educacao do homem  

  33 e da mulher em Cabo Verde? Na vossa opiniao faz-se com base  

  34 na igualdade e equidade? Falem-me um pouco da vossa  
  35 vivencia na familia? R1: (rapaz): Eu penso que no passado  

     -> (  35-  39): 1.2.5                  
  36 homem e mulher foram educados de forma diferente. Homem ia  

  37 para escola e mulher nao podia ir. Tinha de ficar em casa a  
  38 trabalhar e tomando conta de casa, lavar louca. So que hoje  

  39 as coisas mudaram...as mulheres reivindicaram direitos.  
  40 Olha...hoje a mulher esta na politica! Antes isto nao  

     -> (  40-  43): 2.4                    

  41 acontecia, por exemplo. Mulher exigiu igualdade de fazer  
  42 coisas com o homem. Mulher, Mulher, hoje nao esta educada  

     -> (  42-  46): 1.2.5                  
  43 com o mesmo rigor que no passado, nao sei se esta falta de  

  44 rigor e para melhor ou para pior. So sei que ha uma  
  45 tentativa de dar tratamento igual de homem e mulher na  

  46 educacao. Agora a mulher nao tem muitas restricoes. R2:  
  47 (menina:): Eu acho que o homem tem uma mentalidade muito  

     -> (  47-  58): 1.3                    

  48 machista e isto tem influencias na educacao. Continuam  
     -> (  48-  57): 1.3.2                  

  49 pensando que existem coisas que a mulher nao pode fazer,  
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  50 roupas que a mulher nao pode vestir...mas porque sao  
  51 mulheres. Os homens podem tudo...restricoes existem para  

  52 mulheres. Ainda existe sim educacao em casa diferenciada  
  53 quando se trata de filho mulher e filho homem. Isto tem  

  54 mudar! As coisas mudaram! A mentalidade das pessoas tem de  
  55 acompanhar o progresso. Se vestirmos uma saia por exemplo ...  

  56 dizem que nao esta bem! A propria mulher fala assim da  

  57 colega. Nao! Nao esta certo. Nos as mulheres temos de  
  58 dialogar e ver o que e melhor para nos. Em casa os meus  

     -> (  58-  60): 1.2.5                  
  59 pais nos educam de forma igual. Menina e rapazes. Mas os  

     -> (  59-  67): 2.5                    
  60 irmaos rapazes e que acham que devem tomar posse e achar  

  61 podem e tem direito a coisa que nao temos. Mas nao esta  
  62 certo. Tem de tomar consciencia que a epoca do homem, posso  

  63 e mando ja foi no tempo. Os tempos sao outros! Tem de ter e  

  64 ser tudo igual. R3 (menina): Acho que ainda a educacao do  
  65 homem e da mulher naos sao iguais. Em casa, la em casa eu e  

  66 os meus irmaos nao somos educados de forma igual em algumas  
  67 coisas. Em algumas coisas como ir para escola sim. Mas em  

  68 termos de grau de exigencia onde devo ir, A minha mae diz  
     -> (  68-  74): 4                      

  69 que nao posso fazer isto, nao posso fazer aquilo porque sou  
  70 mulher e o meu irmao pode tudo. A minha mae deixa-me sempre  

     -> (  70-  80): 1.3.2                  

  71 dentro de casa com muitas restricoes de saida, enquanto  
  72 vejo que os meus irmaos sao livres. So dizem eu ja sai. Eu  

  73 tenho de pedir permissao e raras vezes e aceite. R4  
  74 (menina): Interrompe a colega: Pois e, e preciso entender  

  75 que estamos no seculo XXI. Homem tem direitos e mulher tem  
     -> (  75-  77): 2.4                    

  76 direitos. A educacao deve ser igual. Oportunidade que e  
     -> (  76-  81): 1.2.5                  

  77 dado para mulher deve sair dado para homem. Mas mesmo  

  78 quando e dado oportunidades iguais, os rapazes acham que  
  79 podem isto. Que podem aquilo e que as meninas nao podem,  

  80 nao conseguem. R5 (menina): Igualdade de genero so  
     -> (  80-  90): 2.4                    

  81 discurso, na pratica nao existe. Pelo menos em casa e em  
  82 casa de muita gente que eu conheco. A minha avo acha que eu  

     -> (  82-  92): 1.3.2                  
  83 nao poso muita coisa porque sou mulher. Nao me deixa sair  

  84 para muitos lugares porque sou mulher. Nao, a educacao nao  

  85 e feita de forma igual. Temos obrigacao de fazer trabalho  
  86 de casa porque somos mulheres, enquanto os rapazes tem  

  87 direito de dizer que nao querem, que nao gostam, tem  
  88 direito de escolher. Eu, para alem de estudar tenho de  

  89 fazer trabalho de casa. Os rapazes la de casa estudam e  
  90 passeiam, nada. O machismo ainda existe na educacao. Os  

     -> (  90-  99): 1.2.5                  
  91 interesses dos homens ficam a frente e os da mulher ficam a  

  92 tras. R6 (menina): Nao sei se e isto machismo. Nao vejo  

  93 diferenca na educacao do homem e mulher nos dias de hoje. O  
  94 que vejo e que o homem tem mais liberdade. A mulher e mais  

  95 protegida. So que e uma proteccao que incomoda, irrita e as  
  96 vezes prejudica. R7 (menina): Acredito que ainda existe  

  97 alguma desigualdade sim porque ainda existe mentalidade  
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     -> (  97- 119): 2.5                    

       -> (  97- 108): 1.3.1                  
  98 machista na forma de educar. Mas nao concordo que a  

  99 desigualdade e discriminacao e quando nao se deixa a menina  
     -> (  99- 106): 1.3.2                  

 100 vestir de uma forma ou quando se cuida mais da forma de  
 101 vestir de uma menina que um rapaz. O corpo da menina e do  

 102 rapaz sao diferentes, a forma de se vestir e diferente. O  

 103 mesmo tem a ver com as saidas. E muito complicado lidar com  
 104 meninas e rapazes, tendo em conta a questao de igualdade de  

 105 genero na educacao que se da em casa, tendo em conta a  
 106 sociedade que vivemos. Muitas vezes os jovens pensam que  

 107 limites que os pais poem e cortar oportunidades quando a  
 108 intencao e exactamente o contrario. R8 (rapaz): Nao e bem  

     -> ( 108- 119): 1.3.2                  
 109 assim como as meninas estao a descrever a educacao. Sabemos  

 110 que a nossa sociedade hoje e violenta. A mulher nao pode  

 111 frequentar todos os sitios, os mesmos que os homens  
 112 frequentam, pois e perigoso. Para nos tambem e perigoso! E  

 113 verdade que quando as meninas saem os pais perguntam para  
 114 onde vao com quem vao, quem sao os amigos, esta certo! E  

 115 uma forma de proteccao. Nao e porque a mulher e  
 116 discriminada ou tem menos oportunidades. A sociedade exige  

 117 que seja assim, mas e normal perguntar tambem aos rapazes.  
 118 R9 (menina): A diferenca e que o homem diz que sai e nao  

     -> ( 118- 124): 2.4                    

 119 passa por este interrogatorio. A menina pede para sair e  
 120 para ser autorizada passa por este interrogatorio todo.  

 121 Sociedade oferece perigos para meninas e rapazes: Thugs sao  
 122 na maioria rapazes, violencia maioria atinge rapazes,  

 123 droga, etc. Na minha opiniao e descriminacao sim. R10  
 124 (menina): Na minha casa o meu pai arranja sempre uma  

     -> ( 124- 130): 1.2.5                  
 125 justificacao para me restringir de muita coisa. O lema dele  

 126 e a menina casa e na escola. O seu trabalho e estudar,  

 127 ajudar em casa e ficar em casa. O rapaz pode tudo e a  
 128 menina nao pode nada que e sair e divertir. As vezes a  

 129 desculpa e nao tens idade, a desculpa es mulher, as pessoas  
 130 falam que nao tens respeito, etc. R11 (rapaz): Este cuidado  

     -> ( 130- 136): 1.3.2                  
 131 com as meninas as vezes acontece porque elas, muitas vezes,  

 132 sao irresponsaveis. Os rapazes saem mas sao mais  
 133 responsaveis, nao deixam ser influenciados (as meninas  

 134 interrompem com huuuuuuuu e sinal de desacordo.) ... fazem  

 135 muitas asneiras. R12 (menina): Irresponsavel! Os homens nao  
 136 sao? 2 - O papel da escola. Qual e a vossa percepcao sobre  

 137 a educacao e formacao que a menina e o rapaz recebem na  
 138 escola? As meninas e os rapazes desempenham tarefas  

 139 baseadas nos criterios da igualdade e equidade? R1  
 140 (menina): Eu acho que na escola a educacao de homem e  

     -> ( 140- 160): 4.1                    
 141 mulher sao iguais. Nao ha diferenca no que se faz e no  

 142 tratamento. R2 (rapaz): Eu acho que nao e bem igual. E  

 143 diferente. Tem professores que dao mais atencao as meninas  
 144 (Huuuuu geral). Eu nao sei bem porque. Cada um tem a sua  

 145 maneira de pensar. Nao sei se talvez e porque as meninas  



Anexo 4 

 

920 

 146 tem mais dificuldades ou se e charme que faz para ganhar  
 147 mais atencao porque as mulheres gostam de jogar com os  

 148 sentimentos e emocoes. R3 (menina): Educacao e igual para  
 149 meninas e rapazes. As oportunidades sao iguais, mas os  

 150 rapazes beneficiam de maiores oportunidades la fora e os  
 151 professores sabem disso, talvez seja isso que leva a alguns  

 152 professores a ter mais atencao com as raparigas. As meninas  

 153 geralmente prestam mais tencao, colaboram mais nas  
 154 actividades da escola. Os rapazes, quando os professores  

 155 (as) explicam, muitas vezes ficam a brincar, a espreitar na  
 156 janela. As meninas tem mais interesse em saber o que se  

 157 passa na sala de aula. (todos falam ao mesmo tempo para  
 158 apoiar ou reprovar a ideia da menina). R4. (menina): Na  

 159 sala de aula as meninas tem mais interesse em saber o  
 160 conteudo da aula que os rapazes. Os rapazes ficam no fundo  

     -> ( 160- 186): 2.5                    

       -> ( 160- 177): 1.3.1                  
 161 da sala a falar de coisas que passam na rua. Os  

 162 professores, alguns, deixam-lhes la. Nos, as meninas somos  
     -> ( 162- 167): 1.3.2                  

 163 mais interessadas e mais abertas. Quando nao sabemos,  
 164 perguntamos e ai os professores explicam-nos e se  

 165 interessam por nos, porque manifestamos interesse em  
 166 primeiro lugar. R5 (menina): Nos, as meninas somos as que  

 167 mais participamos nas tarefas, nomeadamente os trabalhos de  

 168 grupos. Os rapazes nao participam em nada, querem apenas  
 169 que nos coloquemos os seus nomes nos trabalhos. Se nos nao  

 170 fizermos Ave Maria! Ficam com raiva! E uma guerra, o nome  
 171 deles tem de ficar. Nao aceitam ficar de fora. (Um barulho  

 172 estonteante das meninas e rapazes que nao se consensualizam  
 173 interrompe a aluna que fala). R6 (menina): Nos, as meninas  

 174 somos mais abertas que os rapazes em relacao aos  
 175 professores e colegas. Nao temos vergonha de reconhecer as  

 176 nossas limitacoes e dizer o que nao sabemos... (interrompida  

 177 por um rapaz). R7 (rapaz): Dizem que somos mais fechados?  
     -> ( 177- 186): 1.3.2                  

 178 Sim as vezes somos fechados, quando acontece algo nos, os  
 179 rapazes, mantemos entre nos, resolvemos sozinhos os  

 180 problemas. As meninas, tudo que acontece ja estao a fazer  
 181 queixinha, as vezes por uma simples brincadeira, fazem um  

 182 exagero! Chegam a ir ao conselho de disciplina. Por outro  
 183 lado, na escola, nos assuntos da escola procuramos  

 184 compreender antes de falar. As meninas nao tem calma,  

 185 querem compreender logo e ficam so perguntar. III - O VALOR  
 186 SOCIAL DA MULHER. 1. Representacao social A mulher faz  

 187 parte das nossas vidas assim como o homem faz parte das  
 188 nossas vidas. Podem falar sobre o valor social da mulher e  

 189 do homem na sociedade cabo-verdiana? De que compensacao  
 190 estas a falar? R1 (rapaz): Mulher e mae. E como mae ela nao  

     -> ( 190- 211): 1.3                    
       -> ( 190- 211): 1.3.2                  

 191 tem medo de sacrificios mais do a maioria que o pai. Mae  

 192 ate passa fome. Ela sacrifica muitas horas de trabalho para  
 193 os filhos. Sim... o valor da mulher caboverdiana nao existe  

 194 igual. E a base que sustenta a sociedade em todos os sitios  
 195 e momentos. Mulher e para o filho, marido, irmao, vizinhos,  

 196 pai. Nos, homens, somos mais egoistas...pensamos mais em nos.  
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 197 Somos importantes, mas a mulher e mais indispensavel. Por  

 198 exemplo, hoje passam a vida a culpar as maes pela  
 199 delinquencia existente na sociedade caboverdiana, dizendo  

 200 que elas nao educam os seus filhos bem...nao e bem assim. E  
 201 muito injusto. A delinquencia... quem tem menos culpa e das  

 202 maes. Culpam tambem o governo? Nao! A culpa e da sociedade,  
 203 da mentalidade. As mulheres quando casam ou quando os seus  

 204 homens poem-lhes dentro de casa, ficam em casa e nao vao  

 205 para nenhum sitio. Ou porque nao tem para onde ir, ou  
 206 porque nao gostam de sair, ou porque o marido nao lhes  

 207 levam para nenhum sitio, ou porque nao tem meios para  
 208 sair...ficam em casa ou vao para casa das familias e nunca  

 209 sabem o que passa na sociedade, e como podem educar os seus  
 210 filhos...conhecer os amigos dos seus filhos, os perigos da  

 211 sociedade... acho que a culpa e isso. E mentalidade. R2  
     -> ( 211- 214): 1.3.2                  

 212 (menina): A mulher tem de ser respeitada conforme ela e.  

     -> ( 212- 245): 1.3.1                  
 213 Trabalhar fora de casa ou nao. Os homens dominam o espaco  

 214 fora de casa, mas nao sao mais importantes. A mulher pode  
 215 estar desempregada mas nunca sem trabalho. Ela esta em  

 216 tudo. Chamam a mulher para tudo. A mulher tem grande valor.  
 217 Ela esta no meio de tudo. Ela nao tem menos valor. R3  

 218 (rapaz): Temos consciencia do valor da mulher na nossa  
 219 vida. Ela e namorada, mae e irmao. Ela tem sempre algo a  

 220 dar. Ela sacrifica, ela educa, da carinho, amor,  

 221 alimentacao. A mulher e o nosso Estado. O meu Estado e a  
 222 minha mae. Estas a ver? E ela, e dela que eu dependo e dela  

 223 que eu sei que posso contar. R4 (menina): Mulher e tudo  
 224 numa sociedade...assim como o homem. Ela esta e sempre esteve  

 225 trabalhando em todos os sectores do desenvolvimento. Em  
 226 casa como educadora, lavadeira, cozinheira, na rua como  

 227 taxista, cabeleireira, policia, politica, governo,  
 228 mecanico. Mulher e um pouco de tudo. Ter mulher na vida de  

 229 uma pessoa e muito importante. Infeliz de uma pessoa que  

 230 nao tem a mulher na sua vida. A capacidade de sofrimento e  
 231 sacrificio e unico na mulher. So da mulher se escuta se e  

 232 para o meu filho morrer deixa morrer eu. Mas este valor  
 233 precisa de mais compensacoes. Porque todos sabem do valor  

 234 da mulher mas e so de boca para fora ...nao ha compensacao.  
 235 Se a mulher nao tem dinheiro para pagar uma consulta porque  

 236 nao tem emprego ela fica sem consulta. O que e injusto ...a  
 237 mulher pode nao ter emprego, mas ela trabalha todos os dias  

 238 ...ela contribui para a sociedade ela devia ser compensada.  

 239 Hem!! Toda a forma de compensacao. Por exemplo quem educa  
 240 antes de uma pessoa ir para escola. Se a mulher nao tem  

 241 emprego devia existir um salario minimo para s mulheres  
 242 educadoras ...que tem filhos sobre a sua responsabilidade. Se  

 243 nao existisse mulher a sociedade cabo-verdiana estava bem  
 244 pior... a mulher constroi no dia a sociedade ...ela esta sempre  

 245 presente na vida das pessoas. Isso e so um exemplo.  
     -> ( 245- 253): 1.3.2                  

 246 (interrompida por um rapaz). R5 (rapaz): Tem uma coisa que  

 247 eu discordo dela quando diz que a mulher e importante na  
 248 vida dos homens. Sim, a mulher e a nossa mae...ela tem muito  

 249 valor. Mas nao sao todas a mulheres. Algumas so destroem a  
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 250 vida dos homens e das familias. Mulheres de agora nao sao  
 251 como as de antigamente. E preciso ter cuidado. Por exemplo,  

 252 tem mulheres aproveitadoras e mais nada... (interrompido) 2 -  
 253 O papel social da mulher. Na vossa opiniao a mulher ja deu  

     -> ( 253- 283): 1.7                    
 254 toda a contribuicao que tinha para dar na sociedade? R1  

 255 (menina): A mulher ja deu muito mas tem ainda muito a mais  

 256 a dar. A mulher tem capacidade para trabalhar muito mais em  
 257 areas que numa lhe deram espaco. Ha coisas que a mulher faz  

 258 muito melhor do que homem... por exemplo as mulheres  
 259 directoras...fazem muito mais coisas que os homens  

 260 directores. Elas sao exigentes mas sao sensiveis e  
 261 desenvolvem muito a area social, sabem escutar, ...nao sei  

 262 explicar bem. R2 (menina): Hoje a mulher esta a contribuir  
 263 cada vez mais na sociedade. A mulher tem grande capacidade  

 264 e vontade de aprender. O facto de ser mais aberta e mais  

 265 humilde, tudo o que lhe e dado oportunidade para aprender,  
 266 ela faz e faz com qualidade. Muitas vezes, melhor do que o  

 267 homem. Nao por ser mais capaz do que o homem mas por se  
 268 preocupar mais...eu acho assim. Um exemplo... Antes, quando  

 269 tinha trabalhos de grupos na escola, a preocupacao era por  
 270 homens como lider. Agora nao. Esta provado que quando a  

     -> ( 270- 278): 1.3.2                  
 271 mulher e lider ha mais trabalho, ha mais disciplina....  

 272 Ninguem fica de fora, todos trabalham porque a mulher  

 273 assume a lideranca com responsabilidade. Os rapazes ficam  
 274 muitas vezes na descontra ou se dao em bons e fazem tudo  

 275 sem ouvir todos. Por exemplo, no quadro de honra encontra- 
 276 se cinco mulheres e um homem. As mulheres estao ganhando  

 277 espacos e estao tomando consciencia que nao podem ser  
 278 eternamente governados pelos homens. Temos consciencia do  

 279 investimento que e feito em nos e cabe a nos mudar o  
 280 sentido das coisas. Mas, colegas, milagre nao acontece...  

 281 temos de nos valorizar e trabalhar. VI - As barreiras e  

 282 discriminacao da mulher. Se acham que a mulher tem muito  
 283 mais contribuicao a dar na sociedade, eu gostaria de ouvir  

 284 a vossa opiniao sobre o que lhes tem impedido de dar mais?  
     -> ( 284- 298): 2.5                    

 285 Sera machismo? O que acham que e machismo? Acha que isto e  
 286 machismo? R1 (rapaz): Talvez oportunidade...sim. Acho que e  

 287 isso. A mulher tem tendencia para aprender mais do que o  
     -> ( 287- 297): 1.3.2                  

 288 homem, isto pode ser verdade. Mas nao e porque e mais  

 289 capaz... o homem tem medo de errar. Quando erra nao quer  
 290 assumir porque tem orgulho de macho... e certamente o homem  

 291 nao quer dar oportunidades as mulheres para os campos de  
 292 participacao em que ela vai brilhar mais do que ele. Assim,  

 293 reconheco que o homem nao tem deixado muito espaco... por  
 294 exemplo na politica.... A mulher faz quase tudo mas ela nao  

 295 ocupa os cargos mais elevados... isto e complicado... Homem  
 296 muitas vezes nao quer ter mulher como chefe, nao que ela  

 297 nao seja capaz...mas as vezes custa aceitar... digo a verdade.  

     -> ( 297- 307): 1.3                    
 298 Naaaaa! Nao. Machismo nao. Machistas sao as mulheres. R2  

 299 (rapaz): Machismo e quando o homem tenta impor a mulher e  
 300 submete-la. Nao aceita que a mulher lhe desobedeca. Quando  

 301 a mulher desobedecer o homem este considera desonra perante  
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 302 os outros e dai a violencia. R3 (rapaz): Mas as mulheres  

 303 sao tambem machistas... acham que sabem mais do que os homens  
 304 e que sao mais inteligentes, que sao mais capazes. Obs:  

 305 Hesitacao geral (nao souberam distinguir machismo de  
 306 feminismo). Voltemos as contribuicoes que ainda a mulher  

 307 pode dar na sociedade e que nao tem tido oportunidades como  
     -> ( 307- 343): 2.3                    

 308 voces acabaram de afirmar. Na sua opiniao a mulher e sexo  

 309 fragil? R4 (rapaz): Eu acho que em primeiro lugar deve ter  
 310 oportunidades e ja estao a ter, pois nao esta na escola  

 311 quem nao quer. Nao ha diferenca. Emprego esta mau para  
 312 todos. Acho que a mulher pode fazer tudo o que o homem faz...  

     -> ( 312- 318): 1.3.2                  
 313 mas ha trabalhos que nao muito adequados a mulher. A  

 314 propria condicao fisica da mulher e um obstaculo: Como sabe  
 315 costumam dizer que a mulher e um sexo fragil... sim. Se e  

 316 assim ela nao pode fazer, por exemplo, os trabalhos pesados  

 317 como carregar blocos e outras coisas pesadas. Mas por  
 318 reconhecer que ela nao pode... isto nao e machismo.  

 319 (interrompido com a pergunta da entrevistadora)... Nao... eu  
 320 nao acho. A mulher nao e sexo fragil. E so ver o parto  

     -> ( 320- 343): 1.3                    
 321 normal. Se a mulher e capaz de resistir a um parto normal  

 322 ela nao e a parte fragil, antes pelo contrario e forte e  
 323 corajosa. Os trabalhos mais pesados que implicam carregar  

 324 coisas pesadas e muito esforco fisico sao actividades que  

 325 eu acho que ela nao pode. R2 (menina): Nao estou de acordo  
 326 que a mulher seja sexo fragil, mas nem todos os trabalhos  

 327 que o homem faz sao aconselhaveis para mulheres ...e assim  
 328 nao estou de acordo com muitos trabalhos que hoje eu vejo  

 329 as mulheres fazerem so para provar que sao iguais aos  
 330 homens e que podem. Por exemplo, mulher mecanica, mulher  

 331 taxista...nao acho que sejam apropriados. Mulher taxista! Com  
 332 toda esta violencia. Imagina se apanha um cliente a noite  

 333 este seja mal intencionado? Pede um homem a noite que lhe  

 334 pede para levar a sitio e depois nao paga... a mulher fica no  
 335 prejuizo, pois fisicamente uma mulher nao pode enfrentar um  

 336 homem. Taxista e trabalho mais para homem. Por exemplo,  
 337 mulher na politica! Antigamente a mulher nao podia meter na  

 338 politica...hoje muitas mulheres querem entrar. Acho que  
 339 politica e para homens. Tudo o que o homem faz a mulher nao  

 340 tem de querer fazer... (e interrompida com sinais de  
 341 desacordos generalizado) R3 (rapaz): Eu acho que a  

 342 participacao do homem e da mulher na sociedade deve-se  

 343 fazer em pede igualdade. Nao existe trabalhos de homem e  
 344 trabalho de mulheres. Isto esta na nossa cabeca e  

     -> ( 344- 348): 2.6                    
 345 acreditamos que seja verdade. IV - ESTEREOTIPOS E  

 346 PRECONCEITOS NA RELACOES DE GENERO. Agora vamos fazer  
 347 alguns testes: voces vao fazer escolhas de imagens que eu  

 348 vou mostrar. Teste 1. Imagem 1: Esta crianca vai para  
 349 jardim-de-infancia e tu es mae, tu es pai. Imagem 2: Este e  

     -> ( 349- 407): 1.3                    

 350 o educador. Ele e homem. Entregarias o teu filho ou filha  
     -> ( 350- 373): 1.2.1.1                

 351 aos seus cuidados?  R1 (menina): Hummmm... educador homem?  
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 352 Sinceramente! Eu nao entregaria o meu filho num educador  
 353 homem. Procuraria uma educadora mulher. R2 (rapaz): Se for  

 354 filho deixo na boa...mas filha? Nunca. Procuro uma educadora.  
 355 R3 (rapaz): Eu nao confiaria deixar filho ou filha aos  

 356 cuidados de educador de infancia... Isto existe tambem? R4  
 357 (menina): Para falar verdade so se eu nao tivesse outra  

 358 opcao. Eu nao confio. As vezes e dificil deixar os filhos  

 359 quando pequenos aos cuidados do pai...eles sao muito  
 360 inconstantes. Ou nao tem paciencia nenhuma, ou deixam os  

 361 meninos fazer tudo. Educar e tarefa de mulher. Mas isto nao  
 362 e nem machismo nem feminismo e a nossa realidade. Obs: A  

 363 maioria limitou-se a rir e nao quiseram opinar. Teste 2.  
 364 Imagem de um rapaz: Este e vosso amigo e confidencia que  

 365 decidiu fazer curso de educacao de infancia. O que pensam  
 366 sobre a decisao do vosso amigo? R1 (rapaz): Eu diria forca!  

 367 Vai nessa. (a resposta e dada com ar zombateiro e a grupo  

 368 desata em gargalhadas). R2 (menina): Eu perguntava porque?  
 369 Se ele dissesse que e vocacao. Que remedio tenho eu? Mas  

 370 nao acho que seja profissao de homem. R3 (menina): Cada um  
 371 faz o que quer. Mas eu nao aconselharia um irmao meu. R4  

 372 (menina): Se meninas estao a fazer trabalhos de homens  
 373 porque que os homens nao fazem de mulheres? E bom que facam  

 374 para poderem dar valor. Teste 3. Esta e a imagem de um  
 375 rapaz. Ele e vosso amigo e esta lavando pratos: Visitam o  

     -> ( 375- 387): 1.2.1.2                

 376 amigo e encontram-no lavando pratos. O que achariam da  
 377 atitude do amigo? R1 (menina): Acho muito bem. E normal.  

 378 R2 (rapaz): Eu faco isto todos os dias em minha casa.  
 379 Sempre fiz. Acho muito natural e muito bom. Todos tem de  

 380 contribuir na familia. R3 (menina): Acho muito bem. Eu nao  
 381 gosto de lavar pratos. Mas lavo quando e preciso. Assim  

 382 acho que deve ser uma tarefa partilhada na familia. Quem  
 383 gosta e quem nao gosta. R4 (rapaz): E um caso complicado!  

 384 (hahahah). Mas e coisa que pode acontecer. Se for visita de  

 385 uma femea ... complicado! Mas sao coisas que podem acontecer  
 386 e e normal. (o mesmo da gargalhadas e e interrompido por  

 387 meninas chamando-o de complexado e machista). Teste 4.  
 388 Tenho um curso de cabeleireiro (a) gratuito. Quem concorre?  

     -> ( 388- 402): 1.2.1.1                
 389 Porque que os rapazes nao concorreram? R1: 0 Rapazes  

 390 concorrem. R2: 5 Raparigas concorrem. R3 (rapaz): Nada  
 391 contra. Mas... geralmente cabeleireiros sao gays. Imagino de  

 392 fofoquinha no salao fazendo penteados as senhoras ou  

 393 meninas. Nem pensar! 
 394 R4 (Rapaz): Ha tanta coisa para homem fazer. Nao...nunca  

 395 pensei em ser cabeleireiro. Sem preconceito... mas eu nunca  
 396 seria nem gostaria que um irmao ou amigo meu fossem.  

 397 Existem profissoes que sao so de homens e so de mulheres?  
 398 R5 (menina): Mecanico. Acho que e trabalho de homem. R6  

     -> ( 398- 404): 1.3.2                  
 399 (menina): Pedreiro. Imagina mulher pedreira? Existe. ... mas  

 400 nao confio. E um trabalho de homem. R7 (menina): Mecanico,  

 401 guarda-nocturno. Muito pesado demais para mulher. Poe em  
 402 risco a seguranca da mulher. R8 (menina): Qualquer um.  

 403 Desde que a mulher tenha capacidade nao existe distincao.  
 404 BLOCO V- VERDEFAM I - Representacao social do VerdFam Bem  

 405 agora vamos falar de VerdFam. Quem ja ouviu falar de  
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 406 VerdFam? Onde fica? O que faz VerdFam? R1. Resposta em coro  

 407 e com 11 maos para cima indicando que ja ouviram falar da  
 408 existencia. R2 (menina): VerdFam faz controlo de mulheres  

     -> ( 408- 437): 8.4.1                  
 409 para fazerem a planificacao da vida sexual, para controlar  

     -> ( 409- 422): 8.1                    
 410 a gravidez, da conselhos sobre as atitudes e comportamentos  

 411 necessarios para uma boa saude sexual e reprodutiva,  

 412 controla mulheres gravidas, da conselhos sobre as posturas,  
 413 da informacoes, atende as mulheres gravidas. Antes ficava  

 414 na Achada de Sto. Antonio no Brasil. Agora fica no  
 415 Palmarejo. R3 (menina): Fui la varias vezes na Varzea. Por  

 416 exemplo, quando atende as mulheres gravidas a VerdFam  
 417 acompanha a gravidez com informacoes, consultas, analises,  

     -> ( 417- 419): 8.3                    
 418 conselhos ...Dizem o que a gravida deve fazer, o que nao deve  

 419 fazer, o que deve tomar durante a gravidez, dao informacoes  

 420 sobre o bebe, se esta bem, se e deficiente...VerdFam, os seus  
 421 tecnicos sao claros o objectivos. R4 (rapaz): Ja estive la  

 422 mas para tomar preservativos para prevenir contras doencas  
     -> ( 422- 437): 8.10                   

       -> ( 422- 430): 8.3                    
 423 sexualmente transmissiveis. Deram-me desdobraveis com  

 424 muitas informacoes sobre a prevencao dos DST e da gravidez  
 425 indesejada. R5 (menina): Nunca estive la, mas segundo  

 426 conversa com as minhas colegas que la ja estiveram, dao  

 427 consultas ginecologicas, fazem aconselhamento sobre as DST  
 428 e gravidez e distribuem gratuitamente os metodos  

 429 contraceptivos. Tambem, quem quer fazer o seu controlo para  
 430 nao engravidar recebe toda a informacao que deseja. Pelo  

 431 que eu sei, VerdFam trabalha muito com jovens de ambos os  
     -> ( 431- 433): 8.5.2                  

 432 sexos no sentido de prevencao e informacao. R6 (menina):  
 433 VerdFam trabalha com mulheres e orienta-as, sobretudo, para  

     -> ( 433- 438): 8.3                    

 434 se protegerem das doencas, como controlar a gravidez  
 435 precoce e indesejada e cuida da mulher ou da jovem quando  

 436 esta esta gravida. As consultas sao mais baratas e mais  
 437 rapidas. Algumas sao gratuitas. R7 (rapaz): Nunca estive la  

     -> ( 437- 438): 8.4.2                  
 438 mas ja ouvi falar e o que eu sei as meninas ja disseram. R8  

 439 (menina): Para mim, VerdFam faz um bom trabalho, melhor que  
     -> ( 439- 445): 8.4.2                  

 440 o Centro de Saude. Consultas sao gratuitas, No Centro de  

     -> ( 440- 451): 8.3.2                  
 441 Saude se nao tem dinheiro fica-se sem consulta. Se quer a  

     -> ( 441- 443): 8.3                    
 442 pessoa e atendida para colocar o seu problema. VerdFam  

 443 atende jovens com muito carinho e nao exigem dinheiro.  
 444 Atende e apoia mulheres e homens. 2- Eficacia da VerdFam no  

 445 cumprimento dos seus objetivos. Como e que tomaram  
     -> ( 445- 460): 8.10.1                 

 446 conhecimento da existencia da VerdFam e dos seus servicos? 

 447  R1 (menina): Eu fiquei gravida e uma colega me disse  
     -> ( 447- 451): 8.3                    

 448 que la eu podia ter acesso a consultas gratis. Fui la e me  
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 449 deram toda a informacao e apoio. Todo o acompanhamento da  
 450 minha gravidez e aconselhamento sobre o que eu devia fazer  

 451 para a minha saude e do bebe eu recebi no VerdFam. R2  
 452 (rapaz): Eu fiquei a saber atraves da minha mae. Quando ela  

 453 estava gravida ela fazia controlo no VerdFam e fui com ela  
 454 algumas vezes na Achada de Sto. Antonio. R3(menina):  

 455 Atraves da Palestra que fizeram no ano passado aqui no  

     -> ( 455- 458): 8.3                    
       -> ( 455- 456): 8.10                   

 456 Liceu. Eu ja sabia da existencia de VerdFam mas nao sabia  
 457 exactamente como e que ela actuava.  R4 (rapaz):  

 458 Desdobraveis, geralmente deixam desdobraveis nos liceus,  
     -> ( 458- 461): 8.10                   

 459 festival na Gamboa. O que eu sei, eu li nos desdobraveis.  
     -> ( 459- 461): 8.3                    

 460 Tambem ja tomei preservativos e instrucoes no festival da  

 461 Gamboa. 3- Servicos da VerdFam O que acham da importancia  
 462 dos servicos da VerdFam? Qual devera ser o publico-alvo  

 463 privilegiado da VerdFam? So rapazes? Rapazes e meninas? So  
 464 jovens?  R1 (rapaz): Eu nao sei. Nunca fui la. Mas acho  

     -> ( 464- 493): 8.5                    
       -> ( 464- 466): 8.5.2                  

 465 que e importante para meninas e rapazes. Mas muito mais  
 466 para mulheres. Elas e que devem se proteger da gravidez e  

 467 das doencas. Isto do homem ou do rapaz ir a VerdFam ir  

 468 tomar informacoes nao e muito fixe... para mulher e mais  
 469 facil. A decisao sobre o controlo e sobretudo da mulher.  

 470 Ela e mais prejudicada... ela e que fica gravida. R2 (rapaz):  
 471 Acho que e muito dificil para homem ir a lugares com  

 472 VerdFam obter informacoes. Eu nao sei porque e dificil  
 473 porque nunca fui. Apenas penso assim. Penso que VerdFam e  

 474 mais para as mulheres. Se as mulheres forem responsaveis e  
 475 obtiverem as informacoes todas, os rapazes nada tem a ir  

 476 fazer. Bem... eu penso assim. Tudo e possivel...um dia poderei  

 477 precisar. (Risos). R3 (menina): Acho que VerdFam e para  
     -> ( 477- 490): 8.3.2                  

 478 todos, homens e mulheres. Os homens podem ir buscar  
 479 camisinhas, obter informacoes para se prevenirem das DST e  

 480 tambem da gravidez das suas namoradas. Todas as meninas  
 481 deviam ir ao VerdFam pedir esclarecimentos sobre tudo que  

 482 tem a ver com a sua vida sexual e reprodutiva... e nao se  
 483 paga nada. R4 (menina): VerdFam e mais para meninas do que  

 484 rapazes. Os rapazes podem ir la so para aprenderem a se  

 485 prevenir das DST. R5 (menina): Nao vejo diferenca. VerdFam  
 486 presta servicos para homens e mulheres. O que precisa e de  

 487 mais campanha de sensibilizacao para os homens. Por  
 488 exemplo, os rapazes precisam mais informacoes e  

 489 acompanhamento sobre os DST. Muitas vezes os homens correm  
 490 grandes riscos. Eles podem ir la normalmente como as  

     -> ( 490- 493): 8.10.1                 
 491 mulheres irem fazer os seus exames la VerdeFam, ai podem  

 492 informacoes sobre tudo o que fazerem para se prevenirem das  

 493 DST. 4- Metodologia de intervencao da VerdFam. Qual a vossa  
 494 apreciacao sobre a metodologia que VerdFam uliliza para  

 495 fazer chegar as suas informacoes, servicos e campanhas aos  
 496 jovens?  R1 (Resposta em Coro): VerdFam devia vir mais  

     -> ( 496- 515): 8.10                   
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       -> ( 496- 511): 8.10                   

 497 vezes ca. R2 (menina): Muito fraco: Costumam fazer  
 498 palestras no liceu e aqui tambem ja fizeram ...mas isto so me  

 499 lembro de uma vez. Tambem quase que nao distribuem  
 500 desdobraveis nos liceus. Se viessem ca era mais natural ...  

 501 talvez evitar-se-ia muita gravidez precoce dos estudantes.  
 502 R2 (menina): Eles vem ca mas muito pouco. Se viessem ca  

 503 sempre, seria muito bom, pois muitos jovens precisam de  

 504 VerdFam mas tem vergonha de ir la...porque as pessoas, os  
 505 colegas ficam a comentar. Sera que ela esta gravida? Sera  

 506 que esta com alguma doenca? O que ela foi fazer? Tambem  
 507 muitos jovens precisam de ir ao PMI e nao vao por estes  

 508 motivos. Se a VerdFam viesse mais vezes. R3 (rapaz): Eu nao  
 509 sei dizer. Nao ligo para VerdFam. Nem sei se veio fazer  

 510 palestra. Mas deviam vir mais vezes e trazerem informacoes,  
 511 desdobraveis e cartazes. R4 (menina): Quando ha palestras  

 512 poucos se interessam. Muitos ficam a gozar. Por isso dizem  

 513 que a infirmacao e fraca. VerdFam esta em todo o sitio onde  
 514 ha jovens. Ca nao tem informacao e porque nao lhe  

 515 interessa. 5 - Praticas de saude sexual reprodutiva dos  
 516 jovens. Reparei que mudaram de cor quando eu falei se  

     -> ( 516- 531): 8.10.1                 
 517 tinham ido alguma vez ao VerdFam. Porque tanta emocao?  

 518 Porque e que engravidaste sem antes palnificares? Nao  
     -> ( 518- 531): 8.3.2                  

 519 sabias que VerdFam tinha todos estes recursos? Ou foi uma  

 520 opcao? R1 (geral): Risos e troca de olhares. R2 (menina):  
 521 Pronto. Eu vou e nao tenho vergonha de assumir que eu vou.  

 522 VerdFam faz-me um grande favor. Assim como eu vou vai a  
 523 maioria das minhas colegas. Tantas meninas como rapazes.  

 524 Todas as terca-feira as 4:00 horas. Nesse dia tem consulta  
 525 gratis na Varzea. Pode-se chamar, pode-se ligar via  

 526 telefona e marca-se. Uma pessoa Vai la e desabafa. Se tens  
 527 alguma preocupacao, se sentes alguma coisa, se tens dor em  

 528 qualquer parte do teu corpo... chegas la tens a consulta e  

 529 recebes conselhos e ou receita para tratares. Se tiver  
 530 necessidade eles te reencaminham para consultas de  

 531 especialidade. Nunca! Nunca ia ter opcao de ficar gravida  
     -> ( 531- 550): 1.8                    

 532 enquanto estudante. Claro que eu sabia dos riscos e como os  
 533 evitar.. Tinha toda a informacao e acreditava que no dia em  

 534 que eu precisava, VerdFam estava la e eu ia ...mas quando eu  
 535 precisei eu nao fui...nao planifiquei. Aconteceu. Eu dizia:  

 536 para que ir ao VerdFam. O que vao me dizer eu sei... a minha  

 537 familia ja me disse, ja abri jornal e ja vi, ja ouvi radio  
 538 televisao, Ja ouvi conselho das minhas amigas. Gravidez  

 539 precoce no liceu nao acontece por falta de informacao, mas  
 540 por falta de planificacao. Hoje eu sei que pensava errado,  

 541 por isso eu vou para poder aprender a planificar a minha  
 542 vida sexual e reprodutiva. R3 (rapaz): Muitas femeas nao  

     -> ( 542- 554): 1.3                    
       -> ( 542- 554): 1.3.1                  

 543 vao a VerdFam por vergonha. Muitas vezes vao escondidas.  

 544 Meninas tem vergonha de assumir que estao a fazer controlo  
 545 de gravidez. As meninas gostam de fazer fita...nao sao  

 546 realistas. R4 (menina): E sempre motivo de critica por  
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 547 parte das pessoas quando sabem que uma jovem vai ao  
 548 VerdFam. Comecam logo a te apontar dedo como se estivesses  

 549 errada. Quando ja tens filho ninguem mais liga. R5  
 550 (menina): Alguem vai ao VerdeFam e na hora todos ja sabem  

 551 que foste la e comecam a especular se esta gravida ou tem  
 552 alguma DST. Quando os homens vao la querem saber se esta  

 553 com DST: 5 - Tabus associados a saude sexual e reprodutiva  

 554 da juventude. Porque e que os rapazes vao poucas vezes ao  
     -> ( 554- 563): 8.10.1                 

 555 VerdFam? R1 (Meninas em coro e com muito barulho): E  
 556 machismo. Nao dao para baixo. E machismo. Existe machismo e  

 557 preconceito. R2 (rapaz): Nao e machismo. VerdFam e mais  
 558 para meninas. Meninas e que devem fazer controlo. R3  

 559 (rapaz): Vou sempre que eu preciso... por exemplo vou la  
 560 buscar camisinhas... acho melhor para meninas mais do que  

 561 rapazes....mas e normal. Se eu preciso eu vou. R4 (menina):  

 562 Os rapazes pensam assim... se a minha namorada for eu nao  
 563 preciso. Se voces tem tanta informacao e sabem que a  

 564 VerdFam, pode vos ajudar a planificar de forma segura a  
     -> ( 564- 590): 1.8                    

 565 vossa saude sexual e reprodutiva, que apreciacao e que  
     -> ( 565- 574): 1.3.1                  

 566 fazem do numero crescente de estudantes gravidas nas ES? R1  
 567 (rapaz): Nao e falta de informacao, nem falta de  

 568 conhecimento. Essas menininhas quando vem um rapaz que  

 569 gostam perdem a cabeca e nao toma conta dos seus corpos.  
 570 Voa logo para sexo. R2 (menina): E acidente... temos  

 571 informacao de tudo o que se pode fazer para evitar e onde  
 572 podemos pedir ajuda. Tem PMI, tem VerdFam,,, mas acontece.  

 573 Eu tive um filho o ano passado. Eu sabia de tudo, tinha  
 574 informacao, mas aconteceu ...nao planifiquei, nao  

 575 queria...aconteceu. Solucao seria abortar, mas a minha  
 576 consciencia nao permitiu. Fiquei desesperada, cheia de  

 577 vergonha, mas depois me conformei e ca estou. Hoje vou ao  

 578 VerdFam, faco o meu controlo porque ja vi que acontece em  
 579 nos. R3 (menina): Eu nao sei explicar...no passado podia ser  

 580 falta de informacao. Mas hoje nao. Todos os jovens, meninas  
     -> ( 580- 585): 8.10.1                 

 581 e rapazes, sabem das informacoes. Ja nao existe inocente.  
     -> ( 581- 584): 1.3.2                  

 582 Todo o sitio onde vais, tens informacao. E gratuita a  
     -> ( 582- 584): 8.10                   

 583 informacao e quando se procura VerdFam somos bem atendidos.  

 584 Logo a entrada tem informacoes. E so entrar. R4 (rapaz): O  
 585 que eu vejo e que as meninas sentem-se mais cool quando  

 586 ficam gravidas. Antes, se uma jovem ficasse gravida nao  
 587 saia de casa... tinha vergonha. Hoje e tao normal! A  

 588 sociedade acha tao normal... deve ser por isso. (e  
 589 interrompido pelas meninas com reprovacao) ... 

 590 Mas, muitas vezes a menina gravida no liceu sofre muitas  
     -> ( 590- 619): 1.8                    

 591 humilhacoes ... muitas acabam por fazer asneira. Tiram o bebe  

 592 ou abandonam a escola, devido a vergonha ou porque perdem  
 593 apoio da familia e mesmo de quem a engravidou. R5 (menina):  

 594 E muito desagradavel estar no liceu com gravidez. So a  
     -> ( 594- 607): 2.3                    

 595 menina e penalizada. Pior humilhacao que acontece e uma  
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 596 menina estar gravida de um colega estudante, sobretudo na  

 597 mesma escola. Geralmente, deixam a menina sozinha e  
 598 desamparada. Falas com eles e com medo de serem  

 599 responsabilizados dizem. Tu e que tomaste decisao de ter  
     -> ( 599- 602): 1.3                    

 600 filho...e ainda mandam-te abortar. R5 (rapazes em coro): Nem  
 601 todos ...Nem todos fazem assim. R6 (rapaz): Mas muitas vezes  

 602 as meninas e que decidem ter filhos...nao sao responsaveis.  

 603 R7 (menina): A menina fica sempre prejudicada. Ao rapaz  
 604 nada acontece. mesmo quando assume a paternidade...quem e  

 605 obrigado a deixar a escola e a menina, quem sofre todas as  
 606 criticas e a menina, quem deixa de frequentar certos sitios  

 607 e a menina. Ao rapaz nada acontece. Nem fazem nenhum  
     -> ( 607- 614): 1.3                    

 608 sacrifico para trabalhar e ajudar...preocupam-se com os seus  
 609 estudos, dizem que estao desempregados...tu, mae, e que ves  

 610 os olhos do filho todos os dias. Tens de desenrascar R8  

 611 (menina): Mas isto nao acontece com todos. Tem rapazes que  
 612 pensam... podem nao abandonar a escola mas ajudam e dao apoio  

 613 moral. Mas tambem a mulher tem de pensar antes de prenhar  
 614 porque sabe que e assim... genetica faz com que mae tenha  

 615 mais responsabilidade e fique mais penalizada. R9 (rapaz):  
 616 O que nao esta certo e mandar so meninas para casa. Menina  

     -> ( 616- 619): 2.3                    
 617 e rapaz deviam ir para casa quando e estudante. E injusto.  

 618 R10 (rapaz): A maioria das meninas fica gravida nao de  

 619 rapazes estudantes. Elas muitas vezes envolvem com pessoa  
 620 que nao conhecem e nao se preocupam com a sua situacao de  

     -> ( 620- 628): 1.8                    
 621 estudante.  R11 (menina): Nao...nao e bem assim. Eu acho que  

     -> ( 621- 628): 1.3.1                  
 622 uma menina nao tem de conhecer um rapaz antes de ficar com  

 623 ele. Se gosta dele fica com ele. A gravidez nao acontece  
 624 por causa disso. Acontece porque nao se toma as precaucoes  

 625 necessarias no momento certo. R12 (meninas em coro): Nao...as  

 626 coisas nao sao assim como dizes. Nos nao pensamos assim.  
 627 R13 (rapaz): Filho nao e acidente. E irresponsabilidade e  

     -> ( 627- 629): 1.3                    
 628 muitas vezes tanto as meninas como os rapazes sao vitimas.  

 629 BLOCO VI - PERSPECTTIVAS DOS JOVENS RELATIVAMENTE A RELACAO  
 630 DE GENERO PARA O DESENVOLVIMENTO. Que perspectivas para o  

     -> ( 630- 652): 1.3                    
 631 vosso futuro na sociedade enquanto mulher e homem. R1  

     -> ( 631- 643): 1.3.1                  

 632 (menina): Penso terminar os meus estudos, fazer um curso  
 633 superior, ter um trabalho, ter um ou dois filhos e ser  

 634 independente economicamente. Conseguir viver por mim, com  
 635 conforto. R2 (menina): Quero em primeiro lugar concluir os  

 636 meus estudos, ter um bom emprego e  ter uma familia. R3  
 637 (rapaz): Concluir os meus estudos e ter um emprego. R4  

 638 (menina): So tenho certeza que quero terminar os estudos,  
 639 fazer um curso e ter emprego e ser respeitada. So mais  

 640 tarde casar-se e ter o maximo dois filhos. R5 (menina): Ser  

 641 uma mulher com igual respeito e oportunidade dos homens.  
 642 Poder viver sem depender, com muito amor e sem violencia.  

 643 Quero casar, ter filhos e boa vida. BLOCO VII -  
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 644 ENCERRAMENTO DA DISCUSSAO. Obrigada pela vossa  
 645 disponibilidade em participar. Que o ano lectivo seja bem  

 646 sucedido para voces todos e todas. Tenham boas ferias. R1  
 647 (Coro e com sorrisos e beijinhos): Obrigada (a). R2 (rapaz)  

 648 Boa sorte no seu estudo e que atinjam a sua meta. R3  
 649 (menina): Esta conversa deu-me prazer e coragem. R4  

 650 (rapaz): A senhora e fixe e simpatica. R5 (rapaz): Fiquei  

 651 motivado com esta conversa para a mudanca da minha forma de  
 652 pensar. 

 653  
 654  

 655  
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4.2. Documentos para analese 

 
4.2.1 Grupo A 

 
Retrieval of particular codes in IPUB.001 

-------------------------------- 
 

--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in IPUB.002 

-------------------------------- 
 

--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in ONG.001 

-------------------------------- 
 

--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in ONG.002 

-------------------------------- 
 

--> 1.1                    

 
  35-  49: 1.1                    

             35 encontraram. E as vezes tem algumas tem algumas mulheres  
             36 que em ternos de auto-estima nao tem aquela forca para  

             37 enfrentar o problema e acabam por entrar em outro problema  
             38 que e o alcoolismo. Hoje nos temos nesse momento muitas  

             39 mulheres a entrarem para o mundo do alcool. Muitas delas e  
             40 puro desespero, nao tem como sustentar a familia, ja mudou  

             41 de dois a tres pais de filhos que nao consegue ajuda-las e,  

             42 acabam muitas vezes por serem agredidas, entao acabam por  
             43 encontrar esta saida que e beber para esquecer. Eu acho que  

             44 nos. Se eu tivesse tempo e dinheiro eu ia fazer um estudo  
             45 no concelho do Tarrafal que e um concelho que tem muito  

             46 problema do alcoolismo ao nivel da familia feminina, ou  
             47 seja chefiada por mulher e se tivesse de estudar o faria  

             48 para estudar a origem desse fenomeno e ver como solucionar  
             49 o problema. Portanto o valor social da mulher pode ser  

 

1 finding(s) 
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Retrieval of particular codes in ONG.003 
-------------------------------- 

 
--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.004 
-------------------------------- 

 
--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.005 
-------------------------------- 

 
--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.006 
-------------------------------- 

 
--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in OPIN.001 
-------------------------------- 

 
--> 1.1                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in OPIN.002 
-------------------------------- 

 
--> 1.1                    

 
   2-  21: 1.1                    

              2 gosto de ser. A minha vida e normal. Tenho conseguido  

              3 realizar as coisas que eu quero. Algumas vezes mais faceis  
              4 e outras vezes nao. Sou mulher, tenho vida, tenho saude,  

              5 tenho familia e sou feliz. Nao tenho tudo, mas quem tem?  
              6 Contento-me com o que tenho e peco a Deus para me dar saude  

              7 e conseguir trabalhar para mim e os meus filhos, dar-lhes  
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              8 escola. Hum ... Dificil falar de mim. Mas acho que vivo bem.  

              9 Sou feliz. Trabalho, tenho saude. Procuro fazer bem. Acho  
             10 que sou muito util na sociedade porque sou mulher embora  

             11 nem sempre a sociedade nos da o valor e o governo apoia  
             12 pouco. Gosto de ser mulher. Se pudesse escolher seria  

             13 mulher. A mulher tem de respeitar a si propria. O respeito  
             14 que o homem tem para mulher depende tambem da forma como a  

             15 mulher se valoriza. Hoje o homem nao pode sustentar a  

             16 mulher porque tem os mesmos direitos... Agora se a gente  
             17 cruzar os bracos, ficar de perna estendida tens de sofrer  

             18 abusos. Eu gosto de ser independente e acho que tenho sido  
             19 util. Sou boa mae, boa filha e boa companheira...e isso que  

             20 eu penso de mim, o resto ,  os outros e que acham. O meu  
             21 balanco e positivo. R5: Nao penso igual a Ivone ...) e nao  

  32-  42: 1.1                    
             32 mulheres e sou mulher. Tenho tido altos e baixos na vida,  

             33 mas penso que se fosse homem tambem teria acontecido igual  

             34 ou pior (risos). Sou cidada e preocupo-me em ser boa  
             35 cidada. Trabalho, amo a minha familia, os meus filhos e  

             36 procuro ser independente. Emprego, nao consegui mas vou  
             37 rocando com a vida. Nao ha emprego para homens tambem, Ate  

             38 acho que desenrascamos melhor que os homens. Com uma  
             39 banheira viramos. Bem, nao tenho muito a acrescentar. Nao  

             40 sofro por ser mulher, mas nao recebo favores por ser  
             41 mulher. Tudo o que eu sou lutei por ele, assim como tudo o  

             42 que me nao tem acontecido bem sou bem responsavel. Cabo  
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  12-  21: 1.2                    

             12 desenvolvimento em Cabo Verde, nao obstante um conjunto de  
             13 estereotipos e preconceitos herdados da colonizacao, outros  

             14 gerados aqui na nossa sociedade e cada vez mais  
             15 cristalizados que tornam a mulher vitima da discriminacao,  

             16 portanto num patamar desigual em relacao ao homem. A mulher  
             17 cabo-verdiana e e desde sempre foi submetida a uma rotina  

             18 do dia-a-dia muito intensa, estigmatizante, desprovida de  

             19 reconhecimento social e pecuniario. O trabalho domestico e  
             20 feminino e nao tem valor pecuniario colocando a mulher numa  

             21 situacao de injusta pobreza. A mudanca e a emancipacao que  
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   6-   9: 1.2                    

              6 verdiana hoje. A mulher tem e sempre teve um valor muito  
              7 grande na sociedade cabo-verdiana. A educacao e uma area de  

              8 desenvolvimento que sempre esteve a cargo das mulheres, mas  
              9 tambem em areas importantes da economia e de accao social.  

  18-  23: 1.2                    
             18 trabalham e lutam para educar os seus filhos e prepara-los  

             19 para a vida Temos uma tradicao solidaria em Cabo Verde e a  
             20 mulher sempre foi uma figura central. Na doenca, nas  

             21 actividades funebres, nas festividades como casamento,  

             22 baptizado, santos locais, o contributo da mulher foi  
             23 imprescindivel e valorizado. O papel das mulheres no  

  46-  49: 1.2                    
             46 cultura, a mentalidade cristalizada nas praticas,  

             47 certamente contribui para a fraca valorizacao social da  
             48 mulher cabo-verdiana, nao e? Digamos, nao com a  

             49 visibilidade merecida. A visibilidade esteve e continua a  
  52-  66: 1.2                    

             52 esteve em todos os ciclos. Enfim, a mentalidade nao muda de  

             53 um momento para outro. Muito ja se fez mas muito trabalho  
             54 tem de ser feito de forma articulada com as ONG, o Governo,  

             55 os partidos politicos e toda a sociedade visando a mudanca  
             56 de mentalidade. Ainda existe uma mentalidade que atrofia  

             57 oportunidades a mulher. Por exemplo, em Cabo Verde ha mais  
             58 mulheres em cargos menos expressivos do que, nos mais  

             59 expressivos. Sera que isso quer dizer que as mulheres nao  
             60 reunem competencias, que elas nao tem ambicoes ou porque  

             61 ainda existe discriminacao? Eu penso que ja melhoramos  

             62 nesse sentido e estamos a avancar cada vez mais. Mas ainda  
             63 temos um longo caminho a percorrer. Ha ainda muito trabalho  

             64 por fazer. Por exemplo, se formos ver a participacao das  
             65 mulheres na vida politica chegamos a conclusao de que ainda  

             66 ha necessidade de maior insercao e visibilidade da mulher  
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 100- 122: 1.2                    

            100 multiplicacao. A relacao genero, o autoconceito que a  
            101 mulher tem de si, o conceito que os homens tem da mulher  

            102 resulta da educacao que  tiveram tanto em contextos formais  
            103 como informais. Se retrocedermos um pouco no tempo veremos  

            104 que ate a data da independencia a taxa de analfabetismo em  
            105 Cabo Verde era elevada, com maior incidencia nas mulheres,  

            106 a televisao nao existia, etc, a educacao que cada um tinha  

            107 era recebida na familia, na catequese, na comunidade. A  
            108 quem e confiada a educacao no espaco domestico? Sempre foi  

            109 a mulher como ja foi referido nesta conversa. Valores sobre  
            110 a relacao genero, sobre o papel da mulher na sociedade, as  

            111 suas obrigacoes e direitos, as suas atitudes e  
            112 comportamentos sao em primeira instancia veiculados na  

            113 familia. Assim a mudanca desejada tem de chegar as  
            114 familias, pois a educacao escolar tera uma germinacao mais  

            115 facilitada quando o contexto familiar for favoravel. Olha a  

            116 preocupacao de Amilcar Cabral durante a luta de libertacao  
            117 nacional era a paridade da mulher em todas as esferas do  

            118 desenvolvimento, era da sua inclusao e valorizacao. Assim a  
            119 Independencia trouxe consigo os ideias da igualdade de  

            120 direitos da mulher, explicita na Constituicao da Republica.  
            121 Mas como ja dissemos a mudanca da mentalidade e lenta pelo  

            122 que o trabalho tem sido arduo e com resultados lentos.  
 134- 137: 1.2                    

            134 social em Cabo Verde. Muito cedo ganharam a consciencia que  

            135 elas tem capacidades de se organizarem para definir  
            136 estrategias claras e objectivas de forma a inspirar  

            137 confianca aos seus parceiros e estar em condicoes de  
 156- 163: 1.2                    

            156 mulher em relacao ao homem. Logo apos a independencia foi  
            157 criada a OMCV, como uma antena do PAICV, forca luz e guia  

            158 do Governo, no sentido de promover a cidadania da mulher.  
            159 Em primeiro lugar fez-se o diagnostico da situacao em que  

            160 se encontrava. O analfabetismo, a pobreza e uma precaria  

            161 saude reprodutiva, alta taxa da natalidade, 10 filhos por  
            162 mulher, eram os principais males que afectava a mulher  

            163 nessa epoca e que tinha de ser o centro das atencoes. Era  
 300- 302: 1.2                    

            300 existem muitas mulheres competentes. Por outro lado, o que  
            301 atrapalha um pouco este trabalho e a mentalidade de algumas  

            302 mulheres, que esta preso a muitos tabus. 
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 161- 175: 1.2                    

            161 As vezes o homem nao trabalha, nao e porque nao existe  
            162 trabalho e porque mete em outras coisas e nao pensa que tem  

            163 filhos. A mulher vira-se de tudo para criar filho. Concordo  
            164 apenas em parte com voces. A mulher tem de se valorizar,  

            165 dar-se ao respeito e ser responsavel. Hoje tem muitas  

            166 formas para nao ter filho, mas quem tem menos recursos  
            167 enche-se de filhos e depois diz que nao tem apoio e que o  

            168 companheiro nao colabora, nao da nada...nao entendo. Um valor  
            169 que e preciso mudar e a responsabilidade. A mulher precisa  

            170 de mais amor-proprio, ter mais responsabilidade e fazer  
            171 controlo para nao ter mais filhos que pode. Dizem que  

            172 justica nao funciona (pausa) bem nao deve funcionar mas  
            173 tambem nao apresentam queixa. Aceitam natural a ausencia do  

            174 pai dos filhos que nao colabora e estao sempre dispostas a  

            175 fazer mais filho. Me desculpem Mas nos tambem precisamos de  
 175- 177: 1.2                    

            175 fazer mais filho. Me desculpem Mas nos tambem precisamos de  
            176 tomar consciencia. Hoje a situacao da mulher e melhor... e e  

            177 mesmo fixe em termos de direitos. Mas ainda tem muita  
 183- 186: 1.2                    

            183 chegar la do que lei. Lei e importante mas a educacao  
            184 melhor ainda. Sim eu concordo. A grande mudanca e a nivel  

            185 de mentalidade. A mulher e o homem precisam de mudar a  

            186 mentalidade. Aceitar a importancia das relacoes baseadas na  
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   4-  24: 1.2.2                  

              4 e outras vezes nao. Sou mulher, tenho vida, tenho saude,  

              5 tenho familia e sou feliz. Nao tenho tudo, mas quem tem?  
              6 Contento-me com o que tenho e peco a Deus para me dar saude  

              7 e conseguir trabalhar para mim e os meus filhos, dar-lhes  
              8 escola. Hum ... Dificil falar de mim. Mas acho que vivo bem.  

              9 Sou feliz. Trabalho, tenho saude. Procuro fazer bem. Acho  
             10 que sou muito util na sociedade porque sou mulher embora  

             11 nem sempre a sociedade nos da o valor e o governo apoia  
             12 pouco. Gosto de ser mulher. Se pudesse escolher seria  

             13 mulher. A mulher tem de respeitar a si propria. O respeito  

             14 que o homem tem para mulher depende tambem da forma como a  
             15 mulher se valoriza. Hoje o homem nao pode sustentar a  

             16 mulher porque tem os mesmos direitos... Agora se a gente  
             17 cruzar os bracos, ficar de perna estendida tens de sofrer  

             18 abusos. Eu gosto de ser independente e acho que tenho sido  
             19 util. Sou boa mae, boa filha e boa companheira...e isso que  

             20 eu penso de mim, o resto ,  os outros e que acham. O meu  
             21 balanco e positivo. R5: Nao penso igual a Ivone ...) e nao  

             22 estou de acordo. Eu respeito-me. Mas por ser mulher tudo e  

             23 sobretudo foi complicado para mim, por ser mulher. Nao  
             24 basta ter direitos iguais... e preciso mudar mentalidade. Eu  

  41-  48: 1.2.2                  
             41 mulher. Tudo o que eu sou lutei por ele, assim como tudo o  

             42 que me nao tem acontecido bem sou bem responsavel. Cabo  
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             43 Verde e um pais em que a mulher e livre (interrompida). Nem  

             44 todas as mulheres sao livres. Ninguem e livre quando  
             45 depende do outro, alguem ou quando muitos dependem dela. Eu  

             46 nunca me considerei livre. A ideia que eu tenho, e a minha  
             47 opiniao gente, mulher em Cabo Verde e martir. (alguns  

             48 gestos de desacordo intervem). Igualdade e so conversa.  
  56-  64: 1.2.2                  

             56 de ignorar o valor da mulher. A mulher e a peca chave da  

             57 familia, a mulher e quem educa, a mulher e quem cuida da  
             58 casa, da higiene. A mulher esta presente e e indispensavel  

             59 em tudo. Reconhece. A mulher e chamada para tudo e esta em  
             60 tudo... na familia, na agricultura, no comercio, na educacao,  

             61 na festa, na politica, mulher e base da familia. Familia  
             62 sem homem e normal, mas familia sem mulher e dificil e  

             63 todos nos sabemos disso. Se a familia e a celula basica da  
             64 sociedade, a mulher e a base da sociedade. O que acontece e  

  80-  87: 1.2.2                  

             80 mulher chefe-de-familia. E preciso que os politicos e o  
             81 governo vejam que a mulher chefe-de-familia ela precisa de  

             82 mais apoios para educar os filhos com mais dignidade. Mas  
             83 nao sao sensiveis sempre. Se precisas de uma maozinha para  

             84 levar a vida ninguem te reconhece, es ignorada e ate mal  
             85 tratada. O trabalho domestico de educacao dos filhos nao e  

             86 reconhecido em Cabo Verde como um trabalho de valor e e da  
             87 responsabilidade da mulher. Isto faz com que a pobreza seja  

 100- 109: 1.2.2                  

            100 ocupar-se da arte, do desporto. A sociedade esta a mudar  
            101 mas ainda e preciso nos as mulheres educar os nossos filhos  

            102 para partilha das tarefas em casa, na educacao dos filhos e  
            103 para mais igualdade de homens e mulheres quer em casa como  

            104 na rua. E a forma de reconhecimento social que falta a  
            105 mulher cabo-verdiana. O que eu penso todas ja falaram. A  

            106 sociedade sem mulher nao existe. Uma casa sem mulher e  
            107 rainha sem coroa ... assim dizem (risos) e eu estou de  

            108 acordo. Em termos de contribuir eu acho que o contributo da  

            109 mulher e muito mesmo. A mulher trabalha em casa e fora de  
 142- 144: 1.2.2                  

            142 conversa e passar a ser pratica. Mulher e homem tem de se  
            143 respeitar mais e as oportunidades devem ser iguais para  

            144 todos sem distincao. Temos de eliminar todas as formas de  
 164- 170: 1.2.2                  

            164 apenas em parte com voces. A mulher tem de se valorizar,  
            165 dar-se ao respeito e ser responsavel. Hoje tem muitas  

            166 formas para nao ter filho, mas quem tem menos recursos  

            167 enche-se de filhos e depois diz que nao tem apoio e que o  
            168 companheiro nao colabora, nao da nada...nao entendo. Um valor  

            169 que e preciso mudar e a responsabilidade. A mulher precisa  
            170 de mais amor-proprio, ter mais responsabilidade e fazer  

 173- 176: 1.2.2                  
            173 tambem nao apresentam queixa. Aceitam natural a ausencia do  

            174 pai dos filhos que nao colabora e estao sempre dispostas a  
            175 fazer mais filho. Me desculpem Mas nos tambem precisamos de  

            176 tomar consciencia. Hoje a situacao da mulher e melhor... e e  

 185- 195: 1.2.2                  
            185 de mentalidade. A mulher e o homem precisam de mudar a  

            186 mentalidade. Aceitar a importancia das relacoes baseadas na  
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            187 igualdade e equidade. Comeca em casa esta mudanca,  
            188 continua-se na escola e na sociedade. A forma de educar os  

            189 filhos em casa deve ser no sentido de entenderem a que cabo  
            190 Verde so desenvolve quando equidade e a igualdade do homem  

            191 e da mulher passarem a ser realidade.A mulher tem valor na  
            192 sociedade e nao ha ninguem que vem dizer que nao. Ser mais  

            193 pobre nao quer dizer nao ter valor. Sabe, a riqueza de uma  

            194 mulher serve para muita gente...a familia toda e ate  
            195 vizinhos. A mulher aproveita muito bem o que tem para ela e  

 205- 216: 1.2.2                  
            205 bem. Temos mulher ministras, policias, tropas, pilotas  

            206 ...coisas que mulher nao fazia antigamente. Significa que  
            207 estamos a desenvolver e a fazer outras coisas que antes nao  

            208 nos deixavam fazer pior que nao acreditavam em nos. A  
            209 mulher hoje nao tem valor apenas em cima da panela, ter  

            210 filhos e cuidar da casa... E um recado. Apesar dos homens  

            211 estarem com melhores posicoes, Presidente dao Republica,  
            212 Primeiro-Ministro e tudo. Eles nao podem viver sem nos. E  

            213 ou nao e? (risos geraO que acho? Ja e hora da mulher  
            214 acreditar mais nela, as mais jovens devem estudar,  

            215 aproveitar as oportunidades, ter menos filhos e nunca serem  
            216 dependentes. O Governo tem de dar mais empregos e mais  

 222- 227: 1.2.2                  
            222 acha que nao pode. Eu nego muita coisa na organizacao  

            223 partidaria da localidade que eu pertenco, porque tenho medo  

            224 de nao dar conta do recado nas duas coisas, porque tenho  
            225 responsabilidade de casa. Muitas mulheres sao como eu.  

            226 Queremos politica mas nao queremos muita responsabilidade e  
            227 vamos logo dizendo, Outra coisa e violencia domestica. A  

 238- 248: 1.2.2                  
            238 ajudarem em casa, menina e rapaz, o marido tambem. Parece  

            239 facil, mas nao e. Nao e porque continuamos a ser educadas  
            240 para aceitar abusos. A mulher ainda nao pode dizer que  

            241 conseguiu os seus objectivos apesar dos esforcos depois da  

            242 independencia, mas (pausa) nao sei explicar. (interrompe a  
            243 pessoa que fala) Bem, vejo que a mentalidade e a educacao e  

            244 a mudanca que precisamos. Mas nao e so pobres e pessoas com  
            245 poucos estudos. A mudanca deve vir la de cima. Falam,  

            246 falam, discursam na epoca das campanhas, mas a mulher nunca  
            247 esta na lista das camaras municipais. (coro) Estao sim! R1.  

            248 A primeira ONG que me apoiou foi a OMCV, depois fui apoiada  
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 110- 116: 1.2                    

            110 genero encontra-se num processo regressao. O aumento de  

            111 casos de denuncia das situacoes de violencia contra a  
            112 mulher, a candidatura das mulheres para cargos politicos, a  

            113 presenca da mulher em cargos executivos e de prestigio  
            114 social, o aumento de mulheres com curso superior sao alguns  

            115 indicadores de mudanca e que as mentalidades estao a mudar.  
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            116 Ao seu ritmo mas estao a mudar. Sujeito D: (professora) A  

 125- 144: 1.2                    
            125 de se formar foram baixas ou inexistentes. Nas sociedades  

            126 mais rurais do pais e as nas pessoas com mais de 40 anos  
            127 ainda persiste uma mentalidade que nao favorece a insercao  

            128 social da mulher e o seu acesso a cultura, ao emprego e a  
            129 riqueza. O pior e ha uma tendencia para a transmissao  

            130 desses valores de geracao em geracao, atraves da propria  

            131 familia. A mae e na maioria a responsavel. Fazendo desta  
            132 forma um retrato direi que a mulher cabo-verdiana e livre m  

            133 termos legais, mas muito presa aos preconceitos sociais. As  
            134 mulheres sao mais pobres, as mais atingidas pelo  

            135 desemprego, as vitimas do machismo e de paternidades  
            136 irresponsaveis. Sujeito E: (lider religioso) A situacao da  

            137 mulher hoje esta mudada. Ha uma perda de valores, o valor  
            138 do respeito ao corpo, ao pudor e a familia. A vida sexual  

            139 comeca cada vez mais cedo, nao valorizam mais o casamento  

            140 nem a fidelidade perante o companheiro. Esta situacao so  
            141 prejudica a mulher que sendo solteira acaba por assumir  

            142 sozinha os custos da familia, pois os pais dos filhos  
            143 muitas vezes fogem das responsabilidades logo que chega o  

            144 filho. Enquanto for assim a pobreza tende a aumentar e com  
 167- 173: 1.2                    

            167 dizer que CV e um pais onde os direitos da mulher sao  
            168 respeitados e que nao ha lugar para a descriminacao nao  

            169 podemos ignorar que culturalmente a mulher e um ser a quem  

            170 foram vedadas oportunidades vitais de sucesso, nomeadamente  
            171 educacao, cargos e empregos de poder, acesso a riqueza,  

            172 etc. Em contra partida foi educada par ser mae, esposa,  
            173 submissa e resignada com a sua situacao. Estes factores tem  

 206- 214: 1.2                    
            206 importante mas nao a unica nem a mais importante. A  

            207 mentalidade associada a heranca sociocultural fala mais  
            208 alta. E preciso anular progressivamente atitudes machistas  

            209 bem como os preconceitos e os tabus que impedem a mulher de  

            210 ter uma atitude mais activa e autonoma na sociedade. O mito  
            211 da fragilidade e da incapacidade da mulher deve ser  

            212 interiorizado socialmente para que as relacoes genero se  
            213 estabelecam tendo como base o respeito mutuo, a partilha de  

            214 responsabilidades e de deveres na familia. Enquanto isto  
 266- 283: 1.2                    

            266 existem fortes preconceitos e ha momentos em que os  
            267 obstaculos parecem intransponiveis pelo facto de seres  

            268 mulher. Sendo solteira e sem rendimentos ou emprego da-se  

            269 impressao que todas as portas se fecham e que nao tens  
            270 chances. Com efeito existe a lei favoravel...mas de que serve  

            271 se quem tem o poder ignora a lei e tem uma mentalidade  
            272 machista? Impressionante e que as proprias mulheres tem  

            273 esta mentalidade machista. Existe uma descrenca quanto a  
            274 verdadeira capacidade da mulher. Vejamos, ser empresario  

            275 significa investir, ter dinheiro e ter lucro. Se por um  
            276 lado a mulher tem dificuldades acrescidas em encontrar quem  

            277 acredita nela servindo de fiador ou credor, quando consegue  

            278 enfrenta um clima de desconfianca: quando a mulher sobre na  
            279 vida e porque envolveu em asneiras. Por isso muitas  

            280 mulheres desistem cristalizando a sua situacao de pobreza.  



Anexo 4 

 

942 

            281 A mudanca de mentalidades e de educacao esta muito lenta em  
            282 relacao a legislacao. Sujeito I (mulher beneficiaria da  

            283 MORABI). A situacao social da mulher cabo-verdiana e muito  
 300- 303: 1.2                    

            300 consciencia e de justica. Se uma mulher abandona os filhos  
            301 pode ser presa, mas ninguem prende um homem que deixa o  

            302 filho sobre a total responsabilidade da mae, mesmo que esta  

            303 nao tenha meios. Assim nao podemos falar de igualdade de  
 322- 324: 1.2                    

            322 no usufruto dos direitos deve passar em primeiro lugar por  
            323 um processo de mudanca das mentalidades e das  

            324 representacoes construidas sobre o ser humano. O acesso aos  
 345- 351: 1.2                    

            345 nao tem problemas ao seu acesso. Mas nao e o que acontece  
            346 devido a factores culturais que se manifesta quer por  

            347 ignorancia, quer pela mentalidade ou medo de represalias do  

            348 autor da violencia. Razoes de natureza familiar tambem  
            349 impedem as mulheres de ceder a alguns direitos basicos, mas  

            350 isto tambem tem ver com a cultura e as representacoes  
            351 sociais. Sujeito E (Lider religioso) A igualdade nao pode  

 372- 382: 1.2                    
            372 administrativos, a riqueza e outros. Sabemos que nao se  

            373 trata de uma opcao deliberada nem tao pouco se vincula a  
            374 incapacidade e incompetencia da mulher versus homem. Trata- 

            375 se de um contexto complexo em que a mulher ainda e vitima  

            376 das amarras da propria sociedade. Contudo podemos falar que  
            377 estamos perante um processo de accao em varias frentes,  

            378 sendo a educacao e a informacao muito importante na mudanca  
            379 das mentalidades a todos os niveis. Sujeito G (rede  

            380 parlamentar) Bem esta questao ja foi sobejamente tratada.  
            381 Em Cabo Verde ainda as mulheres nao usufruem dos seus  

            382 plenos direitos nao obstante os ter. As causas estao  
 404- 412: 1.2                    

            404 de circunstancias. Dai a situacao ser muito desvantajosa.  

            405 Houve melhorias mas ainda os preconceitos, a mentalidade  
            406 machista e as ambiguidades da lei prejudicam. Legalmente  

            407 nao existem diferencas, mas o esforco da mulher para  
            408 conseguir ascender socialmente e maior. Tem de vencer as  

            409 burocracias que sao para todos mas tambem as desconfiancas,  
            410 os preconceitos e a ignorancia, comecando da casa. Mas e  

            411 fundamental que a mulher se auto-valorize mais, acredite  
            412 nas suas capacidades e ir a luta. Sujeito I: (MORABI). As  

 454- 463: 1.2                    

            454 mentalidades ao ponto de bloquear a aplicacao das leis, da  
            455 justica e do proprio conhecimento cientifico. Desta forma,  

            456 qualquer programa de educacao devera ter como fonte a  
            457 cultura e a realidade social dos sujeitos de forma a ter  

            458 sucesso. Mudar as mentalidades da mulher, a sua relacao com  
            459 a sociedade em geral tem articular as vertentes formal e  

            460 informal da educacao, agregando todas as instituicoes a  
            461 quem compete a missao educar: familia, escola, igreja,  

            462 comunicacao social, etc. Sujeito (D) (professora) O que  

            463 fazemos na escola ganha maior ou menor significado se a  
 477- 487: 1.2                    

            477 educacao formal e informal. Temos hoje uma mulher que ja  
            478 nao se contenta apenas com o estatuto da fada do lar. Ela  

            479 aspira a sua autonomia financeira, deseja ter um emprego  



Anexo 4 

 

 

943 

            480 fora do lar, deseja igualdade nas suas relacoes com os  

            481 homens, quer contribuir no desenvolvimento do pais, quer  
            482 controlar a natalidade de forma a ficar mais livre. A  

            483 mulher cabo-verdiana e hoje mais participativa e  
            484 reivindicativa. Contudo, estas mudancas nao se aplicam de  

            485 igual forma as mulheres com pouca instrucao e que vivem em  
            486 contextos sociais mais conservadores. Entendo assim que a  

            487 educacao formal e informal sao igualmente importantes na  

 861- 865: 1.2                    
            861 importantissimos para o meio rural aonde a cristalizacao  

            862 dos valores patriarcais sao mais fortes. Como ja foi aqui  
            863 discutido sao estes valores que colocaram a mulher na  

            864 situacao de inferiorizacao, sobretudo no meio rural.  
            865 Sujeito D (professora). Como ja foi aqui dito as ONG,s  -  

 
--> 1.2.1                  

 

 
--> 1.2.2                  

 
 

13 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in OPIN.004 

-------------------------------- 

 
--> 1.2                    

 
  47-  58: 1.2                    

             47 (menina:): Eu acho que o homem tem uma mentalidade muito  
             48 machista e isto tem influencias na educacao. Continuam  

             49 pensando que existem coisas que a mulher nao pode fazer,  
             50 roupas que a mulher nao pode vestir...mas porque sao  

             51 mulheres. Os homens podem tudo...restricoes existem para  

             52 mulheres. Ainda existe sim educacao em casa diferenciada  
             53 quando se trata de filho mulher e filho homem. Isto tem  

             54 mudar! As coisas mudaram! A mentalidade das pessoas tem de  
             55 acompanhar o progresso. Se vestirmos uma saia por exemplo ...  

             56 dizem que nao esta bem! A propria mulher fala assim da  
             57 colega. Nao! Nao esta certo. Nos as mulheres temos de  

             58 dialogar e ver o que e melhor para nos. Em casa os meus  
 190- 211: 1.2                    

            190 estas a falar? R1 (rapaz): Mulher e mae. E como mae ela nao  

            191 tem medo de sacrificios mais do a maioria que o pai. Mae  
            192 ate passa fome. Ela sacrifica muitas horas de trabalho para  

            193 os filhos. Sim... o valor da mulher caboverdiana nao existe  
            194 igual. E a base que sustenta a sociedade em todos os sitios  

            195 e momentos. Mulher e para o filho, marido, irmao, vizinhos,  
            196 pai. Nos, homens, somos mais egoistas...pensamos mais em nos.  

            197 Somos importantes, mas a mulher e mais indispensavel. Por  
            198 exemplo, hoje passam a vida a culpar as maes pela  

            199 delinquencia existente na sociedade caboverdiana, dizendo  

            200 que elas nao educam os seus filhos bem...nao e bem assim. E  
            201 muito injusto. A delinquencia... quem tem menos culpa e das  

            202 maes. Culpam tambem o governo? Nao! A culpa e da sociedade,  
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            203 da mentalidade. As mulheres quando casam ou quando os seus  
            204 homens poem-lhes dentro de casa, ficam em casa e nao vao  

            205 para nenhum sitio. Ou porque nao tem para onde ir, ou  
            206 porque nao gostam de sair, ou porque o marido nao lhes  

            207 levam para nenhum sitio, ou porque nao tem meios para  
            208 sair...ficam em casa ou vao para casa das familias e nunca  

            209 sabem o que passa na sociedade, e como podem educar os seus  

            210 filhos...conhecer os amigos dos seus filhos, os perigos da  
            211 sociedade... acho que a culpa e isso. E mentalidade. R2  

 297- 307: 1.2                    
            297 nao seja capaz...mas as vezes custa aceitar... digo a verdade.  

            298 Naaaaa! Nao. Machismo nao. Machistas sao as mulheres. R2  
            299 (rapaz): Machismo e quando o homem tenta impor a mulher e  

            300 submete-la. Nao aceita que a mulher lhe desobedeca. Quando  
            301 a mulher desobedecer o homem este considera desonra perante  

            302 os outros e dai a violencia. R3 (rapaz): Mas as mulheres  

            303 sao tambem machistas... acham que sabem mais do que os homens  
            304 e que sao mais inteligentes, que sao mais capazes. Obs:  

            305 Hesitacao geral (nao souberam distinguir machismo de  
            306 feminismo). Voltemos as contribuicoes que ainda a mulher  

            307 pode dar na sociedade e que nao tem tido oportunidades como  
 320- 343: 1.2                    

            320 nao acho. A mulher nao e sexo fragil. E so ver o parto  
            321 normal. Se a mulher e capaz de resistir a um parto normal  

            322 ela nao e a parte fragil, antes pelo contrario e forte e  

            323 corajosa. Os trabalhos mais pesados que implicam carregar  
            324 coisas pesadas e muito esforco fisico sao actividades que  

            325 eu acho que ela nao pode. R2 (menina): Nao estou de acordo  
            326 que a mulher seja sexo fragil, mas nem todos os trabalhos  

            327 que o homem faz sao aconselhaveis para mulheres ...e assim  
            328 nao estou de acordo com muitos trabalhos que hoje eu vejo  

            329 as mulheres fazerem so para provar que sao iguais aos  
            330 homens e que podem. Por exemplo, mulher mecanica, mulher  

            331 taxista...nao acho que sejam apropriados. Mulher taxista! Com  

            332 toda esta violencia. Imagina se apanha um cliente a noite  
            333 este seja mal intencionado? Pede um homem a noite que lhe  

            334 pede para levar a sitio e depois nao paga... a mulher fica no  
            335 prejuizo, pois fisicamente uma mulher nao pode enfrentar um  

            336 homem. Taxista e trabalho mais para homem. Por exemplo,  
            337 mulher na politica! Antigamente a mulher nao podia meter na  

            338 politica...hoje muitas mulheres querem entrar. Acho que  
            339 politica e para homens. Tudo o que o homem faz a mulher nao  

            340 tem de querer fazer... (e interrompida com sinais de  

            341 desacordos generalizado) R3 (rapaz): Eu acho que a  
            342 participacao do homem e da mulher na sociedade deve-se  

            343 fazer em pede igualdade. Nao existe trabalhos de homem e  
 349- 407: 1.2                    

            349 jardim-de-infancia e tu es mae, tu es pai. Imagem 2: Este e  
            350 o educador. Ele e homem. Entregarias o teu filho ou filha  

            351 aos seus cuidados?  R1 (menina): Hummmm... educador homem?  
            352 Sinceramente! Eu nao entregaria o meu filho num educador  

            353 homem. Procuraria uma educadora mulher. R2 (rapaz): Se for  

            354 filho deixo na boa...mas filha? Nunca. Procuro uma educadora.  
            355 R3 (rapaz): Eu nao confiaria deixar filho ou filha aos  

            356 cuidados de educador de infancia... Isto existe tambem? R4  
            357 (menina): Para falar verdade so se eu nao tivesse outra  

            358 opcao. Eu nao confio. As vezes e dificil deixar os filhos  
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            359 quando pequenos aos cuidados do pai...eles sao muito  

            360 inconstantes. Ou nao tem paciencia nenhuma, ou deixam os  
            361 meninos fazer tudo. Educar e tarefa de mulher. Mas isto nao  

            362 e nem machismo nem feminismo e a nossa realidade. Obs: A  
            363 maioria limitou-se a rir e nao quiseram opinar. Teste 2.  

            364 Imagem de um rapaz: Este e vosso amigo e confidencia que  
            365 decidiu fazer curso de educacao de infancia. O que pensam  

            366 sobre a decisao do vosso amigo? R1 (rapaz): Eu diria forca!  

            367 Vai nessa. (a resposta e dada com ar zombateiro e a grupo  
            368 desata em gargalhadas). R2 (menina): Eu perguntava porque?  

            369 Se ele dissesse que e vocacao. Que remedio tenho eu? Mas  
            370 nao acho que seja profissao de homem. R3 (menina): Cada um  

            371 faz o que quer. Mas eu nao aconselharia um irmao meu. R4  
            372 (menina): Se meninas estao a fazer trabalhos de homens  

            373 porque que os homens nao fazem de mulheres? E bom que facam  
            374 para poderem dar valor. Teste 3. Esta e a imagem de um  

            375 rapaz. Ele e vosso amigo e esta lavando pratos: Visitam o  

            376 amigo e encontram-no lavando pratos. O que achariam da  
            377 atitude do amigo? R1 (menina): Acho muito bem. E normal.  

            378 R2 (rapaz): Eu faco isto todos os dias em minha casa.  
            379 Sempre fiz. Acho muito natural e muito bom. Todos tem de  

            380 contribuir na familia. R3 (menina): Acho muito bem. Eu nao  
            381 gosto de lavar pratos. Mas lavo quando e preciso. Assim  

            382 acho que deve ser uma tarefa partilhada na familia. Quem  
            383 gosta e quem nao gosta. R4 (rapaz): E um caso complicado!  

            384 (hahahah). Mas e coisa que pode acontecer. Se for visita de  

            385 uma femea ... complicado! Mas sao coisas que podem acontecer  
            386 e e normal. (o mesmo da gargalhadas e e interrompido por  

            387 meninas chamando-o de complexado e machista). Teste 4.  
            388 Tenho um curso de cabeleireiro (a) gratuito. Quem concorre?  

            389 Porque que os rapazes nao concorreram? R1: 0 Rapazes  
            390 concorrem. R2: 5 Raparigas concorrem. R3 (rapaz): Nada  

            391 contra. Mas... geralmente cabeleireiros sao gays. Imagino de  
            392 fofoquinha no salao fazendo penteados as senhoras ou  

            393 meninas. Nem pensar! 

            394 R4 (Rapaz): Ha tanta coisa para homem fazer. Nao...nunca  
            395 pensei em ser cabeleireiro. Sem preconceito... mas eu nunca  

            396 seria nem gostaria que um irmao ou amigo meu fossem.  
            397 Existem profissoes que sao so de homens e so de mulheres?  

            398 R5 (menina): Mecanico. Acho que e trabalho de homem. R6  
            399 (menina): Pedreiro. Imagina mulher pedreira? Existe. ... mas  

            400 nao confio. E um trabalho de homem. R7 (menina): Mecanico,  
            401 guarda-nocturno. Muito pesado demais para mulher. Poe em  

            402 risco a seguranca da mulher. R8 (menina): Qualquer um.  

            403 Desde que a mulher tenha capacidade nao existe distincao.  
            404 BLOCO V- VERDEFAM I - Representacao social do VerdFam Bem  

            405 agora vamos falar de VerdFam. Quem ja ouviu falar de  
            406 VerdFam? Onde fica? O que faz VerdFam? R1. Resposta em coro  

            407 e com 11 maos para cima indicando que ja ouviram falar da  
 542- 554: 1.2                    

            542 vida sexual e reprodutiva. R3 (rapaz): Muitas femeas nao  
            543 vao a VerdFam por vergonha. Muitas vezes vao escondidas.  

            544 Meninas tem vergonha de assumir que estao a fazer controlo  

            545 de gravidez. As meninas gostam de fazer fita...nao sao  
            546 realistas. R4 (menina): E sempre motivo de critica por  

            547 parte das pessoas quando sabem que uma jovem vai ao  
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            548 VerdFam. Comecam logo a te apontar dedo como se estivesses  
            549 errada. Quando ja tens filho ninguem mais liga. R5  

            550 (menina): Alguem vai ao VerdeFam e na hora todos ja sabem  
            551 que foste la e comecam a especular se esta gravida ou tem  

            552 alguma DST. Quando os homens vao la querem saber se esta  
            553 com DST: 5 - Tabus associados a saude sexual e reprodutiva  

            554 da juventude. Porque e que os rapazes vao poucas vezes ao  

 599- 602: 1.2                    
            599 responsabilizados dizem. Tu e que tomaste decisao de ter  

            600 filho...e ainda mandam-te abortar. R5 (rapazes em coro): Nem  
            601 todos ...Nem todos fazem assim. R6 (rapaz): Mas muitas vezes  

            602 as meninas e que decidem ter filhos...nao sao responsaveis.  
 607- 614: 1.2                    

            607 e a menina. Ao rapaz nada acontece. Nem fazem nenhum  
            608 sacrifico para trabalhar e ajudar...preocupam-se com os seus  

            609 estudos, dizem que estao desempregados...tu, mae, e que ves  

            610 os olhos do filho todos os dias. Tens de desenrascar R8  
            611 (menina): Mas isto nao acontece com todos. Tem rapazes que  

            612 pensam... podem nao abandonar a escola mas ajudam e dao apoio  
            613 moral. Mas tambem a mulher tem de pensar antes de prenhar  

            614 porque sabe que e assim... genetica faz com que mae tenha  
 627- 629: 1.2                    

            627 R13 (rapaz): Filho nao e acidente. E irresponsabilidade e  
            628 muitas vezes tanto as meninas como os rapazes sao vitimas.  

            629 BLOCO VI - PERSPECTTIVAS DOS JOVENS RELATIVAMENTE A 

RELACAO  
 630- 652: 1.2                    

            630 DE GENERO PARA O DESENVOLVIMENTO. Que perspectivas para o  
            631 vosso futuro na sociedade enquanto mulher e homem. R1  

            632 (menina): Penso terminar os meus estudos, fazer um curso  
            633 superior, ter um trabalho, ter um ou dois filhos e ser  

            634 independente economicamente. Conseguir viver por mim, com  
            635 conforto. R2 (menina): Quero em primeiro lugar concluir os  

            636 meus estudos, ter um bom emprego e  ter uma familia. R3  

            637 (rapaz): Concluir os meus estudos e ter um emprego. R4  
            638 (menina): So tenho certeza que quero terminar os estudos,  

            639 fazer um curso e ter emprego e ser respeitada. So mais  
            640 tarde casar-se e ter o maximo dois filhos. R5 (menina): Ser  

            641 uma mulher com igual respeito e oportunidade dos homens.  
            642 Poder viver sem depender, com muito amor e sem violencia.  

            643 Quero casar, ter filhos e boa vida. BLOCO VII -  
            644 ENCERRAMENTO DA DISCUSSAO. Obrigada pela vossa  

            645 disponibilidade em participar. Que o ano lectivo seja bem  

            646 sucedido para voces todos e todas. Tenham boas ferias. R1  
            647 (Coro e com sorrisos e beijinhos): Obrigada (a). R2 (rapaz)  

            648 Boa sorte no seu estudo e que atinjam a sua meta. R3  
            649 (menina): Esta conversa deu-me prazer e coragem. R4  

            650 (rapaz): A senhora e fixe e simpatica. R5 (rapaz): Fiquei  
            651 motivado com esta conversa para a mudanca da minha forma de  

            652 pensar. 
 

--> 1.2.1                  

 
  97- 108: 1.2.1                  

             97 alguma desigualdade sim porque ainda existe mentalidade  
             98 machista na forma de educar. Mas nao concordo que a  

             99 desigualdade e discriminacao e quando nao se deixa a menina  
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            100 vestir de uma forma ou quando se cuida mais da forma de  

            101 vestir de uma menina que um rapaz. O corpo da menina e do  
            102 rapaz sao diferentes, a forma de se vestir e diferente. O  

            103 mesmo tem a ver com as saidas. E muito complicado lidar com  
            104 meninas e rapazes, tendo em conta a questao de igualdade de  

            105 genero na educacao que se da em casa, tendo em conta a  
            106 sociedade que vivemos. Muitas vezes os jovens pensam que  

            107 limites que os pais poem e cortar oportunidades quando a  

            108 intencao e exactamente o contrario. R8 (rapaz): Nao e bem  
 160- 177: 1.2.1                  

            160 conteudo da aula que os rapazes. Os rapazes ficam no fundo  
            161 da sala a falar de coisas que passam na rua. Os  

            162 professores, alguns, deixam-lhes la. Nos, as meninas somos  
            163 mais interessadas e mais abertas. Quando nao sabemos,  

            164 perguntamos e ai os professores explicam-nos e se  
            165 interessam por nos, porque manifestamos interesse em  

            166 primeiro lugar. R5 (menina): Nos, as meninas somos as que  

            167 mais participamos nas tarefas, nomeadamente os trabalhos de  
            168 grupos. Os rapazes nao participam em nada, querem apenas  

            169 que nos coloquemos os seus nomes nos trabalhos. Se nos nao  
            170 fizermos Ave Maria! Ficam com raiva! E uma guerra, o nome  

            171 deles tem de ficar. Nao aceitam ficar de fora. (Um barulho  
            172 estonteante das meninas e rapazes que nao se consensualizam  

            173 interrompe a aluna que fala). R6 (menina): Nos, as meninas  
            174 somos mais abertas que os rapazes em relacao aos  

            175 professores e colegas. Nao temos vergonha de reconhecer as  

            176 nossas limitacoes e dizer o que nao sabemos... (interrompida  
            177 por um rapaz). R7 (rapaz): Dizem que somos mais fechados?  

 212- 245: 1.2.1                  
            212 (menina): A mulher tem de ser respeitada conforme ela e.  

            213 Trabalhar fora de casa ou nao. Os homens dominam o espaco  
            214 fora de casa, mas nao sao mais importantes. A mulher pode  

            215 estar desempregada mas nunca sem trabalho. Ela esta em  
            216 tudo. Chamam a mulher para tudo. A mulher tem grande valor.  

            217 Ela esta no meio de tudo. Ela nao tem menos valor. R3  

            218 (rapaz): Temos consciencia do valor da mulher na nossa  
            219 vida. Ela e namorada, mae e irmao. Ela tem sempre algo a  

            220 dar. Ela sacrifica, ela educa, da carinho, amor,  
            221 alimentacao. A mulher e o nosso Estado. O meu Estado e a  

            222 minha mae. Estas a ver? E ela, e dela que eu dependo e dela  
            223 que eu sei que posso contar. R4 (menina): Mulher e tudo  

            224 numa sociedade...assim como o homem. Ela esta e sempre esteve  
            225 trabalhando em todos os sectores do desenvolvimento. Em  

            226 casa como educadora, lavadeira, cozinheira, na rua como  

            227 taxista, cabeleireira, policia, politica, governo,  
            228 mecanico. Mulher e um pouco de tudo. Ter mulher na vida de  

            229 uma pessoa e muito importante. Infeliz de uma pessoa que  
            230 nao tem a mulher na sua vida. A capacidade de sofrimento e  

            231 sacrificio e unico na mulher. So da mulher se escuta se e  
            232 para o meu filho morrer deixa morrer eu. Mas este valor  

            233 precisa de mais compensacoes. Porque todos sabem do valor  
            234 da mulher mas e so de boca para fora ...nao ha compensacao.  

            235 Se a mulher nao tem dinheiro para pagar uma consulta porque  

            236 nao tem emprego ela fica sem consulta. O que e injusto ...a  
            237 mulher pode nao ter emprego, mas ela trabalha todos os dias  

            238 ...ela contribui para a sociedade ela devia ser compensada.  
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            239 Hem!! Toda a forma de compensacao. Por exemplo quem educa  
            240 antes de uma pessoa ir para escola. Se a mulher nao tem  

            241 emprego devia existir um salario minimo para s mulheres  
            242 educadoras ...que tem filhos sobre a sua responsabilidade. Se  

            243 nao existisse mulher a sociedade cabo-verdiana estava bem  
            244 pior... a mulher constroi no dia a sociedade ...ela esta sempre  

            245 presente na vida das pessoas. Isso e so um exemplo.  

 542- 554: 1.2.1                  
            542 vida sexual e reprodutiva. R3 (rapaz): Muitas femeas nao  

            543 vao a VerdFam por vergonha. Muitas vezes vao escondidas.  
            544 Meninas tem vergonha de assumir que estao a fazer controlo  

            545 de gravidez. As meninas gostam de fazer fita...nao sao  
            546 realistas. R4 (menina): E sempre motivo de critica por  

            547 parte das pessoas quando sabem que uma jovem vai ao  
            548 VerdFam. Comecam logo a te apontar dedo como se estivesses  

            549 errada. Quando ja tens filho ninguem mais liga. R5  

            550 (menina): Alguem vai ao VerdeFam e na hora todos ja sabem  
            551 que foste la e comecam a especular se esta gravida ou tem  

            552 alguma DST. Quando os homens vao la querem saber se esta  
            553 com DST: 5 - Tabus associados a saude sexual e reprodutiva  

            554 da juventude. Porque e que os rapazes vao poucas vezes ao  
 565- 574: 1.2.1                  

            565 vossa saude sexual e reprodutiva, que apreciacao e que  
            566 fazem do numero crescente de estudantes gravidas nas ES? R1  

            567 (rapaz): Nao e falta de informacao, nem falta de  

            568 conhecimento. Essas menininhas quando vem um rapaz que  
            569 gostam perdem a cabeca e nao toma conta dos seus corpos.  

            570 Voa logo para sexo. R2 (menina): E acidente... temos  
            571 informacao de tudo o que se pode fazer para evitar e onde  

            572 podemos pedir ajuda. Tem PMI, tem VerdFam,,, mas acontece.  
            573 Eu tive um filho o ano passado. Eu sabia de tudo, tinha  

            574 informacao, mas aconteceu ...nao planifiquei, nao  
 621- 628: 1.2.1                  

            621 estudante.  R11 (menina): Nao...nao e bem assim. Eu acho que  

            622 uma menina nao tem de conhecer um rapaz antes de ficar com  
            623 ele. Se gosta dele fica com ele. A gravidez nao acontece  

            624 por causa disso. Acontece porque nao se toma as precaucoes  
            625 necessarias no momento certo. R12 (meninas em coro): Nao...as  

            626 coisas nao sao assim como dizes. Nos nao pensamos assim.  
            627 R13 (rapaz): Filho nao e acidente. E irresponsabilidade e  

            628 muitas vezes tanto as meninas como os rapazes sao vitimas.  
 631- 643: 1.2.1                  

            631 vosso futuro na sociedade enquanto mulher e homem. R1  

            632 (menina): Penso terminar os meus estudos, fazer um curso  
            633 superior, ter um trabalho, ter um ou dois filhos e ser  

            634 independente economicamente. Conseguir viver por mim, com  
            635 conforto. R2 (menina): Quero em primeiro lugar concluir os  

            636 meus estudos, ter um bom emprego e  ter uma familia. R3  
            637 (rapaz): Concluir os meus estudos e ter um emprego. R4  

            638 (menina): So tenho certeza que quero terminar os estudos,  
            639 fazer um curso e ter emprego e ser respeitada. So mais  

            640 tarde casar-se e ter o maximo dois filhos. R5 (menina): Ser  

            641 uma mulher com igual respeito e oportunidade dos homens.  
            642 Poder viver sem depender, com muito amor e sem violencia.  

            643 Quero casar, ter filhos e boa vida. BLOCO VII -  
 

--> 1.2.2                  
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  48-  57: 1.2.2                  
             48 machista e isto tem influencias na educacao. Continuam  

             49 pensando que existem coisas que a mulher nao pode fazer,  
             50 roupas que a mulher nao pode vestir...mas porque sao  

             51 mulheres. Os homens podem tudo...restricoes existem para  
             52 mulheres. Ainda existe sim educacao em casa diferenciada  

             53 quando se trata de filho mulher e filho homem. Isto tem  

             54 mudar! As coisas mudaram! A mentalidade das pessoas tem de  
             55 acompanhar o progresso. Se vestirmos uma saia por exemplo ...  

             56 dizem que nao esta bem! A propria mulher fala assim da  
             57 colega. Nao! Nao esta certo. Nos as mulheres temos de  

  70-  80: 1.2.2                  
             70 mulher e o meu irmao pode tudo. A minha mae deixa-me sempre  

             71 dentro de casa com muitas restricoes de saida, enquanto  
             72 vejo que os meus irmaos sao livres. So dizem eu ja sai. Eu  

             73 tenho de pedir permissao e raras vezes e aceite. R4  

             74 (menina): Interrompe a colega: Pois e, e preciso entender  
             75 que estamos no seculo XXI. Homem tem direitos e mulher tem  

             76 direitos. A educacao deve ser igual. Oportunidade que e  
             77 dado para mulher deve sair dado para homem. Mas mesmo  

             78 quando e dado oportunidades iguais, os rapazes acham que  
             79 podem isto. Que podem aquilo e que as meninas nao podem,  

             80 nao conseguem. R5 (menina): Igualdade de genero so  
  82-  92: 1.2.2                  

             82 casa de muita gente que eu conheco. A minha avo acha que eu  

             83 nao poso muita coisa porque sou mulher. Nao me deixa sair  
             84 para muitos lugares porque sou mulher. Nao, a educacao nao  

             85 e feita de forma igual. Temos obrigacao de fazer trabalho  
             86 de casa porque somos mulheres, enquanto os rapazes tem  

             87 direito de dizer que nao querem, que nao gostam, tem  
             88 direito de escolher. Eu, para alem de estudar tenho de  

             89 fazer trabalho de casa. Os rapazes la de casa estudam e  
             90 passeiam, nada. O machismo ainda existe na educacao. Os  

             91 interesses dos homens ficam a frente e os da mulher ficam a  

             92 tras. R6 (menina): Nao sei se e isto machismo. Nao vejo  
  99- 106: 1.2.2                  

             99 desigualdade e discriminacao e quando nao se deixa a menina  
            100 vestir de uma forma ou quando se cuida mais da forma de  

            101 vestir de uma menina que um rapaz. O corpo da menina e do  
            102 rapaz sao diferentes, a forma de se vestir e diferente. O  

            103 mesmo tem a ver com as saidas. E muito complicado lidar com  
            104 meninas e rapazes, tendo em conta a questao de igualdade de  

            105 genero na educacao que se da em casa, tendo em conta a  

            106 sociedade que vivemos. Muitas vezes os jovens pensam que  
 108- 119: 1.2.2                  

            108 intencao e exactamente o contrario. R8 (rapaz): Nao e bem  
            109 assim como as meninas estao a descrever a educacao. Sabemos  

            110 que a nossa sociedade hoje e violenta. A mulher nao pode  
            111 frequentar todos os sitios, os mesmos que os homens  

            112 frequentam, pois e perigoso. Para nos tambem e perigoso! E  
            113 verdade que quando as meninas saem os pais perguntam para  

            114 onde vao com quem vao, quem sao os amigos, esta certo! E  

            115 uma forma de proteccao. Nao e porque a mulher e  
            116 discriminada ou tem menos oportunidades. A sociedade exige  

            117 que seja assim, mas e normal perguntar tambem aos rapazes.  
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            118 R9 (menina): A diferenca e que o homem diz que sai e nao  
            119 passa por este interrogatorio. A menina pede para sair e  

 130- 136: 1.2.2                  
            130 falam que nao tens respeito, etc. R11 (rapaz): Este cuidado  

            131 com as meninas as vezes acontece porque elas, muitas vezes,  
            132 sao irresponsaveis. Os rapazes saem mas sao mais  

            133 responsaveis, nao deixam ser influenciados (as meninas  

            134 interrompem com huuuuuuuu e sinal de desacordo.) ... fazem  
            135 muitas asneiras. R12 (menina): Irresponsavel! Os homens nao  

            136 sao? 2 - O papel da escola. Qual e a vossa percepcao sobre  
 162- 167: 1.2.2                  

            162 professores, alguns, deixam-lhes la. Nos, as meninas somos  
            163 mais interessadas e mais abertas. Quando nao sabemos,  

            164 perguntamos e ai os professores explicam-nos e se  
            165 interessam por nos, porque manifestamos interesse em  

            166 primeiro lugar. R5 (menina): Nos, as meninas somos as que  

            167 mais participamos nas tarefas, nomeadamente os trabalhos de  
 177- 186: 1.2.2                  

            177 por um rapaz). R7 (rapaz): Dizem que somos mais fechados?  
            178 Sim as vezes somos fechados, quando acontece algo nos, os  

            179 rapazes, mantemos entre nos, resolvemos sozinhos os  
            180 problemas. As meninas, tudo que acontece ja estao a fazer  

            181 queixinha, as vezes por uma simples brincadeira, fazem um  
            182 exagero! Chegam a ir ao conselho de disciplina. Por outro  

            183 lado, na escola, nos assuntos da escola procuramos  

            184 compreender antes de falar. As meninas nao tem calma,  
            185 querem compreender logo e ficam so perguntar. III - O VALOR  

            186 SOCIAL DA MULHER. 1. Representacao social A mulher faz  
 190- 211: 1.2.2                  

            190 estas a falar? R1 (rapaz): Mulher e mae. E como mae ela nao  
            191 tem medo de sacrificios mais do a maioria que o pai. Mae  

            192 ate passa fome. Ela sacrifica muitas horas de trabalho para  
            193 os filhos. Sim... o valor da mulher caboverdiana nao existe  

            194 igual. E a base que sustenta a sociedade em todos os sitios  

            195 e momentos. Mulher e para o filho, marido, irmao, vizinhos,  
            196 pai. Nos, homens, somos mais egoistas...pensamos mais em nos.  

            197 Somos importantes, mas a mulher e mais indispensavel. Por  
            198 exemplo, hoje passam a vida a culpar as maes pela  

            199 delinquencia existente na sociedade caboverdiana, dizendo  
            200 que elas nao educam os seus filhos bem...nao e bem assim. E  

            201 muito injusto. A delinquencia... quem tem menos culpa e das  
            202 maes. Culpam tambem o governo? Nao! A culpa e da sociedade,  

            203 da mentalidade. As mulheres quando casam ou quando os seus  

            204 homens poem-lhes dentro de casa, ficam em casa e nao vao  
            205 para nenhum sitio. Ou porque nao tem para onde ir, ou  

            206 porque nao gostam de sair, ou porque o marido nao lhes  
            207 levam para nenhum sitio, ou porque nao tem meios para  

            208 sair...ficam em casa ou vao para casa das familias e nunca  
            209 sabem o que passa na sociedade, e como podem educar os seus  

            210 filhos...conhecer os amigos dos seus filhos, os perigos da  
            211 sociedade... acho que a culpa e isso. E mentalidade. R2  

 211- 214: 1.2.2                  

            211 sociedade... acho que a culpa e isso. E mentalidade. R2  
            212 (menina): A mulher tem de ser respeitada conforme ela e.  

            213 Trabalhar fora de casa ou nao. Os homens dominam o espaco  
            214 fora de casa, mas nao sao mais importantes. A mulher pode  

 245- 253: 1.2.2                  
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            245 presente na vida das pessoas. Isso e so um exemplo.  

            246 (interrompida por um rapaz). R5 (rapaz): Tem uma coisa que  
            247 eu discordo dela quando diz que a mulher e importante na  

            248 vida dos homens. Sim, a mulher e a nossa mae...ela tem muito  
            249 valor. Mas nao sao todas a mulheres. Algumas so destroem a  

            250 vida dos homens e das familias. Mulheres de agora nao sao  
            251 como as de antigamente. E preciso ter cuidado. Por exemplo,  

            252 tem mulheres aproveitadoras e mais nada... (interrompido) 2 -  

            253 O papel social da mulher. Na vossa opiniao a mulher ja deu  
 270- 278: 1.2.2                  

            270 homens como lider. Agora nao. Esta provado que quando a  
            271 mulher e lider ha mais trabalho, ha mais disciplina....  

            272 Ninguem fica de fora, todos trabalham porque a mulher  
            273 assume a lideranca com responsabilidade. Os rapazes ficam  

            274 muitas vezes na descontra ou se dao em bons e fazem tudo  
            275 sem ouvir todos. Por exemplo, no quadro de honra encontra- 

            276 se cinco mulheres e um homem. As mulheres estao ganhando  

            277 espacos e estao tomando consciencia que nao podem ser  
            278 eternamente governados pelos homens. Temos consciencia do  

 287- 297: 1.2.2                  
            287 isso. A mulher tem tendencia para aprender mais do que o  

            288 homem, isto pode ser verdade. Mas nao e porque e mais  
            289 capaz... o homem tem medo de errar. Quando erra nao quer  

            290 assumir porque tem orgulho de macho... e certamente o homem  
            291 nao quer dar oportunidades as mulheres para os campos de  

            292 participacao em que ela vai brilhar mais do que ele. Assim,  

            293 reconheco que o homem nao tem deixado muito espaco... por  
            294 exemplo na politica.... A mulher faz quase tudo mas ela nao  

            295 ocupa os cargos mais elevados... isto e complicado... Homem  
            296 muitas vezes nao quer ter mulher como chefe, nao que ela  

            297 nao seja capaz...mas as vezes custa aceitar... digo a verdade.  
 312- 318: 1.2.2                  

            312 todos. Acho que a mulher pode fazer tudo o que o homem faz...  
            313 mas ha trabalhos que nao muito adequados a mulher. A  

            314 propria condicao fisica da mulher e um obstaculo: Como sabe  

            315 costumam dizer que a mulher e um sexo fragil... sim. Se e  
            316 assim ela nao pode fazer, por exemplo, os trabalhos pesados  

            317 como carregar blocos e outras coisas pesadas. Mas por  
            318 reconhecer que ela nao pode... isto nao e machismo.  

 398- 404: 1.2.2                  
            398 R5 (menina): Mecanico. Acho que e trabalho de homem. R6  

            399 (menina): Pedreiro. Imagina mulher pedreira? Existe. ... mas  
            400 nao confio. E um trabalho de homem. R7 (menina): Mecanico,  

            401 guarda-nocturno. Muito pesado demais para mulher. Poe em  

            402 risco a seguranca da mulher. R8 (menina): Qualquer um.  
            403 Desde que a mulher tenha capacidade nao existe distincao.  

            404 BLOCO V- VERDEFAM I - Representacao social do VerdFam Bem  
 581- 584: 1.2.2                  

            581 e rapazes, sabem das informacoes. Ja nao existe inocente.  
            582 Todo o sitio onde vais, tens informacao. E gratuita a  

            583 informacao e quando se procura VerdFam somos bem atendidos.  
            584 Logo a entrada tem informacoes. E so entrar. R4 (rapaz): O  
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  93- 106: 1.3                    

             93 MORABI. Na verdade o empoderamento nao e exclusivamente o  
             94 empoderamento economico como existe uma tendencia para as  

             95 pessoas considerarem que e. E esta mudanca da mentalidade  
             96 que esta a acontecer progressivamente na mulher cabo- 

             97 verdiana de todos os estratos sociais e ambientais. A  
             98 primeira forma de empoderamento e o pessoal, quando a minha  

             99 auto-estima estiver ligada eu posso ver as luzes no fundo  
            100 do tunel. Eu posso ver, por exemplo, dizer em vez de ir  

            101 vender-me eu vou estudar, eu vou fazer uma formacao  

            102 profissional.Com a formacao profissional em vez de eu ficar  
            103 a espera de um emprego na Camara ou no Governo eu posso  

            104 trabalhar por conta propria. Mas e preciso que eu tenha  
            105 este empoderamento pessoal que e a auto-estima. Depois vem  

            106 o resto. Portanto, nos trabalhamos, a MORABI, a parte da  
 139- 143: 1.3                    

            139 entrada e de saida pelo que a pessoa tem de ter formacao  
            140 academica. O que me esta a dizer remete pelo tao desejado  

            141 empoderamento da mulher na perspectiva da sua insercao  

            142 social.Esse papel social  com a emigracao teve uma maior  
            143 expressao...o que acha? A MORABI, segundo tenho observado e  
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 422- 508: 1.3                    
            422 mulher. Sujeito A (Morabi). Eu penso que a base de situacao  

            423 da mulher, quer de sucesso como de insucesso tem a ver com  

            424 a educacao, seja qual for. Hoje podemos ver quais as mais  
            425 bem sucedidas sao aquelas que tem estudos, tem formacao ou  

            426 qualquer modo de vida. As analfabetas e sem um modo de vida  
            427 nao tem alternativa e ficam submissas aos caprichos dos  

            428 pais de filhos e sao vitimas de todo o tipo de violencia e  
            429 vivem numa situacao de muita miseria. Penso que o maior  

            430 investimento na promocao da mulher e a sua educacao em  
            431 casa, pela igreja, associacoes e escola. Todos os meios sao  

            432 possiveis para formar uma mulher que conhece as suas  

            433 capacidades, acredita e na sua propria pessoa e consegue  
            434 conquistar a sua autonomia. Sujeito (B) (medica). Nao  

            435 podemos dissociar estes dois ambitos de educacao. As  
            436 mudancas positivas ocorrem com mais celeridade e sucesso se  

            437 estes dois ambitos funcionarem em sintonia. De pouco vale  
            438 as licoes, os conceitos e as aprendizagens ocorridas nos  

            439 bancos da escola, quando as licoes da familia e da  
            440 comunidade se divergem. Por exemplo, se a escola ensina  

            441 determinados valores como a equidade nas relacoes de  

            442 genero, a necessidade de usar preservativos nas relacoes  
            443 sexuais, utilizar mecanismos de controlo da natalidade etc.  

            444 O contexto familiar e de convivencia, por sua vez, veicular  
            445 a submissao da mulher em relacao ao homem, a proibicao de  

            446 mecanismos quimicos e cirurgicos de controlo da natalidade,  
            447 por exemplo, as mudancas sao mais lentas e muitas vezes  

            448 subversivas. Sujeito (C) (jurista). A meu ver a educacao  
            449 informal sobrepoe a educacao formal, pois educacao e  

            450 instrucao sao duas coisas diferentes. Alias os grandes  

            451 obstaculos que ainda a mulher atravessa tem a ver com as  
            452 suas crencas, valores e mitos partilhados no seu meio  

            453 social. A educacao informal enforma de tal ponto as  
            454 mentalidades ao ponto de bloquear a aplicacao das leis, da  

            455 justica e do proprio conhecimento cientifico. Desta forma,  
            456 qualquer programa de educacao devera ter como fonte a  

            457 cultura e a realidade social dos sujeitos de forma a ter  
            458 sucesso. Mudar as mentalidades da mulher, a sua relacao com  

            459 a sociedade em geral tem articular as vertentes formal e  

            460 informal da educacao, agregando todas as instituicoes a  
            461 quem compete a missao educar: familia, escola, igreja,  

            462 comunicacao social, etc. Sujeito (D) (professora) O que  
            463 fazemos na escola ganha maior ou menor significado se a  

            464 familia e o meio em que a crianca esta inserido ganha  
            465 continuidade. Muitas vezes a escola e criticada pela  

            466 familia por subversao de valores quando inova e transmite  
            467 novos valores em relacao a afirmacao e valorizacao da  

            468 mulher. Outras vezes e criticada por ser muito conservadora  

            469 por jovens que acompanham as telenovelas e outros programas  
            470 televisivos. Este choque entre a educacao formal e informal  

            471 pode ser uma oportunidade a ser aproveitada na melhoria das  
            472 estrategias de insercao social da mulher, pois educa-se  

            473 para viver na sociedade do sujeito, dai que os contextos  
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            474 formais e informais da educacao devem articular-se, sob  

            475 pena de frustracoes e ou marginalizacoes. Sujeito (E)  
            476 (lider religioso). A situacao da mulher hoje e fruto da  

            477 educacao formal e informal. Temos hoje uma mulher que ja  
            478 nao se contenta apenas com o estatuto da fada do lar. Ela  

            479 aspira a sua autonomia financeira, deseja ter um emprego  
            480 fora do lar, deseja igualdade nas suas relacoes com os  

            481 homens, quer contribuir no desenvolvimento do pais, quer  

            482 controlar a natalidade de forma a ficar mais livre. A  
            483 mulher cabo-verdiana e hoje mais participativa e  

            484 reivindicativa. Contudo, estas mudancas nao se aplicam de  
            485 igual forma as mulheres com pouca instrucao e que vivem em  

            486 contextos sociais mais conservadores. Entendo assim que a  
            487 educacao formal e informal sao igualmente importantes na  

            488 insercao da mulher na sociedade de forma digna e com mais  
            489 justica. A religiao tem forte influencia na educacao da  

            490 mulher e do homem. A religiao, contrariamente, ao que se  

            491 diz educa pela equidade e pelo respeito da mulher nas suas  
            492 relacoes sociais. A escola deve aproveitar dos valores da  

            493 religiao e nao ignorar ou criticar. Sujeito (F) (Comissao  
            494 dos direitos humanos). Grande parte dos direitos humanos  

            495 que tem como base a relacao genero e violada devido ao  
            496 factor educacao. A educacao informal, a proveniente do meio  

            497 da vivencia do sujeito, construido a custa dos valores  
            498 culturais tradicionais choca com a educacao formal quando  

            499 esta nao tem em conta a outra. A articulacao, os  

            500 ajustamentos necessarios sao importantes para que as  
            501 mudancas possam ser as desejaveis. A insercao da mulher  

            502 cabo-verdiana de uma forma mais justa deve ser feita com  
            503 recurso a estrategias que tem como vectores os contextos  

            504 formais e informais. Temos educacao escolar para todos,  
            505 independentemente do sexo do individuo, temos igualdade de  

            506 direitos entre os homens e as mulheres, mas ainda nao  
            507 podemos falar de plena igualdade no acesso aos direitos e  

            508 privilegios sociais. Aqui nota-se o peso da educacao  

 535- 550: 1.3                    
            535 (Mulher OMCV) O que eu acho e que ambos sao importantes  

            536 para que mulher conquiste um espaco digno na sociedade. Nem  
            537 tudo se aprende na escola ou em contextos formais. A escola  

            538 de vida quotidiana ensina a vencer, a resolver problemas e  
            539 a agir de acordo com os principios do grupo. As vezes damos  

            540 mais importancia ao que aprendemos nos contextos informais,  
            541 por exemplo as telenovelas, as modas... A escola deve  

            542 considerar que existem varais formas de aprender e adequar  

            543 o que se ensina com que aprende nos contextos informais.  
            544 Topico 2 - Os papeis da MORABI e da OMCV na educacao da  

            545 mulher rural: Sub-topico 2.1.Opiniao sobre programas das  
            546 duas ONG,s cabo-verdianas: MORABI e OMCV. Sujeito A  

            547 (Morabi). Pouco sei dos programas da OMCV mas sei que a  
            548 MORABI tem ajudado as mulheres, sobretudo as chefes de  

            549 familia e as desempregadas a ter uma vida mais autonoma,  
            550 mais decente e mais feliz. Gracas a MORABI muitas mulheres  
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 476- 482: 1.4                    
            476 (lider religioso). A situacao da mulher hoje e fruto da  

            477 educacao formal e informal. Temos hoje uma mulher que ja  

            478 nao se contenta apenas com o estatuto da fada do lar. Ela  
            479 aspira a sua autonomia financeira, deseja ter um emprego  

            480 fora do lar, deseja igualdade nas suas relacoes com os  
            481 homens, quer contribuir no desenvolvimento do pais, quer  

            482 controlar a natalidade de forma a ficar mais livre. A  
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  22-  28: 1.5                    

             22 as responsabilidades, suportam sozinhas a carga da familia toda. 
Importante notar que esta    

             23 responsabilidade nao se limita a familia restrita composta por mae e 
filhos, mas tambem,   

             24 netos,  sobrinhos, afilhados, irmao, mae...  A mulher chefe de familia 
reserva-lha o peso de   

             25 cuidar da  sobrevivencia, educacao e toda a parte emocional que existe 
na relacoes na familia.   

             26 Apesar de tudo isso  a contradicao que tambem estranhei quando ca 

cheguei foi a   
             27 desvalorizacao social deste papel... A  mulher ocupa-se de tarefas que 

socialmente sao pouca   
             28 reconhecidas, logo este tipo de organiacao  familiar, que e expressiva 

em Cabo Verde, e   
  53-  56: 1.5                    

             53 contribuicao o na sociedade que sempre foi grande, desde a 
escravatura como bem  sabes.   

             54 1.4.Neste caso as mulheres casadas ou em uniao de facto com um 

homem tem maior   
             55 valorizacao  social?  R.1.4.Olha Filomena as coisas vao mudando muito 

devagarinho, mas vao   
             56 mudando. E a  situacao nao e igual no meio urbano e no meio rural. 

Nas familias conjugais, as   
 

--> 1.5.1                  
 

  36-  42: 1.5.1                  

             36 mulheres (56,3%), e  doze pontos percentuais maior que nos 
agregados chefiados por homens   

             37 (43,7%), isto de acordo com os  dados do QUIBB 2007. A 
complexidade deste tipo de   

             38 organizacao associada a pobreza e a sobrecarga e  centralidade da 
chefe de familia (a mulher)   

             39 na resolucao de todos os problemas, onde ha pouca ou nula  partilha 
acrescenta-se muitas   

             40 vezes a desestruturacao familiar, problemas de condutas dos filhos,  

contribuindo cada vez   
             41 mais para a desvalorizacao social da mulher.  1.3.A cultura, a 

mentalidade  cristalizada nas   
             42 praticas, certamente contribui para a fraca valorizacao social da mulher 

cabo-verdiana,  nao e?   
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  18-  52: 1.5                    

             18 ao  papel social da mulher, desde sempre ela teve um grande valor na 

sociedade    
             19 caboverdiana, a historia nos diz, alias ha um contra-senso quando se 

diz que hoje a  sociedade   
             20 esta a perder porque a mulher saiu.. (nao sei se pode assistir a 

entrevista de  ontem na   
             21 televisao) em que se disse, que as crises a delinquencia e a violencia 

que hoje  existe sao   
             22 porque a mulher saiu para trabalhar. Nao, a mulher sempre saiu para  

trabalhar, a mulher   

             23 sempre trabalhou, sempre trabalhou fora. A mulher teve um papel  
preponderante na   

             24 educacao, nao so na educacao dos filhos e da familia mas teve  
tambem um papel   

             25 preponderante sempre na economia do pais. Portanto sempre teve um  
papel preponderante,   

             26 desde o tempo da escravatura, teve o papel de ...a mulher sempre  
trabalhou, trabalhou fora   

             27 de casa, sempre contribuiu, e a mulher em Cabo verde sempre  teve de 

articular os dois   
             28 mundos, estes dois mundos, o privado e o publico, em outras  

perfomance, digamos assim. Se   
             29 no tempo da escravatura e da colonizacao a mulher saia  para o 

publico, trabalhava extra-  
             30 privado , ou seja trabalhava para servir ao senhor,  ne...hoje ela sai 

em um outro contexto.   
             31 Portanto, nos no ICIEG, estamos a trabalhar  nessa de estudar um 

pouco e passar as ideias de   

             32 que a mulher em Cabo Verde nunca  esteve so no privado e passar 
esta ideia ... combater a   

             33 ideia que hoje e que a mulher sai  para o publico. Se vermos a nossa 
historia vemos que   

             34 sempre a mulher trabalhou no  espaco privado, mas sempre saiu, 
sempre trabalhou fora, para   

             35 alem do trabalho  domestico que fazia sempre teve um trabalho extra 
para, para...mesmo para   

             36 ajudar na  economia. As mulheres sempre foram costureiras, 

trabalharam na agricultura,    
             37 trabalharam como empregadas domesticas, na casa de outras pessoas, 

buscar agua,  lenha e   
             38 sempre conciliando isso com a educacao, com a familia em casa. 

Portanto, nos  consideramos   
             39 que ela tem um papel importante, sempre teve, sempre teve,  

importantissimo ao longo de   
             40 todos os anos, ao longo de todos os contextos, sempre  adaptado, 

sempre ligado a um   

             41 contexto, ela teve um papel muito importante ao nivel  social e 
economico.  2.Esse papel social   
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             42 com a emigracao teve uma maior expressao. O  que acha?   R.2. 
Esse papel social com a   

             43 emigracao teve uma maior expressao. Com  certeza! Diga isso, eu! 
Diga isso, eu! Com a   

             44 emigracao esse papel teve duas vertentes.  As que ficaram e as que 
foram trabalhar. E as que   

             45 ficaram ficam com incumbencia de  assegurar a familia e quando se diz 

a familia nao e so dos   
             46 filhos, e do pai, dos filhos de  sustentar ou ajudar no sustento dos pais, 

dos avos, do marido,   
             47 dos tios dos primos. Eu  sou descendente de uma familia da Boavista e 

la tem a pratica das   
             48 mulheres emigrarem,  la as mulheres e que emigraram diferentes de 

Santiago que os homens   
             49 e que emigram, la  as mulheres emigram e tem a responsabilidade de 

ajudar no sustento das   

             50 familias  alargadas, nao so a familia pai e filhos, mas tambem, primos, 
sobrinhos, cunhados,    

             51 afilhados, irmaos. Ela tem, portanto, essa responsabilidade de quando 
sair sustentar a  familia.   

             52 Quando ca fica ela tem tambem um papel preponderante na vida 
economica do  pais.    
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  54-  58: 1.5.3                  
             54 conhecimentos cientificos, querem investigar e querem  

             55 estudar e temos menos rapazes. Ao nivel da participacao  
             56 politica ate 90 antes de entrar na democracia nao havia  

             57 sequer uma mulher no governo, portanto e nos ja temos ate  
             58 paridade no g0verno, portanto isso mostra todo o valor  

  79-  83: 1.5.3                  

             79 municipais, Antes quando se falava com essas mulheres sobre  
             80 a politica elas achavam que era algo estranho, anormal mas  

             81 hoje existem mulheres que participam e participam e de  
             82 forna activa na politica e no desenvolvimento d pais porque  

             83 tem conhecimento. Participam nas accoes de formacao quer a  
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  15-  19: 1.5.1                  

             15 importancia para as suas familias. Sendo Cabo Verde um pais  

             16 de emigracao, tem contribuido para que, muitas mulheres  
             17 assumam a chefia das suas familias. E essas mulheres  

             18 trabalham e lutam para educar os seus filhos e prepara-los  
             19 para a vida Temos uma tradicao solidaria em Cabo Verde e a  

 245- 251: 1.5.1                  



Anexo 4 

 

 

965 

            245 mal estrutural, mas ela tem maior incidencia nas mulheres  

            246 chefes de familia, com baixas habilitacoes academicas, sem  
            247 uma formacao profissional, com maior gravidade quanto mais  

            248 extensa e a familia. Neste campo e importante a articulacao  
            249 de politicas publicas e privadas no combate da pobreza. A  

            250 sociedade civil necessitara da macro-politica do Governo,  
            251 mas o Governo necessita das mico-politicas das ONG. O  
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 275- 279: 1.5.3                  

            275 cabo-verdianas ainda participam pouco na politica cabo- 
            276 verdiana e que a questao de igualdade de genero ainda nao  

            277 atingiu o nivel desejado em Cabo Verde. O nosso objectivo e  

            278 que seja alcancado muito rapidamente a equidade e igualdade  
            279 de genero. As estatisticas que mostram que a igualdade de  

 290- 302: 1.5.3                  
            290 credito. Na politica a situacao nao e diferente. Por  

            291 exemplo: nas listas para as Autarquias 2011 so se registou  
            292 paridade homem/mulher nas posicoes de suplentes. O  

            293 objectivo e aumentar em 40% a percentagem das mulheres nas  
            294 listas para as proximas eleicoes autarquicas. Queremos mais  

            295 mulheres no parlamento. A mulher, no seu dia-a-dia, deve  

            296 reflectir sobre a sua participacao na vida do pais. E que  
            297 esteja disponivel caso seja convidada para ocupar algum  

            298 cargo, porque ha esta tendencia de se exigir muito da  
            299 mulher quando ela e convidada. Nos queremos provar que  

            300 existem muitas mulheres competentes. Por outro lado, o que  
            301 atrapalha um pouco este trabalho e a mentalidade de algumas  

            302 mulheres, que esta preso a muitos tabus. 
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 246- 247: 1.5.3                  

            246 falam, discursam na epoca das campanhas, mas a mulher nunca  

            247 esta na lista das camaras municipais. (coro) Estao sim! R1.  
 262- 264: 1.5.3                  

            262 podermos falar de igualdade e equidade. A mulher tem de  
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            263 negar ser apenas mnino de mandado na politica...precisa fazer  
            264 politica. Tambem eu nao percebo a politica contra a  
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  98- 107: 1.5.1                  

             98 do desemprego. Facto que tem ver com a predominancia das  

             99 mulheres solteiras, chefes de familia e que assumem todos  
            100 os custos da familia, desde a educacao, a alimentacao,  

            101 roupa, saude e outras despesas. Nota-se tambem que a  
            102 situacao e mais grave com as mulheres com poucos estudos e  

            103 portanto com baixas rendas e sem emprego fixo., muitas  
            104 vezes resignadas com a situacao, adoptando atitudes e  

            105 praticas da multiplicacao da pobreza. O meio rural, o  
            106 suburbano e as perifericas e onde a clara situacao da  

            107 precariedade da situacao da mulher regista. Um aspecto  

 
--> 1.5.2                  

 
 222- 245: 1.5.2                  

            222 igualdade e equidade de genero.  As mulheres ja nao estao  
            223 apenas no Parlamento. Ainda que em fraca percentagem,  

            224 entram em cena as primeiras-ministras e Secretarias de  
            225 Estado. Uma Missao Diplomatica e chefiada por uma  

            226 Embaixadora. Aumenta o numero de ONGs, a VERDEFAM, AMEPCV,  

            227 AMJ, Associacoes Comunitarias, reforcam o rol. A Caritas  
            228 Cabo-Verdiana e a Cruz Vermelha sao parceiras  

            229 incondicionais das populacoes femininas. No que tange a  
            230 Administracao central, embora, proporcionalmente o numero  

            231 de mulheres seja inferior em relacao aos homens, a  
            232 participacao feminina vem aumentando a cada nova eleicao.  

            233 No curso do ano de 2006, na sequencia das eleicoes  
            234 legislativas, um novo Governo foi composto e, como  

            235 resultado de uma politica de inclusao de mulheres, 8 dos 16  

            236 Ministros do Governo sao mulheres, o que representa quase  
            237 50% do total desses ministros, ou seja, atingimos a  

            238 paridade. As mulheres coupam pastam tradicionalmente  
            239 reservadas aos homens como: as financas, a defesa nacional  

            240 e a seguranca interna, a justica, a economia, o ordenamento  
            241 do territorio etc. O Governo de Cabo Verde reconhece a  

            242 importancia e a necessidade de encorajar a participacao da  
            243 mulher a todos os niveis, compreendendo a esfera politica,  

            244 para romper com ideias tradicionalistas que perpetuam o  

            245 afastamento da mulher dos centros de decisao. Entramos nos  
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            396 composto por mulheres. A baixa representatividade das  

            397 mulheres ainda e maior ao nivel do poder legislativo e  
            398 executivo municipais (Assembleias e Camaras Municipais), ou  

            399 seja ao nivel dos orgaos electivos. Temos de ser positivos  
            400 e considerar os avancos registados nos ultimos decenios,  

            401 mas fundamentalmente acreditar que a situacao e de mudanca  
            402 cada vez mais para melhor. Sujeito H: (empresaria). As  

            403 mulheres e os homens nao usufruem dos direitos em igualdade  

            404 de circunstancias. Dai a situacao ser muito desvantajosa.  
 511- 518: 1.5.3                  

            511 mulher na politica e um exemplo, pois a percentagem  
            512 continua sendo baixa. Temos uma percentagem consideravel de  

            513 mulheres com graus academicos elevados, quase em paridade  
            514 com os homens. Esta realidade acontece porque ainda se  

            515 assiste a auto-exclusao da propria mulher, por um lado, mas  
            516 por outro os homens continuam alimentando o direito a maior  

            517 e melhores espacos. Trata-se de uma realidade fruto da  

            518 educacao, mas mais informal do que formal. Significa que  
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   5-  21: 1.6                    

              5 hoje. R.1.1  Olha Filomena, falar do valor social da mulher cabo-
verdiana ...e algo muito   

              6 engracado e faz-me lembrar  quando cheguei em Cabo Verde. Causou-
me estranheza dar   

              7 conta da centralidade da mulher, pois estva  habituada com algo muito 
diferente em Cuba.   

              8 Verifiquei que existe uma forte centralidade da mulher,nao  so no 
espaco privado, mas   

              9 tambem, fora do espaco privado. Em Cuba a mulher tem uma 

relevancia  muito grande mas   
             10 nao com esta centralidade. Ver a mulher a carregar a responsabilidade 

quase plena  da vida da   
             11 familia, com a educacao dos filhos, ocupar-se da parte economica, 

trabalhos domesticos ... e    
             12 num modelo de familia que nao e o que a escola e os manuais 

veiculam...enfim chamou-me   
             13 atencao e  estranhei. O que existe em Cabo Verde e deves saber disso 

e a grande expressao de   

             14 familias  monoparentais chefiadas por mulheres. A propensao e para 
aumentar... por outro   

             15 lado, a situacao do  meio urbano e rural sao diferentes. Nao se pode 
falor do mesmo valor   

             16 social que a mulher cabo-verdiana  tem no meio rural e no meio 
urbano.Nas zonas rurais a   

             17 proporcao das familias monoparentais e maior...  ronda os 50,1% 
enquanto das zonas urbanas   

             18 rondam 41,01%.  Esses dados estatisticos nunca devem  ser 

desprezados quando se fala do   
             19 valor social da mulher cabo-verdiana, como ja te disse. E como te  

digo, nesse tipo de familias,   
             20 que e a maioria em Cabo Verde e, como sabes, isto tem causas 

historicas  muito remotas,   
             21 associadas a forma de povoamento e colonizacao das ilhas. As 

mulheres assumem por  inteiro   
  29-  35: 1.6                    

             29 desvalorizada socialmente (interrompida pela  entrevistadora). 1.2-Pelo 

que vejo,  existe um   
             30 descompasso muito grande entre o efectivo valor social da  mulher em 

Cabo Verde e a   
             31 valorizacao social, certo? R.1.2. Exacto, Filomena. As mulheres em 

Cabo  Verde, em todos os   
             32 estratos sociais, mas de forma mais gravosa nas familias 

monoparentais chefiadas  por   
             33 mulheres devido a desvalorizacao social deste tipo de organizacao 

familiar. Acabam por ser as    

             34 camadas sociais mais pobres, a pobreza afecta mais as mulheres e 
ainda mais as que se   

             35 vinculam a  este tipo de organizacao social. A pobreza nos agregados 
familiares chefiados por   

  41-  56: 1.6                    
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             41 mais para a desvalorizacao social da mulher.  1.3.A cultura, a 

mentalidade  cristalizada nas   
             42 praticas, certamente contribui para a fraca valorizacao social da mulher 

cabo-verdiana,  nao e?   
             43 R.1.3.Sim, e como te digo. O problema e que a escola e os manuais 

escolares continuam a    
             44 cometer este erro e a desvalorizar as familias monoparentais chefiadas 

por mulheres.   

             45 Continuam  veiculando equivocamente a centralidade da figura 
masculina na familia, quando   

             46 na sociedade  caboverdiana nao e a unica tipologia e nao e a mais 
comum ... Isto e serio, muito   

             47 serio, pois revela-se  que continuamos sendo colonizados e a ignorar a 
nossa realidade. Bem,   

             48 esta e a primeira forma de  discriminacao e de desvalorizacao social da 
mulher. E grave porque   

             49 se continua a fazer as novas  geracoes acreditarem que o valor das 

mulheres esta vinculado ao   
             50 valor dos homens e que a coabitacao  com um homem valoriza a 

mulher. Esta realidade   
             51 expressa nas concepcoes sociais e nas praticas do dia  -a -dia, da 

educacao formal e informal   
             52 valoriza o homem em detrimento da mulher, independentemente  do 

papel e da sua   
             53 contribuicao o na sociedade que sempre foi grande, desde a 

escravatura como bem  sabes.   

             54 1.4.Neste caso as mulheres casadas ou em uniao de facto com um 
homem tem maior   

             55 valorizacao  social?  R.1.4.Olha Filomena as coisas vao mudando muito 
devagarinho, mas vao   

             56 mudando. E a  situacao nao e igual no meio urbano e no meio rural. 
Nas familias conjugais, as   
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   9-  18: 1.6                    

              9 Respondendo a sua pergunta eu penso que a mulher cabo- 
             10 verdiana e uma vencedora. Ela e e sempre foi muito  

             11 sacrificada mas de uma forma geral nao cruza os bracos e  

             12 vai a luta. Ela tem um sentido de familia muito grande e  
             13 vive para ela. A sociedade nem sempre tem dado espacos e  

             14 oportunidades para ela, assim tem sido vitima de muitos  
             15 males como a pobreza, a violencia domestica e sobrecarga  

             16 das responsabilidades da familia no espaco domestico  
             17 impedindo-a d e uma maior visibilidade nas areas de poder  

             18 como politica, economia etc. Mas e uma vencedora. BLOCO C:  
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  13-  35: 1.6                    

             13 Verde. Gostaria de ouvir a sua opiniao pessoal e de tecnica  

             14 de uma instituicao que trabalha na promocao da igualdade e  
             15 equidade de genero sobre o valor social da mulher cabo- 

             16 verdiana hoje. Nos somos a maioria. Portanto 50.7, o peso  
             17 que a mulher tem em educacao, a responsabilidade social e  

             18 muito porque temos ainda um tipo de familia em que as  
             19 mulheres tem um grande peso e isso acaba por influenciar  

             20 negativamente e positivamente a construcao da nossa  
             21 sociedade. Se elas conseguirem educar bem os filhos, terem  

             22 acesso a recursos para a sustentabilidade da familia e  

             23 sustentabilidade economica vamos ter uma sociedade mais  
             24 saudavel e mais equitativa. Mas se nao tem acesso aos  

             25 recursos entao assistimos alguma desigualdade, pois nem  
             26 todas as mulheres chefes de familia tem acesso ao bem  

             27 basico, portanto ao emprego. Portanto, ela nao podera  
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             28 mandar o filho para escola, nao podera sustentar a sua  

             29 familia com dignidade. Entao o que leva a alguma situacao  
             30 nao desejavel, pelo que temos agora um projecto em que  

             31 trabalhamos com as trabalhadoras de sexo em que uma boa  
             32 fatia delas justifica ter entrado nessa vida por falta de  

             33 recursos, nomeadamente o bem basico que e o trabalho. E  
             34 claro que um mal nao justifica outro mas foi uma saida que  

             35 encontraram. E as vezes tem algumas tem algumas mulheres  

  49-  91: 1.6                    
             49 o problema. Portanto o valor social da mulher pode ser  

             50 visto tanto num angulo negativo como positivo. Vamos entao  
             51 ver agora no angulo positivo. Hoje nos temos, portanto,  

             52 mais raparigas no ensino secundario e universitario porque  
             53 as mulheres querem evoluir, querem, portanto, ter  

             54 conhecimentos cientificos, querem investigar e querem  
             55 estudar e temos menos rapazes. Ao nivel da participacao  

             56 politica ate 90 antes de entrar na democracia nao havia  

             57 sequer uma mulher no governo, portanto e nos ja temos ate  
             58 paridade no g0verno, portanto isso mostra todo o valor  

             59 social da mulher na construcao do Cabo Verde. Tambem a  
             60 nivel de profissoes que eram tidas de exclusividade dos  

             61 homens hoje ja nao se poe. Portanto temos hoje mulheres  
             62 pilotos de aviao, muitas mulheres na medicina, mulheres nas  

             63 forcas armadas, temos mulheres na policia, temos mulheres  
             64 na construcao civil, portanto essas sao algumas das areas  

             65 que antes eram tidas como profissoes dos homens meramente.  

             66 Portanto, hoje temos essas conquistas, as mulheres a  
             67 conquistarem os espacos que eram tidos como espacos de  

             68 homens que neste momento passa a ser um espaco de todos.  
             69 Ali entao entre, portanto, a questao de igualdade e  

             70 equidade de genero. Tambem hoje temos areas que antes eram  
             71 da exclusividade das mulheres e que hoje temo homens a  

             72 procurarem essas aereas. Portanto, tudo isso mostra a  
             73 grande relevancia da participacao mulher cabo-verdiana no  

             74 processo do desenvolvimento social, politico e economico do  

             75 pais e do muito que ela possa dar ainda. Nos na MORABI  
             76 somos testemunhas dessa participacao porque nos trabalhamos  

             77 desde o inicio com as comunidades rurais e hoje dessas  
             78 comunidades nos temos mulheres que ja sao deputadas  

             79 municipais, Antes quando se falava com essas mulheres sobre  
             80 a politica elas achavam que era algo estranho, anormal mas  

             81 hoje existem mulheres que participam e participam e de  
             82 forna activa na politica e no desenvolvimento d pais porque  

             83 tem conhecimento. Participam nas accoes de formacao quer a  

             84 nivel do associativismo, quer a nivel de elaboracao de  
             85 projectos, quer em termos de formacao e gestao comunitaria,  

             86 e fazem portanto, a boa governanca dentro das comunidades e  
             87 nas suas proprias casas e tudo isso acaba por contribuir,  

             88 portanto para este peso social que a mulher tem na  
             89 sociedade cabo-verdiana que e muito importante e que  

             90 achamos que ela tem um papel muito preponderante na  
             91 sociedade cabo-verdiana. Exactamente, estamos falando de  
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   4-  12: 1.6                    

              4 Cabo-Verde? A mulher cabo-verdiana tem e sempre teve um  

              5 valor muito importante na nossa sociedade. Podemos ate  
              6 falar numa certa contradicao se tivermos em conta a fraca  

              7 ou nula conversao deste valor em poder. Todos nos sabemos  
              8 que em todos os estratos sociais e meios urbanos ou rurais,  

              9 na familia, na comunidade, na educacao, na agricultura, na  
             10 economia familiar o valor da mulher e elevado e necessario.  

             11 Sempre foi e continua a ser um elemento chave do  
             12 desenvolvimento em Cabo Verde, nao obstante um conjunto de  

  37-  56: 1.6                    

             37 cabo-verdiana. Agora que me toca na educacao como um factor  
             38 de empoderamento, pode me falar da sua percepcao sobre a  

             39 educacao da mulher em Cabo Verde, a formal e a informal? R.  
             40 Sem duvida. Sem duvida o valor social da mulher passa pela  

             41 educacao, quer a escolar em contextos formais, quer a  
             42 recebida na familia, quer a recebida na comunidade. Toda a  

             43 mentalidade machista, os estereotipos, os estigmas sao  
             44 veiculadas pela via da educacao. Dai o grande desafio que e  

             45 introduzir mudancas na forma de fazer a educacao, dos  

             46 valores a serem transmitidos, das praticas no  
             47 relacionamento. Interessante! Quem educa? A educacao esta e  

             48 sempre esteve a cargo, sobretudo, da mulher. A mulher e que  
             49 mais passa os estigmas, os valores machista. Na educacao em  

             50 casa, na familia, a divisao de tarefas faz a distincao de  
             51 tarefas da menina e do rapaz, encaminhando a menina para as  

             52 tarefas de rotina como lavar pratos, varrer, cozinhar.  
             53 Aquelas tarefas que consomem tempo e repetitivas. Os  

             54 rapazes sao orientados para as tarefas mais visiveis,  

             55 conforme e o meio social e ambiental. O desafio e grande e  
             56 felizmente ja se regista mudancas nas geracoes mais novas.  
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   4-  47: 1.6                    

              4 sobre valor social que a mulher tem em Cabo-Verde? Obrigada  

              5 pelo seu interesse pelo nosso trabalho. Na verdade fazemos  
              6 muito mas o que torna publico e muito pouco. Mas fico  

              7 contente porque hoje tem muitas pessoas, muitos alunos que  
              8 nos procuram para obter informacoes. Mas falando do valor  

              9 da mulher na nossa sociedade. A mulher tem um valor muito  
             10 importante. Um valor que ninguem lhe pode tirar. Sempre  

             11 teve, sempre se soube e se disse, embora a realidade seja  
             12 dura para a mulher. Ela e dona das responsabilidades  

             13 geralmente que nao lhe dao dinheiro mas sim muito trabalho,  

             14 muito stress, mas pouco ou nenhum dinheiro. Antes da  
             15 Independencia era bem pior. Poucas mulheres trabalhavam  

             16 fora de casa para ganhar dinheiro, o analfabetismo era  
             17 elevado, a as mulheres tinham muitos filhos, grande parte  

             18 solteiras. Bem esses e mais factores contribuiram para a  
             19 pobreza da mulher colocando-a na dependencia de um homem.  

             20 Este homem as vezes  era o pai, pai de filho, marido ou  
             21 companheiro. Sabe porque? Ai esta a contradicao, a mulher  

             22 tem e sempre teve um grande valor, mas o reconhecimento  

             23 deste valor ficou sempre impedido pelo machismo em tudo. Na  
             24 familia ela tem o valor de facto, o valor real,  a mulher e  

             25 a base da familia, se ela sai a familia desestrutura. Mas  
             26 onde tiver homem o seu valor social fica incompleto ao  

             27 nivel do poder.  Baste ter um homem para ele assumir-se  
             28 como chefe de familia, mesmo que ele nao cumpra este papel  

             29 de direccao e orientacao da familia.  Por exemplo, a minha  
             30 mae trabalhava de manha e a noite e em tudo. Mas para  

             31 familia. Este trabalho socialmente nao tem um  

             32 reconhecimento justo. Nas familias monoparentais chefiadas  
             33 por mulher a mulher tem valor e poder, mas falta o  

             34 reconhecimento social, sobretudo politico no sentido de  
             35 oferecer oportunidades de forma a ela desempenhar as suas  

             36 funcoes de chefe de familia com dignidade. O emprego e uma  
             37 area em que a mulher precisa de ver este reconhecimento  

             38 social e espaco para diversificar aquilo que ela e capaz de  
             39 fazer fora do espaco domestico reservado sustento da  

             40 familia. Por exemplo, digo sempre que a Independencia abriu  

             41 caminho para a valorizacao social da mulher. Viu? A mulher  
             42 era negada a oportunidade estudar. Estudar para aqui se a  

             43 funcao dela na sociedade, a reconhecida era ter filho e  
             44 cuidar da casa? Ve-se se entende o que digo. O valor sempre  

             45 teve, o reconhecimento e nao foi justa de forma a mulher  
             46 poder fazer tudo aquilo que ela e capaz de fazer. Hoje  

             47 estamos numa era diferente mas com muita coisa a fazer em  
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--> 1.6                    
 

   1-  33: 1.6                    
              1 BLOCO I: REPRESENTACOES SOBRE A EDUCACAO E A SITUACAO DA  

              2 MULHER CABO-VERDIANA 1. Valor social da mulher em Cabo  

              3 Verde. Gostaria de ouvir a sua opiniao pessoal e de tecnica  
              4 de uma instituicao que trabalha na promocao da igualdade e  

              5 equidade de genero sobre o valor social da mulher cabo- 
              6 verdiana hoje. A mulher tem e sempre teve um valor muito  

              7 grande na sociedade cabo-verdiana. A educacao e uma area de  
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              8 desenvolvimento que sempre esteve a cargo das mulheres, mas  

              9 tambem em areas importantes da economia e de accao social.  
             10 De relevancia e nem sempre favoravel a mulher diz respeito  

             11 ao trabalho domestico, e algo de que pouco se fala. Mas o  
             12 trabalho que as mulheres fazem no espaco domestico, embora  

             13 nao remunerado e muito importante e de valor incalculavel.  
             14 O papel que representam, dentro das suas casas, e de suma  

             15 importancia para as suas familias. Sendo Cabo Verde um pais  

             16 de emigracao, tem contribuido para que, muitas mulheres  
             17 assumam a chefia das suas familias. E essas mulheres  

             18 trabalham e lutam para educar os seus filhos e prepara-los  
             19 para a vida Temos uma tradicao solidaria em Cabo Verde e a  

             20 mulher sempre foi uma figura central. Na doenca, nas  
             21 actividades funebres, nas festividades como casamento,  

             22 baptizado, santos locais, o contributo da mulher foi  
             23 imprescindivel e valorizado. O papel das mulheres no  

             24 desenvolvimento de Cabo Verde tem sido de extrema  

             25 importancia. Ela tem dado um contributo fundamental antes e  
             26 depois da independencia nacional, e podemos tomar como  

             27 exemplo o trabalho desenvolvido, nessa altura, pelas  
             28 enfermeiras, as professoras durante a luta de libertacao  

             29 nacional e nos primeiros tempos. E esse contributo continua  
             30 crescendo e diversificando ate aos dias de hoje. Podemos  

             31 testemunhar o papel que a mulher tem tido, estando sempre a  
             32 frente a trabalhar para o desenvolvimento. Hoje temos  

             33 mulheres em quase todas as frentes de trabalho. A mulher  

  39-  45: 1.6                    
             39 prestar um excelente trabalho. O valor que a mulher cabo- 

             40 verdiana tem na sociedade nao e uma dadiva mas uma  
             41 conquista que vem fazendo desde a colonizacao ate  

             42 actualidade e uma conquista e nunca uma dadiva. Veja la, e  
             43 ingrato dizer que este papel e de hoje ou que valor social  

             44 da mulher e um fenomeno pos-independencia. Nao. A mulher  
             45 sempre esteve nas principais esferas do desenvolvimento. A  

 

--> 1.6.1                  
 

 280- 289: 1.6.1                  
            280 genero ainda nao e realidade em Cabo Verde: 19% de  

            281 raparigas ficam gravidas na adolescencia, 42% de criancas  
            282 de 0 a 2 anos de idade ficam aos cuidados exclusivos das  

            283 maes, 45% das familias cabo-verdianas sao sustentadas  
            284 apenas por mulheres, 56% das familias pobres sao chefiadas  

            285 por mulheres e para cada 100 homens jovens desempregados  

            286 existem 200 mulheres jovens sem emprego. As mulheres ganham  
            287 menos do que os homens e, no sector empresarial, elas estao  

            288 maioritariamente no sector informal, cujos negocios tem  
            289 menos possibilidades de crescer devido a limitacao ao  

 
--> 1.6.2                  

 
 

--> 1.6.3                  

 
  46-  59: 1.6.3                  

             46 cultura, a mentalidade cristalizada nas praticas,  
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             47 certamente contribui para a fraca valorizacao social da  
             48 mulher cabo-verdiana, nao e? Digamos, nao com a  

             49 visibilidade merecida. A visibilidade esteve e continua a  
             50 estar a quem, muito aquem, apesar de conquistas enormes, do  

             51 efectivo contributo. A agricultura, por exemplo a mulher,  
             52 esteve em todos os ciclos. Enfim, a mentalidade nao muda de  

             53 um momento para outro. Muito ja se fez mas muito trabalho  

             54 tem de ser feito de forma articulada com as ONG, o Governo,  
             55 os partidos politicos e toda a sociedade visando a mudanca  

             56 de mentalidade. Ainda existe uma mentalidade que atrofia  
             57 oportunidades a mulher. Por exemplo, em Cabo Verde ha mais  

             58 mulheres em cargos menos expressivos do que, nos mais  
             59 expressivos. Sera que isso quer dizer que as mulheres nao  

  61-  67: 1.6.3                  
             61 ainda existe discriminacao? Eu penso que ja melhoramos  

             62 nesse sentido e estamos a avancar cada vez mais. Mas ainda  

             63 temos um longo caminho a percorrer. Ha ainda muito trabalho  
             64 por fazer. Por exemplo, se formos ver a participacao das  

             65 mulheres na vida politica chegamos a conclusao de que ainda  
             66 ha necessidade de maior insercao e visibilidade da mulher  

             67 neste campo. Se nao vejamos: no Governo temos, neste  
 

5 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.002 
-------------------------------- 

 
--> 1.6                    

 
  54-  67: 1.6                    

             54 sempre quem e de direito demonstra o reconhecimento pelo  
             55 valor da mulher, mas nao ha duvidas que ninguem tem coragem  

             56 de ignorar o valor da mulher. A mulher e a peca chave da  

             57 familia, a mulher e quem educa, a mulher e quem cuida da  
             58 casa, da higiene. A mulher esta presente e e indispensavel  

             59 em tudo. Reconhece. A mulher e chamada para tudo e esta em  
             60 tudo... na familia, na agricultura, no comercio, na educacao,  

             61 na festa, na politica, mulher e base da familia. Familia  
             62 sem homem e normal, mas familia sem mulher e dificil e  

             63 todos nos sabemos disso. Se a familia e a celula basica da  
             64 sociedade, a mulher e a base da sociedade. O que acontece e  

             65 que o homem acha-se superior, acha que tem mais forca, tem  

             66 mais recursos e por isso tem mais poder. Em Cabo Verde, os  
             67 homens sempre e que mandaram, tiveram mais oportunidades,  

  69-  93: 1.6                    
             69 sempre teve um papel tao importante e sabem da frase que  

             70 diz que atras de um grande homem esta uma grande mulher...  
             71 pois e, isto quer dizer que sempre se reconheceu o valor da  

             72 mulher na sociedade. Agora, com a independencia, comecou-se  
             73 a defender que a mulher nao deve ficar atras do homem mas  

             74 ao seu lado...e concordo. Todos sao importantes e todos tem  

             75 valor na sociedade. Hoje ha mais espacos para mulher e ela  
             76 tem oportunidade de dar mais contributo para alem da que da  

             77 na educacao dos filhos e trabalhos domesticos. 
             78 R3: Sim ha reconhecimento do valor da mulher. Mas e um  

             79 reconhecimento que deve ser mudado, sobretudo em relacao a  
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             80 mulher chefe-de-familia. E preciso que os politicos e o  

             81 governo vejam que a mulher chefe-de-familia ela precisa de  
             82 mais apoios para educar os filhos com mais dignidade. Mas  

             83 nao sao sensiveis sempre. Se precisas de uma maozinha para  
             84 levar a vida ninguem te reconhece, es ignorada e ate mal  

             85 tratada. O trabalho domestico de educacao dos filhos nao e  
             86 reconhecido em Cabo Verde como um trabalho de valor e e da  

             87 responsabilidade da mulher. Isto faz com que a pobreza seja  

             88 cada vez mais grave na mulher que nao tem recompensa por  
             89 esta tarefa ... ela tem de sair para rua para fazer outro  

             90 trabalho, mas se nao tem estudos nao consegue um emprego e  
             91 trabalhar por conta propria exige capital. Mas, (e  

             92 interrompida). Valor a mulher tem e sempre teve. A  
             93 sociedade sempre deu valor a mulher, mas nao devemos  

 104- 129: 1.6                    
            104 na rua. E a forma de reconhecimento social que falta a  

            105 mulher cabo-verdiana. O que eu penso todas ja falaram. A  

            106 sociedade sem mulher nao existe. Uma casa sem mulher e  
            107 rainha sem coroa ... assim dizem (risos) e eu estou de  

            108 acordo. Em termos de contribuir eu acho que o contributo da  
            109 mulher e muito mesmo. A mulher trabalha em casa e fora de  

            110 casa. A mulher nunca fica parada...ela esta sempre a  
            111 trabalhar... mulher pobre, rica, estudada, sem estudo, com  

            112 emprego, sem emprego, solteira ou casada. O trabalho que  
            113 ela faz e que tem menos valor porque nao e pago. O trabalho  

            114 domestico e duro e nao e pago (interrompida). (Coro) O  

            115 Trabalho domestico e bem pago... (interrompida). Referia-me  
            116 ao trabalho feito em casa propria. E uma rotina. Todos os  

            117 dias a mesma coisa e nao e pago, alias nao tem um salario.  
            118 O companheiro, marido ou familia e capaz de dizer, ela nao  

            119 trabalha. E ofensivo mas entende-se que significa que nao  
            120 tem salario. Eu mesmo costumo dizer que nao tenho trabalho.  

            121 Portanto a mulher trabalha sim. Mas falando de  
            122 reconhecimento eu digo que toda a gente em Cabo Verde  

            123 reconhece o trabalho da mulher. A situacao da mulher e  

            124 complicada por razoes varias. A maior parte do trabalho que  
            125 ela faz nao tem salario assim ela com na dependencia dos  

            126 pais de filhos. Ja disseram tudo. O valor social da mulher  
            127 e importante e todos sabem. Filhos, maridos, pais,  

            128 politicos e todos sabem deste valor porque nunca ficam sem  
            129 nos nos chamam sempre. Agora o homem nao quer ceder o seu  

 137- 140: 1.6                    
            137 valor que a mulher tem na sociedade cabo-verdiana, muitas  

            138 vezes, eu penso que e da boca para fora. A nossa sociedade  

            139 continua machista. Mas a mulher e que tem de mudar em  
            140 primeiro lugar. R1: Acho que a questao da igualdade de  

 195- 216: 1.6                    
            195 vizinhos. A mulher aproveita muito bem o que tem para ela e  

            196 para outros. A mulher e capaz de ficar com fome, vestir mal  
            197 porque tem de sustentar a familia. Mae, tio, tias, avos  

            198 filhos e filhos dos outros. A minha casa tem oito pessoas e  
            199 eu sustento quase todos. O que tenho e para todos. Homem,  

            200 nao. O que ganha e para ele ... as vezes nem da filhos. Ha  

            201 excepcoes, claro. O meu pai de filho nunca tem para nada  
            202 para dar. Entao a mulher nao tem valor? Ela tem... assim quem  

            203 de direito deve ver mais para as mulheres e dar-lhes mais  
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            204 chances na vida. Hoje a mulher esta em tudo e faz muito  
            205 bem. Temos mulher ministras, policias, tropas, pilotas  

            206 ...coisas que mulher nao fazia antigamente. Significa que  
            207 estamos a desenvolver e a fazer outras coisas que antes nao  

            208 nos deixavam fazer pior que nao acreditavam em nos. A  
            209 mulher hoje nao tem valor apenas em cima da panela, ter  

            210 filhos e cuidar da casa... E um recado. Apesar dos homens  

            211 estarem com melhores posicoes, Presidente dao Republica,  
            212 Primeiro-Ministro e tudo. Eles nao podem viver sem nos. E  

            213 ou nao e? (risos geraO que acho? Ja e hora da mulher  
            214 acreditar mais nela, as mais jovens devem estudar,  

            215 aproveitar as oportunidades, ter menos filhos e nunca serem  
            216 dependentes. O Governo tem de dar mais empregos e mais  
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  64-  91: 1.6.1                  
             64 Ainda as mulheres cabo-verdianas sao, na maioria, muito  

             65 pobres porque tem pouco apoio por parte do Estado. Empregos  
             66 nao existem para as que tem poucos estudos e mal tem  

             67 dinheiro para educar os filhos, fazer uma alimentacao  
             68 adequada, cuidar da saude e ter uma habitacao digna. Somos  

             69 na maioria chefes de familia e os pais de filhos pouco  
             70 ajudam. Muitas vezes nao ajudam porque nao tem, outras  

             71 vezes e porque sao malandros, tem muitos filhos e so ajudam  

             72 as mulheres que ficam com eles. Mas ha mulheres em Cabo  
             73 Verde que vivem bem. As que tiveram condicoes para estudar,  

             74 tem emprego e ganham bem. Sujeito B (medica): A situacao  
             75 das mulheres cabo-verdianas esta melhorando nos ultimos  

             76 anos, mas ainda ha muita coisa por fazer. Uma minoria ja  
             77 conseguiu progressos ha vinte anos impensaveis, pois estao  

             78 representadas em todas as esferas do desenvolvimento do  
             79 pais: politica, governo, administracao, cultura, etc.  

             80 Muitas barreiras ja foram vencidas, nomeadamente a da lei.  

             81 A lei protege a mulher cabo-verdiana, garantindo a  
             82 igualdade de direitos e prevendo pena para os violadores da  

             83 lei. O grande investimento deve ser feito no dominio da  
             84 educacao e da formacao de forma a combater a miseria e o  

             85 desemprego que atinge sobretudo a mulher. A mulher continua  
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             86 sendo a mais atingida pela violencia domestica, desemprego,  

             87 pobreza, sobrecarga de tarefas de pouco valor economico,  
             88 como cuidar da casa, dos filhos e do marido. A  

             89 desinformacao e outro problema nao valorizado, mas que  
             90 obstaculiza uma maior afirmacao da mulher cabo-verdiana de  

             91 forma a beneficiar da plenitude dos seus direitos Sujeito C  
  92- 118: 1.6.1                  

             92 (jurista) : A situacao social da mulher cabo-verdiana,  

             93 apesar dos ganhos esta longe de ser a desejavel, pois a  
             94 supremacia das praticas culturais sobre o codigo legal que  

             95 se vem construindo desde a independencia a esta parte e uma  
             96 evidencia. As estatisticas e as evidencias do quotidiano  

             97 dao conta que a mulher ocupa maiores escalas da pobreza e  
             98 do desemprego. Facto que tem ver com a predominancia das  

             99 mulheres solteiras, chefes de familia e que assumem todos  
            100 os custos da familia, desde a educacao, a alimentacao,  

            101 roupa, saude e outras despesas. Nota-se tambem que a  

            102 situacao e mais grave com as mulheres com poucos estudos e  
            103 portanto com baixas rendas e sem emprego fixo., muitas  

            104 vezes resignadas com a situacao, adoptando atitudes e  
            105 praticas da multiplicacao da pobreza. O meio rural, o  

            106 suburbano e as perifericas e onde a clara situacao da  
            107 precariedade da situacao da mulher regista. Um aspecto  

            108 positivo a considerar e o facto de hoje Cabo. Verde ser uma  
            109 sociedade que permite mobilidade social e as discriminacoes  

            110 genero encontra-se num processo regressao. O aumento de  

            111 casos de denuncia das situacoes de violencia contra a  
            112 mulher, a candidatura das mulheres para cargos politicos, a  

            113 presenca da mulher em cargos executivos e de prestigio  
            114 social, o aumento de mulheres com curso superior sao alguns  

            115 indicadores de mudanca e que as mentalidades estao a mudar.  
            116 Ao seu ritmo mas estao a mudar. Sujeito D: (professora) A  

            117 situacao social da mulher cabo-verdiana e herdeira de um  
            118 passado ainda nao muito distante em que os seus direitos  

 117- 136: 1.6.1                  

            117 situacao social da mulher cabo-verdiana e herdeira de um  
            118 passado ainda nao muito distante em que os seus direitos  

            119 eram violados por ser considerada um ser inferior.  
            120 Felizmente a independencia da Cabo Verde trouxe consigo o  

            121 virar desta pagina. Mas se as leis mudam a qualquer momento  
            122 e de uma hora para a outra, as mentalidades levam muito  

            123 tempo. Assim, hoje ainda temos as sequelas deste passado,  
            124 sobretudo no seio daqueles cujas oportunidades de estudar e  

            125 de se formar foram baixas ou inexistentes. Nas sociedades  

            126 mais rurais do pais e as nas pessoas com mais de 40 anos  
            127 ainda persiste uma mentalidade que nao favorece a insercao  

            128 social da mulher e o seu acesso a cultura, ao emprego e a  
            129 riqueza. O pior e ha uma tendencia para a transmissao  

            130 desses valores de geracao em geracao, atraves da propria  
            131 familia. A mae e na maioria a responsavel. Fazendo desta  

            132 forma um retrato direi que a mulher cabo-verdiana e livre m  
            133 termos legais, mas muito presa aos preconceitos sociais. As  

            134 mulheres sao mais pobres, as mais atingidas pelo  

            135 desemprego, as vitimas do machismo e de paternidades  
            136 irresponsaveis. Sujeito E: (lider religioso) A situacao da  

 144- 158: 1.6.1                  
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            144 filho. Enquanto for assim a pobreza tende a aumentar e com  
            145 um rosto feminino. O desemprego tambem se agrava, pois  

            146 quando os filhos chegam antes do tempo os jovens tem de  
            147 abandonar a escola e sem estudos nao tem como ter um  

            148 trabalho fixo e bem pago. No meio rural a situacao e bem  
            149 pior, pois com as secas nao existem oportunidades para  

            150 ninguem. Hoje fala-se na igualdade de direitos, mas gozar  

            151 de direitos implica condicoes para os gozar...como gozar de  
            152 direitos se nao ha educacao moral e transmissao de valores  

            153 positivos de mais solidariedade social. So a lei nao e  
            154 suficiente para a melhoria da situacao da mulher. Sujeito  

            155 F: (comissao dos direitos humanos). Ao falarmos da situacao  
            156 da mulher cabo-verdiana hoje temos de separar a lei, da  

            157 cultura e do quotidiano. Estou de acordo com as  
            158 intervencoes que me antecederam. Na verdade e de realcar o  

 174- 179: 1.6.1                  

            174 implicacoes no quotidiano e temos uma situacao bastante  
            175 ecletica da mulher cabo-verdiana: desde a grande executiva  

            176 e de grande prestigio social a desempregada vivendo no  
            177 limiar da pobreza, aturando as mais vis formas de  

            178 violencia. A Comissao Nacional para os Direitos Humanos e  
            179 Cidadania, criado em 2004 para substituir o Comite Nacional  

 202- 205: 1.6.1                  
            202 e, sem duvida, um campo aonde conquistas palpaveis foram  

            203 registadas desde a independencia ate agora, mas estamos  

            204 longe de chegar a meta desejavel. Trata-se de uma luta com  
            205 muita complexidade, na medida em que a legislacao e  

 264- 274: 1.6.1                  
            264 possibilidades da mulher cabo-verdiana se afirmar e  

            265 ascender socialmente e um desafio muito complexo, pois  
            266 existem fortes preconceitos e ha momentos em que os  

            267 obstaculos parecem intransponiveis pelo facto de seres  
            268 mulher. Sendo solteira e sem rendimentos ou emprego da-se  

            269 impressao que todas as portas se fecham e que nao tens  

            270 chances. Com efeito existe a lei favoravel...mas de que serve  
            271 se quem tem o poder ignora a lei e tem uma mentalidade  

            272 machista? Impressionante e que as proprias mulheres tem  
            273 esta mentalidade machista. Existe uma descrenca quanto a  

            274 verdadeira capacidade da mulher. Vejamos, ser empresario  
 283- 292: 1.6.1                  

            283 MORABI). A situacao social da mulher cabo-verdiana e muito  
            284 dificil para as que tem poucos estudos, pois hoje so ha  

            285 emprego para quem tem diploma. O pais e pobre e nao oferece  

            286 solucao para as mulheres chefes de familia e sem emprego.  
            287 Nao existe apoio social para alimentacao, habitacao e  

            288 educacao dos filhos. Direitos da mulher so existem para  
            289 quem tem meios. Nos que nao temos estudos, nao temos  

            290 emprego e logo nao temos direitos. Sub - topico no 1.2: A  
            291 mulher usufrui dos seus plenos direitos em igualdade com os  

            292 homens. Sujeito A: Nem todos os direitos. Em casa os  
 336- 343: 1.6.1                  

            336 condicoes dos homens e das mulheres. O acesso a grande  

            337 parte dos direitos e para quem ja tem um espaco social e as  
            338 mulheres tem um espaco ainda muito restrito, pois a maioria  

            339 encontra-se no desemprego e numa situacao economica de  
            340 muita pobreza. A maternidade precoce e a paternidade  

            341 irresponsavel continuam impedindo a mulher cabo-verdiana de  
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            342 usufruir de todos os direitos sociais. A educacao atraves  

            343 de todos os meios possiveis devera ser mais sistematica.  
 418- 421: 1.6.1                  

            418 propria familia. Mas a situacao da mulher esta melhorando e  
            419 com persistencia e auto-estima pode mudar a sua situacao e  

            420 gozar de todos os direitos previstos na lei. Sub-topico  
            421 1.3: A relacao educacao formal e informal e a situacao da  

 

--> 1.6.2                  
 

 382- 389: 1.6.2                  
            382 plenos direitos nao obstante os ter. As causas estao  

            383 identificadas mas as estrategias de correccao sao  
            384 complexas. Por exemplo, o caso da mulher na politica nos  

            385 todos sabemos da polemica politica de cotas e de  
            386 descriminacao positiva. As praticas culturais sao  

            387 determinantes nas atitudes da mulher que se acomoda e acha  

            388 natural a sua condicao ... educacao e fundamental na mudanca  
            389 das atitudes e valores sociais. Neste contexto historico- 

 530- 531: 1.6.2                  
            530 condicoes. A cultura machista impera nas mentes, tanto das  

            531 mulheres como do homem, entravando o processo. Entao, a  
 

--> 1.6.3                  
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 253- 283: 1.6                    

            253 O papel social da mulher. Na vossa opiniao a mulher ja deu  
            254 toda a contribuicao que tinha para dar na sociedade? R1  

            255 (menina): A mulher ja deu muito mas tem ainda muito a mais  
            256 a dar. A mulher tem capacidade para trabalhar muito mais em  

            257 areas que numa lhe deram espaco. Ha coisas que a mulher faz  
            258 muito melhor do que homem... por exemplo as mulheres  

            259 directoras...fazem muito mais coisas que os homens  
            260 directores. Elas sao exigentes mas sao sensiveis e  

            261 desenvolvem muito a area social, sabem escutar, ...nao sei  

            262 explicar bem. R2 (menina): Hoje a mulher esta a contribuir  
            263 cada vez mais na sociedade. A mulher tem grande capacidade  

            264 e vontade de aprender. O facto de ser mais aberta e mais  
            265 humilde, tudo o que lhe e dado oportunidade para aprender,  

            266 ela faz e faz com qualidade. Muitas vezes, melhor do que o  
            267 homem. Nao por ser mais capaz do que o homem mas por se  

            268 preocupar mais...eu acho assim. Um exemplo... Antes, quando  
            269 tinha trabalhos de grupos na escola, a preocupacao era por  

            270 homens como lider. Agora nao. Esta provado que quando a  

            271 mulher e lider ha mais trabalho, ha mais disciplina....  
            272 Ninguem fica de fora, todos trabalham porque a mulher  

            273 assume a lideranca com responsabilidade. Os rapazes ficam  
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            274 muitas vezes na descontra ou se dao em bons e fazem tudo  
            275 sem ouvir todos. Por exemplo, no quadro de honra encontra- 

            276 se cinco mulheres e um homem. As mulheres estao ganhando  
            277 espacos e estao tomando consciencia que nao podem ser  

            278 eternamente governados pelos homens. Temos consciencia do  
            279 investimento que e feito em nos e cabe a nos mudar o  

            280 sentido das coisas. Mas, colegas, milagre nao acontece...  

            281 temos de nos valorizar e trabalhar. VI - As barreiras e  
            282 discriminacao da mulher. Se acham que a mulher tem muito  

            283 mais contribuicao a dar na sociedade, eu gostaria de ouvir  
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 531- 550: 1.7                    
            531 especialidade. Nunca! Nunca ia ter opcao de ficar gravida  

            532 enquanto estudante. Claro que eu sabia dos riscos e como os  

            533 evitar.. Tinha toda a informacao e acreditava que no dia em  
            534 que eu precisava, VerdFam estava la e eu ia ...mas quando eu  

            535 precisei eu nao fui...nao planifiquei. Aconteceu. Eu dizia:  
            536 para que ir ao VerdFam. O que vao me dizer eu sei... a minha  

            537 familia ja me disse, ja abri jornal e ja vi, ja ouvi radio  
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            538 televisao, Ja ouvi conselho das minhas amigas. Gravidez  

            539 precoce no liceu nao acontece por falta de informacao, mas  
            540 por falta de planificacao. Hoje eu sei que pensava errado,  

            541 por isso eu vou para poder aprender a planificar a minha  
            542 vida sexual e reprodutiva. R3 (rapaz): Muitas femeas nao  

            543 vao a VerdFam por vergonha. Muitas vezes vao escondidas.  
            544 Meninas tem vergonha de assumir que estao a fazer controlo  

            545 de gravidez. As meninas gostam de fazer fita...nao sao  

            546 realistas. R4 (menina): E sempre motivo de critica por  
            547 parte das pessoas quando sabem que uma jovem vai ao  

            548 VerdFam. Comecam logo a te apontar dedo como se estivesses  
            549 errada. Quando ja tens filho ninguem mais liga. R5  

            550 (menina): Alguem vai ao VerdeFam e na hora todos ja sabem  
 564- 590: 1.7                    

            564 VerdFam, pode vos ajudar a planificar de forma segura a  
            565 vossa saude sexual e reprodutiva, que apreciacao e que  

            566 fazem do numero crescente de estudantes gravidas nas ES? R1  

            567 (rapaz): Nao e falta de informacao, nem falta de  
            568 conhecimento. Essas menininhas quando vem um rapaz que  

            569 gostam perdem a cabeca e nao toma conta dos seus corpos.  
            570 Voa logo para sexo. R2 (menina): E acidente... temos  

            571 informacao de tudo o que se pode fazer para evitar e onde  
            572 podemos pedir ajuda. Tem PMI, tem VerdFam,,, mas acontece.  

            573 Eu tive um filho o ano passado. Eu sabia de tudo, tinha  
            574 informacao, mas aconteceu ...nao planifiquei, nao  

            575 queria...aconteceu. Solucao seria abortar, mas a minha  

            576 consciencia nao permitiu. Fiquei desesperada, cheia de  
            577 vergonha, mas depois me conformei e ca estou. Hoje vou ao  

            578 VerdFam, faco o meu controlo porque ja vi que acontece em  
            579 nos. R3 (menina): Eu nao sei explicar...no passado podia ser  

            580 falta de informacao. Mas hoje nao. Todos os jovens, meninas  
            581 e rapazes, sabem das informacoes. Ja nao existe inocente.  

            582 Todo o sitio onde vais, tens informacao. E gratuita a  
            583 informacao e quando se procura VerdFam somos bem atendidos.  

            584 Logo a entrada tem informacoes. E so entrar. R4 (rapaz): O  

            585 que eu vejo e que as meninas sentem-se mais cool quando  
            586 ficam gravidas. Antes, se uma jovem ficasse gravida nao  

            587 saia de casa... tinha vergonha. Hoje e tao normal! A  
            588 sociedade acha tao normal... deve ser por isso. (e  

            589 interrompido pelas meninas com reprovacao) ... 
            590 Mas, muitas vezes a menina gravida no liceu sofre muitas  

 590- 619: 1.7                    
            590 Mas, muitas vezes a menina gravida no liceu sofre muitas  

            591 humilhacoes ... muitas acabam por fazer asneira. Tiram o bebe  

            592 ou abandonam a escola, devido a vergonha ou porque perdem  
            593 apoio da familia e mesmo de quem a engravidou. R5 (menina):  

            594 E muito desagradavel estar no liceu com gravidez. So a  
            595 menina e penalizada. Pior humilhacao que acontece e uma  

            596 menina estar gravida de um colega estudante, sobretudo na  
            597 mesma escola. Geralmente, deixam a menina sozinha e  

            598 desamparada. Falas com eles e com medo de serem  
            599 responsabilizados dizem. Tu e que tomaste decisao de ter  

            600 filho...e ainda mandam-te abortar. R5 (rapazes em coro): Nem  

            601 todos ...Nem todos fazem assim. R6 (rapaz): Mas muitas vezes  
            602 as meninas e que decidem ter filhos...nao sao responsaveis.  

            603 R7 (menina): A menina fica sempre prejudicada. Ao rapaz  
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            604 nada acontece. mesmo quando assume a paternidade...quem e  
            605 obrigado a deixar a escola e a menina, quem sofre todas as  

            606 criticas e a menina, quem deixa de frequentar certos sitios  
            607 e a menina. Ao rapaz nada acontece. Nem fazem nenhum  

            608 sacrifico para trabalhar e ajudar...preocupam-se com os seus  
            609 estudos, dizem que estao desempregados...tu, mae, e que ves  

            610 os olhos do filho todos os dias. Tens de desenrascar R8  

            611 (menina): Mas isto nao acontece com todos. Tem rapazes que  
            612 pensam... podem nao abandonar a escola mas ajudam e dao apoio  

            613 moral. Mas tambem a mulher tem de pensar antes de prenhar  
            614 porque sabe que e assim... genetica faz com que mae tenha  

            615 mais responsabilidade e fique mais penalizada. R9 (rapaz):  
            616 O que nao esta certo e mandar so meninas para casa. Menina  

            617 e rapaz deviam ir para casa quando e estudante. E injusto.  
            618 R10 (rapaz): A maioria das meninas fica gravida nao de  

            619 rapazes estudantes. Elas muitas vezes envolvem com pessoa  

 620- 628: 1.7                    
            620 que nao conhecem e nao se preocupam com a sua situacao de  

            621 estudante.  R11 (menina): Nao...nao e bem assim. Eu acho que  
            622 uma menina nao tem de conhecer um rapaz antes de ficar com  

            623 ele. Se gosta dele fica com ele. A gravidez nao acontece  
            624 por causa disso. Acontece porque nao se toma as precaucoes  

            625 necessarias no momento certo. R12 (meninas em coro): Nao...as  
            626 coisas nao sao assim como dizes. Nos nao pensamos assim.  

            627 R13 (rapaz): Filho nao e acidente. E irresponsabilidade e  

            628 muitas vezes tanto as meninas como os rapazes sao vitimas.  
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 216- 228: 1.8                    
            216 dependentes. O Governo tem de dar mais empregos e mais  

            217 condicoes de vida para as mulheres. Para quem a sua  

            218 profissao e vender na rua, em vez de persegui-las lhes deve  
            219 dar condicoes, pois elas sustentam muitas familias. Tambem  

            220 acho que a mulher deve acreditar mais nela e entrar na  
            221 politica e nao ter medo de ocupar cargos de poder porque  

            222 acha que nao pode. Eu nego muita coisa na organizacao  
            223 partidaria da localidade que eu pertenco, porque tenho medo  

            224 de nao dar conta do recado nas duas coisas, porque tenho  
            225 responsabilidade de casa. Muitas mulheres sao como eu.  

            226 Queremos politica mas nao queremos muita responsabilidade e  

            227 vamos logo dizendo, Outra coisa e violencia domestica. A  
            228 mulher tem de tirar complexo e denunciar. Nao e so  
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  81-  83: 1.8                    
             81 A lei protege a mulher cabo-verdiana, garantindo a  

             82 igualdade de direitos e prevendo pena para os violadores da  
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             83 lei. O grande investimento deve ser feito no dominio da  

 158- 168: 1.8                    
            158 intervencoes que me antecederam. Na verdade e de realcar o  

            159 codigo legal existente em Cabo Verde, que vai desde a Lei  
            160 Fundamental, da ratificacao pelo governo, desde da decada  

            161 de 1990, da Convencao internacional de eliminacao de todas  
            162 as formas de descriminacao da mulher, do codigo da familia,  

            163 do codigo do trabalho e de outras legislacoes avulsas que  

            164 eliminam ou corrigem todas as ambiguidades que traduziram  
            165 em formas seculares de violencia contra a mulher. Mas se  

            166 temos uma lei favoravel e do ponto vista legal, podemos  
            167 dizer que CV e um pais onde os direitos da mulher sao  

            168 respeitados e que nao ha lugar para a descriminacao nao  
 178- 201: 1.8                    

            178 violencia. A Comissao Nacional para os Direitos Humanos e  
            179 Cidadania, criado em 2004 para substituir o Comite Nacional  

            180 pelos Direitos Humanos mostra-se uma nitida preocupacao com  

            181 os direitos da mulher. Senao vejamos: A instituicao tem a  
            182 funcao de implementar um Plano de Accao que visa promover e  

            183 estimular a formulacao de politicas em areas de interesse  
            184 particular para as mulheres e a promocao do equilibrio de  

            185 genero. Esta Comissao tem tambem por missao contribuir para  
            186 a promocao e o reforco do respeito pelos Direitos Humanos e  

            187 a densificacao da Cidadania bem como funcionar como uma  
            188 instancia de vigilancia, alerta precoce, consultoria,  

            189 monitoramento e investigacao em materia de Direitos Humanos  

            190 e Direito Internacional Humanitario. Actualmente, a  
            191 Comissao e composta por 28 membros de entre representantes  

            192 da sociedade civil e das entidades governamentais. Dos  
            193 membros com assento na Comissao, ha representantes de  

            194 instituicoes que trabalham directamente com questoes  
            195 atinentes as mulheres. Atraves do trabalho dessas  

            196 instituicoes espera-se que os direitos humanos das mulheres  
            197 sejam mais divulgados e possam ser mais conhecidos pela  

            198 sociedade. A nossa conviccao e que muito ja se fez, mas  

            199 muito ainda tem por fazer no dominio da equidade de genero  
            200 e de respeito pelos direitos da mulher. Sujeito G (rede  

            201 parlamentar). A situacao social das mulheres cabo-verdianas  
 219- 222: 1.8                    

            219 junto da Chefia do Governo, em 1994, do Instituto da  
            220 Condicao Feminina-ICF- , mecanismo governamental que tem a  

            221 seu cargo o desenho e seguimento das politicas para a  
            222 igualdade e equidade de genero.  As mulheres ja nao estao  

 734- 752: 1.8                    

            734 O Codigo Penal e o Codigo de Processo Penal, recentemente  
            735 entrados em vigor, tomam nota deste fenomeno e incorporam  

            736 normas protectoras das vitimas de maus-tratos. Os maus- 
            737 tratos cometidos contra um conjuge sao considerados como um  

            738 crime e dao azo ao afastamento do agressor da casa de  
            739 morada da familia. E de se notar, igualmente, que o ICIEG  

            740 desenvolve neste momento uma estrategia de resposta as  
            741 situacoes que apresentem um caracter urgente. Esta  

            742 estrategia, destinada principalmente as mulheres  

            743 economicamente vulneraveis, funciona sobre a base da  
            744 implementacao de uma rede interinstitucional formal e  

            745 informal que oferece um servico rapido e gratuito e de  
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            746 respostas variadas em funcao das necessidades imediatas de  
            747 cada vitima. Esta assistencia pode ser de natureza  

            748 juridica, policial, medica, psicologica ou social. Quer a  
            749 MORABI como a OMCV tem desenvolvido programas, em parceria  

            750 e de forma autonoma, no sentido de informar, formar  
            751 sensibilizar as familias neste dominio. Associado ao micro- 

            752 credito, a formacao profissional  e Empreendedorismo as  

 855- 865: 1.8                    
            855 proteccao da mulher no casamento, na uniao de facto, no  

            856 emprego, na escolha da profissao; a redefinicao da posicao  
            857 da mulher em relacao ao espaco domestico e vida publica;  

            858 direito a educacao e acesso a todos os niveis de ensino;  
            859 direito a saude, informacao, votar e poder ser eleita, sao  

            860 aspectos que beneficiaram as mulheres em geral e como tal  
            861 importantissimos para o meio rural aonde a cristalizacao  

            862 dos valores patriarcais sao mais fortes. Como ja foi aqui  

            863 discutido sao estes valores que colocaram a mulher na  
            864 situacao de inferiorizacao, sobretudo no meio rural.  

            865 Sujeito D (professora). Como ja foi aqui dito as ONG,s  -  
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 137- 149: 1.9                    
            137 confianca aos seus parceiros e estar em condicoes de  

            138 dialogar, de negociar e de participar juntamente com o  

            139 governo nas politicas e accoes que promovem o empoderamento  
            140 e maior enquadramento social da mulher, sem por em causa os  

            141 seus ideais principios e identidade. Esta tomada de  
            142 consciencia torna-se cada vez mais evidente atraves das  

            143 diferentes tentativas de Coordenacao/concertacao e  
            144 concertacao com o Governo e mesmo com a Assembleia Nacional  

            145 se tivermos em conta os inumeros ganhos conseguidos, quer  
            146 ao nivel da legislacao, dos programas mas tambem dos  

            147 resultados ja conseguidos. A educacao, a formacao  

            148 profissional, a participacao da mulher na politica, o seu  
            149 enquadramento no governo e cargos dirigentes ... sao algumas  

 209- 274: 1.9                    
            209 referido ao impacto dos programas da saude sexual e  

            210 reprodutiva que abrange o planeamento familiar com impactos  
            211 extraordinarios. BLOCO III: ARTICULACAO POLITICAS PUBLICAS  

            212 E PRIVADAS. Que percepcao tem relativamente a relevancia da  
            213 articulacao das politicas publicas e privadas em Cabo Verde  

            214 no dominio social, mais concretamente da promocao a mulher?  

            215 Sim. Fico contente por me abordar esta questao. A relacao  
            216 publico privado nem sempre e facil, tem a sua complexidade  

            217 por razoes diversas. Muitas vezes com jogos de interesse  
            218 que prejudicam a essencia da politica. Apesar de em Cabo  

            219 Verde existir uma tradicao do Djunta Mon, nao nego a  
            220 complexidade, porque temos uma tradicao que nos faz  

            221 acreditar que o Governo e o pai que resolve tudo, alias  
            222 deve resolver. Mas em materia da promocao dos direitos da  

            223 mulher, da igualdade de oportunidades e equidade de  

            224 direitos temos tido um bom exemplo de articulacao de  
            225 politicas publicas e privadas. Posso dizer que gracas ao  

            226 trabalho articulado estamos a conseguir, ja existem alguns  
            227 indicadores animadores e vamos conseguir um maior  

            228 equilibrio de genero em Cabo Verde. Estou certa e confio  
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            229 nessa geracao e o amadurecimento das instituicoes no  

            230 sentido de aperfeicoarmos melhor a nossa democracia. As  
            231 sociedades democraticas interpelam uma cidadania universal  

            232 com igualdade de oportunidades. Este e o interesse supremo  
            233 do Estado, dos sucessivos Governos e que a sociedade civil  

            234 organizada, digo as ONG tem tido um papel muito  
            235 significativo e tem aderido a articulacoes muito boas. E  

            236 sempre possivel mais e melhor. Mas eu tenho testemunhado  

            237 boas praticas nesta materia para o desenvolvimento de Cabo  
            238 Verde. Por exemplo, em Marco de 2010 a Embaixadora dos EUA  

            239 homenageou as organizacoes da sociedade civil e do Governo  
            240 pelo contributo articulado em defesa e promocao dos  

            241 direitos das mulheres. A OMCV, MORABI, ICIEG, Laco Branco,  
            242 Associacao Cabo-verdiana das Mulheres Juristas foram as  

            243 organizacoes homenageadas. Um dos grandes problemas que  
            244 afecta a mulher em Cabo Verde e a pobreza. A pobreza e um  

            245 mal estrutural, mas ela tem maior incidencia nas mulheres  

            246 chefes de familia, com baixas habilitacoes academicas, sem  
            247 uma formacao profissional, com maior gravidade quanto mais  

            248 extensa e a familia. Neste campo e importante a articulacao  
            249 de politicas publicas e privadas no combate da pobreza. A  

            250 sociedade civil necessitara da macro-politica do Governo,  
            251 mas o Governo necessita das mico-politicas das ONG. O  

            252 objecto muitas vezes e comum e a meta tambem. As abordagens  
            253 diferem-se mas complementam-se. O Governo vocaciona-se para  

            254 uma abordagem macro-economica e multi-sectorial, as ONG  

            255 priorizam a intervencao a nivel micro. A abordagem do  
            256 Governo exige muitos meios e nem sempre atinge a todos e  

            257 com a justica necessaria, contradizendo-se nos principios  
            258 que moveram a politica, pois em que e dificil, senao  

            259 impossivel, mobilizar cabalmente os meios necessarios para  
            260 atacar os problemas sociais nas diferentes frentes e  

            261 simultaneamente. As ONG, com a sua abordagem micro, acabam  
            262 por ser muito mais eficazes pois sao capazes de preconizar  

            263 a sua intervencao e adaptar-se em funcao dos recursos que  

            264 conseguem mobilizar e de usar uma estrategia mais  
            265 apropriada ao publico-alvo. Mas ha muito por fazer e  

            266 aprender muito a articular e poupar recursos. BLOCO IV:  
            267 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A MULHER CABO-VERDIANA. Que  

            268 perspectivas para o ICIEG. A grande perspectiva e isto ja  
            269 faz parte da conscientizacao da Rede das Mulheres  

            270 Parlamentares, do ICIEG, da MORABI, da OMCV e de outras  
            271 organizacoes que trabalham na promocao dos direitos da  

            272 mulher e maior participacao da mulher na politica. A  

            273 questao da equidade de genero ainda esta muito aquem da  
            274 meta. Aspira-se passos, avancos mais celeres. As mulheres  
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 249- 263: 1.9                    

            249 insignificante percentagem de mortalidade materna. A  
            250 cobertura vacinal e invejavel. Reforca-se, o numero de  

            251 mulheres no Governo. Cria-se a Rede de Mulheres Ministras e  
            252 Parlamentares, assumindo Cabo Verde a Presidencia do Bureau  

            253 da Rede de Mulheres Africanas Ministras e Parlamentares. A  
            254 dinamica associativa e enriquecida com a criacao da  

            255 Associacao de Mulheres Policias, Economistas, Juristas,  

            256 Sindicalistas e Secretarias. A criacao da Rede de Mulheres  
            257 Parlamentares, foi uma mas valia e pode constituir um  

            258 factor determinante para uma evolucao positiva da  
            259 problematica da participacao da mulher na vida publica,  

            260 sobretudo se continuar a congregar os esforcos e a  
            261 desenvolver mecanismos de pressao para que o numero de  

            262 mulheres, tanto a nivel de partidos politicos como a nivel  
            263 de cargos executivos aumente. Sujeito H (empresaria). As  

 558- 563: 1.9                    

            558 a mulher e pelo facto de ambas terem como publico alvo  
            559 preferencial as mulheres mais desfavorecidas, fazem delas  

            560 grandes parceiras  do desenvolvimento nacional e de governo  
            561 na promocao dos direitos humanos e no combate as  

            562 descriminacoes que tenham o genero a que o individuo  
            563 pertence como o factor. Ambas tem tido programas  
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  20-  30: 2.1                    
             20 sociedade... significa relacao de mulher e homem. R2:  

             21 (menina): Hoje escola, comunicacao social, televisao, muita  

             22 gente fala de genero para explicar como deve ser a relacao  
             23 de homem e mulher, o problema da violencia. R3: (rapaz):  

             24 Na...! Genero significa mudar mentalidade para respeitar os  
             25 direitos dos homens e das mulheres. R4: (rapaz): Para mim  

             26 genero e igualdade de homem e mulher. R5: (menina): Falar  
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             27 de genero e igual falar de mulher... sempre que se fala de  

             28 genero se quer falar mulher. R6: (menina): Nao! Tem alguma  
             29 diferenca. Genero so e validado quando se fala de homem e  

             30 de mulher e da igualdade de direitos e de oportunidades. II  
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  50-  66: 2.2                    

             50 casa, na familia, a divisao de tarefas faz a distincao de  
             51 tarefas da menina e do rapaz, encaminhando a menina para as  

             52 tarefas de rotina como lavar pratos, varrer, cozinhar.  
             53 Aquelas tarefas que consomem tempo e repetitivas. Os  

             54 rapazes sao orientados para as tarefas mais visiveis,  
             55 conforme e o meio social e ambiental. O desafio e grande e  

             56 felizmente ja se regista mudancas nas geracoes mais novas.  
             57 Mas herdamos um passado em que a mulher era educada para  

             58 ser inferior e submeter-se ao homem. A educacao formal, a  

             59 feita na escola, nos manuais oficiais, tambem os  
             60 estereotipos persistem. A abordagem genero continua a ser  

             61 feita carregada de estereotipos, quer nas imagens, nas  
             62 ilustracoes, na forma de comunicacao. Hoje, nao e  

             63 compreensivel que os manuais oficiais do Ministerio de  
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             64 Educacao continuem a veicular valores machistas. Certamente  

             65 deve ter reparado que comunicacao social, por exemplo  
             66 radio, jornais, e outros tratam tudo no masculino,  
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  58-  66: 2.3                    

             58 partilham com o homem as  responsabilidades economicas e 

financeiras da famiilia. Aqui a   
             59 sobrecarga e mais uma vez dupla, pois a  outra parte da tarefa muito 

desvalorizada   
             60 socialmente. As tarefas domesticas, a educacao dos filhos, a  

sobrecarga emocional ...estas   
             61 barreiras invisiveis fazem limitar a visibililidade da mulher em muitos  

sectores da esfera   
             62 publica e corta-lhe oportunidades de maior participacao em actividades 

que geram  mais   

             63 rendimento financeiro e consequentemente o seu maior 
empoderamento. Bem...Esta teia   

             64 complexa  de relacoes faz com que a situacao vigente hoje e que 
justifica a existencia do ICIEG   

             65 e que o prototipo  de pensamento social baseada a desigualdade de 
genero que associa o   

             66 homem ao poder e a mulher a  gestao do espaco domestico e unidade 
e bem-estra da familia.   
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 193- 216: 2.3                    

            193 Quando  se fala da equidade de genero, o que os homens muitas vezes 
pensam e que se trata   

            194 de  igualdade, Esta situacao nao intimida para uma maior abertura e 
um maior    

            195 reconhecimento da necessidade da equidade de genero? Exige 
sensibilidade e formacao  dos   

            196 que se ocupam da planificacao... R.8.Quando falamos de genero, 
tentamos passar  uma   

            197 mensagem de justica, oportunidade para todos, somos iguais, mas 

diferentes, temos  as   
            198 nossas necessidades especificas. Mas se planificarmos um mesmo 

bolo, mas se  dividirmos um   
            199 bolo, tendo em conta as necessidades de cada um, nao e necessario 

que  todos comam uma   
            200 fatia de bolo. Alguns podem comer uma fatia, outros dois, uma e  meia 

e se respeitarmos as   
            201 necessidades de cada um com um bolo, nos satisfazemos as  

necessidades de todos. Esta e a   

            202 minha visao, e visao do ICIEG. Temos de passar a  mensagem que 
existe espaco para todos.   



Anexo 4 

 

1002 

            203 Uns precisam de mais do que outros e outros  nem tanto. Planificar 
antes e ter isto em mente   

            204 de que existem alguns com mais e outros  com menos e, ainda, outros 
que nao tiveram a   

            205 oportunidade ...alias, termos a  capacidade de olharmos com olhos 
diferentes para que   

            206 possamos atingir todos e todos  possam ser felizes e que todos 

participem, sim, no   
            207 desenvolvimento do pais. E esta a  mensagem basica que passamos da 

igualdade de genero e a   
            208 participacao de todos para  que todos possam usufruir. Esta e a 

mensagem basica. Porque as   
            209 pessoas pensam que  quando se fala de igualdade de genero implica 

mais dinheiro, mais   
            210 custos, e isto  reparamos na altura quando se fez accoes para 

elaboracao dos ultimos   

            211 orcamentos. Ha!  Nos nao temos dinheiro para estas actividades de 
coisas de genero! E   

            212 respondemos: Nao  precisa de dinheiro! Vamos fazer com o que 
temos! Vamos melhor   

            213 planificar com o que  temos para que todos possam usufruir desta 
planificacao e nao tem   

            214 pessoas que ficam de  fora. Ao fazer a planificacao ha que considerar 
os dados que existem   

            215 para que todos  participem...Ha vontade de participar e a vontade 

melhor acontece quando se   
            216 sabe que  se beneficia da planificacao. Nos estamos com um projecto 

de trabalhar com o    
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  34-  39: 2.3                    

             34 vem ganhando terreno e espaco no mundo laboral em todos os  
             35 niveis sociais. Esta ao lado do homem em areas mais  

             36 diversificadas e antes tidas como dominios e territorio do  
             37 masculino. Por outro lado, temos mulheres a frente de  

             38 direccoes, da educacao e de diversas areas em Cabo Verde, a  
             39 prestar um excelente trabalho. O valor que a mulher cabo- 

  61-  64: 2.3                    
             61 ainda existe discriminacao? Eu penso que ja melhoramos  

             62 nesse sentido e estamos a avancar cada vez mais. Mas ainda  

             63 temos um longo caminho a percorrer. Ha ainda muito trabalho  
             64 por fazer. Por exemplo, se formos ver a participacao das  

  68-  85: 2.3                    
             68 momento, cinco Ministras e uma Secretaria de Estado, na  

             69 Assembleia Nacional temos 72 deputados, destes, apenas  
             70 somos 13 mulheres eleitas, como Presidente de Camara temos  

             71 uma mulher, e presidentes de Assembleia Municipal sao duas,  
             72 uma na ilha do Maio e outra na cidade da Praia, mesmo como  

             73 eleitas locais, temos 16 por cento. Com esses dados,  

             74 chegamos a conclusao que, de facto, ainda ha um defice na  
             75 participacao da mulher nas areas chaves do pais,  

             76 principalmente na politica. Ainda existe todo este trabalho  
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             77 a fazer no sentido das mulheres se aproximarem mais das  
             78 esferas do poder politico, nao apenas no governo onde ja  

             79 podemos falar em paridade, mas ao nivel das autarquias e  
             80 das assembleias.na minha opiniao e o que falta para  

             81 podermos falar em plena valorizacao social da mulher. Ela  
             82 ter espacos em que que possa contribuir na definicao das  

             83 macropoliticas do pais. Ela tem de estar na politica mas em  

             84 sitios elegiveis, lugares de visibilidade e eleicao +ara os  
             85 orgaos decisorios. Esta e a valorizacao no meu entender. 2.  

 222- 232: 2.3                    
            222 deve resolver. Mas em materia da promocao dos direitos da  

            223 mulher, da igualdade de oportunidades e equidade de  
            224 direitos temos tido um bom exemplo de articulacao de  

            225 politicas publicas e privadas. Posso dizer que gracas ao  
            226 trabalho articulado estamos a conseguir, ja existem alguns  

            227 indicadores animadores e vamos conseguir um maior  

            228 equilibrio de genero em Cabo Verde. Estou certa e confio  
            229 nessa geracao e o amadurecimento das instituicoes no  

            230 sentido de aperfeicoarmos melhor a nossa democracia. As  
            231 sociedades democraticas interpelam uma cidadania universal  

            232 com igualdade de oportunidades. Este e o interesse supremo  
 275- 302: 2.3                    

            275 cabo-verdianas ainda participam pouco na politica cabo- 
            276 verdiana e que a questao de igualdade de genero ainda nao  

            277 atingiu o nivel desejado em Cabo Verde. O nosso objectivo e  

            278 que seja alcancado muito rapidamente a equidade e igualdade  
            279 de genero. As estatisticas que mostram que a igualdade de  

            280 genero ainda nao e realidade em Cabo Verde: 19% de  
            281 raparigas ficam gravidas na adolescencia, 42% de criancas  

            282 de 0 a 2 anos de idade ficam aos cuidados exclusivos das  
            283 maes, 45% das familias cabo-verdianas sao sustentadas  

            284 apenas por mulheres, 56% das familias pobres sao chefiadas  
            285 por mulheres e para cada 100 homens jovens desempregados  

            286 existem 200 mulheres jovens sem emprego. As mulheres ganham  

            287 menos do que os homens e, no sector empresarial, elas estao  
            288 maioritariamente no sector informal, cujos negocios tem  

            289 menos possibilidades de crescer devido a limitacao ao  
            290 credito. Na politica a situacao nao e diferente. Por  

            291 exemplo: nas listas para as Autarquias 2011 so se registou  
            292 paridade homem/mulher nas posicoes de suplentes. O  

            293 objectivo e aumentar em 40% a percentagem das mulheres nas  
            294 listas para as proximas eleicoes autarquicas. Queremos mais  

            295 mulheres no parlamento. A mulher, no seu dia-a-dia, deve  

            296 reflectir sobre a sua participacao na vida do pais. E que  
            297 esteja disponivel caso seja convidada para ocupar algum  

            298 cargo, porque ha esta tendencia de se exigir muito da  
            299 mulher quando ela e convidada. Nos queremos provar que  

            300 existem muitas mulheres competentes. Por outro lado, o que  
            301 atrapalha um pouco este trabalho e a mentalidade de algumas  

            302 mulheres, que esta preso a muitos tabus. 
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  22-  31: 2.3                    

             22 estou de acordo. Eu respeito-me. Mas por ser mulher tudo e  
             23 sobretudo foi complicado para mim, por ser mulher. Nao  

             24 basta ter direitos iguais... e preciso mudar mentalidade. Eu  
             25 sou a unica nos meus irmaos sem curso superior. Fui para  

             26 escola, sim, sim, eu fui. Mas nao tive mesmas  

             27 oportunidades. Engravidei-me cedo e ... tudo parou. Tive de  
             28 trabalhar e estudar ficou adiado. Agora estou aqui mas com  

             29 consciencia de lutar todos os dias, de ter a minha  
             30 dignidade mas se eu fosse homem talvez estaria melhor ... com  

             31 mais poder. Normal. A sociedade precisa de homens e  
  43-  55: 2.3                    

             43 Verde e um pais em que a mulher e livre (interrompida). Nem  
             44 todas as mulheres sao livres. Ninguem e livre quando  

             45 depende do outro, alguem ou quando muitos dependem dela. Eu  

             46 nunca me considerei livre. A ideia que eu tenho, e a minha  
             47 opiniao gente, mulher em Cabo Verde e martir. (alguns  

             48 gestos de desacordo intervem). Igualdade e so conversa.  
             49 Mulher sem emprego nao tem apoio, se sai para trabalhar e  

             50 deixa filho em casa ela e criticada porque abandona os  
             51 filhos. A maior parte dos trabalhos de dentro de casa e  

             52 feita pela mulher, homens ajudam pouco e querem muito.  
             53 Gostaria de ser homem, acho que tem mais oportunidades. Nem  

             54 sempre quem e de direito demonstra o reconhecimento pelo  

             55 valor da mulher, mas nao ha duvidas que ninguem tem coragem  
 130- 136: 2.3                    

            130 lugar a mulher, nao querem paridade. Querem ser superiores  
            131 sempre. Dominar. E so ver as listas para legislativas e  

            132 autarquias. A mulher esta, mas para cumprir as exigencias  
            133 feitas pelas ONG e mesmo governo, que diz que a mulher deve  

            134 ter a sua quota nas listas. Mas estao so para adorno. Na  
            135 verdade estao no fim da lista. Farto-me de rir das minhas  

            136 amigas. Assim nao vale a pena, e exploracao e nao quero. O  

 141- 145: 2.3                    
            141 genero que se fala hoje e que preciso deixar de ser  

            142 conversa e passar a ser pratica. Mulher e homem tem de se  
            143 respeitar mais e as oportunidades devem ser iguais para  

            144 todos sem distincao. Temos de eliminar todas as formas de  
            145 discriminacao. A violencia domestica que intimida a mulher  

 185- 195: 2.3                    
            185 de mentalidade. A mulher e o homem precisam de mudar a  

            186 mentalidade. Aceitar a importancia das relacoes baseadas na  

            187 igualdade e equidade. Comeca em casa esta mudanca,  
            188 continua-se na escola e na sociedade. A forma de educar os  

            189 filhos em casa deve ser no sentido de entenderem a que cabo  
            190 Verde so desenvolve quando equidade e a igualdade do homem  

            191 e da mulher passarem a ser realidade.A mulher tem valor na  
            192 sociedade e nao ha ninguem que vem dizer que nao. Ser mais  

            193 pobre nao quer dizer nao ter valor. Sabe, a riqueza de uma  
            194 mulher serve para muita gente...a familia toda e ate  

            195 vizinhos. A mulher aproveita muito bem o que tem para ela e  
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 246- 248: 2.3                    

            246 anos 2000 com indicadores de Educacao que anunciam a  
            247 equidade. A balanca equilibra-se. O Sector da Saude revela  

            248 avancos substanciais, registando-se uma quase  
 293- 308: 2.3                    

            293 direitos da mulher sao quase sempre violados. Os homens em  
            294 casa tem sempre mais privilegios, nomeadamente ao descanso,  

            295 ao lazer. Os trabalhos domesticos continuam sendo trabalho  
            296 da mulher e nao e valorizado. Nos servicos publicos nao ha  

            297 nada que um homem tem direito e que a mulher nao tem desde  

            298 que preenche os requisitos exigidos. Pior e que muitas  
            299 vezes nao temos estes requisitos. Ha o problema tambem de  

            300 consciencia e de justica. Se uma mulher abandona os filhos  
            301 pode ser presa, mas ninguem prende um homem que deixa o  

            302 filho sobre a total responsabilidade da mae, mesmo que esta  
            303 nao tenha meios. Assim nao podemos falar de igualdade de  

            304 direitos de homens e mulheres. Existe sim, mas no papel.  
            305 Sujeito B: (medica) Com efeito a existencia de um codigo  

            306 legal que define a igualdade de direitos sem descriminacao  

            307 de sexo nao significa que na pratica e o que acontece. A  
            308 situacao e simples: A igualdade nao pode existir se a base  

 315- 321: 2.3                    
            315 que conserva. A associacao destas duas ordens de factores  

            316 faz para que, a meu ver, haja uma grande discrepancia no  
            317 gozo dos direitos por parte da mulher e dos homens. Sujeito  

            318 C: (jurista) Nao, de forma alguma, sobretudo no dominio do  
            319 direito privado. Paradoxalmente, a grande parte dos  

            320 direitos que se assiste a mulher enquanto ser humano e  

            321 cidada e violado no seio do proprio lar. A plena igualdade  
 344- 351: 2.3                    

            344 Quando a mulher preenche os requisitos exigidos na lei, ela  
            345 nao tem problemas ao seu acesso. Mas nao e o que acontece  

            346 devido a factores culturais que se manifesta quer por  
            347 ignorancia, quer pela mentalidade ou medo de represalias do  

            348 autor da violencia. Razoes de natureza familiar tambem  
            349 impedem as mulheres de ceder a alguns direitos basicos, mas  

            350 isto tambem tem ver com a cultura e as representacoes  

            351 sociais. Sujeito E (Lider religioso) A igualdade nao pode  
 370- 376: 2.3                    

            370 INE constatamos a grande disparidade entre homens e mulher  
            371 do ponto visto do acesso ao emprego, a cargos executivos e  

            372 administrativos, a riqueza e outros. Sabemos que nao se  
            373 trata de uma opcao deliberada nem tao pouco se vincula a  

            374 incapacidade e incompetencia da mulher versus homem. Trata- 
            375 se de um contexto complexo em que a mulher ainda e vitima  

            376 das amarras da propria sociedade. Contudo podemos falar que  

 393- 402: 2.3                    
            393 dimensoes. No quadro da Assembleia Nacional, por exemplo, o  

            394 numero de Deputados do sexo feminino oscilou muito no  
            395 decorrer dos anos e, actualmente, 15% do parlamento e  

            396 composto por mulheres. A baixa representatividade das  
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            397 mulheres ainda e maior ao nivel do poder legislativo e  

            398 executivo municipais (Assembleias e Camaras Municipais), ou  
            399 seja ao nivel dos orgaos electivos. Temos de ser positivos  

            400 e considerar os avancos registados nos ultimos decenios,  
            401 mas fundamentalmente acreditar que a situacao e de mudanca  

            402 cada vez mais para melhor. Sujeito H: (empresaria). As  
 413- 419: 2.3                    

            413 mulheres tem direitos que nem sabem que existem. Quando a  

            414 mulher tem condicoes ela nao e discriminada porque em Cabo  
            415 Verde ha igualdade de direitos para os homens e as  

            416 mulheres, Mas a maioria das mulheres nao tem condicoes e  
            417 por isso sofrem abusos dos companheiros, dos patroes e da  

            418 propria familia. Mas a situacao da mulher esta melhorando e  
            419 com persistencia e auto-estima pode mudar a sua situacao e  

 792- 798: 2.3                    
            792 F (direitos humanos). Nos estamos comprometidos a fazer de  

            793 Cabo Verde um lugar onde os homens e as mulheres gozem de  

            794 efectiva igualdade, com base no nivel de crescimento e  
            795 desenvolvimento alcancados. Consideramos, de extrema  

            796 importancia a adesao das ONG,s , particularmente a MORABI e  
            797 a OMCV, nos programas nacionais de luta contar a pobreza,  

            798 combate a violencia baseada no genero, educacao para  
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 307- 343: 2.3                    

            307 pode dar na sociedade e que nao tem tido oportunidades como  
            308 voces acabaram de afirmar. Na sua opiniao a mulher e sexo  

            309 fragil? R4 (rapaz): Eu acho que em primeiro lugar deve ter  

            310 oportunidades e ja estao a ter, pois nao esta na escola  
            311 quem nao quer. Nao ha diferenca. Emprego esta mau para  

            312 todos. Acho que a mulher pode fazer tudo o que o homem faz...  
            313 mas ha trabalhos que nao muito adequados a mulher. A  

            314 propria condicao fisica da mulher e um obstaculo: Como sabe  
            315 costumam dizer que a mulher e um sexo fragil... sim. Se e  

            316 assim ela nao pode fazer, por exemplo, os trabalhos pesados  
            317 como carregar blocos e outras coisas pesadas. Mas por  

            318 reconhecer que ela nao pode... isto nao e machismo.  

            319 (interrompido com a pergunta da entrevistadora)... Nao... eu  
            320 nao acho. A mulher nao e sexo fragil. E so ver o parto  

            321 normal. Se a mulher e capaz de resistir a um parto normal  
            322 ela nao e a parte fragil, antes pelo contrario e forte e  

            323 corajosa. Os trabalhos mais pesados que implicam carregar  
            324 coisas pesadas e muito esforco fisico sao actividades que  

            325 eu acho que ela nao pode. R2 (menina): Nao estou de acordo  
            326 que a mulher seja sexo fragil, mas nem todos os trabalhos  

            327 que o homem faz sao aconselhaveis para mulheres ...e assim  

            328 nao estou de acordo com muitos trabalhos que hoje eu vejo  
            329 as mulheres fazerem so para provar que sao iguais aos  

            330 homens e que podem. Por exemplo, mulher mecanica, mulher  
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            331 taxista...nao acho que sejam apropriados. Mulher taxista! Com  
            332 toda esta violencia. Imagina se apanha um cliente a noite  

            333 este seja mal intencionado? Pede um homem a noite que lhe  
            334 pede para levar a sitio e depois nao paga... a mulher fica no  

            335 prejuizo, pois fisicamente uma mulher nao pode enfrentar um  
            336 homem. Taxista e trabalho mais para homem. Por exemplo,  

            337 mulher na politica! Antigamente a mulher nao podia meter na  

            338 politica...hoje muitas mulheres querem entrar. Acho que  
            339 politica e para homens. Tudo o que o homem faz a mulher nao  

            340 tem de querer fazer... (e interrompida com sinais de  
            341 desacordos generalizado) R3 (rapaz): Eu acho que a  

            342 participacao do homem e da mulher na sociedade deve-se  
            343 fazer em pede igualdade. Nao existe trabalhos de homem e  

 594- 607: 2.3                    
            594 E muito desagradavel estar no liceu com gravidez. So a  

            595 menina e penalizada. Pior humilhacao que acontece e uma  

            596 menina estar gravida de um colega estudante, sobretudo na  
            597 mesma escola. Geralmente, deixam a menina sozinha e  

            598 desamparada. Falas com eles e com medo de serem  
            599 responsabilizados dizem. Tu e que tomaste decisao de ter  

            600 filho...e ainda mandam-te abortar. R5 (rapazes em coro): Nem  
            601 todos ...Nem todos fazem assim. R6 (rapaz): Mas muitas vezes  

            602 as meninas e que decidem ter filhos...nao sao responsaveis.  
            603 R7 (menina): A menina fica sempre prejudicada. Ao rapaz  

            604 nada acontece. mesmo quando assume a paternidade...quem e  

            605 obrigado a deixar a escola e a menina, quem sofre todas as  
            606 criticas e a menina, quem deixa de frequentar certos sitios  

            607 e a menina. Ao rapaz nada acontece. Nem fazem nenhum  
 616- 619: 2.3                    

            616 O que nao esta certo e mandar so meninas para casa. Menina  
            617 e rapaz deviam ir para casa quando e estudante. E injusto.  

            618 R10 (rapaz): A maioria das meninas fica gravida nao de  
            619 rapazes estudantes. Elas muitas vezes envolvem com pessoa  
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 300- 315: 2.4                    
            300 consciencia e de justica. Se uma mulher abandona os filhos  

            301 pode ser presa, mas ninguem prende um homem que deixa o  

            302 filho sobre a total responsabilidade da mae, mesmo que esta  
            303 nao tenha meios. Assim nao podemos falar de igualdade de  

            304 direitos de homens e mulheres. Existe sim, mas no papel.  
            305 Sujeito B: (medica) Com efeito a existencia de um codigo  

            306 legal que define a igualdade de direitos sem descriminacao  
            307 de sexo nao significa que na pratica e o que acontece. A  

            308 situacao e simples: A igualdade nao pode existir se a base  
            309 de partida e diferenciada. A candidatura para os cargos  

            310 publicos faz-se mediante um curriculum e ganha quem tiver o  

            311 melhor, independentemente de ser homem ou mulher. Por outro  
            312 lado e este factor nao e isolado do factor mentalidade.  

            313 Muitas vezes e a propria mulher a se auto-excluir dos  
            314 direitos a que tem direito devido as representacoes sociais  

            315 que conserva. A associacao destas duas ordens de factores  
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 321- 334: 2.4                    

            321 cidada e violado no seio do proprio lar. A plena igualdade  
            322 no usufruto dos direitos deve passar em primeiro lugar por  

            323 um processo de mudanca das mentalidades e das  
            324 representacoes construidas sobre o ser humano. O acesso aos  

            325 direitos publicos podem acontecer em igualdade a partir do  
            326 momento em que isto aconteca ao nivel privado. Apesar de  

            327 hoje isto seja uma preocupacao e considerado, nas temos de  

            328 convir que e dificil intervir a este nivel que nao seja por  
            329 meios pedagogicos e informativos. Ao nivel dos direitos  

            330 publicos, Cabo Verde e uma sociedade de direito e em  
            331 situacoes normais, com raras excepcoes, nao e impedida a  

            332 mulher do gozo dos direitos constitucionalmente previstos e  
            333 ela pode requerer judicialmente quando estes direitos lhe  

            334 sao negados. Sujeito D: (professora). Nao acredito que seja  
 352- 358: 2.4                    

            352 existir porque as pessoas nao sao iguais. A lei cabo- 

            353 verdiana preve a igualdade de direitos mas para que haja o  
            354 gozo pleno as condicoes devem ser criadas. Por exemplo,  

            355 beneficia dos direitos a participacao politica e cultural,  
            356 que tem meios para tal, independentemente de ser homem ou  

            357 mulher. Os homens usufruem mais deste direito porque estao  
            358 mais disponiveis e isto nao tem a ver com a lei. 

 359- 393: 2.4                    
            359 Quero entao dizer que as leis devem ser ajustadas ao tipo  

            360 de sociedade que nos temos. De que vale assinar tratados,  

            361 convencoes, legislar se condicoes do cumprimento das leis  
            362 nao sao feitas. Sujeito F: (Comissao dos direitos humanos)  

            363 Apesar da igualdade de direitos humanos, sabemos que na  
            364 pratica nao e o que acontece. Ainda temos mulheres cabo- 

            365 verdianas que ve todas os dias os seus direitos basicos a  
            366 serem violados. A violencia domestica como aqui ja foi  

            367 referida e a mais preocupante e responsavel pela situacao  
            368 fragilizada de uma consideravel percentagem da mulher cabo- 

            369 verdiana. Consultando os dados estatisticos fornecidos pelo  

            370 INE constatamos a grande disparidade entre homens e mulher  
            371 do ponto visto do acesso ao emprego, a cargos executivos e  

            372 administrativos, a riqueza e outros. Sabemos que nao se  
            373 trata de uma opcao deliberada nem tao pouco se vincula a  

            374 incapacidade e incompetencia da mulher versus homem. Trata- 
            375 se de um contexto complexo em que a mulher ainda e vitima  

            376 das amarras da propria sociedade. Contudo podemos falar que  
            377 estamos perante um processo de accao em varias frentes,  

            378 sendo a educacao e a informacao muito importante na mudanca  

            379 das mentalidades a todos os niveis. Sujeito G (rede  
            380 parlamentar) Bem esta questao ja foi sobejamente tratada.  

            381 Em Cabo Verde ainda as mulheres nao usufruem dos seus  
            382 plenos direitos nao obstante os ter. As causas estao  

            383 identificadas mas as estrategias de correccao sao  
            384 complexas. Por exemplo, o caso da mulher na politica nos  

            385 todos sabemos da polemica politica de cotas e de  
            386 descriminacao positiva. As praticas culturais sao  

            387 determinantes nas atitudes da mulher que se acomoda e acha  

            388 natural a sua condicao ... educacao e fundamental na mudanca  
            389 das atitudes e valores sociais. Neste contexto historico- 

            390 politico que os cabo-verdianos vivenciaram as  
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            391 transformacoes socio-politicas na qual as mulheres sempre  
            392 participaram, embora em diferentes intensidades e  

            393 dimensoes. No quadro da Assembleia Nacional, por exemplo, o  
 403- 412: 2.4                    

            403 mulheres e os homens nao usufruem dos direitos em igualdade  
            404 de circunstancias. Dai a situacao ser muito desvantajosa.  

            405 Houve melhorias mas ainda os preconceitos, a mentalidade  

            406 machista e as ambiguidades da lei prejudicam. Legalmente  
            407 nao existem diferencas, mas o esforco da mulher para  

            408 conseguir ascender socialmente e maior. Tem de vencer as  
            409 burocracias que sao para todos mas tambem as desconfiancas,  

            410 os preconceitos e a ignorancia, comecando da casa. Mas e  
            411 fundamental que a mulher se auto-valorize mais, acredite  

            412 nas suas capacidades e ir a luta. Sujeito I: (MORABI). As  
 954- 964: 2.4                    

            954 (jurista). A luta pelos direitos humanos das mulheres tem  

            955 vindo a ganhar terreno no contexto cabo-verdiano, atraves  
            956 da accao conjunta das organizacoes governamentais e nao  

            957 governamentais. Esta luta pode ser enquadrada numa  
            958 perspectiva mais ampla que e o da luta pela dignidade  

            959 humana. Desde a independencia nacional, tem surgido  
            960 nomeadamente varias instituicoes/associacoes cabo-verdianas  

            961 de mulheres ou que trabalham - directa ou indirectamente em  
            962 prol da igualdade entre os sexos, sendo de destacar: a  

            963 Organizacao das Mulheres de Cabo Verde (OMCV); a Associacao  

            964 de Apoio a Auto-Promocao da Mulher no Desenvolvimento  
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  40-  43: 2.4                    

             40 Olha...hoje a mulher esta na politica! Antes isto nao  
             41 acontecia, por exemplo. Mulher exigiu igualdade de fazer  

             42 coisas com o homem. Mulher, Mulher, hoje nao esta educada  
             43 com o mesmo rigor que no passado, nao sei se esta falta de  

  75-  77: 2.4                    
             75 que estamos no seculo XXI. Homem tem direitos e mulher tem  

             76 direitos. A educacao deve ser igual. Oportunidade que e  

             77 dado para mulher deve sair dado para homem. Mas mesmo  
  80-  90: 2.4                    

             80 nao conseguem. R5 (menina): Igualdade de genero so  
             81 discurso, na pratica nao existe. Pelo menos em casa e em  

             82 casa de muita gente que eu conheco. A minha avo acha que eu  
             83 nao poso muita coisa porque sou mulher. Nao me deixa sair  

             84 para muitos lugares porque sou mulher. Nao, a educacao nao  
             85 e feita de forma igual. Temos obrigacao de fazer trabalho  

             86 de casa porque somos mulheres, enquanto os rapazes tem  

             87 direito de dizer que nao querem, que nao gostam, tem  
             88 direito de escolher. Eu, para alem de estudar tenho de  

             89 fazer trabalho de casa. Os rapazes la de casa estudam e  
             90 passeiam, nada. O machismo ainda existe na educacao. Os  

 118- 124: 2.4                    
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            118 R9 (menina): A diferenca e que o homem diz que sai e nao  

            119 passa por este interrogatorio. A menina pede para sair e  
            120 para ser autorizada passa por este interrogatorio todo.  

            121 Sociedade oferece perigos para meninas e rapazes: Thugs sao  
            122 na maioria rapazes, violencia maioria atinge rapazes,  

            123 droga, etc. Na minha opiniao e descriminacao sim. R10  
            124 (menina): Na minha casa o meu pai arranja sempre uma  
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  98- 106: 2.5                    
             98 e os preconceitos que determinam as relacoes humanas tem  

             99 entrado um nicho privilegiado de sedimentacao e  
            100 multiplicacao. A relacao genero, o autoconceito que a  

            101 mulher tem de si, o conceito que os homens tem da mulher  

            102 resulta da educacao que  tiveram tanto em contextos formais  
            103 como informais. Se retrocedermos um pouco no tempo veremos  

            104 que ate a data da independencia a taxa de analfabetismo em  
            105 Cabo Verde era elevada, com maior incidencia nas mulheres,  

            106 a televisao nao existia, etc, a educacao que cada um tinha  
 110- 126: 2.5                    

            110 a relacao genero, sobre o papel da mulher na sociedade, as  
            111 suas obrigacoes e direitos, as suas atitudes e  

            112 comportamentos sao em primeira instancia veiculados na  

            113 familia. Assim a mudanca desejada tem de chegar as  
            114 familias, pois a educacao escolar tera uma germinacao mais  

            115 facilitada quando o contexto familiar for favoravel. Olha a  
            116 preocupacao de Amilcar Cabral durante a luta de libertacao  

            117 nacional era a paridade da mulher em todas as esferas do  
            118 desenvolvimento, era da sua inclusao e valorizacao. Assim a  

            119 Independencia trouxe consigo os ideias da igualdade de  
            120 direitos da mulher, explicita na Constituicao da Republica.  

            121 Mas como ja dissemos a mudanca da mentalidade e lenta pelo  

            122 que o trabalho tem sido arduo e com resultados lentos.  
            123 Houve todo um trabalho de alfabetizacao, houve todo um  

            124 trabalho, pos independencia feito a todos os niveis, por  
            125 exemplo pela OMCV no sentido de informar e formar a mulher  

            126 visando a melhoria das suas condicoes de vida. BLOCOS II -  
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  64-  68: 2.5                    
             64 sociedade, a mulher e a base da sociedade. O que acontece e  

             65 que o homem acha-se superior, acha que tem mais forca, tem  
             66 mais recursos e por isso tem mais poder. Em Cabo Verde, os  

             67 homens sempre e que mandaram, tiveram mais oportunidades,  

             68 por isso foram chefes, habituaram-se a isso. Mas a mulher  
  94- 101: 2.5                    

             94 esquecer que a nossa sociedade e machista. Mesmo que o  
             95 contributo da mulher seja importante ...ela tem outros  

             96 problemas. Fica muitas horas em casa cuidando da casa, dos  
             97 filhos e da familia toda. Isto faz com que ela tenha pouco  

             98 tempo para fazer outras coisas que lhe da poder como estar  
             99 na politica, ocupar empregos que lhe da mais dinheiro,  

            100 ocupar-se da arte, do desporto. A sociedade esta a mudar  

            101 mas ainda e preciso nos as mulheres educar os nossos filhos  
 144- 157: 2.5                    

            144 todos sem distincao. Temos de eliminar todas as formas de  
            145 discriminacao. A violencia domestica que intimida a mulher  

            146 e humilha e uma mudanca que se espera. Por exemplo, temos  
            147 uma lei que devia proteger a mulher contra a violencia.  

            148 Mas, e complicado. Muito bem. O meu marido bate-me eu vou  
            149 denunciar e ele e preso. O que faco? Quem toma conta de  

            150 mim? Quando ele sair de cadeia vamos morar juntos? Eu  

            151 pensaria duas vezes antes de denunciar. Complicado! R2:  
            152 Estou de acordo contigo. Na minha opiniao todo o problema  

            153 existe porque nao ha emprego e por isso existe muita  
            154 pobreza na mulher que nao consegue educar os seus filhos e  

            155 por isso denunciar quem te ajuda a educar os filhos, mesmo  
            156 debaixo da pancada e da humilhacao, o melhor e nao  

            157 denunciar. O Governo falha quando nao cria alternativas  
 377- 382: 2.5                    

            377 Estao mais preparadas para enfrentar a vida. Hoje o homem  

            378 respeita mais a mulher porque as ONG vao nas comunidades e  
            379 falam com homens e mulheres sobre genero. Hoje os homens  

            380 comecaram a ver que nao ha desenvolvimento so com homem. E  
            381 preciso homem e mulher juntos e tambem que as ONG nao andam  

            382 a por na cabeca das mulheres ideias contra homens. AS ONG  
 

4 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.003 
-------------------------------- 

 
--> 2.5                    

 
 211- 219: 2.5                    

            211 da fragilidade e da incapacidade da mulher deve ser  
            212 interiorizado socialmente para que as relacoes genero se  

            213 estabelecam tendo como base o respeito mutuo, a partilha de  

            214 responsabilidades e de deveres na familia. Enquanto isto  
            215 nao acontecer a posicao das mulheres nas estilisticas  

            216 continuam sendo criticas com registos da incidencia da  
            217 pobreza e do desemprego na mulher, sobretudo as chefes de  

            218 familia, com menos instrucao. Marcam os anos 90 a criacao  
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            219 junto da Chefia do Governo, em 1994, do Instituto da  

 335- 338: 2.5                    
            335 possivel face a uma sociedade bem polarizada em termos das  

            336 condicoes dos homens e das mulheres. O acesso a grande  
            337 parte dos direitos e para quem ja tem um espaco social e as  

            338 mulheres tem um espaco ainda muito restrito, pois a maioria  
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  59-  67: 2.5                    

             59 pais nos educam de forma igual. Menina e rapazes. Mas os  

             60 irmaos rapazes e que acham que devem tomar posse e achar  
             61 podem e tem direito a coisa que nao temos. Mas nao esta  

             62 certo. Tem de tomar consciencia que a epoca do homem, posso  
             63 e mando ja foi no tempo. Os tempos sao outros! Tem de ter e  

             64 ser tudo igual. R3 (menina): Acho que ainda a educacao do  
             65 homem e da mulher naos sao iguais. Em casa, la em casa eu e  

             66 os meus irmaos nao somos educados de forma igual em algumas  
             67 coisas. Em algumas coisas como ir para escola sim. Mas em  

  97- 119: 2.5                    

             97 alguma desigualdade sim porque ainda existe mentalidade  
             98 machista na forma de educar. Mas nao concordo que a  

             99 desigualdade e discriminacao e quando nao se deixa a menina  
            100 vestir de uma forma ou quando se cuida mais da forma de  

            101 vestir de uma menina que um rapaz. O corpo da menina e do  
            102 rapaz sao diferentes, a forma de se vestir e diferente. O  

            103 mesmo tem a ver com as saidas. E muito complicado lidar com  
            104 meninas e rapazes, tendo em conta a questao de igualdade de  

            105 genero na educacao que se da em casa, tendo em conta a  

            106 sociedade que vivemos. Muitas vezes os jovens pensam que  
            107 limites que os pais poem e cortar oportunidades quando a  

            108 intencao e exactamente o contrario. R8 (rapaz): Nao e bem  
            109 assim como as meninas estao a descrever a educacao. Sabemos  

            110 que a nossa sociedade hoje e violenta. A mulher nao pode  
            111 frequentar todos os sitios, os mesmos que os homens  

            112 frequentam, pois e perigoso. Para nos tambem e perigoso! E  
            113 verdade que quando as meninas saem os pais perguntam para  

            114 onde vao com quem vao, quem sao os amigos, esta certo! E  

            115 uma forma de proteccao. Nao e porque a mulher e  
            116 discriminada ou tem menos oportunidades. A sociedade exige  

            117 que seja assim, mas e normal perguntar tambem aos rapazes.  
            118 R9 (menina): A diferenca e que o homem diz que sai e nao  

            119 passa por este interrogatorio. A menina pede para sair e  
 160- 186: 2.5                    

            160 conteudo da aula que os rapazes. Os rapazes ficam no fundo  
            161 da sala a falar de coisas que passam na rua. Os  

            162 professores, alguns, deixam-lhes la. Nos, as meninas somos  

            163 mais interessadas e mais abertas. Quando nao sabemos,  
            164 perguntamos e ai os professores explicam-nos e se  

            165 interessam por nos, porque manifestamos interesse em  
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            166 primeiro lugar. R5 (menina): Nos, as meninas somos as que  
            167 mais participamos nas tarefas, nomeadamente os trabalhos de  

            168 grupos. Os rapazes nao participam em nada, querem apenas  
            169 que nos coloquemos os seus nomes nos trabalhos. Se nos nao  

            170 fizermos Ave Maria! Ficam com raiva! E uma guerra, o nome  
            171 deles tem de ficar. Nao aceitam ficar de fora. (Um barulho  

            172 estonteante das meninas e rapazes que nao se consensualizam  

            173 interrompe a aluna que fala). R6 (menina): Nos, as meninas  
            174 somos mais abertas que os rapazes em relacao aos  

            175 professores e colegas. Nao temos vergonha de reconhecer as  
            176 nossas limitacoes e dizer o que nao sabemos... (interrompida  

            177 por um rapaz). R7 (rapaz): Dizem que somos mais fechados?  
            178 Sim as vezes somos fechados, quando acontece algo nos, os  

            179 rapazes, mantemos entre nos, resolvemos sozinhos os  
            180 problemas. As meninas, tudo que acontece ja estao a fazer  

            181 queixinha, as vezes por uma simples brincadeira, fazem um  

            182 exagero! Chegam a ir ao conselho de disciplina. Por outro  
            183 lado, na escola, nos assuntos da escola procuramos  

            184 compreender antes de falar. As meninas nao tem calma,  
            185 querem compreender logo e ficam so perguntar. III - O VALOR  

            186 SOCIAL DA MULHER. 1. Representacao social A mulher faz  
 284- 298: 2.5                    

            284 a vossa opiniao sobre o que lhes tem impedido de dar mais?  
            285 Sera machismo? O que acham que e machismo? Acha que isto e  

            286 machismo? R1 (rapaz): Talvez oportunidade...sim. Acho que e  

            287 isso. A mulher tem tendencia para aprender mais do que o  
            288 homem, isto pode ser verdade. Mas nao e porque e mais  

            289 capaz... o homem tem medo de errar. Quando erra nao quer  
            290 assumir porque tem orgulho de macho... e certamente o homem  

            291 nao quer dar oportunidades as mulheres para os campos de  
            292 participacao em que ela vai brilhar mais do que ele. Assim,  

            293 reconheco que o homem nao tem deixado muito espaco... por  
            294 exemplo na politica.... A mulher faz quase tudo mas ela nao  

            295 ocupa os cargos mais elevados... isto e complicado... Homem  

            296 muitas vezes nao quer ter mulher como chefe, nao que ela  
            297 nao seja capaz...mas as vezes custa aceitar... digo a verdade.  

            298 Naaaaa! Nao. Machismo nao. Machistas sao as mulheres. R2  
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 344- 348: 2.6                    
            344 trabalho de mulheres. Isto esta na nossa cabeca e  

            345 acreditamos que seja verdade. IV - ESTEREOTIPOS E  

            346 PRECONCEITOS NA RELACOES DE GENERO. Agora vamos fazer  
            347 alguns testes: voces vao fazer escolhas de imagens que eu  

            348 vou mostrar. Teste 1. Imagem 1: Esta crianca vai para  
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   6-  17: 2.7                    

              6 relacao a mulher e vista em uma outra optica. Se antes se via a  mulher 

na perspectiva de   
              7 inclusao, hoje a questao e outra. Ela ja esta inclusa, ja esta  (...) a 

perspectiva que hoje se tem   
              8 da mulher ela e tida autora do desenvolvimento.  Assim o nosso papel e 

apoia-la em   
              9 estrategias que beneficiam homens e mulheres, uns e  outros de acordo 

com as necessidades.   
             10 Alias, o ICIEG se tem preocupado com um  trabalho de 

transversalizacao da abordagem de   

             11 genero, que e uma questao que podemos  falar mais tarde, que e uma 
forma de divulgacao da   

             12 abordagem de genero e de igualdade  de genero ao nivel sectorial, 
porque achamos que   

             13 educando e falando de genero ao  niveis dos sectores publicos e 
privados, numa perspectiva   

             14 de divulgacao ne e daquilo  que e a abordagem de genero a nivel dos 
diferentes sectores. Mais   

             15 para frente podemos  falar disso, porque nos tambem queremos 

apostar na questao educacao   
             16 nao formal  atraves da actuacao por parte dos sectores, nesta 

perspectiva da adopcao deste   
             17 nivel de  genero, desde a participacao ate a implementacao dos 

projectos.  Bom, relativamente   
 217- 249: 2.7                    

            217 Ministerio das Financas na questao do orcamento porque tudo 
perpassa por ai. Estamos  a   

            218 fazer muito, mas enquanto nao tivermos uma orcamentacao baseada 

no genero. Fez-se  varias   
            219 actividades mas nao estiveram orcamentadas. E quanto e assim, faz-

se  actividades pontuais   
            220 em funcao dos financiamentos, o que e bem diferente quando  existe 

uma orcamentacao. Por   
            221 exemplo, no orcamento geral do Estado nao existe um  orcamento 

especifico a nao ser o   
            222 orcamento do ICIEG, nao temos uma orcamentacao  transversal que 

abarca todos os sectores   

            223 com esta perspectiva. Ou seja, e um trabalho  que estamos a fazer 
agora. A luz dos projectos,   
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            224 nao se tem esta percepcao, tudo e feito  de forma neutro. Ha um 
montante global, tem-se   

            225 projecto nao se diz para quem, ou seja  e para populacao, mas a 
populacao e diversificada!   

            226 Nao ha esta preocupacao...mas leva  um pouquinho de mais tempo 
sim mas os beneficios sao   

            227 outros. Os beneficios sao  outros, ne! Nos neste momento tivemos 

uma experiencia com o   
            228 Ministerio das Financas  ao nivel do sistema de seguimento e avaliacao 

nacional que esta a   
            229 implementar e que  implica a inclusao de todos os projectos sectoriais 

no Sistema de Avaliacao   
            230 e  Seguimento SIGOF. So que la que tem campos para preencher e 

nos verificamos que os    
            231 campos referentes a homem e mulher eram campos que nao eram 

obrigatorios serem    

            232 preenchidos ne...e ai tudo o que se refere a planificacao com focos de 
genero se tem  campos   

            233 que diz quantos homens e quantas mulheres e que beneficiarao dos 
projectos, se  tem campos   

            234 que noa sao obrigatorios preencher e estes nao sao preenchidos como 
e que  eu vou saber que   

            235 essa populacao ou que os homens e as mulheres beneficiaram-se 
desse  projecto ou que esse   

            236 projecto teve o seu processo de execucao, teve o seu processo de  

eficacia ao nivel dos   
            237 resultados, pois isto e um trabalho que passa por um nivel de  

sensibilizacao e que as pessoas   
            238 (pausa) preocupam-se em fazer rapido mas (pausa) que  leva um 

pouquinho de mais tempo.   
            239 Mas, estas preocupacoes com os resultados no final  serao optimos e 

que isto perdurara mais   
            240 tempo a nivel de dados a nivel de definicao de  novas estrategias em 

um momento temos de   

            241 dedicar um pouquinho mais do nosso  tempo. Mas a longo prazo isso 
trara... isto de sabermos   

            242 que e um trabalhinho que nos  ocupa um pouco mais do nosso tempo 
mas que a longo prazo   

            243 isso trara uma mudanca e  nos poupara tempo. Alias, isso nos restara 
tanto tempo, quer a   

            244 nivel do nosso proprio  trabalho, quer a nivel dos servicos. E uma pena 
que as pessoas fazem   

            245 este trabalho de  forma mecanizada. 9. E uma pena que muitas vezes 

os orcamentos sao feitos   
            246 de moda  mecanizada, ou entao pensam que tudo nao passa de 

modismo. Que genero e uma    
            247 moda... R.9. Exacto. E preocupante, pois as coisas nao sao assim. 

Ainda ha muita coisa  para   
            248 fazer. E certo que nos ocupa mais tempo hoje, fazer um orcamento 

com a  abordagem de   
            249 genero, mas os ganhos de amanha sao enormes. 10. O ICIEG ao longo 

do  seu percurso mudou   
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 184- 193: 2.8                    
            184 emprego e ou forma de geracao de rendimentos. Fala-se hoje  

            185 muito em violencia domestica. E um fenomeno que faz parte  

            186 da nossa origem, e estrutural, voce sabe disso. A mulher  
            187 escrava sofreu todas as formas de violencia. Ninguem  

            188 denunciava porque nao existia instancias para o fazer.  
            189 Naturalizou-se pode-se dizer. A propria lei colonial, como  

            190 voce sabe permitia o homem, ou seja o marido bater na  
            191 mulher adultera, ler as suas correspondencias, etc. Isto e  

            192 violencia e nos herdamos isto. Portanto a lei nao tem forca  
            193 sozinha para combater a violencia domestica contra a  
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 145- 161: 2.8                    

            145 discriminacao. A violencia domestica que intimida a mulher  
            146 e humilha e uma mudanca que se espera. Por exemplo, temos  

            147 uma lei que devia proteger a mulher contra a violencia.  
            148 Mas, e complicado. Muito bem. O meu marido bate-me eu vou  

            149 denunciar e ele e preso. O que faco? Quem toma conta de  
            150 mim? Quando ele sair de cadeia vamos morar juntos? Eu  

            151 pensaria duas vezes antes de denunciar. Complicado! R2:  
            152 Estou de acordo contigo. Na minha opiniao todo o problema  

            153 existe porque nao ha emprego e por isso existe muita  

            154 pobreza na mulher que nao consegue educar os seus filhos e  
            155 por isso denunciar quem te ajuda a educar os filhos, mesmo  

            156 debaixo da pancada e da humilhacao, o melhor e nao  
            157 denunciar. O Governo falha quando nao cria alternativas  

            158 para a mulher vitima de violencia domestica. A justica  
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            159 falha quando nao obriga os homens a sustentar os filhos e  

            160 deixa-los sobre a conta da mulher sozinha (interrompida).  
            161 As vezes o homem nao trabalha, nao e porque nao existe  

 178- 184: 2.8                    
            178 violencia baseada no genero. Um exemplo, estudantes  

            179 gravidas nos liceus. So elas sao penalizadas, os rapazes  
            180 podem ter quantos filhos quando estudam e nao sao  

            181 prejudicadas. A participacao da mulher na politica...continua  

            182 a ser mais homem do que mulher. Enquanto a mulher nao  
            183 chegar la do que lei. Lei e importante mas a educacao  

            184 melhor ainda. Sim eu concordo. A grande mudanca e a nivel  
 228- 237: 2.8                    

            228 mulher tem de tirar complexo e denunciar. Nao e so  
            229 violencia de bater mas a violencia psicologica, por exemplo  

            230 quando o marido companheiro ou pai de filho faz chantagem e  
            231 nao da nada para o sustento dos filhos e de abuso deixar a  

            232 mulher sozinha com responsabilidade. E preciso que as  

            233 mulheres deixem de orgulho e apresentem queixa. Muitas  
            234 vezes as mulheres dizem...eu nao vou baixar a minha pessoa  

            235 ...vou mostrar-lhe que posso com o meu filho. Eu acho que e  
            236 patetice. Outra coisa e a mulher aceitar ser escrava em  

            237 casa. Tem de educar todos os filhos da mesma maneira  
 265- 274: 2.8                    

            265 violencia domestica. Espera ai (pausa) tambem quero  
            266 perguntar sobre a importancia de denunciar a violencia  

            267 domestica feita pelo marido ou companheiro. Faco queixa,  

            268 ele e preso, vai para cadeia, me abandona, nao apanho mais  
            269 e (pausa) fico a minha sorte. Quem sustenta os meus filhos?  

            270 Quem paga renda de casa? O que acho e que devia ter outros  
            271 apoios. Enquanto for assim a violencia vai continuar. E  

            272 isso que acho que deve mudar. Olhar para as mulheres chefes  
            273 de familia e lhes dar trabalho. Eu fui e ainda estou sendo  

            274 apoiada pela OMCV. Sempre fui da OMCV. A historia da minha  
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  86-  88: 2.8                    

             86 sendo a mais atingida pela violencia domestica, desemprego,  

             87 pobreza, sobrecarga de tarefas de pouco valor economico,  
             88 como cuidar da casa, dos filhos e do marido. A  

 366- 370: 2.8                    
            366 serem violados. A violencia domestica como aqui ja foi  

            367 referida e a mais preocupante e responsavel pela situacao  
            368 fragilizada de uma consideravel percentagem da mulher cabo- 

            369 verdiana. Consultando os dados estatisticos fornecidos pelo  
            370 INE constatamos a grande disparidade entre homens e mulher  

 722- 751: 2.8                    

            722 nivel da saude, vou me incidir mais sobre os programas  
            723 ligados ao civel e ao crime. Um dos grandes crimes contra a  

            724 mulher tem a ver com a violencia e maus tratos domesticos,  
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            725 ao ponto de em certos casos surgir como uma situacao  
            726 natural para a sociedade que nao se indigna e nem denuncia.  

            727 Parece que ha resignacao e os predicadores nao terem  
            728 consciencia do delito. Uma situacao identificada e cujas  

            729 solucoes passam fundamentalmente para programas de educacao  
            730 que integram a perspectiva genero. Em Cabo Verde, o Governo  

            731 condena, veementemente, todo o tipo de violencia com base  

            732 no genero e esta empenhado no combate a violencia contra as  
            733 mulheres que se manifesta principalmente no seio dos lares.  

            734 O Codigo Penal e o Codigo de Processo Penal, recentemente  
            735 entrados em vigor, tomam nota deste fenomeno e incorporam  

            736 normas protectoras das vitimas de maus-tratos. Os maus- 
            737 tratos cometidos contra um conjuge sao considerados como um  

            738 crime e dao azo ao afastamento do agressor da casa de  
            739 morada da familia. E de se notar, igualmente, que o ICIEG  

            740 desenvolve neste momento uma estrategia de resposta as  

            741 situacoes que apresentem um caracter urgente. Esta  
            742 estrategia, destinada principalmente as mulheres  

            743 economicamente vulneraveis, funciona sobre a base da  
            744 implementacao de uma rede interinstitucional formal e  

            745 informal que oferece um servico rapido e gratuito e de  
            746 respostas variadas em funcao das necessidades imediatas de  

            747 cada vitima. Esta assistencia pode ser de natureza  
            748 juridica, policial, medica, psicologica ou social. Quer a  

            749 MORABI como a OMCV tem desenvolvido programas, em parceria  

            750 e de forma autonoma, no sentido de informar, formar  
            751 sensibilizar as familias neste dominio. Associado ao micro- 
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 128- 136: 3.1                    

            128 PROMOVIDOS PELO GOVERNO E PELAS ONG. Que apreciacao faz do  

            129 trabalho feito pelas ONG que actuam na promocao da mulher  
            130 cabo-verdiana? Como eu dizia a pouco os ganhos em materia  

            131 da promocao da mulher cabo-verdiana sao enormes, os  
            132 desafios sao gigantes e muito ainda ha por fazer. As ONG's,  

            133 muito cedo comecaram a ter um papel importante na promocao  
            134 social em Cabo Verde. Muito cedo ganharam a consciencia que  

            135 elas tem capacidades de se organizarem para definir  
            136 estrategias claras e objectivas de forma a inspirar  

 137- 151: 3.1                    

            137 confianca aos seus parceiros e estar em condicoes de  
            138 dialogar, de negociar e de participar juntamente com o  

            139 governo nas politicas e accoes que promovem o empoderamento  
            140 e maior enquadramento social da mulher, sem por em causa os  

            141 seus ideais principios e identidade. Esta tomada de  
            142 consciencia torna-se cada vez mais evidente atraves das  

            143 diferentes tentativas de Coordenacao/concertacao e  
            144 concertacao com o Governo e mesmo com a Assembleia Nacional  

            145 se tivermos em conta os inumeros ganhos conseguidos, quer  

            146 ao nivel da legislacao, dos programas mas tambem dos  
            147 resultados ja conseguidos. A educacao, a formacao  

            148 profissional, a participacao da mulher na politica, o seu  
            149 enquadramento no governo e cargos dirigentes ... sao algumas  

            150 evidencias relevantes. Falando das ONG comeco a falar em  
            151 primeiro lugar da OMCV que como sabe foi na sua origem uma  

 150- 208: 3.1                    
            150 evidencias relevantes. Falando das ONG comeco a falar em  

            151 primeiro lugar da OMCV que como sabe foi na sua origem uma  

            152 organizacao de massa. Esta organizacao comecou o seu  
            153 trabalho num periodo complicado do pais e da mulher. Um  

            154 periodo de enormes fragilidades a nivel do governo, do  
            155 partido que sustentava e da situacao social muito desigual  

            156 mulher em relacao ao homem. Logo apos a independencia foi  
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            157 criada a OMCV, como uma antena do PAICV, forca luz e guia  

            158 do Governo, no sentido de promover a cidadania da mulher.  
            159 Em primeiro lugar fez-se o diagnostico da situacao em que  

            160 se encontrava. O analfabetismo, a pobreza e uma precaria  
            161 saude reprodutiva, alta taxa da natalidade, 10 filhos por  

            162 mulher, eram os principais males que afectava a mulher  
            163 nessa epoca e que tinha de ser o centro das atencoes. Era  

            164 preciso impondera-la, era preciso criar condicoes para o  

            165 empoderamento da mulher, maior autonomia, auto-estima e  
            166 liberdade. Apenas a forca de lei era insuficiente. A OMCV  

            167 teve um papel enorme e como organizacao de massa. Actuou na  
            168 alfabetizacao, na proteccao maternal e infantil, na  

            169 educacao sexual e reprodutiva. As conquistas foram enormes.  
            170 Quando a conjuntura ditou que fosse uma ONG, muito trabalho  

            171 estava feito e gracas a outras ONG que surgiram nos anos  
            172 noventa e mais tarde com o mesmo proposito com um destaque  

            173 para a MORABI, A associacao das Mulheres Juristas, A Rede  

            174 das Mulheres Parlamentares, o ICIEG, a VerdFam, podemos  
            175 falar a partir dai num trabalho de articulacao com  

            176 resultados satisfatorios. O Microcredito praticado pelas  
            177 ONG, MORABI e OMCV, tem permitido que muitas mulheres  

            178 ganhem a sua autonomia a partir da implementacao da sua  
            179 propria fonte de rendimento. Considero o programa do  

            180 microcredito e microfinacas como verdadeira estrategia de  
            181 luta contra a pobreza, o desemprego e o empoderamento  

            182 economico e social da mulher. A elevacao do auto-estima e a  

            183 promocao de igualdade de oportunidades, passa pelo ter um  
            184 emprego e ou forma de geracao de rendimentos. Fala-se hoje  

            185 muito em violencia domestica. E um fenomeno que faz parte  
            186 da nossa origem, e estrutural, voce sabe disso. A mulher  

            187 escrava sofreu todas as formas de violencia. Ninguem  
            188 denunciava porque nao existia instancias para o fazer.  

            189 Naturalizou-se pode-se dizer. A propria lei colonial, como  
            190 voce sabe permitia o homem, ou seja o marido bater na  

            191 mulher adultera, ler as suas correspondencias, etc. Isto e  

            192 violencia e nos herdamos isto. Portanto a lei nao tem forca  
            193 sozinha para combater a violencia domestica contra a  

            194 mulher. E preciso um forte investimento na educacao e ai  
            195 entra as ONG e a MORABI e a OMCV, a Associacao das Mulheres  

            196 Juristas, a Rede das Mulheres Parlamentares e o ICIEG  
            197 fizeram uma sinergia muito forte permitindo que hoje haja  

            198 uma lei que pune a violencia domestica, considerando-a  
            199 crime. E sem duvida uma das grandes conquistas. Nos temos  

            200 boas leis que protegem a mulher e a familia, mas o problema  

            201 e que, muitas vezes, essas nao sao colocadas em pratica. Eu  
            202 acho que Cabo Verde reune boas condicoes  em termos de lei  

            203 para que, de facto, a mulher cumpra o papel que lhe cabe no  
            204 desenvolvimento e, para que haja um equilibrio de genero em  

            205 todos os sectores existentes. Penso que as ONG pela sua  
            206 natureza poderao ser grandes parceiras do Governo, e estao  

            207 sendo, levando a informacao as que mais necessitam e que  
            208 por caminhos gerais nao conseguem acede a lei. Ja tinha  

 261- 274: 3.1                    

            261 simultaneamente. As ONG, com a sua abordagem micro, acabam  
            262 por ser muito mais eficazes pois sao capazes de preconizar  

            263 a sua intervencao e adaptar-se em funcao dos recursos que  
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            264 conseguem mobilizar e de usar uma estrategia mais  
            265 apropriada ao publico-alvo. Mas ha muito por fazer e  

            266 aprender muito a articular e poupar recursos. BLOCO IV:  
            267 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A MULHER CABO-VERDIANA. Que  

            268 perspectivas para o ICIEG. A grande perspectiva e isto ja  
            269 faz parte da conscientizacao da Rede das Mulheres  

            270 Parlamentares, do ICIEG, da MORABI, da OMCV e de outras  

            271 organizacoes que trabalham na promocao dos direitos da  
            272 mulher e maior participacao da mulher na politica. A  

            273 questao da equidade de genero ainda esta muito aquem da  
            274 meta. Aspira-se passos, avancos mais celeres. As mulheres  
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 248- 260: 3.1                    
            248 A primeira ONG que me apoiou foi a OMCV, depois fui apoiada  

            249 pela MORABI. Ainda tenho compromisso com a MORABI. Eu ja  
            250 fui beneficiaria da MORABI e da VerdFam. MORABI por duas  

            251 vezes e VerdFam sempre ...nao sei dizer quantas vezes. OMCV e  

            252 que me deu modo de vida. Sinto o seu apoio permanente. Sou  
            253 beneficiaria da OMCV. Eu da VerdFam. Nao me lembro de  

            254 outros. Sou beneficiaria da MORABI no microcredito, mas ja  
            255 tive contactos com muitas outras ONGs. Muitas. Nem sei o  

            256 nome. A MORABI, OMCV, VerdFam, City Habita e (pausa) tinha  
            257 que lembrar os nomes todos. Da MORABI e ja fui da OMCV  

            258 muitas vezes.(continua). Estao sim...mas no fim da lista e  
            259 nem da para ver ou sentir. Porque nao estao na cabeca de  

            260 lista? E preciso perguntar... por isso a mentalidade tem de  

 275- 298: 3.1                    
            275 vida mistura-se com a historia da OMCV. Antes da OMCV ser  

            276 ONG. Ainda muito jovem na Achada Grande, o OMCV deu a mim e  
            277 a mais duas militantes todo o apoio para a abertura de um  

            278 jardim- de -infancia em minha casa. Deu-me formacao,  
            279 material basico como mesas e cadeiras, material para os  

            280 meninos e comecei. O jardim ficou conhecido como jardim da  
            281 OMCV, pois todo o apoio de formacao e seguimento foi da  

            282 OMCV. Ai comecou a minha profissao. Fiz formacao no IP de  

            283 monitora de Infancia, tomei micro-credito o ano passado na  
            284 OMCV e tirei o jardim da minha casa. Assim construi o meu  

            285 modo de vida, a minha independencia e sinto-me com muito  
            286 valor na sociedade. Hoje o jardim e meu ...mas represento a  

            287 OMCV na linha localidade e portanto sou beneficiaria de  
            288 muitas formacoes em varias areas. Dizem que sou lider da  

            289 OMCV na Achada Grande. Eu queria continuar a estudar e nao  
            290 tinha recursos. Nao tinha certeza se encontrava bolsa. Fui  

            291 a MORABI e pedi um micro-credito. Tive toda a orientacao do  

            292 agente de credito, fiz o projecto e tomei uma pequena  
            293 quantia, o micro-credito. Pus um quiosque de vender  

            294 hamburguer, cachorro quente, pizzas, etc. Deu certo, tomei  
            295 mais uma pequena quantia para ampliar o quiosque. Estou  

            296 pagando, tenho lucros e pago o meu curso. Pretendo  
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            297 continuar com o quiosque depois de terminar o curso para  

            298 ajudar com o salario.   R3. Eu nunca tomei micro-credito.  
 299- 310: 3.1                    

            299 Mas sou beneficiaria da VerdFam. Tive uma gravidez de risco  
            300 em que eu tinha de estar constantemente na consulta e  

            301 fazendo analises. Posso dizer que sou desempregada e nao  
            302 teria condicoes para pagar as analises particulares e no  

            303 hospital demora muito. Tive as minhas consultas garantidas,  

            304 as analises e apoio da psicologa. Acho que se nao fosse a  
            305 VerdFam eu morreria. Ia todas as tercas-feiras na Varzea e  

            306 eu recebia atendimento medico, medicamento, informacao e  
            307 coragem. Continuo indo ao VerdFam fazer o planeamento  

            308 familiar. Nunca senti discriminada, as consultas sao gratis  
            309 e sempre que preciso tomo pilulas anticoncepcionais e  

            310 camisinhas gratuitas. 
 311- 343: 3.1                    

            311 R4: Nunca tive emprego certo. Ja fui empregada domestica,  

            312 trabalhei na agricultura e ja fiz venda de roupas na rua.  
            313 Informaram-me que eu podia ir a MORABI ou a OMCV e pedir um  

            314 micro-credito para por um negocio. Me apresentei ao MORABI  
            315 e pus o meu problema de ser chefe de familia constituida  

            316 nao so pelos meus filhos mas por outros membros, irmao e  
            317 sobrinhos. Mas o Milagre, posso dizer aconteceu. Fiz parte  

            318 de um grupo de 8 mulheres do concelho de sao Domingos, que  
            319 foi beneficiada pela OMCV com equipamentos de pastelaria  

            320 para montar uma micro-empresa. Nesta coisa de luta contra a  

            321 pobreza a minha localidade foi apoiada pela OMCV. Eu e  
            322 outras mulheres chefes-de-familia,recebemos formacao para  

            323 trabalhar com as maquinas, formacao na area de pastelaria,  
            324 gestao de pequenos negocios. A nossa formacao teve dois  

            325 momentos. Uma, a primeira em pastelaria de 2 meses e outro  
            326 1 mes para gerir negocios. Depois da formacao recebemos um  

            327 micro-credito solidario e montamos o negocio e a minha vida  
            328 mudou. Passei a cuidar da minha familia, educacao saude e  

            329 penso cada dia estava prosperar e fazer economia para  

            330 outras coisas, ate pensava em melhorar a minha casa.  
            331 Ganhei, as pessoas de Moia -Moia ganharam, as outras tres  

            332 mulheres socias da padaria. A pobreza (com aparencia  
            333 triste) estava ficando suavizada, mas nao deu certo Deu  

            334 certo so no inicio. Deixamos de ter dinheiro para pagar o  
            335 credito, MORABI deixou de nos apoiar e ficamos outra vez no  

            336 desemprego e na pobreza. Precisamos de mais ajuda. Sabe a  
            337 gente tem de saber aproveitar. Credito e para pagar. Faz-se  

            338 o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me fez mulher que  

            339 sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos `Independencia fui  
            340 delegada da OMCV na minha ilha. Na altura OMCV nao era ONG  

            341 era um - se o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me  
            342 fez mulher que sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos  

            343 `Independencia fui delegada da OMCV na minha ilha. Na  
 344- 371: 3.1                    

            344 altura OMCV nao era ONG era um organizacao de Massa. Com a  
            345 OMCV eu fiz o 5o ano e recebi muitas formacoes em materia  

            346 de animacao comunitaria, planeamento familiar,  

            347 alfabetizacao de adultos etc. Participei em muitos  
            348 encontros no pais e fora. Convivi com muita gente e abri os  

            349 meus olhos para o mundo sobre muita coisa, direitos da  



Anexo 4 

 

1034 

            350 mulher. Mais tarde fiquei no desemprego, fui indemnizada e  
            351 usei a indemnizacao para fazer uma casinha. Sou chefe de  

            352 familia e a minha luta tem de ser mais ardua. Conheci o  
            353 programa de Micro-credito da MORABI e fiz um emprestimo  

            354 para montar um negocio em pastelaria. E deste negocio que  
            355 eu vivo, sustento a casa e vou melhorando a casa que eu  

            356 construi com a indemnizacao. Sempre paguei as prestacoes.  

            357 Nao tenho avancado mais porque a minha saude faz-me dar  
            358 passos curtos. Acredito que as ONG tem feito muito, mas as  

            359 mulheres tem de estar em condicoes de aproveitar. As que  
            360 mais precisam geralmente precisam de muito mais apoio na  

            361 educacao e formacao do que dinheiro. Sou membro de uma  
            362 associacao comunitaria. Na minha localidade temos muitos  

            363 apoios das ONG. A MORABI, a OMCV, VerdFam e outras. Tenho  
            364 recebido muitas formacoes, tenho ido a muitos encontros,  

            365 palestras sobre cancro da mama, violencia domestica,  

            366 animacao comunitaria, empreendedorismo, artes domesticas.  
            367 Hoje conheco os meus direitos, sei onde me dirigir quando  

            368 preciso, tenho informacoes que me permite dar uma educacao  
            369 melhor aos meus filhos, homens e mulheres. Sei orientar  

            370 melhor as outras mulheres e homens da minha localidade  
            371 sobre o que podem fazer para terem uma ocupacao que da  

 391- 410: 3.1                    
            391 e pedir emprestimo a MORABI (pausa com um sorriso) nao sei  

            392 se a OMCV me da e ouvi dizer que a MORABI vai querer saber  

            393 se ja tive outros emprestimos. Quero abrir um jardim meu e  
            394 gostaria de ser apoia por uma ONG, pois o banco pede-me  

            395 fiador e o meu salario e baixo. E dificil o j Mas tenho e  
            396 tenho sempre outros apoios das ONGs em materia de formacao  

            397 e informacao, consultas, testes de sangue de diabetes,  
            398 SIDA, planeamento familiar. As ONG tem mudado a vida das  

            399 mulheres mais pobres em Cabo Verde. Vao a comunidade e  
            400 estao la para quando precisares. Foi a OMCV que me chamou  

            401 para jardim-de-infancia. Eu procuro Verdfam sempre que eu  

            402 preciso porque e mais acessivel que o Centro de Saude. E  
            403 mais barato e mias rapido. E no Verdfam que faco o meu  

            404 controlo e consultas. Ja fui empregada domestica. Mas isto  
            405 foi antes de ter filho. A partir de momento qua nasceu a  

            406 minha filha deixei de poder trabalhar Tentei mas vivia uma  
            407 injuria por nao ter com quem deixar a minha filha. Comecei  

            408 a vender peixe na minha localidade. So comecou a dar certo  
            409 quando consegui expandir gracas a formacao e caixa termica  

            410 que a MORABI nos deu para pagar aos poucos. Hoje tenho a  

 413- 450: 3.1                    
            413 tenho certeza que vou ter mais cuidado. Aprendemos em  

            414 primeiro lugar a valorizarmos como pessoa, a cuidar da  
            415 nossa saude, a vestirmos bem no posto de trabalho, questoes  

            416 de higiene, boas maneiras no atendimento e como gerir o  
            417 negocio para lucro e sucesso. O que achei mais importante e  

            418 a orientacao para uma conta poupanca. Na minha opiniao o  
            419 que as ONG faz para as mulheres nenhum partido, nenhuma  

            420 camara e nenhum, Governo tem feito.  .  Acho que as ONG tem  

            421 ajudado muito. O papel das ONG tem surtido mais efeito na  
            422 melhoria das mulheres do que as leis. Sim. Concordo em  

            423 parte. Acho que a MORABI pensa mais em negocio. Micro- 
            424 credito nao ajuda o coitado. Ha pouco informacao e atencao.  

            425 A formacao profissional e para pagar. Se nao tens meios  
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            426 ficas sem formacao. Nao quero dizer que nao fazem e que nao  

            427 tem tido um papel importante mas podia ser melhor.   
            428 Concordo. Ha mais barulho do que beneficio. Os mais  

            429 coitados ficam sempre mais coitados porque as ONG nao  
            430 chegam la. Pessoalmente eu nao tenho razoes de queixa. So  

            431 tenho bem a dizer, mas vejo quem precisa mais do que eu e  
            432 nao vejo nenhuma ONG a dar a atencao devida.  Na minha  

            433 opiniao muita gente ja mudou de vida inclusive eu porque as  

            434 ONG tem trabalhado nao apenas no micro-credito mas na  
            435 formacao e atendimento das pessoas portadoras do SIDA,  

            436 criancas orfaos, tem construido habitacoes. Tem trabalhado  
            437 muito. VerdFamtem um servico muito importante. Cabo Verde  

            438 esta melhor e as mulheres estao melhor gracas as ONG.  
            439 Concordo contigo. O facto de termos as ONG, MORABI , OMCV e  

            440 VerdFam em todos os concelhos, nota-se que estao mais  
            441 proximos de nos e com menos burocracia. O facto de sabermos  

            442 que estao la para ajudar, dao-nos mais liberdade para  

            443 pedir. Mas tem regras. Nao podemos continuar com ajuda  
            444 gratuita. Primeiro temos d eter responsabilidade e estar  

            445 firmes o que queremos. As ONG de mulheres existem para  
            446 defender os interesses da mulher. Isto e importante. Temos  

            447 de por os nossos problemas as ONG. Hoje muitas mulheres tem  
            448 uma forma de rendimento, tem auto-estima, sabem como  

            449 controlar a gravidez indesejada, libertaram da violencia  
            450 domestica porque as ONG lhes apoiaram.    
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 869- 895: 3.2                    
            869 enfoque as mulheres rurais e gracas a estes programas  

            870 verifica-se a reducao consideravel da taxa do  
            871 analfabetismo, a queda da mortalidade infantil, a reducao  

            872 do numero de filhos por mulher. De salientar os jardins  

            873 infantis no meio rural geridas e financiadas em grande  
            874 parte pelas ONG,s. Por exemplo a OMCV assegura cerca de 16%  

            875 dos jardins do meio rural, libertando as mulheres para  
            876 fazerem trabalho gerador de rendimentos fora do lar. O  

            877 micro-credito tem transformado a vida das mulheres rurais  
            878 que com as secas ciclicas se enveredaram para o comercio  

            879 informal com recursos ao micro-credito. Um aspecto  
            880 importante e a organizacao das comunidades locais em  

            881 associacoes e estas recebem o apoio das ONG,s. Sujeito E  

            882 (lider religioso). Gracas as ONG,s hoje temos as mulheres  
            883 no meio rural com uma mentalidade diferente. Ha mais  

            884 valorizacao da educacao, hoje todos vao para escola e  
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            885 aspiram um curso superior e um trabalho na administracao  
            886 publica ou empresa. Ha muito fazer mas temos mudancas  

            887 palpaveis em todos os dominios. Outro exemplo e a crenca  
            888 que os filhos sao a riqueza da familia e dinheiro no banco.  

            889 O recuo desta crenca faz com que haja mais adesao aos  
            890 programas de planeamento familiar. Sujeito F (direitos  

            891 humanos). Estudos estatisticos tem demonstrado o perfil da  

            892 pobreza em Cabo Verde. Da analise deste perfil denota-se  
            893 que a incidencia e o meio rural, atingindo em maior escala  

            894 a mulher rural chefe de familia, fundamentalmente com pouca  
            895 instrucao e desempregada. Desta forma programas que visam o  

 903- 910: 3.2                    
            903 masculinos. Sujeito G (rede parlamentar). As mulheres  

            904 rurais tem sido as beneficiarias do primeiro grau dos  
            905 programas das ONG,s aqui referenciadas. Os indicadores de  

            906 mudanca estao explicitos nas taxas de fecundidade da  

            907 mulher, do numero de filhos por mulher, da elevacao da  
            908 escolaridade no meio rural e a reducao da taxa do  

            909 analfabetismo, o acesso as fontes de rendimento e ao  
            910 emprego. Sujeito H (empresaria). A mulher rural por ser a  
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 306- 371: 3.3                    

            306 ONGs ja nao existe. A actual presidente da OMCV, a Idalina,  

            307 e muito criticada pelos membros mais conservadores da  
            308 organizacao. Mas ela defende que e uma organizacao da  

            309 sociedade civil e que presta servicos a nenhuma instituicao  
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            310 politica. Pois e e assim que eu penso. Somos uma  
            311 organizacao da sociedade civil e nada mais. Posso ter a  

            312 minha afinidade politica, a minha condicao partidaria, mas  
            313 eu nao posso misturar as aguas. Eu, a partir do momento em  

            314 que eu subo estas escadas aqui eu esqueco o partido  
            315 politico a que pertenco. Estou aqui para servir todas as  

            316 pessoas. Eu tenho de trabalhar com todos os parceiros e com  

            317 todas as pessoas. Se a MORABI em alguma vez, por ventura  
            318 tivesse esta intencao partidaria ela fecharia as portas no  

            319 mesmo dia em que foi criada. Nos estamos sempre a puxar  
            320 pela OMCV. Eu tive problemas com a antiga presidente e  

            321 porque achamos que nao podemos funcionar com uma logica de  
            322 concorrencia, mas sim, de parceria e de complementaridade  

            323 procuramos esta aproximacao, parceria e complementaridade.  
            324 Veja, eu fiz uma viajem com a tecnica da OMCV que hoje esta  

            325 na SOLMI, porque foi expulsa da OMCV, ficamos juntas  

            326 durante 45 dias numa formacao durante 45 dias fora do pais.  
            327 Agora voce imagina como e que duas mulheres, duas cabo- 

            328 verdianas pertencentes a duas organizacoes com objectivos  
            329 identicos, todas a trabalhar em prol da mulher podem ficar  

            330 fora do pais, podem ficar de costas voltadas? Claro que  
            331 nao! Eu disse-lhe, esquece a politica e vamos fazer o nosso  

            332 trabalho. Ela escutou, compreendeu que as ONG nao podem  
            333 estar refens de partidos politicos e ela revelou uma visao  

            334 de alguem com futuro. Hoje ela e presidente da SOLMI e esta  

            335 a fazer um excelente de trabalho. A partir de uma certa  
            336 altura a ex-presidente da OMCV, a Madalena, comecou a ver  

            337 que o caminho nao era esse e comecou a mudar e quando  
            338 entrou a presidente actual, a Idalina, ja as relacoes ja  

            339 eram diferentes. Hoje a actual presidente tem uma  
            340 mentalidade diferente e tem adoptado outra forma de  

            341 trabalhar. Mas ainda os mais conservadores ficam com aquela  
            342 coisinha de MPD e PAICV, quando nos vem juntas, a  

            343 presidente da MORABI e a da OMCV, e nos ficamos a rir ...mas  

            344 estamos predispostas a fazer o nosso trabalho de acordo com  
            345 os nossos estatutos e nao servir da MORABI e da OMCV para  

            346 fazer politica partidaria. Ainda existem pessoas que  
            347 procuram as ONGs de acordo com as suas afinidades  

            348 politicas, sobretudo em relacao a OMCV que foi uma  
            349 organizacao de massa. Sim, a mentalidade conservadora e uma  

            350 ideia enviesada do papel da OMCV enquanto ONG e nao  
            351 enquanto organizacao de massa. Portanto, uma ideia de  

            352 partidarizacao das ONG, nao so dos membros da cupula mas  

            353 tambem das bases. Mas a mentalidade esta em mudanca,  
            354 felizmente. Nos tivemos algumas situacoes, em algumas  

            355 localidades, sobretudo no Paul e eu chamei-lhes atencao  
            356 dizendo-lhes: Voces nao podem fazer isso apresentava-lhes a  

            357 lei ... pois vi que estavam a partidarizar as ONGs e  
            358 comecaram a fazer loucuras. E claro ... nos deixamos, pessoas  

            359 que tinham atingido o limite do credito na MORABI e eles  
            360 pegavam estas pessoas para mostrar que a OMCV e que mais  

            361 estava para lhes ajudar do que a MORABI. E claro que quando  

            362 comecaram a dar com o barco na pedra pararam. E comecaram a  
            363 dizer, afinal voces tinham razao. E claro! Se nos deixamos  

            364 de dar credito a essas pessoas e porque elas ja nao tinham  
            365 condicoes. Em vez de voces aproveitarem a situacao para  

            366 aprendizagem, aproveitaram usando o nome da MORABI para  
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            367 denegrir a imagem da MORABI. Deveriam era parar para  

            368 analisar porque que a MORABI deixou de conceder creditos a  
            369 pessoas com limite de credito e tirar ilacoes para fazer  

            370 melhor. Isto esta agora mudado e comecaram a fazer as  
            371 coisas com concertacoes. Se na Praia e em S.Vicente fazemos  

 
--> 3.3.1                  

 

 382- 466: 3.3.1                  
            382 que ainda existem pessoas que nao vem isso, ou seja a  

            383 despartidarizacao das ONG. As pessoas mais antigas, as mais  
            384 conservadoras, nao concebem a MORABI e a OMCV longe da OMCV  

            385 e da MORABI longe dos partidos. E somos por isso, muitas  
            386 vezes, duramente criticadas, acham que a actual presidente  

            387 esta a descaracterizar a OMCV.(Pausa, hesitacao na  
            388 resposta) Sim...eu sou militante do PAICV, mas a minha  

            389 prestacao e postura na MORABI nao tem a ver nada com a MPD.  

            390 E mera coincidencia. O meu trabalho nao tem a nada a ver  
            391 com o MPD. Por exemplo, eu fui convidada para ir candidatar  

            392 a presidencia da Camara de sao Domingos mas eu recusei,  
            393 pois eu disse que nesse momento o meu projecto e a MORABI.  

            394 Quando eu terminar o meu projecto com a MORABI, agora sim,  
            395 vou.me vestir a camisola do partida (MPD) e fazer carreira  

            396 politica. Neste momento eu nao vou fazer carreira politica  
            397 porque nao vou misturar MORABI com politica partidaria.  

            398 Fizeram-me proposta para ser deputada e eu disse: Nao vou.  

            399 Disseram-me: Nao e incompativel e tu podes ficar na MORABI  
            400 e Deputada, mas eu acho que isso nao combina e dai eu nao  

            401 aceitei. Eu nao posso estar ai a criticar o governo em nome  
            402 do partido e depois amanha enquanto presidente da MORABI me  

            403 apresentar como parceira do governo. Eu fui muito criticada  
            404 entre os meus pares politicos. E uma questao de postura. Eu  

            405 nao aceitei. O certo e quando eu tomar a decisao de fazer  
            406 carreira politica ai eu deixo a MORABI. Eu sou membro do  

            407 MPD mas eu nao vou fazer parte de nenhum orgao do MPD  

            408 enquanto eu estiver na MORABI. Tem colegas de outras  
            409 organizacoes que fazem isso mas eu nao acho certo e  

            410 portanto eu nao faco, porque eu acho que nao e etico. Nao e  
            411 etico nem produtivo E uma situacao constrangedora. Por  

            412 exemplo na altura das campanhas eleitorais nao trabalham  
            413 porque estao na campanha. Imagina uma presidente de uma ONG  

            414 nao trabalha porque esta em campanha. Nao pode, nao posse  
            415 ser. Imagina que eu um dia a seguir a campanha para as  

            416 autarquicas elas tive uma auditora externa aqui na MORABI.  

            417 Imagina se eu estivesse envolvida na campanha e como  
            418 justificar? Por exemplo, nos, este edificio que e nosso e  

            419 onde estamos, quando eu entrei em 1997 e nao foi  
            420 construido, primeiro porque nao havia dinheiro e a direccao  

            421 anterior nao quis ir ao banco. E nos quando em 2007 tomamos  
            422 posse tomamos esta decisao. Tinhamos de construir este  

            423 centro. Estavamos a perder oportunidades, estavamos a pagar  
            424 aluguer e se estavamos a pagar aluguer era porque podiamos  

            425 pagar banco. Entao fizemos o projecto, foi aprovado pela  

            426 Camara, foi concedida a licenca ontem e hoje as 10:00 horas  
            427 comecamos a escavacao e hoje as 15:00 horas formos  

            428 embragados. Ate hoje estamos a espera de uma explicacao.  
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            429 Chegou o senhor e disse, voces nao podem continuar porque a  
            430 obra esta embargada. Mas embargada porque? Instrucao do  

            431 presidente, disse ele. Instrucao do presidente porque?  
            432 Perguntamos. Se a camara e que concedeu a licenca porque e  

            433 que tem de embargar a obra? Ai fizemos uma carta e mandamos  
            434 ao presidente da Camara Municipal da Praia, entregamos o  

            435 assunto ao advogado, na altura o substituto do presidente  

            436 adiantou-nos nao saber de nada e que era um assunto a ser  
            437 tratado exclusivamente com o presidente. O assunto foi ao  

            438 tribunal, o prazo expirou sem que o processo fosse aberto e  
            439 o direito de construcao nos foi devolvido e ai construimos  

            440 a sede que e esta. Chegamos a conclusao que a obra foi  
            441 embargada por mera birra politica. Eu fiz de tudo para nao  

            442 ir e nao fui a comunicacao social. Sim, inauguracao do  
            443 centro foi feita pelo Primeiro Ministro, Dr. Jose Maria  

            444 Neves. Nossa! Recebi muitas criticas de toda ordem possivel  

            445 e imaginario. Porque que tem ser o Primeiro Ministro.  
            446 Porque nao convidaste ...? Minha gente, este e um centro que  

            447 tem uma missao: a formacao profissional e promocao  
            448 empresarial. Este e um Centro para o Governo e para servir  

            449 o pais. Eu tenho de mostrar ao Governo que sou parceira e  
            450 de que maneira e que eu posso fazer esta parceria. Nem  

            451 sempre e facil, quando o Governo insiste em ver a MORABI  
            452 como oposicao politica. Uma vez eu fui para um programa da  

            453 radio "o Discurso Directo" com a ministra Janira Hoffer  

            454 Almada. Era a MORABI, a Ministra Janira, a Associacao Ze  
            455 Moniz e Comissao Nacional dos Direitos Humanos.  

            456 Inicialmenteu fiquei assustada. Eu falava como MORABI e a  
            457 ministra via-me como MPD. Ela comecou a me atacar e fiquei  

            458 estranha. Quando percebi que ela estava fazendo isso eu  
            459 contornei o debate. Consegui chegar ate ao fim enquanto  

            460 organizacao da sociedade civil e ela insistia num debate  
            461 politico como se eu fosse Carlos Veiga, presidente do MPD,  

            462 a frente dela. Eu fui la como representante da sociedade  

            463 civil e nao como Sra. Ministra, que muito mais do que  
            464 representar o Governo esteve representando o partido que  

            465 sustenta o Governo. Mas nao entrei nela e tinha de manter  
            466 firme representando a sociedade civil. Ela afirmou que eu  
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 171- 174: 3.3                    

            171 trabalhar para a OMCV. Com mudancas politicas a situacao  

            172 foi bem dificil e a OMCV, enquanto Organizacao de Massa,  
            173 entrou em letargia, perdendo sustentabilidade pratica. Mas  

            174 convicta dos seus propositos, nao podia deixar de continuar  
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 488- 506: 3.3.2                  

            488 referido. As conotacoes partidarias dadas as ONGs como um  
            489 ponto negativo ao desenvolvimento das parcerias publico- 

            490 privado, ou seja das ONGs com o Governo e outras  

            491 instituicoes publicas. Seja qual for a conotacao e sempre  
            492 um elemento inibidor e constrangedor. Mas respondendo a sua  

            493 pergunta, digo-lhe que a OMCV e uma organizacao nao- 
            494 governamental, nao partidaria, com autonomia e ao servico  

            495 do publico e da sociedade, de acordo com o nosso estatuto.  
            496 De 1981 a 1991 fomos uma organizacao social de massas que  

            497 no quadro da democracia nacional revolucionaria instituida  
            498 e funcionamos com base nos principios politicos do PAICV.  

            499 Em 1991, Com a queda do partido em 1991, esta organizacao  

            500 viu-se forcada a caminhar pelos seus pes, ate la tinha  
            501 funcionado com o apoio do partido unico. Foi uma epoca  

            502 dificil mas por se entender que a missao da OMCV era social  
            503 e para a sociedade, adaptamos os nossos estatutos a  

            504 conjuntura. Com este historial entende-se a conotacao  
            505 partidaria que eventualmente e atribuida a OMCV mas que  

            506 nada tem a ver com as suas atitudes e objectivos. A nossa  
 513- 537: 3.3.2                  

            513 aproximacao tem a ver com a missao e nunca com principios  

            514 ideologicos e partidarios. A OMCV e uma ONG e age de acordo  
            515 com os estatutos e missao para qual foi criada. Certo que a  

            516 historia nao se apaga e a OMCV nasceu de uma organizacao de  
            517 massa, tutelada pelo PAICV, como referimos no inicio da  

            518 nossa conversa. E provavel que ainda a sociedade civil  
            519 associe a OMCV ao PAICV e ate alguns militantes da OMCV,  

            520 sobretudo os mais antigos, mantem esta ideia. Natural que a  
            521 mentalidade nao tenha dado um salto de mudanca para todos e  

            522 continuem a  associar  a OMCV ao PAICV. Isto e tambem o  

            523 nosso desafio enquanto presidente da OMCV. Ja tivemos  
            524 tecnicos a qual na OMCV com esta ideia e tivemos de  

            525 combate-la, atraves de uma energica intervencao pedagogica.  
            526 Digo que a tarefa nao tem sido facil ...mas a nossa accao  

            527 social nao tem cor politica. Somos uma organizacao da  
            528 sociedade civil e nao fazemos qualquer tipo de  

            529 discriminacao e preferencias.(risos) Estou na OMCV por ser  
            530 membro da OMCV, porque fui eleita e porque acredito que  

            531 posso dar a minha contribuicao em prol do desenvolvimento  

            532 social da mulher. Se chegar o dia em que a minha prestacao  
            533 na OMCV e para fazer politica partidaria significa que eu  

            534 ja nao tenho perfil para estar na presidencia da OMCV e nao  
            535 terei qualquer hesitacao em pedir a minha demissao e me  

            536 retirar para fazer politica. Alias devo fazer isto porque  
            537 ja nao tenho perfil. D: PERSPECTIVAS FUTURAS. Que  
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 475- 509: 3.4                    

            475 protocolos de execucao, gerimos muitos projectos conjuntos,  
            476 pois o ICIEG e so o chapeu, nos somos as antenas no  

            477 terreno, nos e que executamos. Mas neste momento neste  
            478 momento eu nao sei se e por falta de financiamento, desde  

            479 que a Claudia saiu a MORABI nao fez nada mais com o ICIEG.  
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            480 Ja tentamos, mas nao sabemos se a nova presidente nao tem  

            481 autonomia suficiente, mas acho tem de ser mesmo o  
            482 financiamento. Ja tivemos muitas actividades conjuntas com  

            483 o ICIEG, nomeadamente o Laco Branco, fizemos parte da  
            484 comissao para a sensibilizacao para a feitura da lei, e foi  

            485 a MORABI, na minha pessoa, que coordenou a comissao durante  
            486 um ano, trabalhar no voluntariado e fazer tudo isso e que  

            487 hoje temos a lei. Foi a MORABI a fazer todo o seguimento  

            488 dos consultores. Fez parte desta associacao de  
            489 sensibilizacao a VerdFam, a Associacao de Mulheres, o  

            490 Gabinete de policias, o Ministerio Publico, a Rede de  
            491 Mulheres economistas (falta mais uma associacao que eu nao  

            492 me lembro). Depois na parte da lei estava a OMCV, o  
            493 Ministerio Publico, a Associacao de Mulheres Juristas, o  

            494 ICIEG, o ICIEG. O ICIEG fez parte dos dois comites. Ainda  
            495 nao existe a maturidade suficiente entre o privado e o  

            496 publico. As ONGs com o Governo, caracterizo a sua relacao  

            497 ainda de incipiente. Nos, as ONGs somos o terceiro sector e  
            498 ainda somos tidos como concorrentes. O que e extremamente  

            499 errado. As vezes temos um projecto muito interessante e  
            500 eles, os organismos do sector publico, o Governo tambem,  

            501 nao financiam porque acham que voce e oposicao. Ainda ha  
            502 sectores do dominio publico que nao conseguem ver o  

            503 terceiro sector, ou seja as organizacoes da sociedade civil  
            504 como ela e, um parceiro do desenvolvimento. Mesmo o Governo  

            505 fala muito, mas o Governo nao faz parceria com organizacoes  

            506 da sociedade civil propriamente dito. Nos, falo das duas  
            507 maiores, a MORABI e a OMCV e FAMI-PICOS, temos a sorte de  

            508 ainda estarmos vivos e a funcionar porque corremos atras  
            509 dos parceiros internacionais. Ate, quando fomos aumentar a  
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 442- 473: 3.4.1                  

            442 ir e nao fui a comunicacao social. Sim, inauguracao do  

            443 centro foi feita pelo Primeiro Ministro, Dr. Jose Maria  
            444 Neves. Nossa! Recebi muitas criticas de toda ordem possivel  

            445 e imaginario. Porque que tem ser o Primeiro Ministro.  
            446 Porque nao convidaste ...? Minha gente, este e um centro que  

            447 tem uma missao: a formacao profissional e promocao  
            448 empresarial. Este e um Centro para o Governo e para servir  

            449 o pais. Eu tenho de mostrar ao Governo que sou parceira e  
            450 de que maneira e que eu posso fazer esta parceria. Nem  

            451 sempre e facil, quando o Governo insiste em ver a MORABI  

            452 como oposicao politica. Uma vez eu fui para um programa da  
            453 radio "o Discurso Directo" com a ministra Janira Hoffer  

            454 Almada. Era a MORABI, a Ministra Janira, a Associacao Ze  
            455 Moniz e Comissao Nacional dos Direitos Humanos.  

            456 Inicialmenteu fiquei assustada. Eu falava como MORABI e a  
            457 ministra via-me como MPD. Ela comecou a me atacar e fiquei  

            458 estranha. Quando percebi que ela estava fazendo isso eu  
            459 contornei o debate. Consegui chegar ate ao fim enquanto  

            460 organizacao da sociedade civil e ela insistia num debate  

            461 politico como se eu fosse Carlos Veiga, presidente do MPD,  
            462 a frente dela. Eu fui la como representante da sociedade  

            463 civil e nao como Sra. Ministra, que muito mais do que  
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            464 representar o Governo esteve representando o partido que  
            465 sustenta o Governo. Mas nao entrei nela e tinha de manter  

            466 firme representando a sociedade civil. Ela afirmou que eu  
            467 faco politica no trabalho. Falando da nossa relacao com o  

            468 ICIEG eu digo que o ICIEG ja nao esta o ICIEG do tempo da  
            469 Claudia ICIEG esta mudado. O ICIEG do tempo da Claudia foi  

            470 um ICIEG isenta da politica. Mas neste momento eu nao posso  

            471 dizer isso. Com a Claudia nunca consegui ver o ICIEG como  
            472 um organismo do governo. Ela foi uma excelente  

            473 profissional. Sempre trabalhamos juntas. Para qualquer  
 510- 542: 3.4.1                  

            510 nossa carteira de credito, posso assim dizer que nos temos  
            511 5 a 7% do orcamento do Governo mas nao e doacao, nos temos  

            512 parceria com a Cooperacao Espanhola, Uniao Europeia, DCDI,  
            513 Cooperacao Luxemburguesa, organizacoes que confiam na nossa  

            514 capacidade e dizem nos vamos financiar porque voces chegam  

            515 la no ponto onde e quando as pessoas precisam e sabemos que  
            516 voces sao capazes de gerir. O mesmo recurso que e posto a  

            517 disposicao da sociedade civil se ela for colocada a  
            518 disposicao das instituicoes publicas, voce nao tem retorno,  

            519 mas ao nivel das ONG, ao nivel da sociedade civil ha  
            520 retorno. Existe garantia de continuidade, garantia da  

            521 sustentabilidade. E essa parte que ainda falta e isso que  
            522 nos falta. E preciso que o Governo conscientize de uma vez  

            523 por todas que a sociedade civil e um parceiro do  

            524 desenvolvimento. Ela nao e concorrente. O que acho piada e  
            525 que o Governo, quando precisa apresentar resultados, chama  

            526 a sociedade civil para apresentar resultados (risos). E  
            527 quando ha financiamento eles nao dao financiamento a  

            528 sociedade civil organizada. Vao la e distribuem nas  
            529 Delegacoes. Delegacao da Agricultura, Delagacao de nao sei  

            530 que e de nao sei mais, para eles esbanjar recursos...e para  
            531 estragar o trabalho que a sociedade civil vem fazendo. Nos  

            532 tivemos muitas dificuldades no Maio e em St. Antao porque a  

            533 Delegacao do Ministerio da Agricultura concorreu com a  
            534 sociedade civil. La o Governo e concorrente. Imagina que  

            535 chega alguem e diz da-me 10.000$ e lhe e dado, nao paga  
            536 porque foi dado no ambito do projecto. Como e que ao lado  

            537 onde existe credito vao preferir credito onde tem de pagar.  
            538 E falta de articulacao. Temos relacao com o IEFP (Instituto  

            539 de Emprego e Formacao Profissional) mas deixa muito a  
            540 desejar. Imagina que desde que terminamos a formacao  

            541 estamos a dever os professores. Porque simplesmente a  

            542 ministra tomou o dossier e ainda esta com ele, ha um ano  
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 768- 776: 3.4                    

            768 entre muitas outras. Todas tem uma vertente educativa caso  
            769 contrario nao teruam tido o efeito preconizado. Decorridos  

            770 34 anos apos a independencia e como resultado de uma aposta  
            771 coerente de todos os Governos de Cabo Verde e de uma accao  

            772 conjunta com as ONG,s na educacao, observou-se uma  
            773 crescente demanda social pela educacao e uma forte  

            774 propensao das familias em garantir igual oportunidade de  
            775 acesso ao sistema de ensino tanto a raparigas como a  

            776 rapazes. Sujeito E (lider religioso). Se hoje podemos  

 896- 899: 3.4                    
            896 recuo da miseria e da pobreza tem de ter em conta este  

            897 perfil e como tal as ONg,s m parceria com o governo e  
            898 outras instituicoes tem tido a preocupacao de promover o  

            899 desenvolvimento da mulher. Assim nao ha lugar para duvidas  
 

--> 3.4.1                  
 

 580- 585: 3.4.1                  

            580 maioritariamente por mulheres, onde a pobreza e grande.  
            581 Assim, entendo que os programas das duas ONG,S por  

            582 privilegiarem as mulheres chefes de familia, desempregadas  
            583 e sobretudo do meio rural, constituem grandes parceiras do  

            584 programa da luta contra  pobreza conduzida pelo governo.  
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            585 Sujeito E (lider religioso). A OMCV, uma das mais antigas  

 696- 722: 3.4.1                  
            696 Sem duvida que a perceria do Governo com todas as ONG,s que  

            697 tem o enfoque a mulher cabo-verdiana tem sido fundamental  
            698 Tanto a MORABI e nao so, tem aderido com sucesso a estes  

            699 programas, em parceria com o governo, atraves do ICIEG,  
            700 antes atraves do ICF /instituto da Condicao feminina. Alem  

            701 disso, existe tambem uma forte politica de divulgacao dos  

            702 metodos contraceptivos realizada atraves dos Centros de  
            703 Saude Reprodutiva e das organizacoes nao-governamentais.  

            704 Tanto a OMCV como a MORABI t~em tido programas importantes  
            705 neste dominio, em parceria com o governo e tambem de forma  

            706 mais autonoma, procurando outros parceiros, Uma das grandes  
            707 preocupacoes das duas ONG,s e para isso tem associado as  

            708 autoridades sanitarias em Cabo Verde tem sido as infeccoes  
            709 sexualmente transmissiveis, nomeadamente o VIH/Sida. E as  

            710 accoes relativas ao problema do VIH/Sida tem contemplado  

            711 devidamente a perspectiva de genero para atender  
            712 particularmente as mulheres, atraves da informacao,  

            713 formacao, sensibilizacao, acompanhamento, apoio  
            714 psicologico, etc. No que tange a programas que visam a  

            715 educacao e apoio na cobertura de exames preventivos e  
            716 incidencia do cancro cervical, do cancro de mamas e do  

            717 cancro ainda nao existem dados estatisticos disponiveis que  
            718 permitam avaliar a situacao, mas o ICIEG vem estabelecendo  

            719 parcerias quer com a MORABI como a OMCV no sentido de  

            720 formar sinergias nesta area. Sujeito C (jurista). Evitando  
            721 repetir o diversificado leque de programas educativos ao  

            722 nivel da saude, vou me incidir mais sobre os programas  
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 580- 585: 3.4.2                  
            580 maioritariamente por mulheres, onde a pobreza e grande.  

            581 Assim, entendo que os programas das duas ONG,S por  

            582 privilegiarem as mulheres chefes de familia, desempregadas  
            583 e sobretudo do meio rural, constituem grandes parceiras do  

            584 programa da luta contra  pobreza conduzida pelo governo.  
            585 Sujeito E (lider religioso). A OMCV, uma das mais antigas  

 661- 668: 3.4.2                  
            661 nem escrever. Sujeito B (medica). A MORABI e a OMCV sao as  

            662 grandes vectoras e parceiras do governo no Plano de  
            663 educacao para todos, com uma forte actuacao no dominio  

            664 informal. Desde a independencia em Cabo Verde, 1975,  

            665 significantes avancos tem sido produzidos para integrar a  
            666 dimensao genero nos servicos de saude e para conferir maior  

            667 atencao as necessidades particulares das mulheres. Com este  
            668 intuito foi criado em 1977 um projecto denominado de  

 696- 722: 3.4.2                  
            696 Sem duvida que a perceria do Governo com todas as ONG,s que  

            697 tem o enfoque a mulher cabo-verdiana tem sido fundamental  
            698 Tanto a MORABI e nao so, tem aderido com sucesso a estes  

            699 programas, em parceria com o governo, atraves do ICIEG,  

            700 antes atraves do ICF /instituto da Condicao feminina. Alem  
            701 disso, existe tambem uma forte politica de divulgacao dos  

            702 metodos contraceptivos realizada atraves dos Centros de  
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            703 Saude Reprodutiva e das organizacoes nao-governamentais.  
            704 Tanto a OMCV como a MORABI t~em tido programas importantes  

            705 neste dominio, em parceria com o governo e tambem de forma  
            706 mais autonoma, procurando outros parceiros, Uma das grandes  

            707 preocupacoes das duas ONG,s e para isso tem associado as  
            708 autoridades sanitarias em Cabo Verde tem sido as infeccoes  

            709 sexualmente transmissiveis, nomeadamente o VIH/Sida. E as  

            710 accoes relativas ao problema do VIH/Sida tem contemplado  
            711 devidamente a perspectiva de genero para atender  

            712 particularmente as mulheres, atraves da informacao,  
            713 formacao, sensibilizacao, acompanhamento, apoio  

            714 psicologico, etc. No que tange a programas que visam a  
            715 educacao e apoio na cobertura de exames preventivos e  

            716 incidencia do cancro cervical, do cancro de mamas e do  
            717 cancro ainda nao existem dados estatisticos disponiveis que  

            718 permitam avaliar a situacao, mas o ICIEG vem estabelecendo  

            719 parcerias quer com a MORABI como a OMCV no sentido de  
            720 formar sinergias nesta area. Sujeito C (jurista). Evitando  

            721 repetir o diversificado leque de programas educativos ao  
            722 nivel da saude, vou me incidir mais sobre os programas  

 
7 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in OPIN.004 

-------------------------------- 
 

--> 3.4                    
 

 
--> 3.4.1                  

 
 

--> 3.4.2                  

 
 

0 finding(s) 
  



Anexo 4 

 

 

1053 

 

Retrieval of particular codes in IPUB.001 
-------------------------------- 

 
--> 3.5                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in IPUB.002 
-------------------------------- 

 
--> 3.5                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.001 
-------------------------------- 

 
--> 3.5                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.002 
-------------------------------- 

 
--> 3.5                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.003 
-------------------------------- 

 
--> 3.5                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.004 
-------------------------------- 

 
--> 3.5                    

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.005 



Anexo 4 

 

1054 

-------------------------------- 
 

--> 3.5                    
 

 
0 finding(s) 

 

 
Retrieval of particular codes in ONG.006 

-------------------------------- 
 

--> 3.5                    
 

 
0 finding(s) 

 

 
Retrieval of particular codes in OPIN.001 

-------------------------------- 
 

--> 3.5                    
 

 253- 260: 3.5                    
            253 diferem-se mas complementam-se. O Governo vocaciona-se para  

            254 uma abordagem macro-economica e multi-sectorial, as ONG  

            255 priorizam a intervencao a nivel micro. A abordagem do  
            256 Governo exige muitos meios e nem sempre atinge a todos e  

            257 com a justica necessaria, contradizendo-se nos principios  
            258 que moveram a politica, pois em que e dificil, senao  

            259 impossivel, mobilizar cabalmente os meios necessarios para  
            260 atacar os problemas sociais nas diferentes frentes e  
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 371- 380: 3.6                    

            371 coisas com concertacoes. Se na Praia e em S.Vicente fazemos  

            372 concertacao, porque e que voces no Paul nao fazem  
            373 concertacao? Era assim mas ja nao e, felizmente. A MORABI e  

            374 eu na qualidade de presidente foi a impulsionadora da  
            375 federacao do microfinancas. Eu fui a primeira representante  

            376 e tive oportunidade de ter este papel ate 2009. Quando eu  
            377 cumpri o meu tempo e que ia sair eu disse a Idalina,  

            378 presidente da OMCV, que a ia propor e fiz campanha para a  
            379 Idalina e logo para a OMCV. Esta atitude demonstra que e  

            380 claro para mim a complementaridade e a parceria que devera  
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 426- 443: 4.1                    
            426 qualquer modo de vida. As analfabetas e sem um modo de vida  

            427 nao tem alternativa e ficam submissas aos caprichos dos  

            428 pais de filhos e sao vitimas de todo o tipo de violencia e  
            429 vivem numa situacao de muita miseria. Penso que o maior  

            430 investimento na promocao da mulher e a sua educacao em  
            431 casa, pela igreja, associacoes e escola. Todos os meios sao  

            432 possiveis para formar uma mulher que conhece as suas  
            433 capacidades, acredita e na sua propria pessoa e consegue  

            434 conquistar a sua autonomia. Sujeito (B) (medica). Nao  
            435 podemos dissociar estes dois ambitos de educacao. As  

            436 mudancas positivas ocorrem com mais celeridade e sucesso se  

            437 estes dois ambitos funcionarem em sintonia. De pouco vale  
            438 as licoes, os conceitos e as aprendizagens ocorridas nos  

            439 bancos da escola, quando as licoes da familia e da  
            440 comunidade se divergem. Por exemplo, se a escola ensina  

            441 determinados valores como a equidade nas relacoes de  



Anexo 4 

 

 

1059 

            442 genero, a necessidade de usar preservativos nas relacoes  

            443 sexuais, utilizar mecanismos de controlo da natalidade etc.  
 508- 508: 4.1                    

            508 privilegios sociais. Aqui nota-se o peso da educacao  
 518- 534: 4.1                    

            518 educacao, mas mais informal do que formal. Significa que  
            519 apenas a educacao formal nao e suficiente para provocar  

            520 mudancas positivas e atingir as metas desejadas no estatuto  

            521 da mulher. Sujeito H (Mulher empresaria) 
            522 A educacao informal, sobretudo a familiar, explica a  

            523 situacao actual da mulher cabo-verdiana. A educacao formal,  
            524 a escolar, e importante porque da as ferramentas  

            525 necessarias para compreender melhor a realidade e nela  
            526 poder intervir para mudar. Atraves da educacao formal a  

            527 mulher esta obtendo conhecimento, tecnica e titulos  
            528 necessarios para conquistar um melhor lugar na sociedade e  

            529 ter um estatuto que lhe permite competir em igualdade de  

            530 condicoes. A cultura machista impera nas mentes, tanto das  
            531 mulheres como do homem, entravando o processo. Entao, a  

            532 educacao formal que tenha por base a equidade de genero e a  
            533 promocao da mulher e optimo mas nao o suficiente para a  

            534 promocao do estatuto da mulher cabo-verdiana. Sujeito I  
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 140- 160: 4.1                    

            140 (menina): Eu acho que na escola a educacao de homem e  
            141 mulher sao iguais. Nao ha diferenca no que se faz e no  

            142 tratamento. R2 (rapaz): Eu acho que nao e bem igual. E  

            143 diferente. Tem professores que dao mais atencao as meninas  
            144 (Huuuuu geral). Eu nao sei bem porque. Cada um tem a sua  

            145 maneira de pensar. Nao sei se talvez e porque as meninas  
            146 tem mais dificuldades ou se e charme que faz para ganhar  

            147 mais atencao porque as mulheres gostam de jogar com os  
            148 sentimentos e emocoes. R3 (menina): Educacao e igual para  

            149 meninas e rapazes. As oportunidades sao iguais, mas os  
            150 rapazes beneficiam de maiores oportunidades la fora e os  

            151 professores sabem disso, talvez seja isso que leva a alguns  

            152 professores a ter mais atencao com as raparigas. As meninas  
            153 geralmente prestam mais tencao, colaboram mais nas  

            154 actividades da escola. Os rapazes, quando os professores  
            155 (as) explicam, muitas vezes ficam a brincar, a espreitar na  

            156 janela. As meninas tem mais interesse em saber o que se  
            157 passa na sala de aula. (todos falam ao mesmo tempo para  

            158 apoiar ou reprovar a ideia da menina). R4. (menina): Na  
            159 sala de aula as meninas tem mais interesse em saber o  

            160 conteudo da aula que os rapazes. Os rapazes ficam no fundo  
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 437- 449: 4.2                    
            437 estes dois ambitos funcionarem em sintonia. De pouco vale  

            438 as licoes, os conceitos e as aprendizagens ocorridas nos  
            439 bancos da escola, quando as licoes da familia e da  

            440 comunidade se divergem. Por exemplo, se a escola ensina  

            441 determinados valores como a equidade nas relacoes de  
            442 genero, a necessidade de usar preservativos nas relacoes  

            443 sexuais, utilizar mecanismos de controlo da natalidade etc.  
            444 O contexto familiar e de convivencia, por sua vez, veicular  

            445 a submissao da mulher em relacao ao homem, a proibicao de  
            446 mecanismos quimicos e cirurgicos de controlo da natalidade,  

            447 por exemplo, as mudancas sao mais lentas e muitas vezes  
            448 subversivas. Sujeito (C) (jurista). A meu ver a educacao  

            449 informal sobrepoe a educacao formal, pois educacao e  
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--> 4.2                    
 

  35-  39: 4.2                    

             35 vivencia na familia? R1: (rapaz): Eu penso que no passado  
             36 homem e mulher foram educados de forma diferente. Homem ia  

             37 para escola e mulher nao podia ir. Tinha de ficar em casa a  
             38 trabalhar e tomando conta de casa, lavar louca. So que hoje  

             39 as coisas mudaram...as mulheres reivindicaram direitos.  
  42-  46: 4.2                    

             42 coisas com o homem. Mulher, Mulher, hoje nao esta educada  
             43 com o mesmo rigor que no passado, nao sei se esta falta de  

             44 rigor e para melhor ou para pior. So sei que ha uma  

             45 tentativa de dar tratamento igual de homem e mulher na  
             46 educacao. Agora a mulher nao tem muitas restricoes. R2:  

  58-  60: 4.2                    
             58 dialogar e ver o que e melhor para nos. Em casa os meus  

             59 pais nos educam de forma igual. Menina e rapazes. Mas os  
             60 irmaos rapazes e que acham que devem tomar posse e achar  

  76-  81: 4.2                    
             76 direitos. A educacao deve ser igual. Oportunidade que e  

             77 dado para mulher deve sair dado para homem. Mas mesmo  

             78 quando e dado oportunidades iguais, os rapazes acham que  
             79 podem isto. Que podem aquilo e que as meninas nao podem,  

             80 nao conseguem. R5 (menina): Igualdade de genero so  
             81 discurso, na pratica nao existe. Pelo menos em casa e em  

  90-  99: 4.2                    
             90 passeiam, nada. O machismo ainda existe na educacao. Os  

             91 interesses dos homens ficam a frente e os da mulher ficam a  
             92 tras. R6 (menina): Nao sei se e isto machismo. Nao vejo  

             93 diferenca na educacao do homem e mulher nos dias de hoje. O  

             94 que vejo e que o homem tem mais liberdade. A mulher e mais  
             95 protegida. So que e uma proteccao que incomoda, irrita e as  

             96 vezes prejudica. R7 (menina): Acredito que ainda existe  
             97 alguma desigualdade sim porque ainda existe mentalidade  

             98 machista na forma de educar. Mas nao concordo que a  
             99 desigualdade e discriminacao e quando nao se deixa a menina  

 124- 130: 4.2                    
            124 (menina): Na minha casa o meu pai arranja sempre uma  

            125 justificacao para me restringir de muita coisa. O lema dele  

            126 e a menina casa e na escola. O seu trabalho e estudar,  
            127 ajudar em casa e ficar em casa. O rapaz pode tudo e a  

            128 menina nao pode nada que e sair e divertir. As vezes a  
            129 desculpa e nao tens idade, a desculpa es mulher, as pessoas  

            130 falam que nao tens respeito, etc. R11 (rapaz): Este cuidado  
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 453- 477: 4.3                    
            453 social. A educacao informal enforma de tal ponto as  

            454 mentalidades ao ponto de bloquear a aplicacao das leis, da  

            455 justica e do proprio conhecimento cientifico. Desta forma,  
            456 qualquer programa de educacao devera ter como fonte a  

            457 cultura e a realidade social dos sujeitos de forma a ter  
            458 sucesso. Mudar as mentalidades da mulher, a sua relacao com  

            459 a sociedade em geral tem articular as vertentes formal e  
            460 informal da educacao, agregando todas as instituicoes a  

            461 quem compete a missao educar: familia, escola, igreja,  
            462 comunicacao social, etc. Sujeito (D) (professora) O que  

            463 fazemos na escola ganha maior ou menor significado se a  

            464 familia e o meio em que a crianca esta inserido ganha  
            465 continuidade. Muitas vezes a escola e criticada pela  

            466 familia por subversao de valores quando inova e transmite  
            467 novos valores em relacao a afirmacao e valorizacao da  

            468 mulher. Outras vezes e criticada por ser muito conservadora  
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            469 por jovens que acompanham as telenovelas e outros programas  

            470 televisivos. Este choque entre a educacao formal e informal  
            471 pode ser uma oportunidade a ser aproveitada na melhoria das  

            472 estrategias de insercao social da mulher, pois educa-se  
            473 para viver na sociedade do sujeito, dai que os contextos  

            474 formais e informais da educacao devem articular-se, sob  
            475 pena de frustracoes e ou marginalizacoes. Sujeito (E)  

            476 (lider religioso). A situacao da mulher hoje e fruto da  

            477 educacao formal e informal. Temos hoje uma mulher que ja  
 487- 504: 4.3                    

            487 educacao formal e informal sao igualmente importantes na  
            488 insercao da mulher na sociedade de forma digna e com mais  

            489 justica. A religiao tem forte influencia na educacao da  
            490 mulher e do homem. A religiao, contrariamente, ao que se  

            491 diz educa pela equidade e pelo respeito da mulher nas suas  
            492 relacoes sociais. A escola deve aproveitar dos valores da  

            493 religiao e nao ignorar ou criticar. Sujeito (F) (Comissao  

            494 dos direitos humanos). Grande parte dos direitos humanos  
            495 que tem como base a relacao genero e violada devido ao  

            496 factor educacao. A educacao informal, a proveniente do meio  
            497 da vivencia do sujeito, construido a custa dos valores  

            498 culturais tradicionais choca com a educacao formal quando  
            499 esta nao tem em conta a outra. A articulacao, os  

            500 ajustamentos necessarios sao importantes para que as  
            501 mudancas possam ser as desejaveis. A insercao da mulher  

            502 cabo-verdiana de uma forma mais justa deve ser feita com  

            503 recurso a estrategias que tem como vectores os contextos  
            504 formais e informais. Temos educacao escolar para todos,  

 537- 550: 4.3                    
            537 tudo se aprende na escola ou em contextos formais. A escola  

            538 de vida quotidiana ensina a vencer, a resolver problemas e  
            539 a agir de acordo com os principios do grupo. As vezes damos  

            540 mais importancia ao que aprendemos nos contextos informais,  
            541 por exemplo as telenovelas, as modas... A escola deve  

            542 considerar que existem varais formas de aprender e adequar  

            543 o que se ensina com que aprende nos contextos informais.  
            544 Topico 2 - Os papeis da MORABI e da OMCV na educacao da  

            545 mulher rural: Sub-topico 2.1.Opiniao sobre programas das  
            546 duas ONG,s cabo-verdianas: MORABI e OMCV. Sujeito A  

            547 (Morabi). Pouco sei dos programas da OMCV mas sei que a  
            548 MORABI tem ajudado as mulheres, sobretudo as chefes de  

            549 familia e as desempregadas a ter uma vida mais autonoma,  
            550 mais decente e mais feliz. Gracas a MORABI muitas mulheres  
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  67-  85: 4.4                    

             67 2. Educacao da mulher em Cabo Verde:  Formal e Informal 2.1.Embora 
seja dificil dissociar a   

             68 educacao de tudo o que ja se falou aqui, gostaria de  continuar a ouvir 
a sua percepcao pessoal   

             69 sobre a educacao da mulher em Cabo Verde, quer em  contexto formal 
e informal. R.2.1. Alias,   

             70 comecei os meus comentarios abordando a questao da  educacao 
basica e dos materiais   

             71 didacticos em vigor. Estes nao correspondem aos valores de educacao  

de genero para a   
             72 igualdade e equidade. Os materiais didacticos, programas e manuais 

veiculam  estereotipos. A   
             73 educacao, tanto nos espacos privados como nos espacos publicos, 

tanto pela via formal  como   
             74 informal, continua a insistir no reforco dos estereotipos masculinos. Por 

exemplo em casa, o   
             75 rapaz  e pressionado pela familia para ser masculo. As expressoes do 

tipo sao frequentes. O   

             76 homem nao  chora. Muitas vezes bate-se na crianca rapaz por ele 
exteriorizar sentimentos   

             77 conotados de frageis e  apanagio de feminino. A ambicao e atitudes 
agressivas sao   

             78 transmitidas, bem como sao estimuladas  para confimar a 
representacao que se tem do   

             79 masculino. Atitudes como submissao, confundidas com  obediencia, 
bem como a docilidade   

             80 sao desejadas e transmitidas as mulheres.  A divisao das tarefas  

domesticas veiculadas nos   
             81 manuais, nos materias didacticos na comunicacao oral e orgaos de  

comunicacao social,   
             82 uniformizando as formas de tratamento no masculino, os materiais de 

propaganda,  ... faz   
             83 parte da educacao ainda em Cabo Verde.  2.2.-O ICIEG esta 

trabalhando nesta vertente do    
             84 problema?  R.2.2.O ICIEG esta ciente desta realidade e pretende ataca-

la com a   

             85 tranversalidade  sectorial da abordagem de genero e de muitos outros 
programas como ja   
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  60- 193: 4.4                    
             60 mudanca de mentalidade passe  pela educacao. Mas so a escola nao 

chega. E necessario um   
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             61 trabalho articulado entre  varias instituicoes. O que acha disso? R.4. 

Com certeza...com   
             62 certeza. So a escola nao  chega. Temos procurado isso, fomos para o 

Ministerio da Educacao,   
             63 confesso que nao  tivemos muito sucesso. Foi frustrante e foi triste. 

Digo assim, porque hoje   
             64 quando falo  de genero nao consigo falar sem emocao. Nao consigo 

separar a Talina da   

             65 Presidente do  ICIEG. 5 .Ai vem a minha proxima pergunta. Que 
percepcao tem do papel da   

             66 educacao  (formal, informal e nao formal) para esta igualdade e 
equidade de genero que nos    

             67 almejamos e e necessaria? R.5. O que nos queremos a nivel de 
equidade e igualdade de    

             68 genero passa pelo forte envolvimento da educacao Olha, nos fizemos 
uma avaliacao do  PNIEG   

             69 e os resultados foram...onde tivemos mais sucesso foi a nivel da saude, 

da VGB  e da educacao   
             70 nem tanto, e que e triste, muito triste porque fez-se muito, comecou-

se  muito bem.   
             71 Conseguimos em 2003 quando fizemos o Relatorio os Objectivos do  

Milenio ja tinha   
             72 conseguido os indicadores que se exigia na epoca a nivel do genero, ou  

seja a paridade ao   
             73 nivel da educacao primaria e secundaria. So que hoje temos dados  

que nos alerta que afinal as   

             74 estrategias que o pais esta adoptar nao estao a contribuir  para esta 
igualdade. Porque?   

             75 Porque nos deparamos que no fim do secundario, ja  comecamos com 
um desequilibrio. Neste   

             76 momento temos mais meninas que os rapazes  no ensino secundario, 
ou seja todo o   

             77 investimento, todo o trabalho feito para  empoderamento das meninas 
para compensar a sua   

             78 exclusao nos anos anteriores, nas  decadas anteriores em que as 

meninas nao iam, todo este   
             79 trabalho esta em desequilibrio  porque agora corre-se o risco de termos 

fortes riscos com os   
             80 rapazes. Alias esta e uma  forte mensagem, e um alerta que estamos a 

fazer no MED, mas que   
             81 achamos que a  metodologia, as estrategias utilizadas para tratar esta 

alerta nao tem sido   
             82 eficaz. Temos  estado constantemente a alertar o MED e os 

responsaveis pelas politicas   

             83 educativas  nesta area, para ver o que podemos fazer conjuntamente 
para colmatar este    

             84 desequilibrio. Quando lhe digo tambem que fico frustrada e porque o 
MED nao nos  concedeu   

             85 grandes espacos, nao se estabeleceu estrategias, apesar da nossa 
insistencia  para a area da   

             86 educacao. Digo estrategias no sentido da igualdade de genero. Lembro- 
me Nos insistimos a   

             87 quando se introduziu a disciplina dos Direitos Humanos que se  tivesse 

tambem uma disciplina   
             88 de genero que abordasse essa tematica e nao  conseguimos e nos 

insistimos no ambito. Nos   
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             89 fazemos parte do Comite Nacional dos  Comissarios dos Direitos 
Humanos e nos estamos la e   

             90 nos estivemos junto deste  organismo para inclusao desta disciplina, 
insistindo para a   

             91 necessidade da introducao da  tematica genero nos curricula e houve 
sempre uma resistencia.   

             92 E hoje o que torna a  frustracao menos forte, e talvez que as pessoas 

nao saibam, nao   
             93 conhecem bem o que e  isso. Hoje muitas pessoas falam, ha uma 

exigencia internacional de   
             94 introducao sobre as  questoes de genero mas ainda ha uma falta de 

nocao o que e genero e   
             95 isto nos preocupa  tambem. Porque isso tambem porque isso seja 

tambem uma quota-parte   
             96 da culpa nossa,  por nao nos termos estabelecido estrategias que mais 

e melhor informassem   

             97 a pessoas e  nos estamos a insistir nisso. As pessoas falam muito 
porque e uma exigencia,   

             98 porque  esta na voga, mas falta saber quais os beneficios falta saber o 
que se fala quando se   

             99 falta  na igualdade e equidade genero de genero...quais os beneficios. 
Nos acreditamos que    

            100 nao tivemos sucesso ao nivel da educacao nao porque as pessoas nao 
quiseram, mas por  falta   

            101 de informacoes e conhecimentos mais a fundo sobre s questoes de 

genero. Digo  isto, devido o   
            102 experiencias que tivemos tido a nivel da transversalizacao das 

questoes de  genero. Nos   
            103 fizemos duas actividades a nivel do Ministerio das Financas e 

registamos  com muita satisfacao   
            104 que as pessoas que nao sabiam nada as ou que diziam saber e nao  

sabiam, ou falavam de   
            105 genero e ou que no diagnostico inicial disseram que sabiam mas  que 

depois verificamos que   

            106 nao sabiam, e no final o que registamos, com satisfacao, foi  a forma 
como que se aderiram a   

            107 formacao e mesmo a participacao ... e os resultados da  avaliacao 
chegou-se a conclusao que   

            108 as pessoas muitas vezes nao aderem nao  priorizam, nao porque nao 
querem, mas por falta de   

            109 interesse devido ao  desconhecimento. educacao primaria e 
secundaria. So que hoje temos   

            110 dados que nos  alerta que afinal as estrategias que o pais esta adoptar 

nao estao a contribuir   
            111 para esta  igualdade. Porque? Porque nos deparamos que no fim do 

secundario, ja comecamos    
            112 com um desequilibrio. Neste momento temos mais meninas que os 

rapazes no ensino    
            113 secundario, ou seja todo o investimento, todo o trabalho feito para 

empoderamento das    
            114 meninas para compensar a sua exclusao nos anos anteriores, nas 

decadas anteriores em  que   

            115 as meninas nao iam, todo este trabalho esta em desequilibrio porque 
agora corre-se  o risco de   

            116 termos fortes riscos com os rapazes. Alias esta e uma forte 
mensagem, e um  alerta que   
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            117 estamos a fazer no MED, mas que achamos que a metodologia, as 

estrategias  utilizadas para   
            118 tratar esta alerta nao tem sido eficaz. Temos estado constantemente a  

alertar o MED e os   
            119 responsaveis pelas politicas educativas nesta area, para ver o que  

podemos fazer   
            120 conjuntamente para colmatar este desequilibrio. Quando lhe digo  

tambem que fico frustrada   

            121 e porque o MED nao nos concedeu grandes espacos, nao se  
estabeleceu estrategias, apesar   

            122 da nossa insistencia para a area da educacao. Digo  estrategias no 
sentido da igualdade de   

            123 genero. Lembro-me Nos insistimos a quando se  introduziu a disciplina 
dos Direitos Humanos   

            124 que se tivesse tambem uma disciplina de  genero que abordasse essa 
tematica e nao   

            125 conseguimos e nos insistimos no ambito. Nos  fazemos parte do 

Comite Nacional dos   
            126 Comissarios dos Direitos Humanos e nos  estamos la e nos estivemos 

junto deste organismo   
            127 para inclusao desta disciplina,  insistindo para a necessidade da 

introducao da tematica genero   
            128 nos curricula e houve  sempre uma resistencia. E hoje o que torna a 

frustracao menos forte, e   
            129 talvez que as  pessoas nao saibam, nao conhecem bem o que e isso. 

Hoje muitas pessoas   

            130 falam, ha  uma exigencia internacional de introducao sobre as 
questoes de genero mas ainda   

            131 ha  uma falta de nocao o que e genero e isto nos preocupa tambem. 
Porque isso tambem    

            132 porque isso seja tambem uma quota-parte da culpa nossa, por nao 
nos termos  estabelecido   

            133 estrategias que mais e melhor informassem a pessoas e nos estamos a  
insistir nisso. As   

            134 pessoas falam muito porque e uma exigencia, porque esta na voga, 

mas  falta saber quais os   
            135 beneficios falta saber o que se fala quando se falta na igualdade e  

equidade genero de   
            136 genero...quais os beneficios. Nos acreditamos que nao tivemos  

sucesso ao nivel da educacao   
            137 nao porque as pessoas nao quiseram, mas por falta de  informacoes e 

conhecimentos mais a   
            138 fundo sobre s questoes de genero. Digo isto,  devido o experiencias 

que tivemos tido a nivel da   

            139 transversalizacao das questoes de  genero. Nos fizemos duas 
actividades a nivel do Ministerio   

            140 das Financas e registamos  com muita satisfacao que as pessoas que 
nao sabiam nada as ou   

            141 que diziam saber e nao  sabiam, ou falavam de genero e ou que no 
diagnostico inicial disseram   

            142 que sabiam mas  que depois verificamos que nao sabiam, e no final o 
que registamos, com   

            143 satisfacao, foi  a forma como que se aderiram a formacao e mesmo a 

participacao ... e os   
            144 resultados da  avaliacao chegou-se a conclusao que as pessoas muitas 

vezes nao aderem nao    
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            145 priorizam, nao porque nao querem, mas por falta de interesse devido 
ao  desconhecimento.  6.   

            146 Mas, muitas vezes, o interesse tem a ver com a falta de  informacao, 
porque as pessoas nao   

            147 estao devidamente informadas. Sera isso? R.6. Com  certeza. Isto e 
que nos estamos a   

            148 constatar e nos esta a apontar para a adopcao de outras  estrategias, 

ou seja apostar mais nas   
            149 informacoes. Sim! Com os professores formados  sobretudo. Porque 

nao basta so ter nos   
            150 manuais, porque a crianca vai ler e pode nao  entender. O problema e 

ter pessoas que   
            151 acreditam. Isto porque ao longo dos anos a  trabalhar na questao de 

genero pude ver que a   
            152 questao de genero, ela e diferente de  qualquer outra formacao porque 

ela perpassa por uma   

            153 mudanca pessoal, mudanca de  atitudes das mentalidades. Esta 
formacao tem de ser uma   

            154 educacao formal, mas  tambem, tem de ser e estamos a apostar nisso, 
tera de ser uma   

            155 educacao transversal.  Muito bem que seja feita nas salas de aula, mas 
que a comunicacao   

            156 social passe a fazer  isso, que a comunicacao social tenha esta funcao 
divulgadora das   

            157 informacoes, mas  tambem esta faceta formadora e educadora. 

Estamos a apostar nisso e   
            158 estamos a  trabalhar num programa que e Um Minuto Mais Genero que 

vai na logica de Um    
            159 Minuto de Cidadania para que tenhamos mensagem frequente, nao e! 

Uma mensagem    
            160 constante e frequente de forma que a educacao formal e informal se 

faca de forma  articulada   
            161 de lado a lado. Assim formacoes ao nivel das comunidade como a que  

estamos a fazer ao nivel   

            162 do laco branco, que e um a rede de homens no combate a  violencia e 
na promocao da   

            163 igualdade e que esta a dar grandes frutos. Por exemplo,  Trabalhar ao 
nivel das comunidades   

            164 com os lideres comunitarios, o Laco Branco esta a  trabalhar a nivel 
das escolas das EOS e que   

            165 articula estas formacoes com as  comunidades e que articula as 
formacoes com as   

            166 comunidades. Estamos a tentar fazer  este trabalho tambem 

transversal para que quando a   
            167 pessoa saia das salas de aula e das  salas de formacao sobre as 

tematicas de genero, tenham   
            168 tambem um mundo exterior que  lhe fornece as informacoes que vao 

de encontro com o que   
            169 ela aprendeu na sala. Porque  o que deparamos e que nos fazemos 

boas formacoes, temos   
            170 bons modulos, mas quando  a pessoa sai o que tem la fora e 

completamente diferente. 7.   

            171 Julgo, que apesar dos bons  resultados nos outros sectores, no sector 
da Educacao vale a pena   

            172 continuar a insistir  porque a educacao, com a educacao a mudanca e 
ela e mais rica. Sei que   
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            173 tem insistido e  que muito ja se fez mas e preciso mais. Esta uma 

revisao curricular em curso e   
            174 eu estive  envolvida na elaboracao dos programas de Educacao para 

Cidadania e Ciencia    
            175 Integradas. Recebeu-se orientacao do ICIEG para integracao da 

tematica genero nos    
            176 programas. Foi introduzido. Tambem os programas foram analisados 

por vos e  recebemos o   

            177 parecer e isto aconteceu ao nivel de todos os programas. Os novos 
manuais  tambem ja   

            178 trazem tematicas de genero. Os programas que o ICIEG tem veiculado  
atraves da comunicacao   

            179 social sobre a violencia baseada no genero valem para muitas  
formacoes, porque tem um   

            180 publico alargado a todas as idades, todas as classes sociais.  Por 
exemplo a do Zito que bate na   

            181 mulher. R.7. Sim, sim. Com certeza. Temos esta  nocao clara e 

queremos fazer isso. O   
            182 programa de que esta falar nao e do ICIEG e da  UCRE. Da-nos 

satisfacao de igual forma porque   
            183 as outras instituicoes estao fazer  campanhas em materia de genero. 

Da-nos tranquilidade   
            184 saber que estamos caminhando  para a mesma direccao. Estamos 

tambem a apostar no   
            185 curriculo da comunicacao social  que e uma area que tambem estamos 

a apostar a nivel de   

            186 accoes pontuais. Nos fazemos  sempre publicitacao de mensagens em 
epocas e em contextos   

            187 especificos, mas o que  estamos a planejar e ter um trabalho com a 
comunicacao social que   

            188 seja continuo e que  seja constante. Como disse e disse bem, ao nivel 
da mudanca de   

            189 mentalidades nao basta  a formacao ao nivel da sala de aula, tem de 
ser algo que fique que   

            190 fique martelando,  martelar martelar, que a pessoa oica, oica, oica ate 

que mude. 8. Que   
            191 mensagem o  ICIEG pretende veicular com o programa de abordagem 

genero intersectorial?   
            192 Satisfaz- me imenso esta visao porque vai de encontro com visao 

aristotelica de justica.   
            193 Quando  se fala da equidade de genero, o que os homens muitas vezes 

pensam e que se trata   
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  75-  85: 4.4                    
             75 comeca na familia. A OMCV e antes de mais uma ONG que tem  

             76 por missao a educacao e passado 30 anos apos esse processo,  

             77 a mulher cabo-verdiana evolui e muito, ou seja, passamos  
             78 duma situacao de mulher mais preparada para a vida do lar,  

             79 a uma mulher que esta engajada em todos os espacos da  
             80 sociedade cabo-verdiana. Apesar dos ganhos, ha ainda a  

             81 necessidade se continuar a apostar na educacao, na  
             82 formacao, na independencia economica e no empreendedorismo  

             83 feminino.   So desse modo pode-se atingir o nivel de  
             84 equilibrio do genero e inserir a mulher de forma activa na  

             85 sociedade. Se tivesse que descrever a instituicao que  
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  54-  79: 4.4                    
             54 formal e a informal? Estamos a falar de valor social da  

             55 mulher em Cabo Verde, ai eu re em meios onde se conserva os  
             56 costumos pondo que o valor que a mulher tem na sociedade e  

             57 resultado daa educacao. A mulher foi educada para aceitar e  
             58 para ser submissa. Falo do passado, mas ainda existe nas  

             59 familias mais tradicionais. Nao e preciso ninguem impor a  
             60 mulher de ocupar sozinha dos afazeres domesticos que tem a  

             61 ver com a familia. Ela faz porque recebeu esta educacao em  

             62 casa. Uma educacao de tanto ver, da experiencia de todos os  
             63 dias. Acaba por achar natural. A escola devia educar para a  

             64 equidade de genero, mas nem sabe faz isto apesar de todos  
             65 os esforcos feitos neste sentido. A OMCV tem tido um papel  

             66 desde a sua fundacao nesta materia. Chamar a atencao pela  
             67 igualdade de direitos do homem e da mulher. Mas uma coisa e  

             68 dizer outra e saber educar para isso. A minha percepcao e  
             69 que ja fizemos uma jornada muito boa, mas que ainda muito  

             70 mais tem por fazer. Garanto-lhe que sem educacao nao e  

             71 possivel o sucesso das politicas, o sucesso do trabalho das  
             72 ONGs. Para ver...a OMCV diz uma coisa, faz um trabalho na  

             73 comunidade e a televisao muitas vezes faz outra. Ainda  
             74 temos uma educacao que reforca o machismo. Temos sim. Quem  

             75 educa os homens machistas? Os homens machistas produzem-se  
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             76 nas escolas, nas familias e nas comunidades. Esta e a minha  

             77 percepcao. Se tivesse que descrever a instituicao que  
             78 dirige enquanto promotora da educacao para insercao  

             79 socioeconomica e cultural da mulher, o que diria? Pode me  
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  86- 115: 4                      
             86 Educacao da mulher em Cabo Verde: Formal e Informal. Embora  

             87 seja dificil dissociar a educacao de tudo o que ja se falou  

             88 aqui, gostaria de continuar a ouvir a sua percepcao pessoal  
             89 sobre a educacao da mulher em Cabo Verde, quer em contexto  

             90 formal e informal. Sem duvida a educacao e fundamental na  
             91 construcao de valores e atitudes que norteiam as nossas  

             92 accoes, os nossos comportamentos, alias a nossa mentalidade  
             93 e modelada pela educacao que tivemos. A educacao nao apenas  

             94 escolar, mas sobretudo a recebida na familia e pelos  
             95 agentes da comunidade a diversos niveis, portanto a  

             96 educacao informal tem um peso significativo nas relacoes  

             97 humanas. Nos contextos de educacao informal os estereotipos  
             98 e os preconceitos que determinam as relacoes humanas tem  

             99 entrado um nicho privilegiado de sedimentacao e  
            100 multiplicacao. A relacao genero, o autoconceito que a  

            101 mulher tem de si, o conceito que os homens tem da mulher  
            102 resulta da educacao que  tiveram tanto em contextos formais  

            103 como informais. Se retrocedermos um pouco no tempo veremos  
            104 que ate a data da independencia a taxa de analfabetismo em  

            105 Cabo Verde era elevada, com maior incidencia nas mulheres,  

            106 a televisao nao existia, etc, a educacao que cada um tinha  
            107 era recebida na familia, na catequese, na comunidade. A  

            108 quem e confiada a educacao no espaco domestico? Sempre foi  
            109 a mulher como ja foi referido nesta conversa. Valores sobre  

            110 a relacao genero, sobre o papel da mulher na sociedade, as  
            111 suas obrigacoes e direitos, as suas atitudes e  

            112 comportamentos sao em primeira instancia veiculados na  
            113 familia. Assim a mudanca desejada tem de chegar as  

            114 familias, pois a educacao escolar tera uma germinacao mais  

            115 facilitada quando o contexto familiar for favoravel. Olha a  
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 101- 105: 4                      
            101 mas ainda e preciso nos as mulheres educar os nossos filhos  

            102 para partilha das tarefas em casa, na educacao dos filhos e  

            103 para mais igualdade de homens e mulheres quer em casa como  
            104 na rua. E a forma de reconhecimento social que falta a  

            105 mulher cabo-verdiana. O que eu penso todas ja falaram. A  
 237- 245: 4                      

            237 casa. Tem de educar todos os filhos da mesma maneira  
            238 ajudarem em casa, menina e rapaz, o marido tambem. Parece  

            239 facil, mas nao e. Nao e porque continuamos a ser educadas  
            240 para aceitar abusos. A mulher ainda nao pode dizer que  

            241 conseguiu os seus objectivos apesar dos esforcos depois da  

            242 independencia, mas (pausa) nao sei explicar. (interrompe a  
            243 pessoa que fala) Bem, vejo que a mentalidade e a educacao e  

            244 a mudanca que precisamos. Mas nao e so pobres e pessoas com  
            245 poucos estudos. A mudanca deve vir la de cima. Falam,  
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-------------------------------- 
 

--> 4                      
 

 172- 175: 4                      
            172 etc. Em contra partida foi educada par ser mae, esposa,  

            173 submissa e resignada com a sua situacao. Estes factores tem  
            174 implicacoes no quotidiano e temos uma situacao bastante  

            175 ecletica da mulher cabo-verdiana: desde a grande executiva  

 340- 343: 4                      
            340 muita pobreza. A maternidade precoce e a paternidade  

            341 irresponsavel continuam impedindo a mulher cabo-verdiana de  
            342 usufruir de todos os direitos sociais. A educacao atraves  

            343 de todos os meios possiveis devera ser mais sistematica.  
 422- 477: 4                      

            422 mulher. Sujeito A (Morabi). Eu penso que a base de situacao  
            423 da mulher, quer de sucesso como de insucesso tem a ver com  

            424 a educacao, seja qual for. Hoje podemos ver quais as mais  

            425 bem sucedidas sao aquelas que tem estudos, tem formacao ou  
            426 qualquer modo de vida. As analfabetas e sem um modo de vida  

            427 nao tem alternativa e ficam submissas aos caprichos dos  
            428 pais de filhos e sao vitimas de todo o tipo de violencia e  

            429 vivem numa situacao de muita miseria. Penso que o maior  
            430 investimento na promocao da mulher e a sua educacao em  

            431 casa, pela igreja, associacoes e escola. Todos os meios sao  
            432 possiveis para formar uma mulher que conhece as suas  

            433 capacidades, acredita e na sua propria pessoa e consegue  

            434 conquistar a sua autonomia. Sujeito (B) (medica). Nao  
            435 podemos dissociar estes dois ambitos de educacao. As  

            436 mudancas positivas ocorrem com mais celeridade e sucesso se  
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            437 estes dois ambitos funcionarem em sintonia. De pouco vale  
            438 as licoes, os conceitos e as aprendizagens ocorridas nos  

            439 bancos da escola, quando as licoes da familia e da  
            440 comunidade se divergem. Por exemplo, se a escola ensina  

            441 determinados valores como a equidade nas relacoes de  
            442 genero, a necessidade de usar preservativos nas relacoes  

            443 sexuais, utilizar mecanismos de controlo da natalidade etc.  

            444 O contexto familiar e de convivencia, por sua vez, veicular  
            445 a submissao da mulher em relacao ao homem, a proibicao de  

            446 mecanismos quimicos e cirurgicos de controlo da natalidade,  
            447 por exemplo, as mudancas sao mais lentas e muitas vezes  

            448 subversivas. Sujeito (C) (jurista). A meu ver a educacao  
            449 informal sobrepoe a educacao formal, pois educacao e  

            450 instrucao sao duas coisas diferentes. Alias os grandes  
            451 obstaculos que ainda a mulher atravessa tem a ver com as  

            452 suas crencas, valores e mitos partilhados no seu meio  

            453 social. A educacao informal enforma de tal ponto as  
            454 mentalidades ao ponto de bloquear a aplicacao das leis, da  

            455 justica e do proprio conhecimento cientifico. Desta forma,  
            456 qualquer programa de educacao devera ter como fonte a  

            457 cultura e a realidade social dos sujeitos de forma a ter  
            458 sucesso. Mudar as mentalidades da mulher, a sua relacao com  

            459 a sociedade em geral tem articular as vertentes formal e  
            460 informal da educacao, agregando todas as instituicoes a  

            461 quem compete a missao educar: familia, escola, igreja,  

            462 comunicacao social, etc. Sujeito (D) (professora) O que  
            463 fazemos na escola ganha maior ou menor significado se a  

            464 familia e o meio em que a crianca esta inserido ganha  
            465 continuidade. Muitas vezes a escola e criticada pela  

            466 familia por subversao de valores quando inova e transmite  
            467 novos valores em relacao a afirmacao e valorizacao da  

            468 mulher. Outras vezes e criticada por ser muito conservadora  
            469 por jovens que acompanham as telenovelas e outros programas  

            470 televisivos. Este choque entre a educacao formal e informal  

            471 pode ser uma oportunidade a ser aproveitada na melhoria das  
            472 estrategias de insercao social da mulher, pois educa-se  

            473 para viver na sociedade do sujeito, dai que os contextos  
            474 formais e informais da educacao devem articular-se, sob  

            475 pena de frustracoes e ou marginalizacoes. Sujeito (E)  
            476 (lider religioso). A situacao da mulher hoje e fruto da  

            477 educacao formal e informal. Temos hoje uma mulher que ja  
 487- 509: 4                      

            487 educacao formal e informal sao igualmente importantes na  

            488 insercao da mulher na sociedade de forma digna e com mais  
            489 justica. A religiao tem forte influencia na educacao da  

            490 mulher e do homem. A religiao, contrariamente, ao que se  
            491 diz educa pela equidade e pelo respeito da mulher nas suas  

            492 relacoes sociais. A escola deve aproveitar dos valores da  
            493 religiao e nao ignorar ou criticar. Sujeito (F) (Comissao  

            494 dos direitos humanos). Grande parte dos direitos humanos  
            495 que tem como base a relacao genero e violada devido ao  

            496 factor educacao. A educacao informal, a proveniente do meio  

            497 da vivencia do sujeito, construido a custa dos valores  
            498 culturais tradicionais choca com a educacao formal quando  

            499 esta nao tem em conta a outra. A articulacao, os  
            500 ajustamentos necessarios sao importantes para que as  

            501 mudancas possam ser as desejaveis. A insercao da mulher  
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            502 cabo-verdiana de uma forma mais justa deve ser feita com  

            503 recurso a estrategias que tem como vectores os contextos  
            504 formais e informais. Temos educacao escolar para todos,  

            505 independentemente do sexo do individuo, temos igualdade de  
            506 direitos entre os homens e as mulheres, mas ainda nao  

            507 podemos falar de plena igualdade no acesso aos direitos e  
            508 privilegios sociais. Aqui nota-se o peso da educacao  

            509 informal de forma negativa, porque nao aproveita-la de  

 515- 530: 4                      
            515 assiste a auto-exclusao da propria mulher, por um lado, mas  

            516 por outro os homens continuam alimentando o direito a maior  
            517 e melhores espacos. Trata-se de uma realidade fruto da  

            518 educacao, mas mais informal do que formal. Significa que  
            519 apenas a educacao formal nao e suficiente para provocar  

            520 mudancas positivas e atingir as metas desejadas no estatuto  
            521 da mulher. Sujeito H (Mulher empresaria) 

            522 A educacao informal, sobretudo a familiar, explica a  

            523 situacao actual da mulher cabo-verdiana. A educacao formal,  
            524 a escolar, e importante porque da as ferramentas  

            525 necessarias para compreender melhor a realidade e nela  
            526 poder intervir para mudar. Atraves da educacao formal a  

            527 mulher esta obtendo conhecimento, tecnica e titulos  
            528 necessarios para conquistar um melhor lugar na sociedade e  

            529 ter um estatuto que lhe permite competir em igualdade de  
            530 condicoes. A cultura machista impera nas mentes, tanto das  

 535- 550: 4                      

            535 (Mulher OMCV) O que eu acho e que ambos sao importantes  
            536 para que mulher conquiste um espaco digno na sociedade. Nem  

            537 tudo se aprende na escola ou em contextos formais. A escola  
            538 de vida quotidiana ensina a vencer, a resolver problemas e  

            539 a agir de acordo com os principios do grupo. As vezes damos  
            540 mais importancia ao que aprendemos nos contextos informais,  

            541 por exemplo as telenovelas, as modas... A escola deve  
            542 considerar que existem varais formas de aprender e adequar  

            543 o que se ensina com que aprende nos contextos informais.  

            544 Topico 2 - Os papeis da MORABI e da OMCV na educacao da  
            545 mulher rural: Sub-topico 2.1.Opiniao sobre programas das  

            546 duas ONG,s cabo-verdianas: MORABI e OMCV. Sujeito A  
            547 (Morabi). Pouco sei dos programas da OMCV mas sei que a  

            548 MORABI tem ajudado as mulheres, sobretudo as chefes de  
            549 familia e as desempregadas a ter uma vida mais autonoma,  

            550 mais decente e mais feliz. Gracas a MORABI muitas mulheres  
 728- 733: 4                      

            728 consciencia do delito. Uma situacao identificada e cujas  

            729 solucoes passam fundamentalmente para programas de educacao  
            730 que integram a perspectiva genero. Em Cabo Verde, o Governo  

            731 condena, veementemente, todo o tipo de violencia com base  
            732 no genero e esta empenhado no combate a violencia contra as  

            733 mulheres que se manifesta principalmente no seio dos lares.  
 751- 757: 4                      

            751 sensibilizar as familias neste dominio. Associado ao micro- 
            752 credito, a formacao profissional  e Empreendedorismo as  

            753 duas ONG,s desenvolvem programas educativos que visam  

            754 educar para a nao submissao a violencia. Sujeito D  
            755 (professora). Sem duvida, reconhece-se que a educacao e um  

            756 dos meios mais eficazes para melhorar o status da mulher e  
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            757 para permitir-lhes criar um caminho rumo a autonomia  
 786- 791: 4                      

            786 profissional. Acho importante os programas da educacao  
            787 genero que as duas ONG,s fazem no meio rural, pois e uma  

            788 forma de combater quer o feminismo como o machismo, ambos  
            789 perigosos para o desenvolvimento. Mas e preciso investir  

            790 mais na vertente humana, nos principios, valores morais que  

            791 e importante para uma sociedade de paz e progresso. Sujeito  
 792- 811: 4                      

            792 F (direitos humanos). Nos estamos comprometidos a fazer de  
            793 Cabo Verde um lugar onde os homens e as mulheres gozem de  

            794 efectiva igualdade, com base no nivel de crescimento e  
            795 desenvolvimento alcancados. Consideramos, de extrema  

            796 importancia a adesao das ONG,s , particularmente a MORABI e  
            797 a OMCV, nos programas nacionais de luta contar a pobreza,  

            798 combate a violencia baseada no genero, educacao para  

            799 equidade de genero, saude sexual e reprodutiva. Julgo que  
            800 todos os programas das duas ONG,s sao de foro educativo,  

            801 alias e a razao de ser das ONG,s: Educar para Mudar o  
            802 status quo existente. O que temos de pensar e nas  

            803 estrategias e nas sinergias necessarias controlando os  
            804 riscos perverso que o modo como se implementar os programas  

            805 pode acarretar. Sujeito G (rede parlamentar). Creio que  
            806 todos os programas aqui referidos e levados a cabo pela  

            807 MORABI e a OMCV tem uma vertente educativa e o impacto e  

            808 actual situacao da mulher cabo-verdiana em todos os  
            809 dominios. A accao tem sido conjunta, tendo sido os  

            810 sucessivos governos apos a independencia os grandes  
            811 dinamizadores. Sujeito H (empresaria). Tivemos oportunidade  
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  68-  74: 4                      
             68 termos de grau de exigencia onde devo ir, A minha mae diz  

             69 que nao posso fazer isto, nao posso fazer aquilo porque sou  
             70 mulher e o meu irmao pode tudo. A minha mae deixa-me sempre  

             71 dentro de casa com muitas restricoes de saida, enquanto  

             72 vejo que os meus irmaos sao livres. So dizem eu ja sai. Eu  
             73 tenho de pedir permissao e raras vezes e aceite. R4  

             74 (menina): Interrompe a colega: Pois e, e preciso entender  
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4.2.2 Grupo B 

 
 

Retrieval of particular codes in IPUB.001 
-------------------------------- 

 
--> 5.1                    

 

 136- 138: 5.1                    
            136 programas que vem desenvolvendo e dos estudos realizados? R.2.1. 

Isto  nao e a nossa   
            137 missao... A nossa missao nao e fazer politicas publicas. O meu 

atrevimento me tem  levado a   
            138 fazer alguns artigos. 2.2 Que motivacao e em que ambito tem escrito 

esses artigos?   R.2.2.    
 198- 200: 5.1                    

            198 tem conseguido implementar com sucesso muitas das suas accoes e 

cumprido   
            199 satisfatoriamente a  missao para qual foi criada. Por exemplo, foi esta 

capacidade que   
            200 viabilizou a Implementacao do PNIEG  (Plano Nacional de Igualdade e 

Equidade de Genero)   
 213- 217: 5.1                    

            213 Ministerio da Saude, Justioca e Educacao.  Sem esses fundos 
internacionais seria  impossivel   

            214 para o ICIEG cumprir a missao para qual ela foi criada, pois o 

orcamento do Estado mal da    
            215 para resolver os problemas de funcionamento. Fundos e programas 

das Nacoes Unidas e   
            216 Mundial, sao  as fontes de financiamento internacionais, parceiros que 

permitiram ao ICIEg   
            217 fazer o que tem feito ate  agora. Assim, para uma politica de 

sustentabilidade, o grande   
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 136- 155: 5.10                   

            136 programas que vem desenvolvendo e dos estudos realizados? R.2.1. 
Isto  nao e a nossa   

            137 missao... A nossa missao nao e fazer politicas publicas. O meu 
atrevimento me tem  levado a   

            138 fazer alguns artigos. 2.2 Que motivacao e em que ambito tem escrito 
esses artigos?   R.2.2.    

            139 Faco porque estou aqui, e o meu trabalho, tenho acesso as fontes, 
estou dentro da   

            140 problematica e lido  muito com os avancos e os retrocessos do ICIEG. 

(Pausa para pensar) A   
            141 propria lei da VGB tem uma  conceptualizacao e isto e producao do 

conhecimento e isto e feito   
            142 pelo ICIEG... sim e producao do  conhecimento, assim como os 

relatorios sao. O relatorio da   
            143 CEDAW tem tido muita observacao. Temos  um observatorio de genero 

que vai ser lancado   
            144 daqui em breve...que tem indicadores fundamentais e  isto tambem e 

producao de   

            145 conhecimento. O cuidado que se tem na elaboracao dos planos, o 
cuidado  que nos temos de   

            146 por os indicadores, as fundamentacoes.Tudo isso e producao do 
conhecimento.Outra  coisa   

            147 que temos feito que e muito bom e a nossa alianca com o INE 
(Instituto Nacional de Estistica).   

            148 Por  exemplo, em 2004 nos comecamos as campanhas sobre a 
questao de violencia e em 2005   

            149 conseguimos  que o INE incluisse a questao de violencia baseada no 

genero nos seus   
            150 inqueritos. Vamos ter no mes  proximo, mes de Junho, um estudo 

sobre uma coisa que esta   
            151 muito em voga.  O nosso objectivo era  criar o CIGEF, agora ja esta 

criado, agora e da   
            152 Universidade de Cabo Verde, ja apoiamos na elaboracao  do plano 

estrategico deles, nao sei se   
            153 conheces, tudo isso. Mas agora o CIGEF vai caminhando com os  seus 

proprios pes e ja   

            154 comecou com algumas coisas. Tusdo isto e producao do conhecimento.  
Mas nos,  por   

            155 exemplo aquilo do ... nos chamamos o CIGEF para trabalhar conosco, 
orcamentacao de genero   
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 250- 282: 5.11                   

            250 de nome de ICF para ICIEG. Enquanto promotora de equidade de  

genero, do empoderamento   
            251 socioeconomico e cultural, da mulher, como caracteriza o  ICIEG desde 

o seu percurso? 9.O   
            252 ICIEG ainda como condicao feminina fez muito  trabalho no sentido de 

igualdade e equidade   
            253 de genero, apesar de ter continuado a  carregar o nome de ICF. O 

ICIEG ja faz parte da minha   
            254 vida, foi o meu primeiro  trabalho desde 2002, que carrego como uma 

causa pessoal e muitas   

            255 vezes e dificil  separar a tecnica da pessoa, sao abracos, choros. Tudo 
isto passa quanto temos   

            256 ganhos  ou frustracoes. Este trabalho passa muito para questoes de 
mentalidade e nos aqui    

            257 trabalhamos e estamos sempre atentas aos avancos. Estamos sempre 
a acompanhar e a    

            258 comparar com o que se passa la fora para sabermos como e que nos 
nos norteamos  como e   

            259 que norteamos as nossas accoes. Eu digo isto porque o ICIEG, ao nivel 

de  promocao e   
            260 igualdade, tem feito um trabalho valioso, um grande trabalho (pausa 

muito  grande e risos).   
            261 11. Alguma vez sentiram perante um deserto no vosso trabalho e  

objectivos? R. 11. Confesso   
            262 que quando chegamos ca, o ICIEG nao tinha quadros  superiores. Era 

a Senhora Madalena   
            263 Tavares que estava a frente. Uma senhora que eu  tenho um grande 

apreco porque aprendi   

            264 muito com ela, uma senhora muito inteligente  com uma forca e muita 
garra. Tinhamos um   

            265 orcamento de cinco mil contos do  Orcamento Geral do Estado. Ela nao 
tinha tecnicos,   

            266 conseguiu dois tecnicos (eu e a  Claudia), conseguiu o financiamento 
de dois projectos nas   

            267 Nacoes Unidas, mas e pena  que a saude nao lhe deixou chegar aos 
objectivos. Ficamos no   

            268 ICIEG, eu e a Claudia e  nos deparamos perante um susto, pois 

chegamos em Agosto de 2002 a   
            269 Dona Madalena  sentiu mal no fim do ano e nos, eu e Claudia, 

dissemos e agora? O que   
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            270 fazemos? O que  eu faco? Nos eramos duas tecnicas recem-formadas e 
tratava-se de uma area   

            271 com  poucas pessoas dispostas a querer assumir. Foi assim, sentimos 
num deserto e valeu-nos    

            272 a forca e crenca nos propositos. O ICIEG, com o orcamento e com a 
proposta que se  oferecia   

            273 na epoca para a Presidente ne! Portanto, foi para nos um momento 

decisivo e e  por isso que   
            274 eu digo que nao consigo me afastar do ICIEG, porque eu tinha poucas  

informacoes sobre   
            275 questoes de genero e tive de aprender muito, muito. Eu e a Claudia  

fomos obrigadas a   
            276 estudar, tinhamos a Plataforma de Beijing o CEDAW que  recomendava 

a elaboracao de uma   
            277 Plano e Accao. Eu a Claudia nao sabiamos o que era  um Plano de 

Accao, o que queriam, assim   

            278 eu e ela liamos, liamos, liamos...Credo, nem  tinhamos internet na 
altura. Em 2002 nos nao   

            279 tinhamos acesso a internet. Foi uma  procura de informacao muito 
grande. Chegou em 2003 e   

            280 tivemos um santo que caiu e  nos apoiou muito que foi a Maritza 
Rosabal. Ela chegou atraves   

            281 do OMD e foi  contratada pelo PNUD e foi a partir dai que comecamos 
a nortear. O ICIEG ja   

            282 tinha um  plano mas nao tinha estrategias, nao estava bem 

orcamentado, nao tinha as   
 285- 295: 5.11                   

            285 Segundo Plano de Igualdade de Genero foi elaborado com a 
consultoria da  Maritza Rosabal   

            286 que nos veio alargar a visao e nos deu a possibilidade de remodelar e  
transformar o ICIEG   

            287 nesta instituicao que e hoje. Quando eu entrei no ICIEG, nao tinha  
sede propria, nao tinha   

            288 tecnicos nenhuns e so tinha presidente e os seus servicos  

administrativos. A partir dai foi uma   
            289 luta enorme para ter sede propria, ganhar a  visibilidade e ai a diccao 

do plano estrategico que   
            290 foi feito muito participativo.  Quinzenalmente recolhiamos todos os 

sectores para recolher os   
            291 subsidios com as ONGs  e outros sectores Tivemos de ganhar 

credibilidade interna porque o   
            292 ICIF investia  mais...nao usufruia tanto...lembro-me que o ICF tinha 

um a biblioteca enorme,   

            293 uma  biblioteca riquissima, valiosa em livros que servia nao so ao 
pessoal do ICF, mas a  outras   

            294 entidades e quem usufruiu o maximo foi o pessoal das Nacoes Unidas. 
Hoje  temos uma   

            295 grande afluencia das Escolas, dos alunos que vem ca investigar e hoje 
dado a  afluencia e por   

 313- 325: 5.11                   
            313 quadro de pessoal, dos recursos do estado continuamos ainda com  

problemas de tecnicos do   

            314 quadro do pessoal. Nos recorremos a projectos, temos tidos  bons 
projectos financiados,   

            315 passamos ara uma epoca de 2005 a 2011, boa epoca, com  bons 
projectos financiados alias   
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            316 estamos a viver hoje fruto das boas accoes das boas  estrategias que 

foram implementadas e   
            317 que nos estao a permitir fazer o trabalho bem ou  mal, quando digo 

mal quer dizer porque a   
            318 nivel de transversalizacao ainda nao estamos  a bater bem nesta tecla 

mas a satisfacao que nos   
            319 temos por exemplo e que quando temos  uma lei que condena o crime 

da violencia baseada   

            320 no genero e uma lei que muda todo o  codigo legal e uma realidade 
que maior ganho nos   

            321 proporcionou porque chegamos a  conclusao que fizemos no ICIEG e 
que foi devidamente   

            322 planificado surtiu efeito. Ou  seja, a planificacao e um dos motores dos 
sucessos do ICIEG.   

            323 Desde que tivemos um  plano que nos norteou as nossas accoes nos 
conseguimos tracar os   

            324 nossos caminhos  alocar as nossas parcerias conseguimos chegar a um 

bom porto. 13. No   
            325 campo da VGB  em concordo que tenham tido um grande ganho pois 

os vossos programas tem    
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 103- 114: 5.12                   

            103 EDUCACAO PARA CIDADANIA PROMOVIDOS PELO ICIEG  1. 

Conquistas e  desafios do ICIEG   
            104 1.1A.Pode falar dos ganhos que considera que o ICIEG, fruto do seu 

percurso, tem  consguido?     
            105 R.1.1.A.Muita coisa ja se fez. Infelizmente ainda nao estamos 

satisfeitos. Hoje podemos  falar   
            106 de ganhos, e podemos falar de poderosas barreiras tornando os 

ganhos mais lentos. Pode-se   
            107 dizer  que um dos ganhos tem a ver com ao up grade de mulher em 

termos de capacidades. Os   

            108 indicadores  relativos a educacao sao os grandes responsaveis por este 
valor. Com efeito, em   

            109 todos os niveis de  ensino (basico, secundario e superior) verifica.se 
que as taxas liquidas de   

            110 escolarizacao das raparigas  sao superiores aos dos homens, bem 
como as taxas aprovacao   

            111 saoo superiores.Em contrapartida, a  taxa de abandono escolar e 
superior nos homens do que   

            112 nas mulheres. Ha uma coisa interessante  assim como ha sal e 

pimenta nas discussoes, o   
            113 Ministerio de Educacao e fundamental nas mudancas  que o ICIEG tem 

como desafio. Ha-de   
            114 acontecer mudancas na educacao para permitir que os politicos  

logrem em exitos. Esta   
 

--> 5.12.1                 
 

 115- 134: 5.12.1                 

            115 questao da familia, certamente ja leste, a gravidez precoce, a questao 
da  violencia genero, a   

            116 questao do lacoo branco estamos ... intervindo estamos criando 
espacos chamando  os   

            117 difrentes sectores publico e privados para o dialogo. O ICIEG tem 
funcionado como um espaco   

            118 de  mobilizacao de conhecimento, mobilizacao de recursos, 
mobilizacao de fundos ... muito   

            119 importante, esta  de mobilizacao de fundos. Mas sabe, estamos a 

trabalhar com coisas que   
            120 perpassam pela etica social  e,assim, e uma cosinha de cada vez. E, 

assim, quando parece que   
            121 avancamos, depois quase que temos  um retrocesso. Por exemplo, a 

lei da VGB passou ... e   
            122 uma coisa que conseguimos fazer passar, por  causa de uma 

conjuntura politica favoravel. A   
            123 gente conseguiu fazer passar a lei. Ninguem se atreveu a  ficar contra 

a lei. Mas... hoje ja nao   

            124 se fala muito, nao sei se vistes? Mas, para nos conseguirmos, um  ano 
depois publicar a lei, e ja   
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            125 nao se tenha uma opiniao tao negativa sobre lei, foi preciso muitissimo  
trabalho. Tivemos de   

            126 fazer: Formacao de policia, 250 policias formados no ambito do 
projecto; Formacao  com o   

            127 Ministerio de Saude; Formacao de advogados e juristas.Foi um intenso 
processo de formacao,   

            128 de  capacitacao e de discussao.  As nossas formacoes, as que 

promovemos e orientamos, sao   
            129 baseadas no  construtivismo e tem sido muito importante esta 

metodologia. Partimos de casos   
            130 e de coisas reais.  Juntamos as nossas mensagens as representacoes 

das pessoas e acho que   
            131 isto tem sido muito  interessante, sobretudo, do ponto de vista 

pessoal. As pessoas, quando   
            132 passam para a formacao, mas  nem que literalmente nao tenham 

apreendido tudo, nota-se   

            133 alguma mudanca, pois comecam a  questionar certas praticas 
existentes nas relacoes e nas   

            134 instituicoes. E se depois a gente lhes encontrar  de novo, ve-se que 
tem uma postura diferente.   

 158- 170: 5.12.1                 
            158 melhor sucedida? R.2.3. Um  programa no qual participei no seu 

lancamento e o qual acho que   
            159 foi muito bem sucedido foi a VGB. A  rede institucional de luta contra a 

VGB. Acho que foi um   

            160 programa muito mobilizador e acho que isso foi  um grande ganho 
mas e como te digo a VGB e   

            161 nucleador do resto. VGB sao relacoes de poder e quando  se discute o 
que e genero, acho que   

            162 VGB e um produto de todo o resto, de toda esta experiencia.  Mas  um 
outro programa que me   

            163 esta dando grande prazer trabalhar mas que, igulamente, me esta 
dando um  grande trabalho,   

            164 mas uma canseira imenso porque e muito muito dificl e 

transversalizacao de  abordagem de   
            165 genero que nos estamos trabalhando agora. A dificuldade poe-se nos 

seguintes termos:    
            166 porque as instituicoes pensam, por exemplo, porque ja publicaram os 

dados estatiscos sobre a    
            167 sexualidade por sexo, julgam que o trabalho ja esta feito e que isto ja 

e abordagem de genero.    
            168 Para mim  e daquelas coisas que me esta dando muita canseira e que 

os sectores nao querem   

            169 entender que nao  tem uma abordagem de genero. O governo se 
apropria da palavra, do   

            170 conceito, do palavreado, mas nao  tem consciencia e nao trabalham 
nesta perspectiva ...  E   

 201- 213: 5.12.1                 
            201 2005- 2011, implementacao que se beneficiou de  fundos e donativos 

e fundos internacionais.    
            202 O projecto de implementacao da lei especial sobre VGB  o  ICIEG foi a 

grande vencedora do   

            203 concurso ao Fundo Fiduciario da ONU.De realcar que foi um concurso  
muito disputado e   

            204 fomos seleccionados para integrar a lista das 32 finalistas num cenario 
de 2.2012  propostas,   



Anexo 4 

 

 

1093 

            205 num juri constituido por 146 peritos independentes. O significado 

desta pre-seleccao e muito    
            206 importante para o ICIEG e para o pais, na medida em que abre 

possibilidade de podermos   
            207 contar com  fundos necessarios para garntir a cobertura nacional dos 

servicos de apoio as   
            208 vitimas da VGB, durante  um periodo de 3 anos. Com os fundos o 

ICIEG realiza o seu projecto   

            209 de instalacao  e funcionamento dos  Centros de Apoio as vitimas da 
VGB, assim como as   

            210 accoes de capacitacao,como te falei a pouco, dos  recursos humanos 
das diferentes   

            211 instituicoes que de uma forma de outra tem a responsabililidade e  
interagem no ambitop da   

            212 proteccao e prevencao da VGB. Assim temos realizado accoes de 
capacitacao  com tecnicos do   

            213 Ministerio da Saude, Justioca e Educacao.  Sem esses fundos 

internacionais seria  impossivel   
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 325- 341: 5.12                   

            325 campo da VGB  em concordo que tenham tido um grande ganho pois 
os vossos programas tem    

            326 contribuido para a desnaturalizar a Violencia baseada no genero, 
sobretudo de homem  para a   

            327 mulher. R.13. Com certeza, com certeza. Quando eu digo que ha mais  
conscientizacao ha dez   

            328 anos atras dizia-se que entre homem e mudger ka ta metedo  

codjeres. Era uma frase que   
            329 fartavamos de ouvir nas accoes de sensibilizacao. Nao sei  quantos 

relatos que recebiamos que   
            330 nas accoes de formacao que faziamos os maridos  chegavam e 

puxavam as mulheres das salas   
            331 de formacao. Mas isto era uma coisa  corriqueira! Nao era uma caso, 

era frequente. Ainda   
            332 persiste a mentalidade que se for o  homem bater na mulher aceita-se 

melhor se for por   

            333 exemplo ao contrario. Aconteceu- me um episodio no banco em que vi 
uma moca  me   

            334 aproximei dela e disse-lhe olha eu  sou do ICIEG, o meu numero de 
movel  tal, o fixo e tal a   

            335 morada, para qualquer  acontecimento de maior contacta-me. A outra 
que estava do lado dela   

            336 disse-lhe olha  bem! E o ICIEG que esta ca! O ICIEG! Bem eu disse-
lhes nao associem o ICIEG   

            337 com  punicao pelo amor de Deus! Mas isto ja e um sinal que as 

pessoas sabem, conhecem o    
            338 que ICIEG esta a fazer nesta materia. Ha uma nocao do que se trata e 

ja e um animo  grande. A   
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            339 mensagem esta a passar.  Entretanto, ja estamos a passar a ideia de 
que o  ICIEG, o VGB nao   

            340 deverao estar associados a ideia de punicao. Nos criamos la lei, e ela  
e uma lei de promocao   

            341 de igualdade de genero e de uma mensagem. Ela preve a punicao  
porque ha casos em que   
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 214- 215: 5.13                   

            214 para o ICIEG cumprir a missao para qual ela foi criada, pois o 

orcamento do Estado mal da    
            215 para resolver os problemas de funcionamento. Fundos e programas 

das Nacoes Unidas e   
 232- 235: 5.13                   

            232 Educacao nao tem revelado muita abertura que preconizamos e sabe-
se que  a educacao e   

            233 incontornavel na mudanca de mentalidades e producao de valores, 
atitudes e    

            234 comportamentos virados para uma a abordagem genero baseada na 

igualdade e na equidade.   
            235 Contudo,  existem algumas abiordagens sensiveis, nomeadamente a 

intriducao do modulo   
 295- 297: 5.13                   

            295 julgamos que existem fraquezas que precisam de estrategias  
sustentaveis que as reduzam.   

            296 Sao varias...nos aqui somos uns gatos pingados mas que miam muito  
(risos) e nao podemos   

            297 alcancar os nossos objectivos fora de um quadro de parcerias... Um 

exemplo  disso e a   
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  62-  64: 5.13                   

             62 certeza. So a escola nao  chega. Temos procurado isso, fomos para o 
Ministerio da Educacao,   

             63 confesso que nao  tivemos muito sucesso. Foi frustrante e foi triste. 
Digo assim, porque hoje   

             64 quando falo  de genero nao consigo falar sem emocao. Nao consigo 
separar a Talina da   

  73-  80: 5.13                   

             73 nivel da educacao primaria e secundaria. So que hoje temos dados  
que nos alerta que afinal as   

             74 estrategias que o pais esta adoptar nao estao a contribuir  para esta 
igualdade. Porque?   

             75 Porque nos deparamos que no fim do secundario, ja  comecamos com 
um desequilibrio. Neste   

             76 momento temos mais meninas que os rapazes  no ensino secundario, 
ou seja todo o   

             77 investimento, todo o trabalho feito para  empoderamento das meninas 

para compensar a sua   
             78 exclusao nos anos anteriores, nas  decadas anteriores em que as 

meninas nao iam, todo este   
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             79 trabalho esta em desequilibrio  porque agora corre-se o risco de termos 
fortes riscos com os   

             80 rapazes. Alias esta e uma  forte mensagem, e um alerta que estamos a 
fazer no MED, mas que   

  84-  89: 5.13                   
             84 desequilibrio. Quando lhe digo tambem que fico frustrada e porque o 

MED nao nos  concedeu   

             85 grandes espacos, nao se estabeleceu estrategias, apesar da nossa 
insistencia  para a area da   

             86 educacao. Digo estrategias no sentido da igualdade de genero. Lembro- 
me Nos insistimos a   

             87 quando se introduziu a disciplina dos Direitos Humanos que se  tivesse 
tambem uma disciplina   

             88 de genero que abordasse essa tematica e nao  conseguimos e nos 
insistimos no ambito. Nos   

             89 fazemos parte do Comite Nacional dos  Comissarios dos Direitos 

Humanos e nos estamos la e   
  90- 109: 5.13                   

             90 nos estivemos junto deste  organismo para inclusao desta disciplina, 
insistindo para a   

             91 necessidade da introducao da  tematica genero nos curricula e houve 
sempre uma resistencia.   

             92 E hoje o que torna a  frustracao menos forte, e talvez que as pessoas 
nao saibam, nao   

             93 conhecem bem o que e  isso. Hoje muitas pessoas falam, ha uma 

exigencia internacional de   
             94 introducao sobre as  questoes de genero mas ainda ha uma falta de 

nocao o que e genero e   
             95 isto nos preocupa  tambem. Porque isso tambem porque isso seja 

tambem uma quota-parte   
             96 da culpa nossa,  por nao nos termos estabelecido estrategias que mais 

e melhor informassem   
             97 a pessoas e  nos estamos a insistir nisso. As pessoas falam muito 

porque e uma exigencia,   

             98 porque  esta na voga, mas falta saber quais os beneficios falta saber o 
que se fala quando se   

             99 falta  na igualdade e equidade genero de genero...quais os beneficios. 
Nos acreditamos que    

            100 nao tivemos sucesso ao nivel da educacao nao porque as pessoas nao 
quiseram, mas por  falta   

            101 de informacoes e conhecimentos mais a fundo sobre s questoes de 
genero. Digo  isto, devido o   

            102 experiencias que tivemos tido a nivel da transversalizacao das 

questoes de  genero. Nos   
            103 fizemos duas actividades a nivel do Ministerio das Financas e 

registamos  com muita satisfacao   
            104 que as pessoas que nao sabiam nada as ou que diziam saber e nao  

sabiam, ou falavam de   
            105 genero e ou que no diagnostico inicial disseram que sabiam mas  que 

depois verificamos que   
            106 nao sabiam, e no final o que registamos, com satisfacao, foi  a forma 

como que se aderiram a   

            107 formacao e mesmo a participacao ... e os resultados da  avaliacao 
chegou-se a conclusao que   

            108 as pessoas muitas vezes nao aderem nao  priorizam, nao porque nao 
querem, mas por falta de   
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            109 interesse devido ao  desconhecimento. educacao primaria e 

secundaria. So que hoje temos   
 127- 137: 5.13                   

            127 para inclusao desta disciplina,  insistindo para a necessidade da 
introducao da tematica genero   

            128 nos curricula e houve  sempre uma resistencia. E hoje o que torna a 
frustracao menos forte, e   

            129 talvez que as  pessoas nao saibam, nao conhecem bem o que e isso. 

Hoje muitas pessoas   
            130 falam, ha  uma exigencia internacional de introducao sobre as 

questoes de genero mas ainda   
            131 ha  uma falta de nocao o que e genero e isto nos preocupa tambem. 

Porque isso tambem    
            132 porque isso seja tambem uma quota-parte da culpa nossa, por nao 

nos termos  estabelecido   
            133 estrategias que mais e melhor informassem a pessoas e nos estamos a  

insistir nisso. As   

            134 pessoas falam muito porque e uma exigencia, porque esta na voga, 
mas  falta saber quais os   

            135 beneficios falta saber o que se fala quando se falta na igualdade e  
equidade genero de   

            136 genero...quais os beneficios. Nos acreditamos que nao tivemos  
sucesso ao nivel da educacao   

            137 nao porque as pessoas nao quiseram, mas por falta de  informacoes e 
conhecimentos mais a   

 457- 461: 5.13                   

            457 porque nao tem um staf suficiente  no terreno para implementar optou 
por essa metodologia.   

            458 E tambem que permite ao  mesmo tempo trabalhar a questao da 
transversalizacao. Eu   

            459 costumo dizer que o facto do  ICIEG noa ter delegacoes nos impede 
muitas vezes de ter alguns   

            460 ganhos mas por lado  permite-nos trabalhar a transversalizacao. Ao 
trabalhar em rede e em   

            461 estabelecer pontos  focais nos todos ganhamos a responsabilidade 

para a questao da   
 464- 465: 5.13                   

            464 implementar no  terreno accoes que visa a igualdade. Pelo facto de 
nos nao termos delegacoes   

            465 nos  concelhos  nos permitiu tambem em grande parte transversalizar 
a abordagem de    
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 218- 227: 5.14                   

            218 desafio e contemplacao da abordagem  genero nos orcamentos de 
cada sector, nao no sentido   

            219 de injectar mais recursos, embora mais recurso  seja sempre bom. 
BLOCO III : ARTICULACAO   

            220 POLITICAS PUBLICAS E PRIVADAS 1.O ICIEG no  ambito da sua 
missao, como tem referido no   

            221 decurso da nossa conversa, tem estabelecido paracerias  com 
instituicoes publicas e privadas.   

            222 Que avaliacao faz dessas parcerias? R.1 Bom, e como te digo. O  nosso 

metodo de trabalho e   
            223 os objectivos da missao para qual fomos criados e continua a justificar 

a  nossa existencia e   
            224 mobilizar a comunidade em geral, sem distincao, numa luta que e a 

igualdade e  equidade de   
            225 genero. No dia em que isto acontecer e todas as instituicoes ja tiverem 

interiorizado e incluir  a   
            226 abordagem genero nos seus palnos de actividades e nas suas formas 

de gestao ...ja nao   

            227 justifica a  nossa existencia enquanto promotora da igualdade e 
equidade de genero (risos).   

 305- 323: 5.14                   
            305 ICIEG 1.Que perspectivas para o ICIEG R.1. Esta e  uma pergunta que 

eu respondo sempre que   
            306 o ideal e ICIEG  em tese seria extinto. (risos) Mas o ICIEG  ainda tem 

uma perspectiva muito   
            307 optimista de continuar a trabalhar na reestruturacao das familias de  

forma a mudar o rosto da   

            308 pobreza em Cabo Verde. Temo o desafio ainda de alcancar uma 
cultura de  genero e, portanto   

            309 estamos levando a cabo uma companha de capacitacao dos tecnicos e 
planificadores  em   

            310 materia da integracao da dimensao genero no processo de 
planeamento, por ser um processo    

            311 incontornavel de forma ao ICIEG considerar a luta ganha. E um desafio 
que ainda justifica e vai   

            312 justificar  a existencia do IXCIEG ainda por muito tempo. Veja 

Filomena, a integracao da   
            313 dimensao genero nos  servicos publicos esta longe responder ao Plano 

de Accao de Beijing. A   
            314 Unidade de Coordenacao da  Reforma do Estado, (UCRE) que tem a 

seu cargo o desenho e a   
            315 coordenacao do processo de  qualificacao de recursos humanos para a 

reforma do Estado e da   
            316 administracao publica, deveria  conceber Plano de Capacitacao dos 

Quadros Dirigentes da   

            317 Administracao Publica para introducao nas  suas praticas accoes 
promotoras de equidade de   

            318 genero. Nao aconteceu e o ICIEG devera acompanhar  este processo. 
Nao obstante os avancos,   
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            319 ainda arepresentacao da mulher em orgoes de decisao e  soberania e 

muito reduzida. Factores   
            320 de ordem socio-cultural, mas tambem de poder sao determinantes.  

ICIEG tem lancado   
            321 campanhas e accoes de plaidoyer visando sensibilizar as mulheres a 

ser mais  proactivas em   
            322 termos de participacao politica. A participacao da mulher na politica e 

um desafio e  alcanca-lo   

            323 e ameta do ICIEG.  
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 474- 498: 5.14                   

            474 implementacao dessas politicas. 22. Que futuro para  o ICIEG. Quais 
as perspectivas para um   

            475 medio e longo prazo? R.22. Ainda continuamos  a perspectiva de 
divulgar as politicas inclusive   

            476 temos um site e estamos a criar um  observatorio de genero que vais 
sair, gostaria de lhe   

            477 convidar para assistir o primeiro  observatorio de genero que vamos 

ter que vao nos permitir   
            478 de fazer uma avaliacao  continua, onde estamos para onde vamos que 

nos vai permitir de   
            479 medir e avaliar ao  longo dos tempos . A ideia e de continuar a 

produzir, sim, de dar a nivel de   
            480 todos os  sectores de implementacao. As nossas politicas a nivel de 

implementacao dos planos,    
            481 penso que o ICIEG devera ser um termometro penso que e um futuro 

que  nesse  momento eu   

            482 penso que estamos um pouco subcarregados porque cai sobre nos  um  
pouco de tudo. Todos   

            483 querem ser parceiros do ICIEG, todos queremos que participemos  em 
planos, em reunioes em   

            484 parcerias muitas vezes nao estamos com capacidades  tecnicas para 
responder a todos e a tosa   

            485 essa solicitacao. Esta demanda toda nao nos  deixa de agradar porque 
entendemos que ha   

            486 uma demanda nesta questao. Mas para  futuro esperamos que as 

instituicoes ja estarao   
            487 munidas das ferramentas para que toda a  elaboracao e 

implementacao ferramentas das   
            488 proprias politicas de genero e que nos  tenhamos este papel de 

acompanhamento de   
            489 seguimento, observador, de elaboracao dos  grandes relatorios de 3 

em anos temos relatorios   
            490 que temos de apresentar as Nacoes  Unidas um papel mais de 

observador. 23.Muita obrigada   

            491 por ter permitido esta conversa  que sera certamente de grande 
contribuicao para a tese. R.23.   
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            492 Obrigada nos, porque  registamos sempre com muito agrado quando 
se ve algum se interessar   

            493 com estudo  cientificos sobre um trabalho que acreditamos que venha 
provocar mudancas   

            494 muito  positivas na sociedade. Sobretudo que o trabalho seja 
divulgado e sirva de suporte para    

            495 as melhorias que sempre devem ser introduzidas em cada momento. 

24.Muito obrigada  pela   
            496 excelente desta entrevista , por esta conversa muito rica e vou 

analisar com muito  cuidado e   
            497 na certeza que vai dar uma contribuicao muito rica para a minha Tese 

que  espero ter   
            498 oportunidade de partilhar num forum proprio. R.24. Boa sorte.  
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 223- 228: 5.2                    

            223 os objectivos da missao para qual fomos criados e continua a justificar 
a  nossa existencia e   

            224 mobilizar a comunidade em geral, sem distincao, numa luta que e a 
igualdade e  equidade de   

            225 genero. No dia em que isto acontecer e todas as instituicoes ja tiverem 
interiorizado e incluir  a   

            226 abordagem genero nos seus palnos de actividades e nas suas formas 
de gestao ...ja nao   

            227 justifica a  nossa existencia enquanto promotora da igualdade e 

equidade de genero (risos).   
            228 R.1.3. Com a Radio e  Novas Tecnologias Educativas ja realizamos 

tambem parcerias   
 237- 241: 5.2                    

            237 que existem fraquezas que  precisam de estrategias sustentaveis que 
as reduzam. Sao   

            238 varias...nos aqui somos uns gatos pingados  mas que miam muito 
(risos) e nao podemos   

            239 alcancar os nossos objectivos fora de um quadro de  parcerias... Um 

exemplo disso e a   
            240 elaboracao do PNIEG 2005-2011. Na elaboracao do Plano tiveram  

participar de forma muito   
            241 activa todas as ONG,s que trabalham a problematica de genero, os 

Ministerios.  Com a   
 298- 305: 5.2                    

            298 elaboracao do PNIEG 2005-2011. Na elaboracao do Plano tiveram 
participar de forma muito    

            299 activa todas as ONG,s que trabalham a problematica de genero, os 

Ministerios. Com a   
            300 participacao de  todos e com base nos principios da CEDAW, ODM e 

das directrizes de Beijing,   
            301 foram identificadas as  areas prioritarias de accao e responsabilizacao 

de cada sector para a   
            302 implementacao. Por exemplo, a  educacao, a saude, oportunidades 

economicas, participacao   
            303 da mulher na politica e orgaos de decisao,  a violencia baseada no 

genero...sim foram essas as   

            304 areas prioritarias de intervencao identificadas  BLOCO IV: 
PERSPECTIVAS FUTURAS PARA O   

            305 ICIEG 1.Que perspectivas para o ICIEG R.1. Esta e  uma pergunta que 
eu respondo sempre que   

 306- 308: 5.2                    
            306 o ideal e ICIEG  em tese seria extinto. (risos) Mas o ICIEG  ainda tem 

uma perspectiva muito   
            307 optimista de continuar a trabalhar na reestruturacao das familias de  

forma a mudar o rosto da   

            308 pobreza em Cabo Verde. Temo o desafio ainda de alcancar uma 
cultura de  genero e, portanto   
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  67-  69: 5.2                    

             67 almejamos e e necessaria? R.5. O que nos queremos a nivel de 

equidade e igualdade de    
             68 genero passa pelo forte envolvimento da educacao Olha, nos fizemos 

uma avaliacao do  PNIEG   
             69 e os resultados foram...onde tivemos mais sucesso foi a nivel da saude, 

da VGB  e da educacao   
 

1 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in ONG.001 
-------------------------------- 

 
--> 5.2                    

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in ONG.002 
-------------------------------- 

 
--> 5.2                    

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in ONG.003 
-------------------------------- 

 
--> 5.2                    

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in ONG.004 
-------------------------------- 

 
--> 5.2                    

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in ONG.005 
-------------------------------- 

 



Anexo 4 

 

1108 

--> 5.2                    
 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.006 

-------------------------------- 
 

--> 5.2                    
 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in OPIN.001 

-------------------------------- 
 

--> 5.2                    
 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in OPIN.002 

-------------------------------- 
 

--> 5.2                    
 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in OPIN.003 

-------------------------------- 
 

--> 5.2                    
 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in OPIN.004 

-------------------------------- 
 

--> 5.2                    
 

 
0 finding(s) 

  



Anexo 4 

 

 

1109 

 

Retrieval of particular codes in IPUB.001 
-------------------------------- 

 
--> 5.3.1                  

 
  84-  86: 5.3.1                  

             84 problema?  R.2.2.O ICIEG esta ciente desta realidade e pretende ataca-

la com a   
             85 tranversalidade  sectorial da abordagem de genero e de muitos outros 

programas como ja   
             86 falaremos mais adiante como o  Laco Branco a VGB. Ja fizemos muito, 

esta sendo complicado.   
 199- 201: 5.3.1                  

            199 satisfatoriamente a  missao para qual foi criada. Por exemplo, foi esta 
capacidade que   

            200 viabilizou a Implementacao do PNIEG  (Plano Nacional de Igualdade e 

Equidade de Genero)   
            201 2005- 2011, implementacao que se beneficiou de  fundos e donativos 

e fundos internacionais.    
 

--> 5.3.2                  
 

 116- 120: 5.3.2                  
            116 questao do lacoo branco estamos ... intervindo estamos criando 

espacos chamando  os   

            117 difrentes sectores publico e privados para o dialogo. O ICIEG tem 
funcionado como um espaco   

            118 de  mobilizacao de conhecimento, mobilizacao de recursos, 
mobilizacao de fundos ... muito   

            119 importante, esta  de mobilizacao de fundos. Mas sabe, estamos a 
trabalhar com coisas que   

            120 perpassam pela etica social  e,assim, e uma cosinha de cada vez. E, 
assim, quando parece que   

 126- 131: 5.3.2                  

            126 fazer: Formacao de policia, 250 policias formados no ambito do 
projecto; Formacao  com o   

            127 Ministerio de Saude; Formacao de advogados e juristas.Foi um intenso 
processo de formacao,   

            128 de  capacitacao e de discussao.  As nossas formacoes, as que 
promovemos e orientamos, sao   

            129 baseadas no  construtivismo e tem sido muito importante esta 
metodologia. Partimos de casos   

            130 e de coisas reais.  Juntamos as nossas mensagens as representacoes 

das pessoas e acho que   
            131 isto tem sido muito  interessante, sobretudo, do ponto de vista 

pessoal. As pessoas, quando   
 143- 150: 5.3.2                  

            143 CEDAW tem tido muita observacao. Temos  um observatorio de genero 
que vai ser lancado   

            144 daqui em breve...que tem indicadores fundamentais e  isto tambem e 
producao de   

            145 conhecimento. O cuidado que se tem na elaboracao dos planos, o 

cuidado  que nos temos de   
            146 por os indicadores, as fundamentacoes.Tudo isso e producao do 

conhecimento.Outra  coisa   
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            147 que temos feito que e muito bom e a nossa alianca com o INE 
(Instituto Nacional de Estistica).   

            148 Por  exemplo, em 2004 nos comecamos as campanhas sobre a 
questao de violencia e em 2005   

            149 conseguimos  que o INE incluisse a questao de violencia baseada no 
genero nos seus   

            150 inqueritos. Vamos ter no mes  proximo, mes de Junho, um estudo 

sobre uma coisa que esta   
 157- 164: 5.3.2                  

            157 gosta... Dos  programs muito interessantes que o ICIEG lancou qual e 
que acha que foi a   

            158 melhor sucedida? R.2.3. Um  programa no qual participei no seu 
lancamento e o qual acho que   

            159 foi muito bem sucedido foi a VGB. A  rede institucional de luta contra a 
VGB. Acho que foi um   

            160 programa muito mobilizador e acho que isso foi  um grande ganho 

mas e como te digo a VGB e   
            161 nucleador do resto. VGB sao relacoes de poder e quando  se discute o 

que e genero, acho que   
            162 VGB e um produto de todo o resto, de toda esta experiencia.  Mas  um 

outro programa que me   
            163 esta dando grande prazer trabalhar mas que, igulamente, me esta 

dando um  grande trabalho,   
            164 mas uma canseira imenso porque e muito muito dificl e 

transversalizacao de  abordagem de   

 185- 191: 5.3.2                  
            185 coisa que conseguimos trabalhar e transversalizar genero neste  

programa do Millenio   
            186 Chalenge Account, porque no primeito programa havia micro-credito e 

as ONgs  ficam felizes   
            187 porque tem micro-credito para dar e entao quando a gente foi ver as 

contas a maior parte  dos   
            188 que tinham beneficiado era os homens, eles e que foram privelegiados 

mas as ONGs acharam   

            189 muito  bem ... que iam dar credito a umas quantas mulheres. Tambem 
ha que questionar o   

            190 proprio micro- credito se e a unica solucao possivel para empoderar 
economicamente as   

            191 mulheres? Ou se a questao a  fazer e, em vez de empodera-la 
economicamente e mante-la   

 260- 263: 5.3.2                  
            260 temos tido uma experiencia muito boa, nomeadamente no  programa 

da VGB. Nos nao   

            261 pagamos a assessoria na elaboracao da Lei. Tivemos toda a assistencia  
tecnica.A problematica   

            262 de genero exige abordagens transversais pelo que o sucesso do ICIEG 
nao  acontece fora de   

            263 uma actuacao multisectorial e participativa. Assim,para alem das ONG, 
as Autarquias,  os   

 320- 323: 5.3.2                  
            320 de ordem socio-cultural, mas tambem de poder sao determinantes.  

ICIEG tem lancado   

            321 campanhas e accoes de plaidoyer visando sensibilizar as mulheres a 
ser mais  proactivas em   

            322 termos de participacao politica. A participacao da mulher na politica e 
um desafio e  alcanca-lo   

            323 e ameta do ICIEG.  
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 157- 170: 5.3.2                  
            157 informacoes, mas  tambem esta faceta formadora e educadora. 

Estamos a apostar nisso e   
            158 estamos a  trabalhar num programa que e Um Minuto Mais Genero que 

vai na logica de Um    

            159 Minuto de Cidadania para que tenhamos mensagem frequente, nao e! 
Uma mensagem    

            160 constante e frequente de forma que a educacao formal e informal se 
faca de forma  articulada   

            161 de lado a lado. Assim formacoes ao nivel das comunidade como a que  
estamos a fazer ao nivel   

            162 do laco branco, que e um a rede de homens no combate a  violencia e 
na promocao da   

            163 igualdade e que esta a dar grandes frutos. Por exemplo,  Trabalhar ao 

nivel das comunidades   
            164 com os lideres comunitarios, o Laco Branco esta a  trabalhar a nivel 

das escolas das EOS e que   
            165 articula estas formacoes com as  comunidades e que articula as 

formacoes com as   
            166 comunidades. Estamos a tentar fazer  este trabalho tambem 

transversal para que quando a   
            167 pessoa saia das salas de aula e das  salas de formacao sobre as 

tematicas de genero, tenham   

            168 tambem um mundo exterior que  lhe fornece as informacoes que vao 
de encontro com o que   

            169 ela aprendeu na sala. Porque  o que deparamos e que nos fazemos 
boas formacoes, temos   

            170 bons modulos, mas quando  a pessoa sai o que tem la fora e 
completamente diferente. 7.   

 172- 180: 5.3.2                  
            172 continuar a insistir  porque a educacao, com a educacao a mudanca e 

ela e mais rica. Sei que   

            173 tem insistido e  que muito ja se fez mas e preciso mais. Esta uma 
revisao curricular em curso e   

            174 eu estive  envolvida na elaboracao dos programas de Educacao para 
Cidadania e Ciencia    

            175 Integradas. Recebeu-se orientacao do ICIEG para integracao da 
tematica genero nos    

            176 programas. Foi introduzido. Tambem os programas foram analisados 
por vos e  recebemos o   

            177 parecer e isto aconteceu ao nivel de todos os programas. Os novos 

manuais  tambem ja   
            178 trazem tematicas de genero. Os programas que o ICIEG tem veiculado  

atraves da comunicacao   
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            179 social sobre a violencia baseada no genero valem para muitas  
formacoes, porque tem um   

            180 publico alargado a todas as idades, todas as classes sociais.  Por 
exemplo a do Zito que bate na   

 455- 456: 5.3.2                  
            455 sensibilizacao pela capacidade que tem de  implementar e de tratar 

com quem esta no terreno   

            456 a , pois o ICIEG pelas competencias  que tem de elaboracao de 
politicas ainda e tambem   
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  86- 102: 5.4                    

             86 falaremos mais adiante como o  Laco Branco a VGB. Ja fizemos muito, 

esta sendo complicado.   
             87 Temos consciencia do desafio e dos  ganhos que esta tranversalidade 

vira a ter nas relacoes de   
             88 genero, sob o paradigma da igualdade e da  equidade. Se a crianca ja 

leva para escola as   
             89 representacooes sociais da sua vivencia na familia e na  comunidade e 

preciso que a escola   
             90 faca um trabalho contrario, mas integrando sempre a comunidade  

educativa. Mas ...isto ainda   

             91 e um sonho e um desafio. Olha Filomena, em todos os estratos sociais 
e  academicos passa-se   

             92 ideias estereotipadas de masculinidade e de femininade o que perpassa 
pela  educacao. Na   

             93 escolha das brincadeiras, por exemplo nao e vista de bom grado pelos 
pais o rapazinho a    

             94 brincar com bonecas e meninas jogando a bola. A violencia baseada no 
genero que afecta   

             95 todos os  estratos da sociedade tem a ver com a educacao desde 

pequenino, fruto da   
             96 respresentacao social que  se tem do homem e da mulher. A 

masculinidade e posta a prova a   
             97 varios niveis, forca fisica, poder,  emocoes, sexo. Tudo isto e educacao 

para violencia. Existe   
             98 uma grande dificuldade na sociedade em  aceitar que os modelos 

sociais estao a mudar. Assim,   
             99 embora a determinados niveis existam mudancas  e se reconheca a 

emancipacao da mulher,   

            100 nomeadamente em termos profissionais em que se caminha  para os 
dois sexos se encontrem   

            101 em pe de igualdade, a nivel do conhecimento e nivel financeiro ainda  
ha uma ideia simbolica   

            102 de que e o homem o legitimo detentor do poder.  BLOCOS II - 
EFICACIA DOS  PROGRAMAS DE   

 172- 181: 5.4                    
            172 reproduz os estereotipos todos que conduzem a violencia  baseada no 

genero. Que reproduz a   

            173 relacao estereotipada.  O nosso desafio e conseguir que os  sectores 
pensam em que lugar   

            174 estao ... as empresas por exemplo. E bem interessante o programa e  
depois tem a   

            175 particularidade de ter uma componente com as ONGs. Nos estamos a 
chamar as ONGs  para   

            176 fazermos uma agenda de genero, e ja trabalhamos aqui com tres 
ONGs e uma coisa que temos    

            177 reparado e que as vezes (falando mais baixinho) e que as proprias 

ONGs, as vezes, nao tem    
            178 consciencia de genero...sabe?  2.4. Em entrevista com as 

representantes das ONGs pude   
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            179 constatar que  reconhecem que a questao de genero e uma questao 
nova.  R.2.4. Sim a   

            180 questao e muito dificil ... mas  mesmo quando estao a trabalhar a 
questao da mulher existem   

            181 aspectos, ha questoes de anatomia do  corpo damulher que nao daoo 
muita relevancia e nem   

 207- 213: 5.4                    

            207 contar com  fundos necessarios para garntir a cobertura nacional dos 
servicos de apoio as   

            208 vitimas da VGB, durante  um periodo de 3 anos. Com os fundos o 
ICIEG realiza o seu projecto   

            209 de instalacao  e funcionamento dos  Centros de Apoio as vitimas da 
VGB, assim como as   

            210 accoes de capacitacao,como te falei a pouco, dos  recursos humanos 
das diferentes   

            211 instituicoes que de uma forma de outra tem a responsabililidade e  

interagem no ambitop da   
            212 proteccao e prevencao da VGB. Assim temos realizado accoes de 

capacitacao  com tecnicos do   
            213 Ministerio da Saude, Justioca e Educacao.  Sem esses fundos 

internacionais seria  impossivel   
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  31-  41: 5.4                    

             31 Portanto, nos no ICIEG, estamos a trabalhar  nessa de estudar um 
pouco e passar as ideias de   

             32 que a mulher em Cabo Verde nunca  esteve so no privado e passar 

esta ideia ... combater a   
             33 ideia que hoje e que a mulher sai  para o publico. Se vermos a nossa 

historia vemos que   
             34 sempre a mulher trabalhou no  espaco privado, mas sempre saiu, 

sempre trabalhou fora, para   
             35 alem do trabalho  domestico que fazia sempre teve um trabalho extra 

para, para...mesmo para   
             36 ajudar na  economia. As mulheres sempre foram costureiras, 

trabalharam na agricultura,    

             37 trabalharam como empregadas domesticas, na casa de outras pessoas, 
buscar agua,  lenha e   

             38 sempre conciliando isso com a educacao, com a familia em casa. 
Portanto, nos  consideramos   

             39 que ela tem um papel importante, sempre teve, sempre teve,  
importantissimo ao longo de   

             40 todos os anos, ao longo de todos os contextos, sempre  adaptado, 
sempre ligado a um   

             41 contexto, ela teve um papel muito importante ao nivel  social e 

economico.  2.Esse papel social   
 255- 256: 5.4                    

            255 vezes e dificil  separar a tecnica da pessoa, sao abracos, choros. Tudo 
isto passa quanto temos   
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            256 ganhos  ou frustracoes. Este trabalho passa muito para questoes de 

mentalidade e nos aqui    
 259- 260: 5.4                    

            259 que norteamos as nossas accoes. Eu digo isto porque o ICIEG, ao nivel 
de  promocao e   

            260 igualdade, tem feito um trabalho valioso, um grande trabalho (pausa 
muito  grande e risos).   

 340- 341: 5.4                    

            340 deverao estar associados a ideia de punicao. Nos criamos la lei, e ela  
e uma lei de promocao   

            341 de igualdade de genero e de uma mensagem. Ela preve a punicao  
porque ha casos em que   
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 187- 192: 5.5                    

            187 porque tem micro-credito para dar e entao quando a gente foi ver as 

contas a maior parte  dos   
            188 que tinham beneficiado era os homens, eles e que foram privelegiados 

mas as ONGs acharam   
            189 muito  bem ... que iam dar credito a umas quantas mulheres. Tambem 

ha que questionar o   
            190 proprio micro- credito se e a unica solucao possivel para empoderar 

economicamente as   
            191 mulheres? Ou se a questao a  fazer e, em vez de empodera-la 

economicamente e mante-la   

            192 numa situacao de dependencia como  estao. Neste caso, so o que 
mudou foi o sentido da   
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 121- 126: 5.7                    

            121 avancamos, depois quase que temos  um retrocesso. Por exemplo, a 
lei da VGB passou ... e   

            122 uma coisa que conseguimos fazer passar, por  causa de uma 
conjuntura politica favoravel. A   

            123 gente conseguiu fazer passar a lei. Ninguem se atreveu a  ficar contra 
a lei. Mas... hoje ja nao   

            124 se fala muito, nao sei se vistes? Mas, para nos conseguirmos, um  ano 
depois publicar a lei, e ja   

            125 nao se tenha uma opiniao tao negativa sobre lei, foi preciso muitissimo  

trabalho. Tivemos de   
            126 fazer: Formacao de policia, 250 policias formados no ambito do 

projecto; Formacao  com o   
 132- 134: 5.7                    

            132 passam para a formacao, mas  nem que literalmente nao tenham 
apreendido tudo, nota-se   

            133 alguma mudanca, pois comecam a  questionar certas praticas 
existentes nas relacoes e nas   

            134 instituicoes. E se depois a gente lhes encontrar  de novo, ve-se que 

tem uma postura diferente.   
 151- 156: 5.7                    

            151 muito em voga.  O nosso objectivo era  criar o CIGEF, agora ja esta 
criado, agora e da   

            152 Universidade de Cabo Verde, ja apoiamos na elaboracao  do plano 
estrategico deles, nao sei se   

            153 conheces, tudo isso. Mas agora o CIGEF vai caminhando com os  seus 
proprios pes e ja   

            154 comecou com algumas coisas. Tusdo isto e producao do conhecimento.  

Mas nos,  por   
            155 exemplo aquilo do ... nos chamamos o CIGEF para trabalhar conosco, 

orcamentacao de genero   
            156 nos  chamamos o CIGEF. 2.3.E como perguntar a um compositar qual 

a musica que ele maisa   
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 326- 327: 5.7                    

            326 contribuido para a desnaturalizar a Violencia baseada no genero, 
sobretudo de homem  para a   

            327 mulher. R.13. Com certeza, com certeza. Quando eu digo que ha mais  

conscientizacao ha dez   
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 273- 299: 5.7                    

            273 questao da equidade de genero ainda esta muito aquem da  
            274 meta. Aspira-se passos, avancos mais celeres. As mulheres  

            275 cabo-verdianas ainda participam pouco na politica cabo- 

            276 verdiana e que a questao de igualdade de genero ainda nao  
            277 atingiu o nivel desejado em Cabo Verde. O nosso objectivo e  

            278 que seja alcancado muito rapidamente a equidade e igualdade  
            279 de genero. As estatisticas que mostram que a igualdade de  

            280 genero ainda nao e realidade em Cabo Verde: 19% de  
            281 raparigas ficam gravidas na adolescencia, 42% de criancas  

            282 de 0 a 2 anos de idade ficam aos cuidados exclusivos das  
            283 maes, 45% das familias cabo-verdianas sao sustentadas  

            284 apenas por mulheres, 56% das familias pobres sao chefiadas  

            285 por mulheres e para cada 100 homens jovens desempregados  
            286 existem 200 mulheres jovens sem emprego. As mulheres ganham  

            287 menos do que os homens e, no sector empresarial, elas estao  
            288 maioritariamente no sector informal, cujos negocios tem  

            289 menos possibilidades de crescer devido a limitacao ao  
            290 credito. Na politica a situacao nao e diferente. Por  

            291 exemplo: nas listas para as Autarquias 2011 so se registou  
            292 paridade homem/mulher nas posicoes de suplentes. O  

            293 objectivo e aumentar em 40% a percentagem das mulheres nas  

            294 listas para as proximas eleicoes autarquicas. Queremos mais  
            295 mulheres no parlamento. A mulher, no seu dia-a-dia, deve  

            296 reflectir sobre a sua participacao na vida do pais. E que  
            297 esteja disponivel caso seja convidada para ocupar algum  

            298 cargo, porque ha esta tendencia de se exigir muito da  
            299 mulher quando ela e convidada. Nos queremos provar que  
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 228- 247: 5.8                    

            228 R.1.3. Com a Radio e  Novas Tecnologias Educativas ja realizamos 

tambem parcerias   
            229 interessantes e que vale a pena salientar  o programa "Casa de 

Direito"que atraves de uma   
            230 linguagem acessivel e pedagogica veicula-sa os  direitos das mulheres. 

Esta foi uma parceria   
            231 tripartida, pois envolveu-se tambem o Ministerio da Justica.  

Engracado, o Ministerio da   
            232 Educacao nao tem revelado muita abertura que preconizamos e sabe-

se que  a educacao e   

            233 incontornavel na mudanca de mentalidades e producao de valores, 
atitudes e    

            234 comportamentos virados para uma a abordagem genero baseada na 
igualdade e na equidade.   

            235 Contudo,  existem algumas abiordagens sensiveis, nomeadamente a 
intriducao do modulo   

            236 Relacoes genero nos  curriculos  No campo das parcerias com 
instituicoes publicas, julgamos   

            237 que existem fraquezas que  precisam de estrategias sustentaveis que 

as reduzam. Sao   
            238 varias...nos aqui somos uns gatos pingados  mas que miam muito 

(risos) e nao podemos   
            239 alcancar os nossos objectivos fora de um quadro de  parcerias... Um 

exemplo disso e a   
            240 elaboracao do PNIEG 2005-2011. Na elaboracao do Plano tiveram  

participar de forma muito   
            241 activa todas as ONG,s que trabalham a problematica de genero, os 

Ministerios.  Com a   

            242 participacao de todos e com base nos principios da CEDAW, ODM e das 
directrizes de Beijing,    

            243 foram identificadas as areas prioritarias de accao e responsabilizacao 
de cada sector para a    

            244 implementacao. Por exemplo, a educacao, a saude, oportunidades 
economicas, participacao   

            245 da mulher  na politica e orgaos de decisao, a violencia baseada no 
genero...sim foram essas as   

            246 areas prioritarias de  intervencao identificadas  2. Mas ate chegarmos 

la sera preciso muito   
            247 tempo. R.2. Sim, creio que o  ICIEG ainda tem motivos para existir 

durante muito tempo e   
 

--> 5.8.1                  
 

 263- 273: 5.8.1                  
            263 uma actuacao multisectorial e participativa. Assim,para alem das ONG, 

as Autarquias,  os   

            264 Minsiterios e os Institutos Publicos e Privados tem cosntituido o o leque 
das parcerias   
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            265 mobilizadas  que acontecem com base nos protocolos que vamos 
assinando de forma   

            266 estrategica. As Camaras  Municipais tem sido, igualmente parceiras de 
referencia com   

            267 destaque para a camara do Paul em  materia da transversalizacao da 
Abordagem de genero. Ja   

            268 realizamos trabalhos interessantes com as  Camaras da Praia e do Paul 

...e que ja comecaram a   
            269 dar frutos, por exemplo, em que a primeira tem  uma mulher na 

lideranca da Assembleia   
            270 Municipal, enquanto a segunda tem umamucher como a  presidente. 

Em que consistiu a   
            271 parceria? Nos apoiamos tecnicamente e o governo deu reforcos  

financeiros a essas Camaras   
            272 na elaboracao de Planos Muncipais de equidade de genero. Esses 

foram  Planos Pilotos e gaora   

            273 em 2010 comecamos a alargar a estrategia com outros municipios que 
tem  mulheres nos   

 
--> 5.8.2                  

 
 290- 295: 5.8.2                  

            290 Engracado, o Ministerio da  Educacao nao tem revelado muita abertura 
que preconizamos e   

            291 sabe-se que a educacao e incontornavel  na mudanca de mentalidades 

e producao de valores,   
            292 atitudes e comportamentos virados para uma a  abordagem genero 

baseada na igualdade e na   
            293 equidade. Contudo, existem algumas abiordagens  sensiveis, 

nomeadamente a intriducao do   
            294 modulo Relacoes genero nos curriculos  No campo das  parcerias com 

instituicoes publicas,   
            295 julgamos que existem fraquezas que precisam de estrategias  

sustentaveis que as reduzam.   

 
--> 5.8.3                  

 
 278- 284: 5.8.3                  

            278 pelo INE, sobre a  saude reprodutiva e as relacoes de poder no espaco 
domestico tem   

            279 permitido caracterizaremn, a nivel  nacional, por regioes e meio de 
residencia, a situacao da   

            280 violencia contra as mulheres no espaco  domestico nas suas diversas 

formas de manifestacao.   
            281 Permitiu tambem medir o nivel de aceitacao social  do recurso a 

violencia nas relacoes   
            282 conjugais, desvendar os mecanismos de controlo dos homens sobre  

as mulheres, assim como   
            283 as limitacoes nos processos de tomadas de decisoes no ambito 

privado. Ainda  permitiu obter   
            284 informacoes sobre as limitacoes das mulheres em negociar em que 

condicoes realizam o  acto   

 
--> 5.8.4                  

 
 171- 193: 5.8.4                  
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            171 como o exemplo, Ministerio da Educacao e a  FICASE. Faz um 

programa ... um anuncio que   
            172 reproduz os estereotipos todos que conduzem a violencia  baseada no 

genero. Que reproduz a   
            173 relacao estereotipada.  O nosso desafio e conseguir que os  sectores 

pensam em que lugar   
            174 estao ... as empresas por exemplo. E bem interessante o programa e  

depois tem a   

            175 particularidade de ter uma componente com as ONGs. Nos estamos a 
chamar as ONGs  para   

            176 fazermos uma agenda de genero, e ja trabalhamos aqui com tres 
ONGs e uma coisa que temos    

            177 reparado e que as vezes (falando mais baixinho) e que as proprias 
ONGs, as vezes, nao tem    

            178 consciencia de genero...sabe?  2.4. Em entrevista com as 
representantes das ONGs pude   

            179 constatar que  reconhecem que a questao de genero e uma questao 

nova.  R.2.4. Sim a   
            180 questao e muito dificil ... mas  mesmo quando estao a trabalhar a 

questao da mulher existem   
            181 aspectos, ha questoes de anatomia do  corpo damulher que nao daoo 

muita relevancia e nem   
            182 questionam e nao fazem criticas de genero. Por  exemplo, a questao 

da fragilidade da mulher...   
            183 nao questionam! As vezes vao atras do que sempre se  pensou sobre a 

mulher e nao fazem   

            184 criticas de genero. Lembro-me por exemplo de uma ONG que  
trabalhou com o ICIEG. Foi uma   

            185 coisa que conseguimos trabalhar e transversalizar genero neste  
programa do Millenio   

            186 Chalenge Account, porque no primeito programa havia micro-credito e 
as ONgs  ficam felizes   

            187 porque tem micro-credito para dar e entao quando a gente foi ver as 
contas a maior parte  dos   

            188 que tinham beneficiado era os homens, eles e que foram privelegiados 

mas as ONGs acharam   
            189 muito  bem ... que iam dar credito a umas quantas mulheres. Tambem 

ha que questionar o   
            190 proprio micro- credito se e a unica solucao possivel para empoderar 

economicamente as   
            191 mulheres? Ou se a questao a  fazer e, em vez de empodera-la 

economicamente e mante-la   
            192 numa situacao de dependencia como  estao. Neste caso, so o que 

mudou foi o sentido da   

            193 dependencia, as vezes eu penso, sinceramente que  o micro-credito 
acaba por ser outra forma   

 257- 303: 5.8.4                  
            257 direitos da Crianca e da Familia  (ADCF), a Rede das Mulheres 

Economistas de Cabo Verde   
            258 (REDMEC) ...acho nao me ter esquecido de  nenhum sao as ONGs 

nacionais com as quais   
            259 temos estabelecido parcerias e sinergias importantes.  Com a 

Associacao das Mulheres Juristas   

            260 temos tido uma experiencia muito boa, nomeadamente no  programa 
da VGB. Nos nao   



Anexo 4 

 

1128 

            261 pagamos a assessoria na elaboracao da Lei. Tivemos toda a assistencia  
tecnica.A problematica   

            262 de genero exige abordagens transversais pelo que o sucesso do ICIEG 
nao  acontece fora de   

            263 uma actuacao multisectorial e participativa. Assim,para alem das ONG, 
as Autarquias,  os   

            264 Minsiterios e os Institutos Publicos e Privados tem cosntituido o o leque 

das parcerias   
            265 mobilizadas  que acontecem com base nos protocolos que vamos 

assinando de forma   
            266 estrategica. As Camaras  Municipais tem sido, igualmente parceiras de 

referencia com   
            267 destaque para a camara do Paul em  materia da transversalizacao da 

Abordagem de genero. Ja   
            268 realizamos trabalhos interessantes com as  Camaras da Praia e do Paul 

...e que ja comecaram a   

            269 dar frutos, por exemplo, em que a primeira tem  uma mulher na 
lideranca da Assembleia   

            270 Municipal, enquanto a segunda tem umamucher como a  presidente. 
Em que consistiu a   

            271 parceria? Nos apoiamos tecnicamente e o governo deu reforcos  
financeiros a essas Camaras   

            272 na elaboracao de Planos Muncipais de equidade de genero. Esses 
foram  Planos Pilotos e gaora   

            273 em 2010 comecamos a alargar a estrategia com outros municipios que 

tem  mulheres nos   
            274 argaos de direccao. Ao nivel do sector publico, uma parceria de 

referencia e o INE. O INE  tem   
            275 colaborado com o ICIEG nas suas solicitacoes na producao e 

disponibilizacao estatistica. Para    
            276 trabalhar a VGB, solicitamos ao INE a introducao nos seus 

questionarios este aspecto. Assim   
            277 aconteceu  a partir de 2005. A recolha, o tratamento e a divulgacao de 

informacoes estatisticas   

            278 pelo INE, sobre a  saude reprodutiva e as relacoes de poder no espaco 
domestico tem   

            279 permitido caracterizaremn, a nivel  nacional, por regioes e meio de 
residencia, a situacao da   

            280 violencia contra as mulheres no espaco  domestico nas suas diversas 
formas de manifestacao.   

            281 Permitiu tambem medir o nivel de aceitacao social  do recurso a 
violencia nas relacoes   

            282 conjugais, desvendar os mecanismos de controlo dos homens sobre  

as mulheres, assim como   
            283 as limitacoes nos processos de tomadas de decisoes no ambito 

privado. Ainda  permitiu obter   
            284 informacoes sobre as limitacoes das mulheres em negociar em que 

condicoes realizam o  acto   
            285 sexual. 3. Pode realcar alguma accao, em particular do ICIEG, em que 

aconteceu a partir da    
            286 mibilizacao de parcerias publicas e privadas? R.3. Com a Radio e 

Novas Tecnologias Educativas   

            287 ja  realizamos tambem parcerias interessantes e que vale a pena 
salientar o programa "Casa de   

            288 Direito"que  atraves de uma linguagem acessivel e pedagogica veicula-
sa os direitos das   
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            289 mulheres. Esta foi uma  parceria tripartida, pois envolveu-se tambem 

o Ministerio da Justica.   
            290 Engracado, o Ministerio da  Educacao nao tem revelado muita abertura 

que preconizamos e   
            291 sabe-se que a educacao e incontornavel  na mudanca de mentalidades 

e producao de valores,   
            292 atitudes e comportamentos virados para uma a  abordagem genero 

baseada na igualdade e na   

            293 equidade. Contudo, existem algumas abiordagens  sensiveis, 
nomeadamente a intriducao do   

            294 modulo Relacoes genero nos curriculos  No campo das  parcerias com 
instituicoes publicas,   

            295 julgamos que existem fraquezas que precisam de estrategias  
sustentaveis que as reduzam.   

            296 Sao varias...nos aqui somos uns gatos pingados mas que miam muito  
(risos) e nao podemos   

            297 alcancar os nossos objectivos fora de um quadro de parcerias... Um 

exemplo  disso e a   
            298 elaboracao do PNIEG 2005-2011. Na elaboracao do Plano tiveram 

participar de forma muito    
            299 activa todas as ONG,s que trabalham a problematica de genero, os 

Ministerios. Com a   
            300 participacao de  todos e com base nos principios da CEDAW, ODM e 

das directrizes de Beijing,   
            301 foram identificadas as  areas prioritarias de accao e responsabilizacao 

de cada sector para a   

            302 implementacao. Por exemplo, a  educacao, a saude, oportunidades 
economicas, participacao   

            303 da mulher na politica e orgaos de decisao,  a violencia baseada no 
genero...sim foram essas as   

 
--> 5.8.5                  

 
 248- 256: 5.8.5                  

            248 temos de continuar a mobilizar parcerias. As  ONGs tem sido as nossas 

grandes parceiras na   
            249 implementacao dos nossos programas. O ICIEG nao  tem as estruturas 

locais, nao trabalha   
            250 directamente com as comunidades por isso atraves das ONGs nos  

realizamos os nossos   
            251 objectivos ... Sao antenas do ICIEG, embora as dificuladades sao 

enormes no que  se respeita   
            252 as abordagens, na medida em que elas tem vida propria, ou seja, 

autonomia. Houve tempo    

            253 em que estas parcerias com as ONGs foram mais sistematicas. Quando 
tinhamos o fundo do   

            254 MCA, por  exemplo e trabalhamos ...A Organizacao das Mulheres de 
Cabo Verde (OMCV), A   

            255 Associacao das  Mulheres Juristas (AMJ),a Organizacao para a Auto-
promocao das Mulheres   

            256 (Morabi), Rede das  Mulheres Parlamentares de Cabo Verde (RMPCV), 
a Associacao dos   

 

--> 5.8.5.1                
 

 193- 199: 5.8.5.1                
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            193 dependencia, as vezes eu penso, sinceramente que  o micro-credito 
acaba por ser outra forma   

            194 de gerar dependencia. 2.5. Em termos de recursos, em termos  de 
parcerias, na sua opiniao o   

            195 que falta ao ICIEG para tornar o seu trabalho mais eficaz? R.2.5. O 
ICIEG  vive do orcamento do   

            196 Estado e a fatia que lhe cabe e irrisoria para cobrir os custos das b. 

Nao tem  autonomia   
            197 financeira e isto dificulta muito. Gracas a sua capacidade de mobilizar 

fundos internacionais    
            198 tem conseguido implementar com sucesso muitas das suas accoes e 

cumprido   
            199 satisfatoriamente a  missao para qual foi criada. Por exemplo, foi esta 

capacidade que   
 

8 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in IPUB.002 
-------------------------------- 

 
--> 5.8                    

 
 283- 284: 5.8                    

            283 parcerias  bem identificadas e delineadas. Nao gosto de dizer que nos 

apoiou na elaboracao do    
            284 primeiro plano porque o ICIEG ja tinha um plano de igualdade e 

equidade de genero,  mas o   
 

--> 5.8.1                  
 

 
--> 5.8.2                  

 

 
--> 5.8.3                  

 
 

--> 5.8.4                  
 

 387- 455: 5.8.4                  
            387 Um dos blocos da nossa conversa que eu queria abordar tem a ver 

com a articulacao  politicas   

            388 publicas e privadas e estou a ver que o ICIEG tem tido com as ONGs 
uma  articulacao boa e   

            389 produtiva. E certo isso? R.16. Sim, e uma articulacao boa, muito boa.  
As ONGs tem sido o   

            390 braco direito do ICIEG. Digamos, assim, que as ONGs tem sido  
tentaculos do ICIEG. Porque o   

            391 ICIEG tem sede unica, nao temos descentralizacao. Nao  temos sedes 
em outras ilhas, nem em   

            392 outros concelhos. A estrategia e muito boa,  optima, e o que nos 

temos seguido e que nos tem   
            393 permitido chegar a todos os concelhos,  a todo o Cabo Verde e a 

estrategia de criacao de   
            394 redes. Alias temos uma rede Sol que e  uma rede de atendimento as 

vitimas que e   
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            395 institucional, que faz este trabalho de  atendimento as vitimas que 

tambem faz este trabalho   
            396 de seguimento das accoes do  ICIEG no terreno. E tambem atraves 

das ONGs temos   
            397 conseguido divulgar as nossas  accoes por todo o Cabo Verde. Tem 

sido uma forte aliada e   
            398 essas parcerias tem sido  feito com base em protocolos em que 

apresentam e servimos das   

            399 estrategias do ICIEG e  do Planos de accao das ONGs ha um protocolo 
anual em que trimestral   

            400 em tem de nos  dar o feedback como e que esta a implementar as 
actividades e os resultados.   

            401 Saber  como e que estao a executar o orcamento e nos fazemos o 
seguimento. 17. Eu gostaria    

            402 de poder analisar um protocolo qualquer. R.17. Com certeza. Nos 
disponibilizamos.  Temos   

            403 protocolos com as ONGs e esqueci-me de dizer que a nivel da 

transversalizacao,  que temos   
            404 tambem um grande trabalho com as autarquias. Como deve saber a 

camara  do Paul ganhou o   
            405 premio internacional no ambito do orcamento participativo baseado  

no genero em que com a   
            406 nossa parceria fizeram o plano de igualdade municipal que  toda a 

actuacao, que seguindo o   
            407 relato da Presidente da Camara toda actuacao a nivel  dos projecto 

saiu o plano o que nos da   

            408 uma grande satisfacao porque afinal e um  projecto piloto d referencia 
que nos permitiu   

            409 divulgar esta experiencia para outras  camaras que tambem aderiram 
e hoje temos o plano da   

            410 camara da Praia que esta sendo  implementado, temos o plano de 
santa Catarina que   

            411 terminou ha quatro cinco meses e  estamos em curso a elaboracao do 
plano de orgaos.   

            412 Portanto, e estrategia da  transversalizacao atraves dos municipios, e 

nos podemos estar   
            413 presentes em todos,  assim as ferramentas estarao com certeza de 

acordo com estas   
            414 estrategias. 18.  Trabalham com todas as ONGs que tem enfoque nas 

mulheres? R.18. Nos   
            415 trabalhamos  com a OMCV, a MORABI e a VerdFam para a parte da 

saude, com ACCVE que e   
            416 uma  associacao rural da Cidade Velha que e dirigida por Dona Alice 

Mascarenhas. Tambem    

            417 trabalhamos com varias associacoes comunitarias, por exemplo, a 
associacao de Sta.  Cruz que   

            418 e associacao de Catchas que nao trabalha especificamente com 
mulheres, mas  que trabalha   

            419 com o desenvolvimento na perspectiva de genero, com a RAMOA que  
e  rede da Renascenca    

            420 das Mulheres  Ocidentais que e dirigida pela Dona Zezinha  Chantre. 
Mas, assim, com   

            421 protocolos mais antigos sao as tres. Mas trabalhamos tambem  com  

AJOC, alias faz parte da   
            422 rede assim e  essas com as quais temos um protocolo que  ja faz parte 

da familia do ICIEG .   
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            423 19.Articulacao com o privado, alias publico e privado  e algo que ja 
esta amadurecido? O que   

            424 pensa? R.19. O privado ainda e muito  complicado. Muito complicado. 
Neste momento   

            425 estamos a trabalhar com o CV  TELECOM que nos contactou, 
solicitando-nos o que podemos   

            426 trabalhar em parceria e  nos rapidamente acolhemos a solicitacao e 

neste momento estamos a   
            427 trabalhar o plano  de igualdade para a empresa. Temos uma tecnica la 

que esta a preparar   
            428 todo o trabalho e  estamos a fazer isso para que CVTELECOM tenha o 

seu plano de igualdade   
            429 para a  empresa. Acredito que a partir dai haja esta articulacao e que 

o projecto em Junho seja    
            430 um projecto piloto para este trabalho ao nivel do privado. 20. Se bem 

entendi foi um  privado   

            431 que contactou o publico e nao o contrario? R. 20. A relacao publica e 
privado e  complexa. Digo   

            432 que e complicado porque sao logicas diferentes e, ainda, associado  
muito a ideia de que a   

            433 producao e o lucro sao outros extremos de igualdade de genero.  A 
nossa intencao ao entrar   

            434 neste espaco, e o que fizemos com o publico isto e mostrar  que nao e 
preciso gastar mais   

            435 dinheiro para uma estrategia de abordagem de generos,  nao e preciso 

gastar mais recurso   
            436 humanos mas e aproveitar o que nos temos mas e  aproveitar bem 

aproveitado para   
            437 melhoramos o nosso trabalho. Aqui, numa reuniao com  o Director dos 

recursos da   
            438 CVTELECOM nos perguntamos: Sabe quem utiliza mais o  servico das 

mensagens?   
            439 Responderam: Nao sabemos mas ai retorquimos: Pois e,  deviam 

saber, qual o publico que   

            440 mais utiliza mensagens se sao homens ou mulheres  para que a partir 
desta informacao se   

            441 criasse uma mensagem especifica para esse  publico, quer seja 
homem ou mulher. Imagina tu   

            442 com uma mensagem especifica para o  publico-alvo que utiliza que 
vantagens isto podera   

            443 trazer? E ai ficaram todos  interessados. No inicio foi complicado mas 
nos conseguimos e em   

            444 Junho ja estaremos  com tudo apostos para que implementem o Plano 

deles e que tenham   
            445 sucesso. Assim,  sendo um piloto e tenha sucesso, possamos divulgar 

e tentar convencer   
            446 outras empresas  a fazer os seus planos com a abordagem genero. 21. 

E com as ONG, as   
            447 parcerias ficam  presas ao financiamento por parte do ICIEG? R.21. 

Nao ...muito ao contrario.   
            448 Hoje as  ONGs tem autonomia financeira. Sao muito dinamicas. Ate 

porque as ONGs em Cabo    

            449 Verde estao cada vez mais independentes. As ONGs estao muito 
dinamicas e tem estado  a   

            450 mobilizar os proprios fundos. E estao em todos as ilhas. Estao com 
projectos  financiados,   
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            451 estao com accoes, tem corpo tecnico que trabalha e trabalham  

independentemente do   
            452 governo. Eu penso que hoje chegamos a uma fase em que as  ONGs 

sao independentes. E tem   
            453 credibilidade nacional e internacional. Trabalham com  fundos 

internacionais que financiam   
            454 uma grande parte de accoes. A relacao que nos  temos financiamos 

accoes de formacao e de   

            455 sensibilizacao pela capacidade que tem de  implementar e de tratar 
com quem esta no terreno   
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 342- 349: 5.9                    

            342 tem de ser mas ela e uma lei de promocao de igualdade de  genero, de 
informacao de   

            343 sensibilizacao de prevencao. A punicao so surge quando e  necessario. 
Temos andado a   

            344 trabalhar nestes aspectos de mudanca de mentalidade e de  atitudes e 
o ultimo e o aspecto de   

            345 coaccao e o que as pessoas estao a dar tanto realce e a  propria 
comunicacao social tambem   

            346 esta a fazer isso e nos chamamos atencao para os  outros aspectos 

importantes para nao   
            347 pensarem que esta lei e essencialmente punitiva  porque nos 

queremos que tem a ideia que a   
            348 lei e preventiva da violencia e consiste na  promocao da igualdade de 

genero. Para nao ficar   
            349 com a ideia que esta lei ela e  essencialmente punitiva. 14.Como e que 

voces levam estas   
 350- 386: 5.9                    

            350 informacoes e formacoes as  camadas com menos condicoes de acesso 

aos canais formais de   
            351 informacao? R.14. Nos  investimos na prevencao atraves de accoes de 

sensibilizacao, de   
            352 formacao, e  informacao. Como sabe as nossas parceiras tem sido as 

ONGs. Eu costumo dizer   
            353 que se  nao fossem as ONGs o ICIEG nao teria este protagonismo e 

visibilidade que ele hoje    
            354 tem. Sao as ONGs que levam para o terreno as nossas politicas elas e 

que fazem toda a    

            355 formacao e informacao local. Elas e que tem todo now how de 
transmitir na lingua da    

            356 populacao, na lingua do publico- alvo as mensagens. 15.Falando dos 
aspectos menos    

            357 conseguido do ICIEG, fiquei com a sensacao que a transversalidade da 
abordagem de  genero e   

            358 o menos conseguido. Sera? R.15. Sim, sim em parte, em parte...eu 
diria que e  o menos   

            359 conseguido. E isto porque o ICIEG esta em crescimento assim como 

todos os  outros sectores   
            360 estao em crescimento. O ICIEG faz parte deste conjunto que esta em  

crescimento. E tudo e   
            361 uma questao de estrategia. O ICIEG nao esta fora desta mudanca  e 

estamos todos neste   
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            362 processo de crescimento. No passado adoptamos estrategias de  

criacao de pontos focais   
            363 ministeriais e antenas focais municipais eram as nossas antenas  e 

ficaram com a   
            364 responsabilidade da transversalizacao, mas isto nao deu certo. Por  

causa da mobilidade de   
            365 tecnicos e porque essas pessoas nao foram as que o ICIEG  projectou 

que fossem pessoas com   

            366 formacao na area de genero, que fossem tecnicos  superiores, e que 
tivesse algum poder de   

            367 decisao a nivel de planificacao. Mas isso foi  em 2003-2005 em que 
ainda se falava muito   

            368 pouco de genero e havia outras prioridades  ao nivel dos sectores, 
ainda nao se via s coisas   

            369 como sao vistas neste momento essa  estrategia que nos usamos nao 
chegou a bom porto   

            370 nem a nivel municipal nem a nivel  dos servicos centrais., Neste 

moimento esmos a adoptar   
            371 outras estrategias que e  trabalhar a nivel do governo central ao nivel 

dos DGPOPS dos SIGOF   
            372 de avaliacao e  seguimento para ver se trabalhamos dos projectos dos 

sectores chaves para ver   
            373 se a  nivel de planificacao todos os projectos tenham a perspectiva de 

genero incluido. A  nivel   
            374 da populacao em geral nos chegamos a conclusao que muitas das 

nossas  campanhas nao   

            375 chegaram a 100% como nos queriamos e muitas vezes tem a ver com 
a  linguagem que   

            376 utilizamos, tivemos boas campanhas mas talvez a linguagem nao foi  
apropriada ao publico.   

            377 Por exemplo, nos fizemos uma campanha sobre a VGB mas  quando se 
falou bater com a   

            378 coracao e a populacao nao entendeu. Mas mesmo assim  uma grande 
parte entendeu mas o   

            379 que nos interessa e que todos entendam. Mas a  campanha do cancer 

da mama teve efeitos   
            380 estrondosos. Digo que a mensagem chegou a  todos, a mensagem 

chegou porque o INE fez o   
            381 inquerito que introduziu no inquerito  como e que as pessoas tinham 

apreendido a mensagem   
            382 do conhecer da mama e os dados  do inquerito dizem que 98% das 

mulheres apreenderam as   
            383 campanhas e ja faziam o  toque dos seios e uma camada diversificada. 

Portanto nos tivemos   

            384 boas estrategias em  alguns momentos e digo que nas estrategias de 
transversalizacao e que   

            385 tivemos  fraquezas. O ICIEG tem sido um grande laboratorio e nos as 
vezes ficamos aqui ate as    

            386 7:00 h e a brincar dizemos. Nos temos de sair porque estamos gastar 
luz e agua. (risos!).  16.   

 456- 473: 5.9                    
            456 a , pois o ICIEG pelas competencias  que tem de elaboracao de 

politicas ainda e tambem   

            457 porque nao tem um staf suficiente  no terreno para implementar optou 
por essa metodologia.   
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            458 E tambem que permite ao  mesmo tempo trabalhar a questao da 
transversalizacao. Eu   

            459 costumo dizer que o facto do  ICIEG noa ter delegacoes nos impede 
muitas vezes de ter alguns   

            460 ganhos mas por lado  permite-nos trabalhar a transversalizacao. Ao 
trabalhar em rede e em   

            461 estabelecer pontos  focais nos todos ganhamos a responsabilidade 

para a questao da   
            462 promocao de igualdade  e equidade de genero pelos parceiros de 

genero os. Apesar de nos   
            463 estamos de coordenar  elas tem tambem a obrigacao pela parte que 

lhe estoca de trabalhar de   
            464 implementar no  terreno accoes que visa a igualdade. Pelo facto de 

nos nao termos delegacoes   
            465 nos  concelhos  nos permitiu tambem em grande parte transversalizar 

a abordagem de    

            466 genero. Passando tambem a responsabilidade as instituicoes de 
fazerem a parte que lhes    

            467 toca. (Risos de ambos os dialogantes). Hum! Bom um grande objectivo 
e que consiga  garantir   

            468 a transversalidade quica nao existir a necessidade de ter o ICIEG , isto 
e um  sonho utopico. O   

            469 grande objectivo e transversalizacao para que consigamos ter a  
igualdade para que   

            470 consigamos instituicoes com planos feitos que fizessem a  

transversalizacao e genero e que   
            471 fossem independentes. Agora somos coordenadores,  executores, 

implementadores e isso nao   
            472 e o ideal. E a politica o desenho, alias os nossos  estatutarios diz que 

somos uma instituicao   
            473 que cria politicas para igualdade e que talvez  tenha um papel de 

observador para   
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  41-  51: 6.1                    

             41 MORTABI assumiu e isto justifica a sua fundacao a missao de  

             42 criar condicoes que promovam a participacao da mulher no  
             43 processo de desenvolvimento nacional, adoptando para isso  

             44 uma abordagem de genero voltada para o empoderamento da  
             45 mulher. Sendo o compromisso da MORABI o desenvolvimento  

             46 humano da mulher e da familia, a micro-financas tem este  
             47 objectivo. O objectivo e elevar a auto-estima da mulher,  

             48 fazer com que ela acredite na sua capacidade de participar  
             49 e sobretudo, que saia da situacao da dependencia e crie a  

             50 sua propria forma de geracao de rendimentos. A participacao  

             51 efectiva da mulher acontece com o seu empoderamento. Assim  
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 132- 138: 6.10                   

            132 escrever. Temos portanto a metodologias participativas que  
            133 a gente utiliza, mesmo que a pessoa nao saiba ler ou  

            134 escrever pode participara da accao porque nos usamos  
            135 metodologias participativas como jogos diversos porque nos  

            136 temos varios tipos de manuais e cursos em funcao do  
            137 publico-alvo entao podemos adaptar em funcao do publico- 

            138 alvo. Mas ja na formacao profissional, exige um perfil de  
 158- 172: 6.10                   

            158 para o planeamento familiar. E nessa altura trabalhavamos  

            159 apenas com as mulheres e comecamos a ter problemas porque  
            160 as mulheres muitas vezes tomavam remedios escondidos. As  

            161 vezes nao conseguiam tomar e acabavam por engravidar e  
            162 muitas vezes acabavam por ter problemas com o marido Entao  

            163 decidimos fazer uma abordagem diferente. Levar os homens  
            164 para as sessoes de aconselhamento para o planeamento  

            165 familiar e ali o resultado surtiu logo. Portanto, os homens  
            166 comecaram a compreender porque que a mulher necessitava de  

            167 planeamento e porque faze-lo. Portanto, uma abordagem em  

            168 que considera que nao e a mulher que tem de fazer  
            169 planeamento mas sim o casal e colaborarem. A partir dai  

            170 comecamos a somar resultados, com o planeamento familiar e  
            171 notorio os resultados hoje temos uma media de 2.9 filhos  

            172 por mulher. As pessoas ja comecaram a conscientizar porque  
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 576- 579: 6.10                   
            576 de familia. Na minha opiniao, pelos metodos de actuacao,  

            577 dinamica e critividade estas duas ONG,s tem ido grandes  
            578 parceiras do Governo na luta pela promocao da mulher.  

            579 Sujeito D (professora). Cabo Verde e um pais constituido  
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  31-  41: 6.12                   

             31 do micro-credito praticado pela MORABI  Bem, em primeiro  

             32 lugar convem anotar que a MORABI evoluiu desde 2007 o seu  
             33 programa de micro-credito para o programa de micro- 

             34 financas. Desde desta altura funcionamos com micro- 
             35 financas. Os objectivos, quer do micro-credito, quer do  

             36 micro-financas tem a ver com a propria, visao, missao e  
             37 valores da MORABI que norteiam tudo o que fazemos. A MORABI  

             38 tem a visao que o desenvolvimento de Cabo Verde so acontece  
             39 com uma politica inclusiva em que todas as potencialidades,  

             40 sem discriminacao de genero seja riqueza. Olha para isso a  

             41 MORTABI assumiu e isto justifica a sua fundacao a missao de  
  53-  58: 6.12                   

             53 estava dentro de um programa maior que era o  
             54 desenvolvimento humano, que se subdividia em formacao e  

             55 micro-credito duas vertentes fundamentais do empoderamento,  
             56 fundamentais para a insercao da mulher. O Micro-Credito foi  

             57 introduzido em 1994 e nesta altura sem qualquer  
             58 estruturacao e sem quaisquer normas orientadoras que  

  94- 118: 6.12                   

             94 produtos e, sobretudo, pela filosofia de sustentabilidade  
             95 que lhe e inerente. Mantendo sua caracter social,  

             96 integrando a abordagem genero, o micro-financas nao deixa  
             97 de ser uma empresa visando a sustentabilidade e assim poder  

             98 garantir o atendimento cada vez mais alargado e mais  
             99 ajustado as necessidades e demandas dos clientes que  

            100 procuram a MORABI para resolver os seus problemas de  
            101 insercao socio-economica. Marca a diferenca o facto de  

            102 inicialmente o nosso programa de micro-credito, como  

            103 acabamos de explicar estava enquadrado dentro de um  
            104 programa maior que era a promocao socio-economica da  

            105 mulher. Esse programa tinha duas vertentes que eram o  
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            106 programa de micro-credito e o programa de formacao. A  
            107 partir de 2007, esses dois sub-programas tornaram-se  

            108 autonomos. Em termos de ilustracao, so para ter uma ideia  
            109 do que representa esta mudanca tanto para a MORABI como  

            110 para o seu publico-alvo temos dados que falam por si. Se de  
            111 1994 a 2000, foram concedidos 178 creditos, no valor total  

            112 de 32 mil contos, so em 2009 foram concedidos creditos no  

            113 valor total de 150 mil contos. Numeros animadores, que  
            114 demonstram o contributo que o organismo tem dado para a  

            115 diminuicao do indice de pobreza no pais. No somatorio dos  
            116 anos, ate 2009, ja foram aprovados 14.899 creditos as  

            117 mulheres, num montante total de 872 mil contos. Nao,  
            118 absolutamente. Nestes 19 anos a Morabi evoluiu, houve a  
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 723- 733: 6.12                   
            723 MORABI ja concedeu cerca de 18 mil creditos num montante  

            724 total de um milhao e 200 mil contos. A MORABI iniciou em  

            725 1994, sem qualquer regulamento, a sua primeira experiencia  
            726 de micro-credito, que foi atraves de concessao de malas  

            727 termicas as peixeiras.Com o reembolso desses creditos  
            728 constitui-se um pequeno fundo credito. Em 1997, com o apoio  

            729 da ADF, criou o seu regulamento de credito, fez o seu  
            730 primeiro plano estrategico e com uma visao de  

            731 sustentabilidade reestruturou o seu programa de credito em  
            732 1998.  

            733  

 
1 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.003 
-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.004 
-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.005 



Anexo 4 

 

 

1151 

-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in ONG.006 
-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.001 
-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.002 
-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.003 
-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.004 
-------------------------------- 

 
--> 6.12                   

 
 

0 finding(s) 
  



Anexo 4 

 

1152 

 
Retrieval of particular codes in IPUB.001 

-------------------------------- 
 

--> 6.13                   
 

 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in IPUB.002 

-------------------------------- 
 

--> 6.13                   
 

 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in ONG.001 

-------------------------------- 
 

--> 6.13                   
 

  59-  87: 6.13                   

             59 guiavam a nossa forma de agir. A primeira experiencia  
             60 comecou com a concessao de mas termicas a peixeiras da  

             61 Praia. O reembolso permitiu-nos arranjar o nosso primeiro  
             62 fundo de credito. Com estas experiencias, conseguimos  

             63 melhorar a nossa actividade em 1997 o micro-credito  
             64 praticado pela MORABI comecou a ganhar maior impacto.  

             65 Trata-se de uma evolucao e projeccao que ficou a dever a  
             66 muitos factores. O ganho maior foi o apoio que recebemos da  

             67 ADF (African Developement Foundation) no sentido  

             68 elaborarmos um Regulamento de Credito. Este regulamento  
             69 permitiu que a nossa accao passasse a revestir um caracter  

             70 de sustentabilidade. Outros factores, resultantes de uma  
             71 gestao da MORABI permitiram reforcar o programa do micro- 

             72 credito, nomeadamente a analise do ambiente nacional ao  
             73 nivel economico e juridico e em termos dos sectores  

             74 financeiros formal e nao formal, o diagnostico do programa  
             75 de micro-credito realizado pela MORABI, a avaliacao das  

             76 necessidades de mercado nas localidades de intervencao da  

             77 MORABI e de muita importancia mesmo, digamos, uma  
             78 orientacao extraordinaria foi a elaboracao do manual de  

             79 procedimentos ao nivel do micro-credito, traduzido num  
             80 regulamento para a actividade que deixou de ser empirica e  

             81 exploratoria para uma accao efectiva e continuada. Ao  
             82 enumerar os indicadores que permitiram a mudanca  

             83 qualitativa e quantitativa do sub-programa, digamos que de  
             84 sub-programa ascendeu a programa foi ainda a criacao de um  

             85 comite de credito e o grande investimento na   

             86 formacao/reciclagem continuado do staff do departamento do  
             87 micro-credito. E sensivel esta mudanca. Hoje somos uma  

 316- 324: 6.13                   
            316 plena sustentabilidade. A auto-estima das mulheres  

            317 beneficiadas pelo credito e uma das principais vitorias do  
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            318 trabalho da associacao. A possibilidade de poderem criar os  

            319 seus proprios negocios faz com que muitas se sintam mais  
            320 valorizadas na sua vida social e familiar. O  

            321 empreendedorismo conheceu um novo impulso com a micro- 
            322 financas, o desemprego reduziu, muitas mulheres tem  

            323 investido na educacao dos filhos, melhoria da habitacao,  
            324 aquisicao de bens materiais diversos, tec. Digamos que as  
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  50-  90: 6.13                   

             50 visto tanto num angulo negativo como positivo. Vamos entao  
             51 ver agora no angulo positivo. Hoje nos temos, portanto,  

             52 mais raparigas no ensino secundario e universitario porque  
             53 as mulheres querem evoluir, querem, portanto, ter  

             54 conhecimentos cientificos, querem investigar e querem  
             55 estudar e temos menos rapazes. Ao nivel da participacao  

             56 politica ate 90 antes de entrar na democracia nao havia  
             57 sequer uma mulher no governo, portanto e nos ja temos ate  

             58 paridade no g0verno, portanto isso mostra todo o valor  

             59 social da mulher na construcao do Cabo Verde. Tambem a  
             60 nivel de profissoes que eram tidas de exclusividade dos  

             61 homens hoje ja nao se poe. Portanto temos hoje mulheres  
             62 pilotos de aviao, muitas mulheres na medicina, mulheres nas  

             63 forcas armadas, temos mulheres na policia, temos mulheres  
             64 na construcao civil, portanto essas sao algumas das areas  

             65 que antes eram tidas como profissoes dos homens meramente.  
             66 Portanto, hoje temos essas conquistas, as mulheres a  

             67 conquistarem os espacos que eram tidos como espacos de  

             68 homens que neste momento passa a ser um espaco de todos.  
             69 Ali entao entre, portanto, a questao de igualdade e  

             70 equidade de genero. Tambem hoje temos areas que antes eram  
             71 da exclusividade das mulheres e que hoje temo homens a  

             72 procurarem essas aereas. Portanto, tudo isso mostra a  
             73 grande relevancia da participacao mulher cabo-verdiana no  

             74 processo do desenvolvimento social, politico e economico do  
             75 pais e do muito que ela possa dar ainda. Nos na MORABI  

             76 somos testemunhas dessa participacao porque nos trabalhamos  

             77 desde o inicio com as comunidades rurais e hoje dessas  
             78 comunidades nos temos mulheres que ja sao deputadas  

             79 municipais, Antes quando se falava com essas mulheres sobre  
             80 a politica elas achavam que era algo estranho, anormal mas  

             81 hoje existem mulheres que participam e participam e de  
             82 forna activa na politica e no desenvolvimento d pais porque  

             83 tem conhecimento. Participam nas accoes de formacao quer a  
             84 nivel do associativismo, quer a nivel de elaboracao de  

             85 projectos, quer em termos de formacao e gestao comunitaria,  

             86 e fazem portanto, a boa governanca dentro das comunidades e  
             87 nas suas proprias casas e tudo isso acaba por contribuir,  

             88 portanto para este peso social que a mulher tem na  
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             89 sociedade cabo-verdiana que e muito importante e que  
             90 achamos que ela tem um papel muito preponderante na  

 280- 281: 6.13                   
            280 algo errado. Temos esta coordenacao e gracas ao  

            281 amadurecimento e boas relacoes de parceria entre as ONGs.  
 640- 647: 6.13                   

            640 sempre correm bem devido a factores externos a MORABI. Com  

            641 as vendedeiras sim. Qualquer pessoa que va hoje ao mercado  
            642 do Plateau, Sucupira, que va a Assomada sente a diferenca.  

            643 Ja sao pessoas que estao a exercer uma profissao e  
            644 empoderaram-se mais atraves da formacao que resultou da  

            645 parceria entre a MORABI, a ONG asturiana O'DAM e a Camara  
            646 Municipal da Praia, a que se juntou o financiamento da  

            647 Agencia Espanhola de Cooperacao Internacional para o  
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 424- 441: 6.14                   

            424 praticamos micro-financancas, ate ai pode-se considerar  
            425 parceria. Mas hoje, com a instituicao do Novo banco que  

            426 tambem pratica micro-financas posso dizer que ja nao existe  
            427 parceria mas sim concorrencia. O governo e o nosso  

            428 concorrente. Faz concorrencia com a MORABI e e uma  
            429 concorrencia que nos prejudica, pois os nossos juros sao  

            430 mais altos. A taxa de juros das micro-financas e mais cara  
            431 que os bancos e tem a ver com os montantes. Praticamos os  

            432 custos da micro-financas. Estes sao mais elevados que os  

            433 creditos bancarios em qualquer parte do mundo, mas muito  
            434 mais vantajoso para o publico-alvo da modalidade micro- 

            435 credito. Nao limitamos a conceder o credito como fazem os  
            436 bancos. Nos fazemos o acompanhamento que os bancos nao  

            437 fazem e isto tem custos. Deslocamos ate a comunidade do  
            438 cliente e acompahamos o seu negocio. O publico-alvo da  

            439 micro-financas e muito sensivel e especial. Muitas vezes  
            440 sem qualquer nocao de gestao e temos de deslocar para fazer  

            441 o seguimento. O banco nao faz isso, porque para eles o  
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 159- 172: 6.14                   
            159 apenas com as mulheres e comecamos a ter problemas porque  

            160 as mulheres muitas vezes tomavam remedios escondidos. As  
            161 vezes nao conseguiam tomar e acabavam por engravidar e  

            162 muitas vezes acabavam por ter problemas com o marido Entao  
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            163 decidimos fazer uma abordagem diferente. Levar os homens  

            164 para as sessoes de aconselhamento para o planeamento  
            165 familiar e ali o resultado surtiu logo. Portanto, os homens  

            166 comecaram a compreender porque que a mulher necessitava de  
            167 planeamento e porque faze-lo. Portanto, uma abordagem em  

            168 que considera que nao e a mulher que tem de fazer  
            169 planeamento mas sim o casal e colaborarem. A partir dai  

            170 comecamos a somar resultados, com o planeamento familiar e  

            171 notorio os resultados hoje temos uma media de 2.9 filhos  
            172 por mulher. As pessoas ja comecaram a conscientizar porque  

 443- 468: 6.14                   
            443 centro foi feita pelo Primeiro Ministro, Dr. Jose Maria  

            444 Neves. Nossa! Recebi muitas criticas de toda ordem possivel  
            445 e imaginario. Porque que tem ser o Primeiro Ministro.  

            446 Porque nao convidaste ...? Minha gente, este e um centro que  
            447 tem uma missao: a formacao profissional e promocao  

            448 empresarial. Este e um Centro para o Governo e para servir  

            449 o pais. Eu tenho de mostrar ao Governo que sou parceira e  
            450 de que maneira e que eu posso fazer esta parceria. Nem  

            451 sempre e facil, quando o Governo insiste em ver a MORABI  
            452 como oposicao politica. Uma vez eu fui para um programa da  

            453 radio "o Discurso Directo" com a ministra Janira Hoffer  
            454 Almada. Era a MORABI, a Ministra Janira, a Associacao Ze  

            455 Moniz e Comissao Nacional dos Direitos Humanos.  
            456 Inicialmenteu fiquei assustada. Eu falava como MORABI e a  

            457 ministra via-me como MPD. Ela comecou a me atacar e fiquei  

            458 estranha. Quando percebi que ela estava fazendo isso eu  
            459 contornei o debate. Consegui chegar ate ao fim enquanto  

            460 organizacao da sociedade civil e ela insistia num debate  
            461 politico como se eu fosse Carlos Veiga, presidente do MPD,  

            462 a frente dela. Eu fui la como representante da sociedade  
            463 civil e nao como Sra. Ministra, que muito mais do que  

            464 representar o Governo esteve representando o partido que  
            465 sustenta o Governo. Mas nao entrei nela e tinha de manter  

            466 firme representando a sociedade civil. Ela afirmou que eu  

            467 faco politica no trabalho. Falando da nossa relacao com o  
            468 ICIEG eu digo que o ICIEG ja nao esta o ICIEG do tempo da  

 476- 482: 6.14                   
            476 pois o ICIEG e so o chapeu, nos somos as antenas no  

            477 terreno, nos e que executamos. Mas neste momento neste  
            478 momento eu nao sei se e por falta de financiamento, desde  

            479 que a Claudia saiu a MORABI nao fez nada mais com o ICIEG.  
            480 Ja tentamos, mas nao sabemos se a nova presidente nao tem  

            481 autonomia suficiente, mas acho tem de ser mesmo o  

            482 financiamento. Ja tivemos muitas actividades conjuntas com  
 498- 510: 6.14                   

            498 ainda somos tidos como concorrentes. O que e extremamente  
            499 errado. As vezes temos um projecto muito interessante e  

            500 eles, os organismos do sector publico, o Governo tambem,  
            501 nao financiam porque acham que voce e oposicao. Ainda ha  

            502 sectores do dominio publico que nao conseguem ver o  
            503 terceiro sector, ou seja as organizacoes da sociedade civil  

            504 como ela e, um parceiro do desenvolvimento. Mesmo o Governo  

            505 fala muito, mas o Governo nao faz parceria com organizacoes  
            506 da sociedade civil propriamente dito. Nos, falo das duas  

            507 maiores, a MORABI e a OMCV e FAMI-PICOS, temos a sorte de  
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            508 ainda estarmos vivos e a funcionar porque corremos atras  
            509 dos parceiros internacionais. Ate, quando fomos aumentar a  

            510 nossa carteira de credito, posso assim dizer que nos temos  
 516- 565: 6.14                   

            516 voces sao capazes de gerir. O mesmo recurso que e posto a  
            517 disposicao da sociedade civil se ela for colocada a  

            518 disposicao das instituicoes publicas, voce nao tem retorno,  

            519 mas ao nivel das ONG, ao nivel da sociedade civil ha  
            520 retorno. Existe garantia de continuidade, garantia da  

            521 sustentabilidade. E essa parte que ainda falta e isso que  
            522 nos falta. E preciso que o Governo conscientize de uma vez  

            523 por todas que a sociedade civil e um parceiro do  
            524 desenvolvimento. Ela nao e concorrente. O que acho piada e  

            525 que o Governo, quando precisa apresentar resultados, chama  
            526 a sociedade civil para apresentar resultados (risos). E  

            527 quando ha financiamento eles nao dao financiamento a  

            528 sociedade civil organizada. Vao la e distribuem nas  
            529 Delegacoes. Delegacao da Agricultura, Delagacao de nao sei  

            530 que e de nao sei mais, para eles esbanjar recursos...e para  
            531 estragar o trabalho que a sociedade civil vem fazendo. Nos  

            532 tivemos muitas dificuldades no Maio e em St. Antao porque a  
            533 Delegacao do Ministerio da Agricultura concorreu com a  

            534 sociedade civil. La o Governo e concorrente. Imagina que  
            535 chega alguem e diz da-me 10.000$ e lhe e dado, nao paga  

            536 porque foi dado no ambito do projecto. Como e que ao lado  

            537 onde existe credito vao preferir credito onde tem de pagar.  
            538 E falta de articulacao. Temos relacao com o IEFP (Instituto  

            539 de Emprego e Formacao Profissional) mas deixa muito a  
            540 desejar. Imagina que desde que terminamos a formacao  

            541 estamos a dever os professores. Porque simplesmente a  
            542 ministra tomou o dossier e ainda esta com ele, ha um ano  

            543 atras, desde Marco de 2011 e estamos em Julho de 2012 e  
            544 ainda temos professores por pagar. Eu, particularmente,  

            545 fico com pena porque e uma area que temos todas as  

            546 condicoes para fazer por isso e que nao estamos a apostar  
            547 na capacitacao profissional. Fazemos a formacao das 300  

            548 horas e aqui temos formacao de 300 horas e ai temos  
            549 financiamento internacional e ai nao temos custos. Mas a  

            550 formacao profissional tem de ser o IEFP a abarcar os custos  
            551 e nos nao temos como pagar os professores e os formandos  

            552 nao tem como pagar os professores. E IEFP so tem de pagar  
            553 os formadores quando todos os custos administrativos sao  

            554 assumidos pela MORABI e nao sao poucos. Portanto e uma area  

            555 que temos uma certa deficiencia neste momento e nao sabemos  
            556 o que vai ser mas se continuar como esta a formacao  

            557 profissional em CV nao tem pernas para andar. Porque quando  
            558 nos apresentamos um curso e porque temos necessidade a  

            559 nivel no mercado da demanda dos formandos e do mercado. Nos  
            560 fizemos a formacao de gente de credito e 70% ja esta  

            561 empregado. Agora pergunta ao IEFP as formacoes que fizeram  
            562 qual foi a taxa de emprego? Nao conseguem ainda desenvolver  

            563 esta dinamica. A MORABI e uma instituicao dinamica e ja  

            564 evoluiu para diversas fases de intervencao. Ela vai  
            565 evoluindo adaptando as suas formas de intervencao conforme  
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 459- 466: 6.15                   

            459 a atender, a cumprir os nossos objectivos. Alargar cada vez  

            460 mais a nossa capacidade de atendimento das pessoas que nos  
            461 procuram, sendo para isso importante aumentar a nossa  

            462 carteira de credito e parceiros tambem. Melhorar a nossa  
            463 abordagem genero. Para ja reserva-nos a grande expectativa  

            464 com o lancamento dos novos produtos, a nossa performance  
            465 tecnica, uma infraestruracao adequada aos novos desafios e  

            466 enfim a consolidacao da nossa sustentabilidade. 
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 680- 715: 6.15                   

            680 perspectivas da MORABI em termos de desafios. Temos  

            681 consciencia do bom percurso dos 20 anos da nossa historia  
            682 completada no dia 28 de Marco passado numa luta para auto- 

            683 promocao da mulher cabo-verdiana. Assim o nosso lema deste  
            684 aniversario e 20 anos em prol da auto-promocao da mulher,  

            685 da igualdade e da equidade de genero. A nossa perspectiva e  
            686 continuar a trabalhar duro para equidade de genero fazendo  

            687 mais conquistas. Conquistando a confianca e a credibilidade  
            688 dos nossos parceiros para podermos atingir os nossos  

            689 objectivos. Temos a assinalar dois projectos imediatos com  

            690 dois grandes parceiros internacionais que confiam na nossa  
            691 capacidade de gestao e de formacao para o desenvolvimento  

            692 comunitario com enfoque na equidade de genero. Um deles e A  
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            693 AECID tem actualmente dois projectos com a MORABI, um de  
            694 melhoria das condicoes socio-economicas das comunidades  

            695 rurais da ilha de Santo Antao, do que a organizacao e  
            696 beneficiaria directa; E o outro de capacitacao para a  

            697 melhoria das condicoes de venda das vendedeiras da ilha de  
            698 Santiago, projecto que estamos implementando com a ONG  

            699 asturiana O'dam. Outros grandes desafios e ao mesmo tempo  

            700 inovacoes que demsontram o crescimento e amadurecimento da  
            701 MORABI sao cinco novos produtos dirigidos a clientes de  

            702 micro-financas no mercado cabo-verdiano. Vida Credito  
            703 MORABI, Vida MORABI Misto, Vida MORABI, Toto-caixa MORABI e  

            704 Conta Caderneta MORABI sao os cinco novos produtos de  
            705 micro-financas destinados a varias camadas sociais cabo- 

            706 verdianas. Esses produtos financeiros  sao lancados no  
            707 quadro da implementacao do projecto financiado pela   

            708 African Development Foundation (ADF), avaliado em mais de  

            709 21 mil contos, sendo objectivo da MORABI "melhorar todo o  
            710 seu sistema de micro-financas, visando prestar cada vez  

            711 mais um servico de melhor qualidade" aos seus clientes. O  
            712 projecto contempla tambem a realizacao de um estudo de  

            713 mercado com vista ao alargamento do leque de intervencoes  
            714 em termos de produtos financeiros. No quadro do projecto, a  

            715 sede dos servicos de micro-financas da MORABI em Achada  
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  42-  52: 6.2                    

             42 criar condicoes que promovam a participacao da mulher no  
             43 processo de desenvolvimento nacional, adoptando para isso  

             44 uma abordagem de genero voltada para o empoderamento da  
             45 mulher. Sendo o compromisso da MORABI o desenvolvimento  

             46 humano da mulher e da familia, a micro-financas tem este  
             47 objectivo. O objectivo e elevar a auto-estima da mulher,  

             48 fazer com que ela acredite na sua capacidade de participar  
             49 e sobretudo, que saia da situacao da dependencia e crie a  

             50 sua propria forma de geracao de rendimentos. A participacao  

             51 efectiva da mulher acontece com o seu empoderamento. Assim  
             52 o micro-credito nao constituia um programa autonomo mas  

 119- 122: 6.2                    
            119 alteracao dos estatutos. Se inicialmente o nosso objectivo  

            120 primordial era a promocao da mulher, introduzimos depois o  
            121 conceito de genero Nos nao fazemos nenhum tipo de  

            122 discriminacao. O nosso publico-alvo integra cabo-verdianos  
 215- 218: 6.2                    

            215 fundamental, e muito importante. Se o objectivo da micro- 

            216 financas e o empoderamento do cliente, atraves de um  
            217 negocio que lhe de rendimento, necessariamente a area de  

            218 negocio tem de permitir isso. Aconselhamos os nossos  
 354- 359: 6.2                    

            354 no inicio. O nosso objectivo e fazer do programa uma  
            355 actividade totalmente auto-sustentada e estamos caminhando  

            356 para la. Inicialmente, a MORABI comecou a intervir com  
            357 fundos internacionais, os fundos perdidos, submetendo nessa  

            358 altura muito a imposicao desses parceiros. A instituicao de  

            359 micro financas conta com o apoio de varios parceiros  
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 551- 557: 6.2                    

            551 conseguiram um modo de vida e aprenderam a gerir pequenos  
            552 negocios., ate a vida familiar. A MORABI actua na base,  

            553 junto dos mais pobres e os que tem menos escolas. Da accoes  

            554 de formacao, ajuda a conseguir pequenos creditos para os  
            555 negocios e acompanha-nos ate aprendermos a andar sozinhos.  

            556 E na verdade uma organizacao que apoia as mulheres  
            557 desfavorecidas. Sujeito B (medica). Sao duas ONG,s de apoio  

 554- 557: 6.2                    
            554 de formacao, ajuda a conseguir pequenos creditos para os  

            555 negocios e acompanha-nos ate aprendermos a andar sozinhos.  
            556 E na verdade uma organizacao que apoia as mulheres  

            557 desfavorecidas. Sujeito B (medica). Sao duas ONG,s de apoio  

 587- 619: 6.2                    
            587 prol do desenvolvimento social e economico das mulheres  

            588 cabo-verdianas. A MORABI tambem tem feito o mesmo. Ambas as  
            589 organizacoes tem como publico-alvo mulheres em geral mas  

            590 com maior incidencia nas mais pobres, geralmente chefes de  
            591 familia e do meio rural. Os seus programas tem sido uma  

            592 grande ajuda na luta contra a pobreza, sobre luta contra a  
            593 infeccao pelo  HIV Sida, cancro da mama, e outros. Os  

            594 programas das duas ONG,s tem permitido que os direitos a  

            595 saude, educacao, formacao profisional, fontes de rendimento  
            596 e dignidade humana atinjam os mais desfavorecidos,  

            597 bloqueados pelas barreiras da ignorancia, da violencia e  
            598 descriminacao. Sujeito F (direitos humanos). As duas ONG,s  

            599 tem tido um trabalho de merito nos ultimos decenios na  
            600 promocao dos direitos da mulher. O facto do principal  

            601 objectivo quer de uma quer de outra e apoiar as mulheres  
            602 sobretudo as mais desfavorecidas acederem aos seus direitos  

            603 fundamentais, os programas, e eu acho optimo tem sido  

            604 virados para os aspectos que mais flagelam a situacao da  
            605 mulher cabo-verdiana sobretudo as mais fragilizadas  

            606 (solteiras, chefes de familia, desempregadas, rurais,  
            607 analfabetas). No fundo os programas das duas ONG,s  visam a  

            608 promocao dos direitos humanos, pois mulher e mae, e filha,  
            609 e esposa, e irma ...a sua situacao digna  e prospera  

            610 proporciona nao so o seu bem estar, mas dos que vivem a sua  
            611 volta. Considerando os grandes problemas da mulher cabo- 

            612 verdiana e de louvar os programas virados para a saude,  

            613 educacao, formacao profissional, micro-credit0, habitacao  
            614 entre outros. Importante tem sido a adesao e a participacao  

            615 das duas ong,s na informacao sobre a deteccao precoce do  
            616 cancro da mama, da sensibilizacao sobre a conduta a  

            617 adoptarem na luta contra a infeccao do virus HIV, entre  
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            618 outros. Sujeito H (empresaria). Os programas da MORABI tem  

            619 sido importantes sobretudo no dominio da educacao, formacao  
 925- 932: 6.2                    

            925 e que as duas desenvolvem programas de apoio as mulheres  
            926 mais desfavorecidos e desenvolvem uma luta importante para  

            927 a defesa dos direitos e da mulher. Todas defendem que na  
            928 democracia nem o homem nem a mulher e mais importante.  

            929 Assim falam em igualdade de genero e apoiam associacoes  

            930 comunitarias na educacao e formacao de uma sociedade em que  
            931 o homem e a mulher se respeitam mutuamente. Sujeito B  

            932 (medica). Em tese estas duas ONG,s nao tem muitas  
1002-1016: 6.2                    

           1002 promocao da mulher eu vejo as duas ONG,s em todos e em  
           1003 actuacoes muito nobres.  Vejo que as finalidades sao as  

           1004 mesmas. Sujeito E (lider religioso). As duas ONG,s cada vez  
           1005 se aproxima nos seus objectivos, pois os problemas das  

           1006 mulheres solteiras, chefes de familia e nao so sao  

           1007 identicos. As duas ONG,s sentam nas mesmas mesas para  
           1008 negociar os projectos. Agora o financiamento e o resultado  

           1009 ja dependem da seriedade e da competencia de quem faz a  
           1010 gestao das organizacoes. Acredito que haja diferencas  

           1011 ideologicas, sim. OMCV e uma organizacao que apoia e recebe  
           1012 apoio do PAICV. Se nao for material e moral. Agora, num  

           1013 pais democratica e devido ao estatuto das ONG,s e uma  
           1014 situacao disfarcada. Sujeito F (direitos humanos). Sujeito  

           1015 G (Rede parlamentar). Sujeito H (empresaria). Sujeito I  

           1016 (beneficiaria da OMCV). 
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  19-  21: 6.3                    
             19 OBJECTIVOS DO PROGRAMA DE MICRO-CREDITO - Gostaria de  

             20 ouvir-lhe sobre os objectivos que levou a MORABI eleger o  
             21 programa de micro-credito como um dos eixos importantes de  

 103- 118: 6.3                    
            103 acabamos de explicar estava enquadrado dentro de um  

            104 programa maior que era a promocao socio-economica da  
            105 mulher. Esse programa tinha duas vertentes que eram o  

            106 programa de micro-credito e o programa de formacao. A  

            107 partir de 2007, esses dois sub-programas tornaram-se  
            108 autonomos. Em termos de ilustracao, so para ter uma ideia  

            109 do que representa esta mudanca tanto para a MORABI como  
            110 para o seu publico-alvo temos dados que falam por si. Se de  

            111 1994 a 2000, foram concedidos 178 creditos, no valor total  
            112 de 32 mil contos, so em 2009 foram concedidos creditos no  

            113 valor total de 150 mil contos. Numeros animadores, que  
            114 demonstram o contributo que o organismo tem dado para a  

            115 diminuicao do indice de pobreza no pais. No somatorio dos  

            116 anos, ate 2009, ja foram aprovados 14.899 creditos as  
            117 mulheres, num montante total de 872 mil contos. Nao,  

            118 absolutamente. Nestes 19 anos a Morabi evoluiu, houve a  
 169- 178: 6.3                    

            169 ter uma mais ampla nocao daquilo que fazemos e como  
            170 fazemos. O acesso ao micro-credito faz-se por diferentes  

            171 vias. A maioria das vezes, e pessoa, e norma, o interessado  
            172 ou a interessada que procura ajuda da MORABI para o aceso a  

            173 um credito. Tem atendimento em qualquer balcao da MORABI e  

            174 lhe e prestado toda a informacao nos termos do regulamento.  
            175 Existe sempre uma ficha em que e preenchida e entregue nos  

            176 servicos do micro-financas para ser analisado. O  
            177 interessado ou a interessada recebe todo o apoio que lhe e  

            178 necessario, inclusive para preencher a ficha. Muitas  
 

--> 6.3.1                  
 

 

--> 6.3.2                  
 

 
--> 6.3.3                  

 
 

--> 6.3.3.1                
 

 277- 297: 6.3.3.1                

            277 cento. Isso significa tambem que cerca de 95 por cento das  
            278 pessoas que tem acesso ao nosso credito, tem rentabilidade  

            279 nas suas actividades. Porque se estao a reembolsar,  
            280 significa que a actividade e rentavel e estao a ter  

            281 sucesso. Veja, (a coordenadora abre o computador e exibe  
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            282 graficos resultantes dos seus estudos internos) de 1994 a  

            283 2000 foram concedidos 178 creditos, no valor total de 32  
            284 mil contos. So em 2009 foram concedidos creditos no valor  

            285 total de 150 mil contos. Ate 2010, desde a experiencia do  
            286 micro-credito a foram concedidos 14.899 creditos as  

            287 mulheres, num montante total de 872 mil contos. De 1994 a  
            288 2012, a  Morabi ja concedeu cerca de 18 mil creditos num  

            289 montante total de um milhao e 200 mil contos. Como ve nao e  

            290 pouco e com uma taxa de reembolso muito boa. Outra  
            291 perspectiva de impacto tem a ver com os proprios objectivos  

            292 da MORABI e do programa. O lema e autonomia da mulher  
            293 atraves do seu empoderamento e ouvindo os testemunhos e  

            294 mesmo observando e acompanhando o percurso de muitas que  
            295 nos procuraram vemos que atraves do acesso a pequenos  

            296 creditos, muitas mulheres cabo-verdianas conquistaram  
            297 independencia com a ajuda da MORABI. A MORABI tem sido uma  

 

--> 6.3.3.10               
 

 198- 206: 6.3.3.10               
            198 podemos falar que temos uma taxa de reembolso muito bolso  

            199 muito satisfatoria que rondam a volta dos 95%. A orientacao  
            200 relativamente a area de negocio, formacao em varios  

            201 modulos, conforme as necessidades do cliente e a sua  
            202 capacidade de pagar, mas o seguimento e importante, tem  

            203 sido estrategias muito boas. Entretanto na nossa  

            204 metodologia ainda nao temos uma estrategia eficaz de  
            205 divulgacao dos nossos produtos e divulgacao dos nossos  

            206 produtos. A outra via, e a propria MORABI a identificar,  
 242- 258: 6.3.3.10               

            242 que e importante. Sem reembolso nao ha micro-financas, nao  
            243 ha capacidade de reinvestimento. O reembolso e estudado  

            244 conjuntamente. O cliente e o agente de credito e o cliente  
            245 sentam-se a mesa e nao descorando nunca o regulamento de  

            246 credito estudam a capacidade de reembolso em funcao com o  

            247 montante de credito, a capacidade de negocio e a capacidade  
            248 do cliente. E o importante e que o reembolso permite ao  

            249 cliente resolver o seu problema de auto-sustento,  
            250 disciplina-o, obriga-o a ser dinamico e empreendedor e a a  

            251 reembolsar. E este o jogo que regulariza o reembolso. Te  
            252 clientes ousados que querem pagar logo e preferem parcelas  

            253 mais altas, existem clientes mais moderados. O agente de  
            254 credito e importante e o seguimento permite regular o que a  

            255 partida nao foi bem conseguida. Temos delegacoes que  

            256 asseguram os servicos em quase todas as ilhas do  
            257 arquipelago. Apenas Brava exclui-se por enquanto dos  

            258 beneficiarios. BLOCO E: IMPACTO DA MICRO-FINANCAS. Ja  
 289- 290: 6.3.3.10               

            289 montante total de um milhao e 200 mil contos. Como ve nao e  
            290 pouco e com uma taxa de reembolso muito boa. Outra  

 407- 412: 6.3.3.10               
            407 que tememos os efeitos da crise internacional pode ser em  

            408 termos de reembolso, pois quando ha crise o mercado  

            409 estreita-se. Mas o reembolso tem a ver com outros  
            410 problemas. Por exemplo, no sector da agricultura nas ilhas  

            411 o factor transporte. nos afecta negativamente. Temos tido  
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            412 alguns problemas com escoamento dos produtos dos nossos  
 

--> 6.3.3.11               
 

 441- 466: 6.3.3.11               
            441 o seguimento. O banco nao faz isso, porque para eles o  

            442 importante para a concessao do credito e previnir os riscos  

            443 uma conta bancaria e fiadores. Dai a vantagem do micro- 
            444 credito, pois pessoas que conseguem o nosso financiamento,  

            445 muitas delas nunca conseguiriam um credito bancario por nao  
            446 reunirem as condicoes exigidas pelos bancos. Alias sao  

            447 estas pessoas as nossas privilegiadas. Os juros sao mais  
            448 altos mas relativamente. Os bancos tem juros mais baixos  

            449 porque praticam montantes elevados, o prazo de reembolso e  
            450 dilatado e durante esse tempo paga-se o juro. Muitas vezes  

            451 paga-se o dobro ou mais, por exemplo, no caso do credito  

            452 habitacional em que o prazo e de 10, 15, 20 e ate 25 anos.  
            453 O prazo da micro-financas e curto e durante esse tempo o  

            454 cliente e seguido por agentes de credito. Por isso, as  
            455 comparacoes nao sao possiveis, pois a filosofia, a logica,  

            456 os procedimentos, os valores, o sistema de fianca, os  
            457 prazos, os requisitos do cliente ...sao diferentes. G -  

            458 PERSPECTIVAS. Que perspectivas para o futuro? Continuar  
            459 a atender, a cumprir os nossos objectivos. Alargar cada vez  

            460 mais a nossa capacidade de atendimento das pessoas que nos  

            461 procuram, sendo para isso importante aumentar a nossa  
            462 carteira de credito e parceiros tambem. Melhorar a nossa  

            463 abordagem genero. Para ja reserva-nos a grande expectativa  
            464 com o lancamento dos novos produtos, a nossa performance  

            465 tecnica, uma infraestruracao adequada aos novos desafios e  
            466 enfim a consolidacao da nossa sustentabilidade. 

 
--> 6.3.3.2                

 

 385- 386: 6.3.3.2                
            385 financiamento do MCA (Millenium Challenge Account)  

            386 expandimos para Sao Nicolau e Santo Antao com creditos para  
 

--> 6.3.3.3                
 

 102- 121: 6.3.3.3                
            102 inicialmente o nosso programa de micro-credito, como  

            103 acabamos de explicar estava enquadrado dentro de um  

            104 programa maior que era a promocao socio-economica da  
            105 mulher. Esse programa tinha duas vertentes que eram o  

            106 programa de micro-credito e o programa de formacao. A  
            107 partir de 2007, esses dois sub-programas tornaram-se  

            108 autonomos. Em termos de ilustracao, so para ter uma ideia  
            109 do que representa esta mudanca tanto para a MORABI como  

            110 para o seu publico-alvo temos dados que falam por si. Se de  
            111 1994 a 2000, foram concedidos 178 creditos, no valor total  

            112 de 32 mil contos, so em 2009 foram concedidos creditos no  

            113 valor total de 150 mil contos. Numeros animadores, que  
            114 demonstram o contributo que o organismo tem dado para a  

            115 diminuicao do indice de pobreza no pais. No somatorio dos  
            116 anos, ate 2009, ja foram aprovados 14.899 creditos as  

            117 mulheres, num montante total de 872 mil contos. Nao,  
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            118 absolutamente. Nestes 19 anos a Morabi evoluiu, houve a  

            119 alteracao dos estatutos. Se inicialmente o nosso objectivo  
            120 primordial era a promocao da mulher, introduzimos depois o  

            121 conceito de genero Nos nao fazemos nenhum tipo de  
 

--> 6.3.3.4                
 

  67-  80: 6.3.3.4                

             67 ADF (African Developement Foundation) no sentido  
             68 elaborarmos um Regulamento de Credito. Este regulamento  

             69 permitiu que a nossa accao passasse a revestir um caracter  
             70 de sustentabilidade. Outros factores, resultantes de uma  

             71 gestao da MORABI permitiram reforcar o programa do micro- 
             72 credito, nomeadamente a analise do ambiente nacional ao  

             73 nivel economico e juridico e em termos dos sectores  
             74 financeiros formal e nao formal, o diagnostico do programa  

             75 de micro-credito realizado pela MORABI, a avaliacao das  

             76 necessidades de mercado nas localidades de intervencao da  
             77 MORABI e de muita importancia mesmo, digamos, uma  

             78 orientacao extraordinaria foi a elaboracao do manual de  
             79 procedimentos ao nivel do micro-credito, traduzido num  

             80 regulamento para a actividade que deixou de ser empirica e  
 

--> 6.3.3.5                
 

 236- 242: 6.3.3.5                

            236 abertura. Da mais garantia. A area de comercio de roupas e  
            237 calcados comeca a ser uma area de riscos e orientamos os  

            238 clientes nesse sentido Na venda dos vestuarios e calcados  
            239 os mercado esta a ficar saturado devido a concorrencia das  

            240 lojas chinesas, embora a maior parte das nossas micro- 
            241 empresarias trazem os seus produtos do exterior. Sem duvida  

            242 que e importante. Sem reembolso nao ha micro-financas, nao  
 321- 345: 6.3.3.5                

            321 empreendedorismo conheceu um novo impulso com a micro- 

            322 financas, o desemprego reduziu, muitas mulheres tem  
            323 investido na educacao dos filhos, melhoria da habitacao,  

            324 aquisicao de bens materiais diversos, tec. Digamos que as  
            325 areas tem sido muito abrangentes, apesar da nossa  

            326 orientacao para nao se enveredarem para as areas  
            327 consideradas de risco. (mostra um grafico no computador),  

            328 Como pode ver a area para onde e destinada a maior fatia do  
            329 credito que concedemos e o pequeno comercio com uma  

            330 percentagem de 81%, producao cerca 15% e servicos cerca de  

            331 4%.O sector informal e a area onde as mulheres mais estao,  
            332 e isto tem a ver directamente com o perfil das mulheres e  

            333 nao so, procuram o micro-credito e por uma questao de  
            334 seguranca comecam com pequenos montantes e as que tiverem  

            335 sucesso vao evoluindo e muitas conseguiram transpor o  
            336 pequeno comercio para a pequena industria. Tambem as areas  

            337 tem a ver com os valores que movimentamos. Geralmente  
            338 variam entre 15.000$, 20.000 e ate ja chegamos aos  

            339 500.000$. os montantes mais elevados resultam de todo um  

            340 percurso de sucesso. Nunca e no primeiro credito. Ao nivel  
            341 de prestacao de servicos e industria as preferencias tem  

            342 sido a cabeleireira, restauracao, corte e costura  
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            343 pastelaria, transformacao agro-alimentar, etc. BLOCO F:  
            344 PARCERIAS. Que parcerias a MORABI tem estabelecido para  

            345 sustentar o programa que evoluir do micro-credito a micro- 
 

--> 6.3.3.5.1              
 

 223- 236: 6.3.3.5.1              

            223 africana. Tambem area de producao de frangos desencorajamos  
            224 os nossos clientes e colocamos uma certa reserva em  

            225 financiar porque temos uma concorrencia muito forte de  
            226 frangos importados. Sentimos que os nossos clientes nao tem  

            227 a capacidade para concorrer com esses produtos, porque sao  
            228 mais baratos, embora sejam de qualidade inferior aos  

            229 produzidos ca, porque nao passam pelo processo de  
            230 conservacao. Por isso estamos a fazer um trabalho de  

            231 consciencializacao da populacao para adquirirem os nossos  

            232 produtos, que sao de melhor qualidade e mais naturais.  
            233 Evitamos que os nossos clientes invistam em certos sectores  

            234 onde encontram o risco desse tipo de concorrencia. Mas se a  
            235 intencao e criar galinhas poedeiras, aqui sim temos mais  

            236 abertura. Da mais garantia. A area de comercio de roupas e  
 

--> 6.3.3.6                
 

 385- 386: 6.3.3.6                

            385 financiamento do MCA (Millenium Challenge Account)  
            386 expandimos para Sao Nicolau e Santo Antao com creditos para  

 432- 441: 6.3.3.6                
            432 custos da micro-financas. Estes sao mais elevados que os  

            433 creditos bancarios em qualquer parte do mundo, mas muito  
            434 mais vantajoso para o publico-alvo da modalidade micro- 

            435 credito. Nao limitamos a conceder o credito como fazem os  
            436 bancos. Nos fazemos o acompanhamento que os bancos nao  

            437 fazem e isto tem custos. Deslocamos ate a comunidade do  

            438 cliente e acompahamos o seu negocio. O publico-alvo da  
            439 micro-financas e muito sensivel e especial. Muitas vezes  

            440 sem qualquer nocao de gestao e temos de deslocar para fazer  
            441 o seguimento. O banco nao faz isso, porque para eles o  

 
--> 6.3.3.7                

 
  93- 101: 6.3.3.7                

             93 metodologia de accao, capacidade de inclusao de novos  

             94 produtos e, sobretudo, pela filosofia de sustentabilidade  
             95 que lhe e inerente. Mantendo sua caracter social,  

             96 integrando a abordagem genero, o micro-financas nao deixa  
             97 de ser uma empresa visando a sustentabilidade e assim poder  

             98 garantir o atendimento cada vez mais alargado e mais  
             99 ajustado as necessidades e demandas dos clientes que  

            100 procuram a MORABI para resolver os seus problemas de  
            101 insercao socio-economica. Marca a diferenca o facto de  

 168- 198: 6.3.3.7                

            168 acontece? Posso disponibilizar o nosso manual onde podera  
            169 ter uma mais ampla nocao daquilo que fazemos e como  

            170 fazemos. O acesso ao micro-credito faz-se por diferentes  
            171 vias. A maioria das vezes, e pessoa, e norma, o interessado  

            172 ou a interessada que procura ajuda da MORABI para o aceso a  
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            173 um credito. Tem atendimento em qualquer balcao da MORABI e  

            174 lhe e prestado toda a informacao nos termos do regulamento.  
            175 Existe sempre uma ficha em que e preenchida e entregue nos  

            176 servicos do micro-financas para ser analisado. O  
            177 interessado ou a interessada recebe todo o apoio que lhe e  

            178 necessario, inclusive para preencher a ficha. Muitas  
            179 mulheres que nos procuram, sobretudo as do meio rural nem  

            180 sabem ler. E preciso que o staff da MORABI lhes ajude no  

            181 preenchimento da ficha. Na ficha o ou a requerente  
            182 apresenta a sua intencao de negocio e fica aguardando o  

            183 resultado da apreciacao a varios niveis, pela comissao de  
            184 credito com o objectivo de saber se requerente reune todas  

            185 as condicoes requeridas no manual de credito e se a sua  
            186 area de negocio pretendida e financiavel. Ou seja se a  

            187 partida e uma empresa que tem pes para andar, tem  
            188 sustentabilidade. Reunindo os requisitos a ou o requerente  

            189 e recebido em entrevistas pela comissao de credito a fim de  

            190 forma a se conhecer as suas potencialidades de negocio.  
            191 Recebe o credito mas em simultaneo e devidamente orientado  

            192 pelos agentes de credito, recebe formacao na area do  
            193 negocio sempre que se jugara necessario. Ao longo do  

            194 desenvolvimento do negocio e acompanhado e seguido pelos  
            195 agentes de credito durante todo o tempo de reembolso.   

            196 Trata-se d e uma metodologia que consideramos eficazes  
            197 sobretudo pelos resultados a que nos tem levado. Hoje  

            198 podemos falar que temos uma taxa de reembolso muito bolso  

 204- 213: 6.3.3.7                
            204 metodologia ainda nao temos uma estrategia eficaz de  

            205 divulgacao dos nossos produtos e divulgacao dos nossos  
            206 produtos. A outra via, e a propria MORABI a identificar,  

            207 atraves das suas estruturas nas comunidades, de familias,  
            208 pessoas individuais, ou um grupo de pessoas que precisam de  

            209 uma mao para o seu empoderamento de forma a poder exercer a  
            210 sua cidadania. A MORABI costuma fazer o estudo de  

            211 viabilidade, ou seja qual o sector de investimento mais  

            212 adequado para este publico-alvo, da formacao, da o credito  
            213 e faz o seguimento. Temos atraves desta via tido boas  

 
--> 6.3.3.8                

 
  52-  92: 6.3.3.8                

             52 o micro-credito nao constituia um programa autonomo mas  
             53 estava dentro de um programa maior que era o  

             54 desenvolvimento humano, que se subdividia em formacao e  

             55 micro-credito duas vertentes fundamentais do empoderamento,  
             56 fundamentais para a insercao da mulher. O Micro-Credito foi  

             57 introduzido em 1994 e nesta altura sem qualquer  
             58 estruturacao e sem quaisquer normas orientadoras que  

             59 guiavam a nossa forma de agir. A primeira experiencia  
             60 comecou com a concessao de mas termicas a peixeiras da  

             61 Praia. O reembolso permitiu-nos arranjar o nosso primeiro  
             62 fundo de credito. Com estas experiencias, conseguimos  

             63 melhorar a nossa actividade em 1997 o micro-credito  

             64 praticado pela MORABI comecou a ganhar maior impacto.  
             65 Trata-se de uma evolucao e projeccao que ficou a dever a  

             66 muitos factores. O ganho maior foi o apoio que recebemos da  
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             67 ADF (African Developement Foundation) no sentido  
             68 elaborarmos um Regulamento de Credito. Este regulamento  

             69 permitiu que a nossa accao passasse a revestir um caracter  
             70 de sustentabilidade. Outros factores, resultantes de uma  

             71 gestao da MORABI permitiram reforcar o programa do micro- 
             72 credito, nomeadamente a analise do ambiente nacional ao  

             73 nivel economico e juridico e em termos dos sectores  

             74 financeiros formal e nao formal, o diagnostico do programa  
             75 de micro-credito realizado pela MORABI, a avaliacao das  

             76 necessidades de mercado nas localidades de intervencao da  
             77 MORABI e de muita importancia mesmo, digamos, uma  

             78 orientacao extraordinaria foi a elaboracao do manual de  
             79 procedimentos ao nivel do micro-credito, traduzido num  

             80 regulamento para a actividade que deixou de ser empirica e  
             81 exploratoria para uma accao efectiva e continuada. Ao  

             82 enumerar os indicadores que permitiram a mudanca  

             83 qualitativa e quantitativa do sub-programa, digamos que de  
             84 sub-programa ascendeu a programa foi ainda a criacao de um  

             85 comite de credito e o grande investimento na   
             86 formacao/reciclagem continuado do staff do departamento do  

             87 micro-credito. E sensivel esta mudanca. Hoje somos uma  
             88 instituicao de micro-financas e o percurso passou para uma  

             89 instituicao de micro-credito como dissemos. Enquanto  
             90 instituicao de micro-financas as nossas actividades sao  

             91 mais abrangentes, quer pelo montante do capital que  

             92 movimentamos, quer pelo alargamento de clientes, quer pela  
 

--> 6.3.3.9                
 

 213- 223: 6.3.3.9                
            213 e faz o seguimento. Temos atraves desta via tido boas  

            214 experiencias e mas experiencias. Sim a area de negocio e  
            215 fundamental, e muito importante. Se o objectivo da micro- 

            216 financas e o empoderamento do cliente, atraves de um  

            217 negocio que lhe de rendimento, necessariamente a area de  
            218 negocio tem de permitir isso. Aconselhamos os nossos  

            219 clientes em funcao das necessidades do mercado. Por  
            220 exemplo, a nivel da pecuaria, nos nao incentivamos os  

            221 nossos clientes a investir na area dos suinos, porque  
            222 sabemos que ficam expostos ao risco da peste suina  

            223 africana. Tambem area de producao de frangos desencorajamos  
 

--> 6.3.4                  

 
 

22 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in ONG.002 

-------------------------------- 
 

--> 6.3                    

 
 128- 135: 6.3                    

            128 profissional e e gratuita. A formacao profissional ja nao e  
            129 gratuita e pago e exige em termos academicos outro nivel de  

            130 escolaridade, enquanto a capacitacao continua e ou a  
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            131 comunicacao formacao nao e preciso a pessoa saber ler e  

            132 escrever. Temos portanto a metodologias participativas que  
            133 a gente utiliza, mesmo que a pessoa nao saiba ler ou  

            134 escrever pode participara da accao porque nos usamos  
            135 metodologias participativas como jogos diversos porque nos  

 222- 226: 6.3                    
            222 programa de saude sexual e reprodutiva que e um projecto de  

            223 vulnerabilidade no ambito de HIV/SIDA na Africa Ocidental  

            224 que e financiado pela cooperacao Luxemburguesa atraves de  
            225 uma ONG  Senegalesa que e Enda Sante e estamos a fazer uma  

            226 gestao rotativa. No ano passado foi a MORABI este ano e a  
 228- 237: 6.3                    

            228 organizacoes a trabalhar com os trabalhadores de sexo, com  
            229 os usurarios de droga, com as pessoas portadoras do  

            230 HIV/SIDA mas nao ha sobreposicao. Porque ha coordenacao.  
            231 Portanto a MORABI trabalha S.Vicente, Sal e Santiago. A  

            232 Cruz Vermelha trabalha S.Vicente e VerdFam trabalha  

            233 Santiago. A Morabi trabalha Santiago nas areas de Praia,  
            234 St. Cruz e St.Catarina. VerdFam trabalha Sao Domingos,  

            235 Cidade Velha, e tambem a Praia. Mas nas areas geograficas  
            236 onde eles estao nos nao estamos. O projecto Fundo Global  

            237 trabalha MORABI, OMCV, VerdFam, Fundacao Infancia Feliz, e  
 248- 255: 6.3                    

            248 que actuam enquanto parceiras. A nivel de microfinancas,  
            249 temos uma federacao de microfinancas podemos estar no mesmo  

            250 espaco geografico mas fazemos a troca de listas, assim nao  

            251 ha sobreposicao. Nao fazemos credito a mesma pessoa,  
            252 portanto mao ha duplicacao, nem de esforco nem de recursos,  

            253 Portanto, nos as ONGs maximizamos em termos de intervencao.  
            254 Nao ha sobreposicao de catividades, nao ha sobreposicao de  

            255 grupos-alvo. O que e mais importante e que esta articulacao  
 483- 489: 6.3                    

            483 o ICIEG, nomeadamente o Laco Branco, fizemos parte da  
            484 comissao para a sensibilizacao para a feitura da lei, e foi  

            485 a MORABI, na minha pessoa, que coordenou a comissao durante  

            486 um ano, trabalhar no voluntariado e fazer tudo isso e que  
            487 hoje temos a lei. Foi a MORABI a fazer todo o seguimento  

            488 dos consultores. Fez parte desta associacao de  
            489 sensibilizacao a VerdFam, a Associacao de Mulheres, o  

 565- 596: 6.3                    
            565 evoluindo adaptando as suas formas de intervencao conforme  

            566 for a dinamica do desenvolvimento do pais. Esse grupo da  
            567 Moia- Moia foi seleccionado quando o desenvolvimento da  

            568 comunidade era o ponto forte da intervencao da MORABI. E na  

            569 altura o programa de microcredito nao existia, o que  
            570 existia era o programa de promocao socioeconomico da Mulher  

            571 dentro desse programa existia duas vertentes. A vertente  
            572 microcredito e a vertente formacao. A parte comunitaria  

            573 fazia parte toda a construcao das infra-estruturas. Havia  
            574 essa abordagem integrada dos programas de sucesso da  

            575 Morabi.Chegavamos nos coordenadores com responsabilidade  
            576 para o desenvolvimento socioeconomico comunitaria e junto  

            577 das comunidades para junto das comunidades fazer o  

            578 diagnostico das necessidades da comunidade junto da  
            579 populacao. O que realmente necessitavam? O que era  

            580 prioritario? O que necessitavam para o desenvolvimento  
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            581 socioeconomico das familias da comunidade? O que eles vao  
            582 fazer se lhes for concedido credito para fazerem reembolso?  

            583 Entao Moia e umas das comunidades que a MORABI ajudou a  
            584 crescer. Nao havia nada na Moia, Moia, nem sequer pao para  

            585 comer. E ai identificou-se as chefes de familia com  
            586 capacidade para fazer alguma coisa. Ai fizemos o projecto,  

            587 na altura financiado pela cooperacao espanhola onde que foi  

            588 feito a formacao profissional no dominio da panificacao que  
            589 incluiu uma parte pratica em que vinham fazer estagio na  

            590 Praia. Levamos um padeiro ai na Moia Moia para dar formacao  
            591 e organizamos o grupo, fizemos a construcao da padaria, do  

            592 aviario e demos credito. Na altura, como ninguem acreditava  
            593 na Moia Moia porque e uma comunidade extremamente dificil.  

            594 Moia e Moia e Porto Mosquito sao duas comunidades com as  
            595 quais hoje a MORABI ja nao trabalha. Sao comunidades que  

            596 precisam de um trabalho de desenvolvimento de mentalidade  

 571- 597: 6.3                    
            571 dentro desse programa existia duas vertentes. A vertente  

            572 microcredito e a vertente formacao. A parte comunitaria  
            573 fazia parte toda a construcao das infra-estruturas. Havia  

            574 essa abordagem integrada dos programas de sucesso da  
            575 Morabi.Chegavamos nos coordenadores com responsabilidade  

            576 para o desenvolvimento socioeconomico comunitaria e junto  
            577 das comunidades para junto das comunidades fazer o  

            578 diagnostico das necessidades da comunidade junto da  

            579 populacao. O que realmente necessitavam? O que era  
            580 prioritario? O que necessitavam para o desenvolvimento  

            581 socioeconomico das familias da comunidade? O que eles vao  
            582 fazer se lhes for concedido credito para fazerem reembolso?  

            583 Entao Moia e umas das comunidades que a MORABI ajudou a  
            584 crescer. Nao havia nada na Moia, Moia, nem sequer pao para  

            585 comer. E ai identificou-se as chefes de familia com  
            586 capacidade para fazer alguma coisa. Ai fizemos o projecto,  

            587 na altura financiado pela cooperacao espanhola onde que foi  

            588 feito a formacao profissional no dominio da panificacao que  
            589 incluiu uma parte pratica em que vinham fazer estagio na  

            590 Praia. Levamos um padeiro ai na Moia Moia para dar formacao  
            591 e organizamos o grupo, fizemos a construcao da padaria, do  

            592 aviario e demos credito. Na altura, como ninguem acreditava  
            593 na Moia Moia porque e uma comunidade extremamente dificil.  

            594 Moia e Moia e Porto Mosquito sao duas comunidades com as  
            595 quais hoje a MORABI ja nao trabalha. Sao comunidades que  

            596 precisam de um trabalho de desenvolvimento de mentalidade  

            597 muito forte. A auto-estima da comunidade muito fraca, muito  
 648- 660: 6.3                    

            648 Desenvolvimento (AECID), saldou-se positivamente no que  
            649 respeita a formacao de vendedeiras da cidade da Praia, cuja  

            650 primeira fase chegou ao fim em Maio de 2012, mas tambem com  
            651 outros centros como Assomada, Calheta de S.Miguel,  

            652 Tarrafal. Este projecto capacitou as vendedeiras em tres  
            653 areas especificas que se complementam, tais como; auto- 

            654 estima e auto-conhecimento, gestao e saude bem-estar e  

            655 ambiente. A formacao destas mulheres, para alem de  
            656 contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, e um  

            657 importante impulso para a optimizacao da gestao dos seus  
            658 negocios, bem como um reforco da sustentabilidade ambiental  

            659 e da prestacao de um servico ao publico marcado por  



Anexo 4 

 

 

1179 

            660 compromisso de qualidade. Autoestima e autoconhecimento,  

 663- 680: 6.3                    
            663 vendedeiras dos mercados do Plateau e Sucupira, contingente  

            664 de um primeira fase de um universo total de 400 a serem  
            665 formadas ainda durante este ano de 2012. Foram  

            666 beneficiadas, 40 vendedeiras dos mercados municipais de  
            667 Tarrafal, que a partir deste momento terao um compromisso  

            668 firme com a qualidade do negocio. Foram beneficiadas 32  

            669 vendedeiras do mercado municipal de Calheta de S. Miguel.  
            670 Tambem foram beneficiadas 215 vendedeiras dos mercados  

            671 municipais de Santa Catarina Pelourinho e Sucupira.  Este  
            672 projecto visa contribuir para a melhoria da qualidade de  

            673 vida das mulheres vendedeiras atraves de uma gestao  
            674 sustentavel dos seus negocios, a partir de um conjunto de  

            675 accoes de formacao, nas areas de gestao, auto-estima,  
            676 saude, bem-estar e ambiente, valorizando-as e  

            677 identificando-as como vendedeiras com formacao e  

            678 compromisso com a qualidade "Campanha V" e engajadas no  
            679 processo de transformacao de Cabo Verde. Vejo as  

            680 perspectivas da MORABI em termos de desafios. Temos  
 699- 714: 6.3                    

            699 asturiana O'dam. Outros grandes desafios e ao mesmo tempo  
            700 inovacoes que demsontram o crescimento e amadurecimento da  

            701 MORABI sao cinco novos produtos dirigidos a clientes de  
            702 micro-financas no mercado cabo-verdiano. Vida Credito  

            703 MORABI, Vida MORABI Misto, Vida MORABI, Toto-caixa MORABI e  

            704 Conta Caderneta MORABI sao os cinco novos produtos de  
            705 micro-financas destinados a varias camadas sociais cabo- 

            706 verdianas. Esses produtos financeiros  sao lancados no  
            707 quadro da implementacao do projecto financiado pela   

            708 African Development Foundation (ADF), avaliado em mais de  
            709 21 mil contos, sendo objectivo da MORABI "melhorar todo o  

            710 seu sistema de micro-financas, visando prestar cada vez  
            711 mais um servico de melhor qualidade" aos seus clientes. O  

            712 projecto contempla tambem a realizacao de um estudo de  

            713 mercado com vista ao alargamento do leque de intervencoes  
            714 em termos de produtos financeiros. No quadro do projecto, a  

 718- 722: 6.3                    
            718 a caixa forte, para alem da aquisicao do software de gestao  

            719 do micro-credito. Ainda no quadro deste projecto todo o  
            720 pessoal do servico de micro-financas frequentou uma  

            721 formacao na Cidade da Praia de modo a "um melhor desempenho  
            722 no exercicio das suas actividades. De 1994 a 2012, a   

 718- 732: 6.3                    

            718 a caixa forte, para alem da aquisicao do software de gestao  
            719 do micro-credito. Ainda no quadro deste projecto todo o  

            720 pessoal do servico de micro-financas frequentou uma  
            721 formacao na Cidade da Praia de modo a "um melhor desempenho  

            722 no exercicio das suas actividades. De 1994 a 2012, a   
            723 MORABI ja concedeu cerca de 18 mil creditos num montante  

            724 total de um milhao e 200 mil contos. A MORABI iniciou em  
            725 1994, sem qualquer regulamento, a sua primeira experiencia  

            726 de micro-credito, que foi atraves de concessao de malas  

            727 termicas as peixeiras.Com o reembolso desses creditos  
            728 constitui-se um pequeno fundo credito. Em 1997, com o apoio  

            729 da ADF, criou o seu regulamento de credito, fez o seu  
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            730 primeiro plano estrategico e com uma visao de  
            731 sustentabilidade reestruturou o seu programa de credito em  

            732 1998.  
 

--> 6.3.1                  
 

 597- 634: 6.3.1                  

            597 muito forte. A auto-estima da comunidade muito fraca, muito  
            598 baixa. Sao pessoas que sofreram no tempo do IINC roubo dos  

            599 tecnicos, Entao, como contaram eles foram roubados pelos  
            600 tecnicos das cooperativas e eles meteram isso na cabeca.  

            601 Assim qualquer projecto que se faz ou houver com Moia Moia  
            602 a comunidade e a primeira a se beneficiar, eles roubam a si  

            603 mesmo. Entao fizemos todo esse investimento, compramos as  
            604 maquinas, demos formacao, ajudamos a colocar os produtos no  

            605 mercado, Nos e que fizemos o contacto com os minimercados,  

            606 porque eles tinham uma boa bolacha, de optimo sabor, com  
            607 alto nivel de qualidade, quer em termos de sabor, quer em  

            608 termos de apresentacao e conseguiram ultrapassar os  
            609 concorrentes com produtos no mercado. Vendiam ate em Milho  

            610 Branco em que nao havia pao. O que elas faziam? Chegavam,  
            611 tiravam todo o dinheiro e levavam para o responsavel, um  

            612 jovem que conseguimos arranjar para administrar o negocio,  
            613 pois elas nao sabiam ler nem escrever. Tiravam o que  

            614 queriam e diziam: Se e par eles virem tirar, ja tramos  

            615 antes a nossa parte. Era essa a resposta que nos tinhamos.  
            616 Depois disso, esse jovem disse, nao vale a pena continuar.  

            617 So pagaram duas prestacoes do credito, depois ficaram sem  
            618 farinha para trabalhar algum tempo e vieram nos procurar,  

            619 pedindo ajuda. Nos ja tinhamos desistido dessa comunidade e  
            620 elas vieram a nossa procura dizendo que tinham se  

            621 arrependido , que tinham feito errado e que queriam  
            622 recomecar. Nos lhes dissemos: Sim, podem recomeca mas pelos  

            623 vossos meios. Fomos la de novo, demos formacao, explicamos  

            624 tudo, este jovem ficou com eles tres meses e disse-lhes, eu  
            625 vou deixar-vos, vou para o meu trabalho, voces ficam com o  

            626 vosso forno, a vossa padaria e eu vou procurar trabalho  
            627 facam o que bem entender. E nos ca na MORABI, passado algum  

            628 tempo, dissemos, nos nao vamos deixar essa comunidade a sua  
            629 sorte e nos voltamos de novo. Fomos instalar sistema de  

            630 irrigacao gota-gota para a agricultura. Tiveram algum  
            631 problema porque veio as cheias e levou uma parte de  

            632 instalacao, mas a outra parte que ficou eles nao pagaram.  

            633 Fizemos encontro e pacto com outros parceiros e estivemos  
            634 ali a trabalhar, 5 organizacoes a trabalhar: A MORABI, Citi  

 
--> 6.3.2                  

 
 

--> 6.3.3                  
 

 510- 536: 6.3.3                  

            510 nossa carteira de credito, posso assim dizer que nos temos  
            511 5 a 7% do orcamento do Governo mas nao e doacao, nos temos  

            512 parceria com a Cooperacao Espanhola, Uniao Europeia, DCDI,  
            513 Cooperacao Luxemburguesa, organizacoes que confiam na nossa  

            514 capacidade e dizem nos vamos financiar porque voces chegam  
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            515 la no ponto onde e quando as pessoas precisam e sabemos que  

            516 voces sao capazes de gerir. O mesmo recurso que e posto a  
            517 disposicao da sociedade civil se ela for colocada a  

            518 disposicao das instituicoes publicas, voce nao tem retorno,  
            519 mas ao nivel das ONG, ao nivel da sociedade civil ha  

            520 retorno. Existe garantia de continuidade, garantia da  
            521 sustentabilidade. E essa parte que ainda falta e isso que  

            522 nos falta. E preciso que o Governo conscientize de uma vez  

            523 por todas que a sociedade civil e um parceiro do  
            524 desenvolvimento. Ela nao e concorrente. O que acho piada e  

            525 que o Governo, quando precisa apresentar resultados, chama  
            526 a sociedade civil para apresentar resultados (risos). E  

            527 quando ha financiamento eles nao dao financiamento a  
            528 sociedade civil organizada. Vao la e distribuem nas  

            529 Delegacoes. Delegacao da Agricultura, Delagacao de nao sei  
            530 que e de nao sei mais, para eles esbanjar recursos...e para  

            531 estragar o trabalho que a sociedade civil vem fazendo. Nos  

            532 tivemos muitas dificuldades no Maio e em St. Antao porque a  
            533 Delegacao do Ministerio da Agricultura concorreu com a  

            534 sociedade civil. La o Governo e concorrente. Imagina que  
            535 chega alguem e diz da-me 10.000$ e lhe e dado, nao paga  

            536 porque foi dado no ambito do projecto. Como e que ao lado  
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--> 6.3.3.9                
 

 
--> 6.3.4                  

 
 172- 189: 6.3.4                  

            172 por mulher. As pessoas ja comecaram a conscientizar porque  

            173 planeamento familiar e porque evitar ter filhos.  
            174 Compreender porque tem de planificar de cordo com o  

            175 planeamento e as proprias capacidades e condicoes de saude.  
            176 Porque tinhamos mulheres que mesmo sem condicoes de saude  

            177 engravidavam porque nao havia esta compreensao entre o  
            178 casal como evitar os filhos e porque engravidar e nao  

            179 engravidar e quais sao as consequencias em termos de saude  
            180 da mulher. Entao fizemos todo este trabalho e neste momento  

            181 ha uma conscientizacao da sociedade sobre o planeamento  

            182 familiar e a MORABI ja nao trabalha directamente o  
            183 planeamento familiar. A MORABI age hoje mais no dominio da  

            184 saude sexual e reprodutiva. Quando fazemos abordagens para  
            185 a prevencao dos DST fazemos distribuicao de preservativo e  

            186 tambem dos metodos contraceptivos, porque neste momento o  
            187 planeamento familiar ja esta ultrapassada, pois a sociedade  

            188 ja esta conscientizada da necessidade de fazer o  
            189 planeamento familiar. Existe sobreposicao entre o trabalho  
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 290- 308: 6.3.3                  
            290 tinha recursos. Nao tinha certeza se encontrava bolsa. Fui  

            291 a MORABI e pedi um micro-credito. Tive toda a orientacao do  
            292 agente de credito, fiz o projecto e tomei uma pequena  

            293 quantia, o micro-credito. Pus um quiosque de vender  
            294 hamburguer, cachorro quente, pizzas, etc. Deu certo, tomei  

            295 mais uma pequena quantia para ampliar o quiosque. Estou  
            296 pagando, tenho lucros e pago o meu curso. Pretendo  

            297 continuar com o quiosque depois de terminar o curso para  

            298 ajudar com o salario.   R3. Eu nunca tomei micro-credito.  
            299 Mas sou beneficiaria da VerdFam. Tive uma gravidez de risco  

            300 em que eu tinha de estar constantemente na consulta e  
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            301 fazendo analises. Posso dizer que sou desempregada e nao  
            302 teria condicoes para pagar as analises particulares e no  

            303 hospital demora muito. Tive as minhas consultas garantidas,  
            304 as analises e apoio da psicologa. Acho que se nao fosse a  

            305 VerdFam eu morreria. Ia todas as tercas-feiras na Varzea e  
            306 eu recebia atendimento medico, medicamento, informacao e  

            307 coragem. Continuo indo ao VerdFam fazer o planeamento  

            308 familiar. Nunca senti discriminada, as consultas sao gratis  
 314- 332: 6.3.3                  

            314 micro-credito para por um negocio. Me apresentei ao MORABI  
            315 e pus o meu problema de ser chefe de familia constituida  

            316 nao so pelos meus filhos mas por outros membros, irmao e  
            317 sobrinhos. Mas o Milagre, posso dizer aconteceu. Fiz parte  

            318 de um grupo de 8 mulheres do concelho de sao Domingos, que  
            319 foi beneficiada pela OMCV com equipamentos de pastelaria  

            320 para montar uma micro-empresa. Nesta coisa de luta contra a  

            321 pobreza a minha localidade foi apoiada pela OMCV. Eu e  
            322 outras mulheres chefes-de-familia,recebemos formacao para  

            323 trabalhar com as maquinas, formacao na area de pastelaria,  
            324 gestao de pequenos negocios. A nossa formacao teve dois  

            325 momentos. Uma, a primeira em pastelaria de 2 meses e outro  
            326 1 mes para gerir negocios. Depois da formacao recebemos um  

            327 micro-credito solidario e montamos o negocio e a minha vida  
            328 mudou. Passei a cuidar da minha familia, educacao saude e  

            329 penso cada dia estava prosperar e fazer economia para  

            330 outras coisas, ate pensava em melhorar a minha casa.  
            331 Ganhei, as pessoas de Moia -Moia ganharam, as outras tres  

            332 mulheres socias da padaria. A pobreza (com aparencia  
 325- 342: 6.3.3                  

            325 momentos. Uma, a primeira em pastelaria de 2 meses e outro  
            326 1 mes para gerir negocios. Depois da formacao recebemos um  

            327 micro-credito solidario e montamos o negocio e a minha vida  
            328 mudou. Passei a cuidar da minha familia, educacao saude e  

            329 penso cada dia estava prosperar e fazer economia para  

            330 outras coisas, ate pensava em melhorar a minha casa.  
            331 Ganhei, as pessoas de Moia -Moia ganharam, as outras tres  

            332 mulheres socias da padaria. A pobreza (com aparencia  
            333 triste) estava ficando suavizada, mas nao deu certo Deu  

            334 certo so no inicio. Deixamos de ter dinheiro para pagar o  
            335 credito, MORABI deixou de nos apoiar e ficamos outra vez no  

            336 desemprego e na pobreza. Precisamos de mais ajuda. Sabe a  
            337 gente tem de saber aproveitar. Credito e para pagar. Faz-se  

            338 o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me fez mulher que  

            339 sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos `Independencia fui  
            340 delegada da OMCV na minha ilha. Na altura OMCV nao era ONG  

            341 era um - se o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me  
            342 fez mulher que sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos  

 350- 363: 6.3.3                  
            350 mulher. Mais tarde fiquei no desemprego, fui indemnizada e  

            351 usei a indemnizacao para fazer uma casinha. Sou chefe de  
            352 familia e a minha luta tem de ser mais ardua. Conheci o  

            353 programa de Micro-credito da MORABI e fiz um emprestimo  

            354 para montar um negocio em pastelaria. E deste negocio que  
            355 eu vivo, sustento a casa e vou melhorando a casa que eu  

            356 construi com a indemnizacao. Sempre paguei as prestacoes.  
            357 Nao tenho avancado mais porque a minha saude faz-me dar  

            358 passos curtos. Acredito que as ONG tem feito muito, mas as  
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            359 mulheres tem de estar em condicoes de aproveitar. As que  

            360 mais precisam geralmente precisam de muito mais apoio na  
            361 educacao e formacao do que dinheiro. Sou membro de uma  

            362 associacao comunitaria. Na minha localidade temos muitos  
            363 apoios das ONG. A MORABI, a OMCV, VerdFam e outras. Tenho  

 371- 377: 6.3.3                  
            371 sobre o que podem fazer para terem uma ocupacao que da  

            372 rendimento, sobre a violencia... Tambem tenho familia e ja  

            373 tive micro-credito e pus a minha taberna. Assim, nao tenho  
            374 ficar a espera da chuva e das FAIMO. Todos os meus filhos  

            375 estao na escola, tenho melhorado a minha casa e sei como  
            376 abrir olhos aos meus filhos que ja sao como eu fui educada.  

            377 Estao mais preparadas para enfrentar a vida. Hoje o homem  
 392- 396: 6.3.3                  

            392 se a OMCV me da e ouvi dizer que a MORABI vai querer saber  
            393 se ja tive outros emprestimos. Quero abrir um jardim meu e  

            394 gostaria de ser apoia por uma ONG, pois o banco pede-me  

            395 fiador e o meu salario e baixo. E dificil o j Mas tenho e  
            396 tenho sempre outros apoios das ONGs em materia de formacao  

 433- 437: 6.3.3                  
            433 opiniao muita gente ja mudou de vida inclusive eu porque as  

            434 ONG tem trabalhado nao apenas no micro-credito mas na  
            435 formacao e atendimento das pessoas portadoras do SIDA,  

            436 criancas orfaos, tem construido habitacoes. Tem trabalhado  
            437 muito. VerdFamtem um servico muito importante. Cabo Verde  

 

--> 6.3.3.1                
 

 
--> 6.3.3.10               

 
 

--> 6.3.3.11               
 

 

--> 6.3.3.2                
 

 
--> 6.3.3.3                

 
 

--> 6.3.3.4                
 

 

--> 6.3.3.5                
 

 
--> 6.3.3.5.1              

 
 

--> 6.3.3.6                
 

 

--> 6.3.3.7                
 

 



Anexo 4 

 

1190 

--> 6.3.3.8                
 

 
--> 6.3.3.9                

 
 

--> 6.3.4                  

 
 

7 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in OPIN.003 

-------------------------------- 
 

--> 6.3                    

 
 565- 576: 6.3                    

            565 reprodutiva, o micro-credito e a formacao profissional os  
            566 programas, que a meu ver tem tido maior impacto. Sujeito C  

            567 (jurista). Sao duas importantes ONG,s cujos programas visam  
            568 a insercao socio-economica da mulher. Tem como missao a  

            569 educacao da mulher para a sua valorizacao e ultimamente tem  
            570 incidido muito na educacao genero. o objectivo da OMCV como  

            571 da MORABI e apoiar as mulheres, em particular as do meio  

            572 rural, no acesso ao credito para actividades geradoras de  
            573 rendimento e na formacao profissional, para puderem  

            574 garantir a sua auto-sustentabilidade, dela e das familias,  
            575 pois e no meio rural onde se encontra mais mulheres chefes  

            576 de familia. Na minha opiniao, pelos metodos de actuacao,  
 594- 597: 6.3                    

            594 programas das duas ONG,s tem permitido que os direitos a  
            595 saude, educacao, formacao profisional, fontes de rendimento  

            596 e dignidade humana atinjam os mais desfavorecidos,  

            597 bloqueados pelas barreiras da ignorancia, da violencia e  
 609- 619: 6.3                    

            609 e esposa, e irma ...a sua situacao digna  e prospera  
            610 proporciona nao so o seu bem estar, mas dos que vivem a sua  

            611 volta. Considerando os grandes problemas da mulher cabo- 
            612 verdiana e de louvar os programas virados para a saude,  

            613 educacao, formacao profissional, micro-credit0, habitacao  
            614 entre outros. Importante tem sido a adesao e a participacao  

            615 das duas ong,s na informacao sobre a deteccao precoce do  

            616 cancro da mama, da sensibilizacao sobre a conduta a  
            617 adoptarem na luta contra a infeccao do virus HIV, entre  

            618 outros. Sujeito H (empresaria). Os programas da MORABI tem  
            619 sido importantes sobretudo no dominio da educacao, formacao  

 751- 758: 6.3                    
            751 sensibilizar as familias neste dominio. Associado ao micro- 

            752 credito, a formacao profissional  e Empreendedorismo as  
            753 duas ONG,s desenvolvem programas educativos que visam  

            754 educar para a nao submissao a violencia. Sujeito D  

            755 (professora). Sem duvida, reconhece-se que a educacao e um  
            756 dos meios mais eficazes para melhorar o status da mulher e  

            757 para permitir-lhes criar um caminho rumo a autonomia  
            758 financeira, profissional e, sobretudo, moral. Em Cabo  

 900- 904: 6.3                    
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            900 que quer a MORABI como a OMCV tem desenvolvido programas  

            901 que transformaram os modos de vida da mulher rural,  
            902 reduzindo as assimetrias entre os poderes femininos e  

            903 masculinos. Sujeito G (rede parlamentar). As mulheres  
            904 rurais tem sido as beneficiarias do primeiro grau dos  
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 758- 780: 6.3.2                  

            758 financeira, profissional e, sobretudo, moral. Em Cabo  
            759 Verde, a educacao deu uma contribuicao determinante para a  

            760 elevacao dos niveis de participacao e reforco de todo o  
            761 sistema de direitos, com particular impacto na promocao da  

            762 Mulher. Assim, todos os programas desenvolvidos pela MORABI  

            763 e a OMCV tem uma vertente educativa importante. Se as  
            764 ferramentas, as estrategias sao as mais correctas e  

            765 discutivel, mas apoiam todos na educacao/formacao:  
            766 programas sobre a saude reprodutiva; Combate a infeccao  

            767 pelo virus HIV, o micro-credito, a formacao profissional,  
            768 entre muitas outras. Todas tem uma vertente educativa caso  

            769 contrario nao teruam tido o efeito preconizado. Decorridos  
            770 34 anos apos a independencia e como resultado de uma aposta  

            771 coerente de todos os Governos de Cabo Verde e de uma accao  

            772 conjunta com as ONG,s na educacao, observou-se uma  
            773 crescente demanda social pela educacao e uma forte  

            774 propensao das familias em garantir igual oportunidade de  
            775 acesso ao sistema de ensino tanto a raparigas como a  

            776 rapazes. Sujeito E (lider religioso). Se hoje podemos  
            777 registar mudancas na situacao da mulher cabo-verdiana  

            778 sobretudo a rural e porque os programas tem tido vertente  
            779 educativa. A OMCV, julgo que foi a primeira instituicao a  

            780 se preocupar, apos a independencia com a alfabetizacao das  

 851- 854: 6.3.2                  
            851 ONG actuando na area: A MORABI. Muda-se o termo  

            852 alfabetizacao de adultos para educacao de adultos que passa  
            853 a integrar a formacao profissional e a integracao de  

            854 genero. Sujeito C (jurista). Forte producao legislativa de  
 

--> 6.3.3                  
 

 565- 566: 6.3.3                  

            565 reprodutiva, o micro-credito e a formacao profissional os  
            566 programas, que a meu ver tem tido maior impacto. Sujeito C  

 620- 637: 6.3.3                  
            620 profissional e micro-credito. Muitas pequenas empresarias  

            621 tiverem o seu comeco com a MORABI e a OMCV, atraves do  
            622 programa do micro-credito. Quem vai conceder emprestimo a  

            623 uma mulher solteira, desempregada? Que emprego uma mulher  
            624 sem estudos, mae de muitos filhos vai encontrar. O micro- 

            625 credito associado a formacao profissional permitiram que  

            626 muitas mulheres saissem do desemprego, tivessem uma  
            627 profissao e saissem da miseria. Muitos colocaram os seus  

            628 negocios apuraram saloes de cabeleireira, boutiques,  
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            629 padarias, restaurantes, ... O acesso ao credito, na sequencia  
            630 dos programas da MORABI, OMCV e outras ONG,s, para  

            631 actividades geradoras de rendimento, faz aumentar o numero  
            632 de mulheres no comercio informal, dominado pelo sexo  

            633 feminino em 87% em 1998. Nascem varias pequenas e medias  
            634 empresas geridas por mulheres e por sua iniciativa. Abrem- 

            635 se Gabinetes Juridicos de apoio a mulher. O que acho e que  

            636 a divulgacao e fraca ...ainda muitas mulheres nao sabem  
            637 destas duas ong,s e  de outras e em que podem ajudar.  

 651- 658: 6.3.3                  
            651 as que tem tido maior incidencia na educacao das mulheres?  

            652 Sujeito A (Mulher beneficiaria da MORABI). Os programas que  
            653 visam a formacao profissional que sao muitas. Eu nao  

            654 conheco todas mas sei que sao muitas. Participei nas  
            655 formacoes sobre a utilizacao do micro-credito, sobre o  

            656 Empreendedorismo e gestao de pequenos negocios. Sei que  

            657 existem programas de formacao sobre o combate e a defesa do  
            658 virus HIV, as doencas sexualmente transmissiveis, o  
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 299- 310: 6.4                    

            299 chegando mais aos Objectivos do Milenio. Se de uma forma  
            300 directa a micro-financas actua no aumento da autonomia da  

            301 mulher, permitindo-lhe diminuir a sua dependencia em  
            302 relacao ao homem e muitas vezes colocando-a numa situacao  

            303 de igualdade na familia porque agora tem independencia  
            304 economica e pode contribuir de forma igual ou mais nas  

            305 despesas da familia, isto tem um impacto indirecto no  
            306 combate a violencia domestica. a questao do desemprego e   

            307 um aspecto importante. Os dados estatisticos demonstram que  

            308 a mulher tem vindo a ter menos acesso ao emprego do que o  
            309 homem, assim sendo a maior taxa de beneficiarias da micro- 

            310 financas a mulher deduz-se que tem tambem essa valencia.  
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  91- 100: 6.4                    

             91 sociedade cabo-verdiana. Exactamente, estamos falando de  
             92 empoderamento e isto constitui a razao de existencia da  

             93 MORABI. Na verdade o empoderamento nao e exclusivamente o  
             94 empoderamento economico como existe uma tendencia para as  

             95 pessoas considerarem que e. E esta mudanca da mentalidade  

             96 que esta a acontecer progressivamente na mulher cabo- 
             97 verdiana de todos os estratos sociais e ambientais. A  

             98 primeira forma de empoderamento e o pessoal, quando a minha  
             99 auto-estima estiver ligada eu posso ver as luzes no fundo  

            100 do tunel. Eu posso ver, por exemplo, dizer em vez de ir  
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  92- 134: 6.4                    

             92 empoderamento e isto constitui a razao de existencia da  
             93 MORABI. Na verdade o empoderamento nao e exclusivamente o  

             94 empoderamento economico como existe uma tendencia para as  
             95 pessoas considerarem que e. E esta mudanca da mentalidade  

             96 que esta a acontecer progressivamente na mulher cabo- 
             97 verdiana de todos os estratos sociais e ambientais. A  

             98 primeira forma de empoderamento e o pessoal, quando a minha  

             99 auto-estima estiver ligada eu posso ver as luzes no fundo  
            100 do tunel. Eu posso ver, por exemplo, dizer em vez de ir  

            101 vender-me eu vou estudar, eu vou fazer uma formacao  
            102 profissional.Com a formacao profissional em vez de eu ficar  

            103 a espera de um emprego na Camara ou no Governo eu posso  
            104 trabalhar por conta propria. Mas e preciso que eu tenha  

            105 este empoderamento pessoal que e a auto-estima. Depois vem  
            106 o resto. Portanto, nos trabalhamos, a MORABI, a parte da  

            107 auto-estima, da formacao, educacao, informacao. Depois  

            108 disso e que vem o empoderamento economico, portanto, o  
            109 acesso ao credito, o apoio na entrada no mercado de  

            110 trabalho e no acesso a um emprego indirecto ou directo,  
            111 isso vem depois. Sim. Exacto a capacitacao continua e a  

            112 formacao profissional. Apostamos muito mais na capacitacao  
            113 continua do que na formacao profissional. Porque a  

            114 capacitacao continua trabalha a pessoa ja no exercicio da  
            115 sua actividade profissional e o que ele precisa e de dar um  

            116 salto qualitativo. Temos tres vertentes de formacao: temos  

            117 uma formacao que fazemos alargada a todas as comunidades  
            118 eleitas, que e feita de forma espontanea, gratuita e numa  

            119 perspectiva de educacao e informacao, existe a formacao  
            120 profissional propriamente dita, a certificada e em  

            121 contextos formais de formacao e ainda temos a modalidade  
            122 capacitacao. Exacto, podemos falar em um tripologia de  

            123 formacao. O que tem maior peso para nos e a comunicacao  
            124 formacao porque ai tem um nivel amplo de abrangencia, a  

            125 capacitacao profissional ja e direccionada para um publico  

            126 especifico, ou seja para quem ja esta no activo em uma  
            127 determinada area profissional, tem a ver com um certo ramo  

            128 profissional e e gratuita. A formacao profissional ja nao e  
            129 gratuita e pago e exige em termos academicos outro nivel de  

            130 escolaridade, enquanto a capacitacao continua e ou a  
            131 comunicacao formacao nao e preciso a pessoa saber ler e  

            132 escrever. Temos portanto a metodologias participativas que  
            133 a gente utiliza, mesmo que a pessoa nao saiba ler ou  

            134 escrever pode participara da accao porque nos usamos  

 140- 158: 6.4                    
            140 academica. O que me esta a dizer remete pelo tao desejado  

            141 empoderamento da mulher na perspectiva da sua insercao  
            142 social.Esse papel social  com a emigracao teve uma maior  

            143 expressao...o que acha? A MORABI, segundo tenho observado e  
            144 lido trabalho com duas tipologias de formacao profissional.  

            145 Pode falar deles? Que mudancas podemos falar hoje nas  
            146 mulheres e que a MORABI reconhece como a grande  

            147 impulsionadora? O que falta a MORABI fazer para atingir os  

            148 objectivos? A MORABI devera continuar a apostar a  
            149 trabalhar na auto-estima e empoderamento da mulher e  

            150 trabalhar a parte do homem. Porque se continuamos a fazer  
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            151 so o empoderamento da mulher e deixarmos o homem de lado  
            152 vamos ter de enfrentar um novo problema ... um fosso. Alias  

            153 vai acontecer exactamente o que aconteceu quando comecamos  
            154 a fazer a educacao para o planeamento familiar. A MORABI  

            155 antes tinha um programa de saude sexual e reprodutiva e  
            156 tinha posto movel com medico ginecologista, medico da  

            157 clinica geral, enfermeira e fazia trabalhos comunitarios  

            158 para o planeamento familiar. E nessa altura trabalhavamos  
 543- 566: 6.4                    

            543 atras, desde Marco de 2011 e estamos em Julho de 2012 e  
            544 ainda temos professores por pagar. Eu, particularmente,  

            545 fico com pena porque e uma area que temos todas as  
            546 condicoes para fazer por isso e que nao estamos a apostar  

            547 na capacitacao profissional. Fazemos a formacao das 300  
            548 horas e aqui temos formacao de 300 horas e ai temos  

            549 financiamento internacional e ai nao temos custos. Mas a  

            550 formacao profissional tem de ser o IEFP a abarcar os custos  
            551 e nos nao temos como pagar os professores e os formandos  

            552 nao tem como pagar os professores. E IEFP so tem de pagar  
            553 os formadores quando todos os custos administrativos sao  

            554 assumidos pela MORABI e nao sao poucos. Portanto e uma area  
            555 que temos uma certa deficiencia neste momento e nao sabemos  

            556 o que vai ser mas se continuar como esta a formacao  
            557 profissional em CV nao tem pernas para andar. Porque quando  

            558 nos apresentamos um curso e porque temos necessidade a  

            559 nivel no mercado da demanda dos formandos e do mercado. Nos  
            560 fizemos a formacao de gente de credito e 70% ja esta  

            561 empregado. Agora pergunta ao IEFP as formacoes que fizeram  
            562 qual foi a taxa de emprego? Nao conseguem ainda desenvolver  

            563 esta dinamica. A MORABI e uma instituicao dinamica e ja  
            564 evoluiu para diversas fases de intervencao. Ela vai  

            565 evoluindo adaptando as suas formas de intervencao conforme  
            566 for a dinamica do desenvolvimento do pais. Esse grupo da  

 597- 634: 6.4                    

            597 muito forte. A auto-estima da comunidade muito fraca, muito  
            598 baixa. Sao pessoas que sofreram no tempo do IINC roubo dos  

            599 tecnicos, Entao, como contaram eles foram roubados pelos  
            600 tecnicos das cooperativas e eles meteram isso na cabeca.  

            601 Assim qualquer projecto que se faz ou houver com Moia Moia  
            602 a comunidade e a primeira a se beneficiar, eles roubam a si  

            603 mesmo. Entao fizemos todo esse investimento, compramos as  
            604 maquinas, demos formacao, ajudamos a colocar os produtos no  

            605 mercado, Nos e que fizemos o contacto com os minimercados,  

            606 porque eles tinham uma boa bolacha, de optimo sabor, com  
            607 alto nivel de qualidade, quer em termos de sabor, quer em  

            608 termos de apresentacao e conseguiram ultrapassar os  
            609 concorrentes com produtos no mercado. Vendiam ate em Milho  

            610 Branco em que nao havia pao. O que elas faziam? Chegavam,  
            611 tiravam todo o dinheiro e levavam para o responsavel, um  

            612 jovem que conseguimos arranjar para administrar o negocio,  
            613 pois elas nao sabiam ler nem escrever. Tiravam o que  

            614 queriam e diziam: Se e par eles virem tirar, ja tramos  

            615 antes a nossa parte. Era essa a resposta que nos tinhamos.  
            616 Depois disso, esse jovem disse, nao vale a pena continuar.  

            617 So pagaram duas prestacoes do credito, depois ficaram sem  
            618 farinha para trabalhar algum tempo e vieram nos procurar,  

            619 pedindo ajuda. Nos ja tinhamos desistido dessa comunidade e  
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            620 elas vieram a nossa procura dizendo que tinham se  

            621 arrependido , que tinham feito errado e que queriam  
            622 recomecar. Nos lhes dissemos: Sim, podem recomeca mas pelos  

            623 vossos meios. Fomos la de novo, demos formacao, explicamos  
            624 tudo, este jovem ficou com eles tres meses e disse-lhes, eu  

            625 vou deixar-vos, vou para o meu trabalho, voces ficam com o  
            626 vosso forno, a vossa padaria e eu vou procurar trabalho  

            627 facam o que bem entender. E nos ca na MORABI, passado algum  

            628 tempo, dissemos, nos nao vamos deixar essa comunidade a sua  
            629 sorte e nos voltamos de novo. Fomos instalar sistema de  

            630 irrigacao gota-gota para a agricultura. Tiveram algum  
            631 problema porque veio as cheias e levou uma parte de  

            632 instalacao, mas a outra parte que ficou eles nao pagaram.  
            633 Fizemos encontro e pacto com outros parceiros e estivemos  

            634 ali a trabalhar, 5 organizacoes a trabalhar: A MORABI, Citi  
 681- 687: 6.4                    

            681 consciencia do bom percurso dos 20 anos da nossa historia  

            682 completada no dia 28 de Marco passado numa luta para auto- 
            683 promocao da mulher cabo-verdiana. Assim o nosso lema deste  

            684 aniversario e 20 anos em prol da auto-promocao da mulher,  
            685 da igualdade e da equidade de genero. A nossa perspectiva e  

            686 continuar a trabalhar duro para equidade de genero fazendo  
            687 mais conquistas. Conquistando a confianca e a credibilidade  
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 249- 252: 6.4                    

            249 pela MORABI. Ainda tenho compromisso com a MORABI. Eu ja  
            250 fui beneficiaria da MORABI e da VerdFam. MORABI por duas  

            251 vezes e VerdFam sempre ...nao sei dizer quantas vezes. OMCV e  

            252 que me deu modo de vida. Sinto o seu apoio permanente. Sou  
 254- 261: 6.4                    

            254 outros. Sou beneficiaria da MORABI no microcredito, mas ja  
            255 tive contactos com muitas outras ONGs. Muitas. Nem sei o  

            256 nome. A MORABI, OMCV, VerdFam, City Habita e (pausa) tinha  
            257 que lembrar os nomes todos. Da MORABI e ja fui da OMCV  

            258 muitas vezes.(continua). Estao sim...mas no fim da lista e  
            259 nem da para ver ou sentir. Porque nao estao na cabeca de  

            260 lista? E preciso perguntar... por isso a mentalidade tem de  

            261 mudar ...esta e a mudanca que eu acho que deve existir para  
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 548- 550: 6.4                    

            548 MORABI tem ajudado as mulheres, sobretudo as chefes de  
            549 familia e as desempregadas a ter uma vida mais autonoma,  

            550 mais decente e mais feliz. Gracas a MORABI muitas mulheres  
 559- 565: 6.4                    

            559 preferencial as mulheres mais desfavorecidas, fazem delas  
            560 grandes parceiras  do desenvolvimento nacional e de governo  

            561 na promocao dos direitos humanos e no combate as  

            562 descriminacoes que tenham o genero a que o individuo  
            563 pertence como o factor. Ambas tem tido programas  

            564 diversificados todos interessantes sendo a saude sexual e  
            565 reprodutiva, o micro-credito e a formacao profissional os  

 759- 768: 6.4                    
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            759 Verde, a educacao deu uma contribuicao determinante para a  

            760 elevacao dos niveis de participacao e reforco de todo o  
            761 sistema de direitos, com particular impacto na promocao da  

            762 Mulher. Assim, todos os programas desenvolvidos pela MORABI  
            763 e a OMCV tem uma vertente educativa importante. Se as  

            764 ferramentas, as estrategias sao as mais correctas e  
            765 discutivel, mas apoiam todos na educacao/formacao:  

            766 programas sobre a saude reprodutiva; Combate a infeccao  

            767 pelo virus HIV, o micro-credito, a formacao profissional,  
            768 entre muitas outras. Todas tem uma vertente educativa caso  
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 179- 181: 6.5                    
            179 mulheres que nos procuram, sobretudo as do meio rural nem  

            180 sabem ler. E preciso que o staff da MORABI lhes ajude no  
            181 preenchimento da ficha. Na ficha o ou a requerente  

 206- 210: 6.5                    
            206 produtos. A outra via, e a propria MORABI a identificar,  

            207 atraves das suas estruturas nas comunidades, de familias,  

            208 pessoas individuais, ou um grupo de pessoas que precisam de  
            209 uma mao para o seu empoderamento de forma a poder exercer a  

            210 sua cidadania. A MORABI costuma fazer o estudo de  
 

--> 6.5.1                  
 

  21-  40: 6.5.1                  
             21 programa de micro-credito como um dos eixos importantes de  

             22 accao. Fala-me desta evolucao micro-credito a micro- 

             23 financas? Falou dos condicionalismos que favoreceram o  
             24 salto da pratica do micro-credito para micro-financas. Que  

             25 mudancas concretas aconteceram? Em relacao ao publico-alvo  
             26 beneficiario do programa de micro-financas a MORABI faz  

             27 algum tipo de discriminacao em materia de genero, tendo em  



Anexo 4 

 

 

1201 

             28 conta que e uma ONG que tem como enfoque principal a  

             29 mulher? Fala-se muito em partidarizacao das ONGs, verifica- 
             30 se esta tendencia em relacao a seleccao dos benificiarios  

             31 do micro-credito praticado pela MORABI  Bem, em primeiro  
             32 lugar convem anotar que a MORABI evoluiu desde 2007 o seu  

             33 programa de micro-credito para o programa de micro- 
             34 financas. Desde desta altura funcionamos com micro- 

             35 financas. Os objectivos, quer do micro-credito, quer do  

             36 micro-financas tem a ver com a propria, visao, missao e  
             37 valores da MORABI que norteiam tudo o que fazemos. A MORABI  

             38 tem a visao que o desenvolvimento de Cabo Verde so acontece  
             39 com uma politica inclusiva em que todas as potencialidades,  

             40 sem discriminacao de genero seja riqueza. Olha para isso a  
 155- 158: 6.5.1                  

            155 uma area que da garantias de sustentabilidade. A  
            156 partidarizacao seria um absurdo e comprometeria toda a  

            157 nossa accao e fundamentalmente as nossas fontes de  

            158 financiamento que sao parceiros nacionais e internacionais  
 

--> 6.5.2                  
 

 122- 158: 6.5.2                  
            122 discriminacao. O nosso publico-alvo integra cabo-verdianos  

            123 maiores de 18 anos, que apresentam uma intencao de negocio  
            124 e que reuna as condicoes previstas no regulamento de micro- 

            125 financas. A procura dos homens ainda e relativamente  

            126 diminuta em relacao as mulheres. Muitos nao querem ser  
            127 ajudados por um programa com estigma de feminino, por isso  

            128 nao procuram a MORABI. Pode ser que estejamos por um mero  
            129 quadro de preconceito associado a uma mentalidade machista  

            130 que infelizmente existe em Cabo Verde mas tambem devido ao  
            131 factor comunicacao, informacao. Admitimos ainda uma certa  

            132 fragilidade no nosso dispositivo de comunicacao, pois  
            133 precisamos reestruturar o nosso site e fazer circular a  

            134 informacao e divulgar de forma mais eficiente os nossos  

            135 produtos. Mas a tendencia comeca a ser mais animadora, pois  
            136 cada vez temos mais homens procurando o nosso produto e  

            137 reunindo os requisitos constantes no nosso regulamento sera  
            138 atendido em igualdade com uma mulher nas mesmas condicoes.  

            139 Queria a frisar ainda que a MORABI e uma ONG que trabalha o  
            140 enfoque genero e como tal a familia e a sua prioridade.  

            141 Assim nao podera negar o acesso ao credito a um homem que  
            142 tem sob a sua responsabilidade uma familia e que nao reune  

            143 condicoes de aceder a outras fontes de financiamento. Mas a  

            144 verdade e que apesar de trabalharmos numa perspectiva de  
            145 genero, portanto, tambem com os homens, o nosso publico- 

            146 alvo sao essencialmente as mulheres.(Expressao indignacao)  
            147 Este e um requisito que nao faz parte do nosso regulamento  

            148 e nem da nossa pratica. As  fichas de inscricao nao traz  
            149 esta questao e nem poderia trazer. Actuamos de acordo com o  

            150 nosso estatutos, missao e valores. O que exigimos e que o  
            151 cliente seja cabo-verdiano, nao esteja sendo beneficiado  

            152 por uma outra ONG, ter um cadastro sem anotacoes de  

            153 incumprimento na MORABI e em qualquer outra agencia de  
            154 credito, que a sua intencao de negocio esteja vinculada a  

            155 uma area que da garantias de sustentabilidade. A  
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            156 partidarizacao seria um absurdo e comprometeria toda a  
            157 nossa accao e fundamentalmente as nossas fontes de  

            158 financiamento que sao parceiros nacionais e internacionais  
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 597- 634: 6.5                    

            597 muito forte. A auto-estima da comunidade muito fraca, muito  
            598 baixa. Sao pessoas que sofreram no tempo do IINC roubo dos  

            599 tecnicos, Entao, como contaram eles foram roubados pelos  

            600 tecnicos das cooperativas e eles meteram isso na cabeca.  
            601 Assim qualquer projecto que se faz ou houver com Moia Moia  

            602 a comunidade e a primeira a se beneficiar, eles roubam a si  
            603 mesmo. Entao fizemos todo esse investimento, compramos as  

            604 maquinas, demos formacao, ajudamos a colocar os produtos no  
            605 mercado, Nos e que fizemos o contacto com os minimercados,  

            606 porque eles tinham uma boa bolacha, de optimo sabor, com  
            607 alto nivel de qualidade, quer em termos de sabor, quer em  

            608 termos de apresentacao e conseguiram ultrapassar os  

            609 concorrentes com produtos no mercado. Vendiam ate em Milho  
            610 Branco em que nao havia pao. O que elas faziam? Chegavam,  

            611 tiravam todo o dinheiro e levavam para o responsavel, um  
            612 jovem que conseguimos arranjar para administrar o negocio,  

            613 pois elas nao sabiam ler nem escrever. Tiravam o que  
            614 queriam e diziam: Se e par eles virem tirar, ja tramos  

            615 antes a nossa parte. Era essa a resposta que nos tinhamos.  
            616 Depois disso, esse jovem disse, nao vale a pena continuar.  

            617 So pagaram duas prestacoes do credito, depois ficaram sem  

            618 farinha para trabalhar algum tempo e vieram nos procurar,  
            619 pedindo ajuda. Nos ja tinhamos desistido dessa comunidade e  

            620 elas vieram a nossa procura dizendo que tinham se  
            621 arrependido , que tinham feito errado e que queriam  

            622 recomecar. Nos lhes dissemos: Sim, podem recomeca mas pelos  
            623 vossos meios. Fomos la de novo, demos formacao, explicamos  

            624 tudo, este jovem ficou com eles tres meses e disse-lhes, eu  
            625 vou deixar-vos, vou para o meu trabalho, voces ficam com o  

            626 vosso forno, a vossa padaria e eu vou procurar trabalho  

            627 facam o que bem entender. E nos ca na MORABI, passado algum  
            628 tempo, dissemos, nos nao vamos deixar essa comunidade a sua  

            629 sorte e nos voltamos de novo. Fomos instalar sistema de  
            630 irrigacao gota-gota para a agricultura. Tiveram algum  

            631 problema porque veio as cheias e levou uma parte de  
            632 instalacao, mas a outra parte que ficou eles nao pagaram.  

            633 Fizemos encontro e pacto com outros parceiros e estivemos  
            634 ali a trabalhar, 5 organizacoes a trabalhar: A MORABI, Citi  
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 551- 557: 6.5                    
            551 conseguiram um modo de vida e aprenderam a gerir pequenos  

            552 negocios., ate a vida familiar. A MORABI actua na base,  
            553 junto dos mais pobres e os que tem menos escolas. Da accoes  

            554 de formacao, ajuda a conseguir pequenos creditos para os  
            555 negocios e acompanha-nos ate aprendermos a andar sozinhos.  

            556 E na verdade uma organizacao que apoia as mulheres  
            557 desfavorecidas. Sujeito B (medica). Sao duas ONG,s de apoio  

 588- 591: 6.5                    

            588 cabo-verdianas. A MORABI tambem tem feito o mesmo. Ambas as  
            589 organizacoes tem como publico-alvo mulheres em geral mas  

            590 com maior incidencia nas mais pobres, geralmente chefes de  
            591 familia e do meio rural. Os seus programas tem sido uma  

 827- 838: 6.5                    
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            827 dos programas da MORABI e da OMCV. Sujeito A (MORABI). Na  

            828 minha opiniao, as mulheres rurais e chefes de familia tem  
            829 sido as maiores beneficiarias quer da MORABI, pois os  

            830 criterios de seleccao fazem com base nas condicoes socio- 
            831 economicas e culturais. As mulheres mais pobres do pais  

            832 vivem no meio rural, onde a seca deixou as mulheres em  
            833 situacao mais dificil. As mulheres chefes de familias  

            834 numerosas vivem em maior percentagem no meio rural e a  

            835 MORABI tem dado atencao nestes aspectos. Tambem sei que a  
            836 OMCV localiza a maior parte das suas accoes no meio rural e  

            837 contempla as mulheres em situacoes mais precarias economica  
            838 e socialmente. Sujeito B (medica). A partir de 1980 e  

 903- 916: 6.5                    
            903 masculinos. Sujeito G (rede parlamentar). As mulheres  

            904 rurais tem sido as beneficiarias do primeiro grau dos  
            905 programas das ONG,s aqui referenciadas. Os indicadores de  

            906 mudanca estao explicitos nas taxas de fecundidade da  

            907 mulher, do numero de filhos por mulher, da elevacao da  
            908 escolaridade no meio rural e a reducao da taxa do  

            909 analfabetismo, o acesso as fontes de rendimento e ao  
            910 emprego. Sujeito H (empresaria). A mulher rural por ser a  

            911 que mais precisa e a que mais se enquadra nos objectivos e  
            912 missao das duas ONG,s, tem sido a grande beneficiaria dos  

            913 programas e as mudancas ja sao sensiveis a todos os niveis.  
            914 Sujeito I (Beneficiaria da OMCV). Desde a sua criacao, a  

            915 mulher rural tem sido o grande publico.-alvo da OMCv,  

            916 igualmente da MORABI. Eu destaco o micro-credito, a  
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            944 metodologia. A Morabi e mais recente, creio ser da decada  

            945 de 90, portanto nasce de um contexto socio-politico  
            946 multipartidario, pelo que ideologicamente deve ter a sua  

            947 especificidade. Prefiro entao centra-me nas identidades.  

            948 Todas canalizam as suas accoes para a causa das mulheres no  
            949 sentido de fazer valer os ses direitos e de lhes apoiar  

            950 numa situacao em que possam participar na sociedade em  
            951 termos de igualdade. Neste sentido ambos tem como campo de  

            952 intervencao a saude, a educacao, a formacao profissional e  
            953 a luta contra todas as formas de violencia. Sujeito C  

            954 (jurista). A luta pelos direitos humanos das mulheres tem  
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 980- 992: 6.7                    
            980 Marco de 1992) tem trabalhado no sentido de aumentar a  

            981 capacidade de intervencao das mulheres na sociedade cabo- 

            982 verdiana e a sua participacao no processo de  
            983 desenvolvimento economico, politico, cultural e social de  

            984 Cabo Verde, como tambem no sentido de propiciar a igualdade  
            985 de oportunidades entre os homens e as mulheres nesse pais.  

            986 Esta ONG tem privilegiado as seguintes areas de  
            987 intervencao: micro-credito; formacao; desenvolvimento  

            988 comunitario; Saude Sexual e Reprodutiva. Ate aqui (estou  
            989 raciocinando alto) nao vejo diferencas. Certo!!! Vejo  

            990 similitudes. O Contexto da fundacao e a longevidade talvez  

            991 constituem um campo de investigacao que eu nao posso  
            992 avancar com muita precisao de momento. Prefiro abordar este  
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 259- 276: 6.8.1                  

            259 podemos falar em algum impacto da micro-financas praticada  
            260 pela MORABI, tendo em conta os objectivos do programa e a  

            261 missao da organizacao? Em que areas as mulheres mais se tem  
            262 realizado atraves dos creditos recebidos da MORABI. Claro  

            263 que sim. E isto nao e apenas uma avaliacao da MORABI, mas  
            264 dos nossos clientes e dos nossos parceiros, mas tambem da  

            265 propria sociedade. Uma perspectiva de impacto pode ser  
            266 vista pela demanda que hoje temos, tanto de mulheres como  

            267 de  homens. Vou fornecer para si um documento que ajuda-lhe  

            268 a fazer as suas proprias conclusoes sobre a nossa  
            269 perspectiva de impacto. Milhares de pessoas nos procura e  

            270 infelizmente nao temos capacidade de satisfazer a todos  
            271 como gostariamos, pois o nosso financiamento resulta de  

            272 parcerias externas e muitas vezes vamos ao banco buscar  
            273 financiamento para poder continuar o programa. Voltemos ao  

            274 impacto. Outra perspectiva de impacto tem a ver com a taxa  
            275 de reembolso. Se formos ver pela taxa do incumprimento do  

            276 reembolso, a taxa de insucesso situa-se a volta dos 5 por  

 290- 297: 6.8.1                  
            290 pouco e com uma taxa de reembolso muito boa. Outra  

            291 perspectiva de impacto tem a ver com os proprios objectivos  
            292 da MORABI e do programa. O lema e autonomia da mulher  

            293 atraves do seu empoderamento e ouvindo os testemunhos e  
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            294 mesmo observando e acompanhando o percurso de muitas que  

            295 nos procuraram vemos que atraves do acesso a pequenos  
            296 creditos, muitas mulheres cabo-verdianas conquistaram  

            297 independencia com a ajuda da MORABI. A MORABI tem sido uma  
 301- 320: 6.8.1                  

            301 mulher, permitindo-lhe diminuir a sua dependencia em  
            302 relacao ao homem e muitas vezes colocando-a numa situacao  

            303 de igualdade na familia porque agora tem independencia  

            304 economica e pode contribuir de forma igual ou mais nas  
            305 despesas da familia, isto tem um impacto indirecto no  

            306 combate a violencia domestica. a questao do desemprego e   
            307 um aspecto importante. Os dados estatisticos demonstram que  

            308 a mulher tem vindo a ter menos acesso ao emprego do que o  
            309 homem, assim sendo a maior taxa de beneficiarias da micro- 

            310 financas a mulher deduz-se que tem tambem essa valencia.  
            311 Alias o aumento da taxa de mulheres no sector informal da  

            312 catividade economica demonstra este impacto. O que temos de  

            313 fazer para melhor a nossa performance e continuar a  
            314 investir e a melhorar a nossa actuacao oferecendo outros  

            315 produtos ligados ao micro-financas bem como ganhar a nossa  
            316 plena sustentabilidade. A auto-estima das mulheres  

            317 beneficiadas pelo credito e uma das principais vitorias do  
            318 trabalho da associacao. A possibilidade de poderem criar os  

            319 seus proprios negocios faz com que muitas se sintam mais  
            320 valorizadas na sua vida social e familiar. O  
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 170- 191: 6.8                    

            170 comecamos a somar resultados, com o planeamento familiar e  
            171 notorio os resultados hoje temos uma media de 2.9 filhos  

            172 por mulher. As pessoas ja comecaram a conscientizar porque  
            173 planeamento familiar e porque evitar ter filhos.  

            174 Compreender porque tem de planificar de cordo com o  
            175 planeamento e as proprias capacidades e condicoes de saude.  

            176 Porque tinhamos mulheres que mesmo sem condicoes de saude  
            177 engravidavam porque nao havia esta compreensao entre o  

            178 casal como evitar os filhos e porque engravidar e nao  

            179 engravidar e quais sao as consequencias em termos de saude  
            180 da mulher. Entao fizemos todo este trabalho e neste momento  

            181 ha uma conscientizacao da sociedade sobre o planeamento  
            182 familiar e a MORABI ja nao trabalha directamente o  

            183 planeamento familiar. A MORABI age hoje mais no dominio da  
            184 saude sexual e reprodutiva. Quando fazemos abordagens para  

            185 a prevencao dos DST fazemos distribuicao de preservativo e  
            186 tambem dos metodos contraceptivos, porque neste momento o  

            187 planeamento familiar ja esta ultrapassada, pois a sociedade  

            188 ja esta conscientizada da necessidade de fazer o  
            189 planeamento familiar. Existe sobreposicao entre o trabalho  

            190 da MORABI com outras ONG,s que actuam na promocao da  
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            191 mulher? Mas esta e mentalidade da nova geracao,? 
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 291- 298: 6.8                    

            291 a MORABI e pedi um micro-credito. Tive toda a orientacao do  
            292 agente de credito, fiz o projecto e tomei uma pequena  

            293 quantia, o micro-credito. Pus um quiosque de vender  
            294 hamburguer, cachorro quente, pizzas, etc. Deu certo, tomei  

            295 mais uma pequena quantia para ampliar o quiosque. Estou  
            296 pagando, tenho lucros e pago o meu curso. Pretendo  

            297 continuar com o quiosque depois de terminar o curso para  
            298 ajudar com o salario.   R3. Eu nunca tomei micro-credito.  
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 546- 557: 6.8                    
            546 duas ONG,s cabo-verdianas: MORABI e OMCV. Sujeito A  

            547 (Morabi). Pouco sei dos programas da OMCV mas sei que a  
            548 MORABI tem ajudado as mulheres, sobretudo as chefes de  

            549 familia e as desempregadas a ter uma vida mais autonoma,  
            550 mais decente e mais feliz. Gracas a MORABI muitas mulheres  

            551 conseguiram um modo de vida e aprenderam a gerir pequenos  

            552 negocios., ate a vida familiar. A MORABI actua na base,  
            553 junto dos mais pobres e os que tem menos escolas. Da accoes  

            554 de formacao, ajuda a conseguir pequenos creditos para os  
            555 negocios e acompanha-nos ate aprendermos a andar sozinhos.  

            556 E na verdade uma organizacao que apoia as mulheres  
            557 desfavorecidas. Sujeito B (medica). Sao duas ONG,s de apoio  

 621- 648: 6.8                    
            621 tiverem o seu comeco com a MORABI e a OMCV, atraves do  

            622 programa do micro-credito. Quem vai conceder emprestimo a  

            623 uma mulher solteira, desempregada? Que emprego uma mulher  
            624 sem estudos, mae de muitos filhos vai encontrar. O micro- 

            625 credito associado a formacao profissional permitiram que  
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            626 muitas mulheres saissem do desemprego, tivessem uma  
            627 profissao e saissem da miseria. Muitos colocaram os seus  

            628 negocios apuraram saloes de cabeleireira, boutiques,  
            629 padarias, restaurantes, ... O acesso ao credito, na sequencia  

            630 dos programas da MORABI, OMCV e outras ONG,s, para  
            631 actividades geradoras de rendimento, faz aumentar o numero  

            632 de mulheres no comercio informal, dominado pelo sexo  

            633 feminino em 87% em 1998. Nascem varias pequenas e medias  
            634 empresas geridas por mulheres e por sua iniciativa. Abrem- 

            635 se Gabinetes Juridicos de apoio a mulher. O que acho e que  
            636 a divulgacao e fraca ...ainda muitas mulheres nao sabem  

            637 destas duas ong,s e  de outras e em que podem ajudar.  
            638 Sujeito I (OMCV). Gracas a OMCV hoje tenho a autonomia que  

            639 nunca pensei ter. Sou dona do meu proprio destino. Tenho  
            640 uma profissao e tenho uma fonte de rendimento. A OMCV  

            641 alimentou o meu grande sonho de te um modo de vida certo.  

            642 Atraves do programa das padarias, fiu seleccionada, tomei  
            643 parte na formacao, recebi um credito e montei o meu  

            644 negocio. Na minha opiniao e assim que a liberdade e a  
            645 dignidade se conquistam. Eu sei que a MORABI faz o mesmo.  

            646 Apoia as mulheres mais coitadas a terem uma vida ao sol.  
            647 Quem tiver juizo aproveita e liberta-se da miseria  

            648 proporcionando uma vida melhor a familia: filhos e marido.  
 868- 874: 6.8                    

            868 programas levados a cabo por estas duas ONG,s tiveram  

            869 enfoque as mulheres rurais e gracas a estes programas  
            870 verifica-se a reducao consideravel da taxa do  

            871 analfabetismo, a queda da mortalidade infantil, a reducao  
            872 do numero de filhos por mulher. De salientar os jardins  

            873 infantis no meio rural geridas e financiadas em grande  
            874 parte pelas ONG,s. Por exemplo a OMCV assegura cerca de 16%  
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 298- 300: 6.9                    

            298 grande parceira com o governo na luta contra pobreza e  
            299 chegando mais aos Objectivos do Milenio. Se de uma forma  

            300 directa a micro-financas actua no aumento da autonomia da  
 344- 395: 6.9                    

            344 PARCERIAS. Que parcerias a MORABI tem estabelecido para  
            345 sustentar o programa que evoluir do micro-credito a micro- 

            346 financas? Tendo em conta que esses parceiros sao  

            347 internacionais, gostaria de saber se a crise global que  
            348 atravessamos tem tido implicacoes na vossa actividade de  

            349 micro-financas? Os bancos nacionais sao parceiros da MORABI  
            350 no ambito da micro-financas? Nao entendo porque e que os  

            351 juros da MORABI sao superiores que os praticados pelos  
            352 bancos. Pode  explicar para mim? As parcerias tem sido  

            353 muitas e sem elas nunca conseguiriamos sobreviver sobretudo  
            354 no inicio. O nosso objectivo e fazer do programa uma  

            355 actividade totalmente auto-sustentada e estamos caminhando  

            356 para la. Inicialmente, a MORABI comecou a intervir com  
            357 fundos internacionais, os fundos perdidos, submetendo nessa  

            358 altura muito a imposicao desses parceiros. A instituicao de  
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            359 micro financas conta com o apoio de varios parceiros  
            360 nacionais e internacionais. O ICIEG, as cooperacoes  

            361 espanhola e luxemburguesa, o Instituto de Formacao  
            362 Profissional, a Caixa Economica, ACDI, FAO, e outras a  

            363 African Development Foudation (ADF) que a MORABI ja teve.  
            364 ADF e uma tradicional parceira da MORABI desde 1997, tem,  

            365 neste momento em curso um grande financiamento de cerca de  

            366 17 mil contos", que ira permitir a instituicao introduzir  
            367 novos produtos financeiros, como a poupanca, micro seguros,  

            368 e credito a habitacao. A capacidade de MORABI em mobilizar  
            369 parceiros tem muito ver com a sua capacidade de gestao que  

            370 lhe tem custado grande credibilidade dos seus parceiros  
            371 internacionais que financiando uma vez continuam  

            372 manifestando em o fazer. Um exemplo e ADF. Em 1997, com o  
            373 apoio da ADF, a MORABI criou o seu regulamento de credito,  

            374 fez o seu primeiro plano estrategico e com uma visao de  

            375 sustentabilidade reestruturou o seu programa de credito em  
            376 1998. E ADF a surgir novamente com o seu financiamento  

            377 intervindo na modernizacao da micro-financas da MORABI,  
            378 como falamos a pouco, no lancamento de novos produtos que  

            379 falamos a pouco, na formacao dos tecnicos que trabalham com  
            380 micro-financas, na implementacao de infraestruturas e  

            381 equipamentos de seguranca na MORABI, O sistema de  
            382 vigilancia e a caixa forte, para alem da aquisicao do  

            383 software de gestao do micro-credito fazem parte dessas  

            384 estruturas inovadoras da micro-financas. Com o  
            385 financiamento do MCA (Millenium Challenge Account)  

            386 expandimos para Sao Nicolau e Santo Antao com creditos para  
            387 area da agricultura.Com Cooperacao Luxemburguesa atraves da  

            388 ONG ENDA-SANTE do Senegal, que e executado aqui em Cabo  
            389 Verde por tres parceiros que sao a Morabi, a Verdefam e a  

            390 Cruz Vermelha, fazemos um modelo de micro-financas muito  
            391 interessante, associado a saude sexual e reprodutiva,  

            392 concedemos micro-credito a pessoas com HIV/SIDA sem taxas  

            393 de juro e por um periodo mais longo que o normal. Em certa  
            394 medida afecta sim, parceiros internacionais quando  

            395 atingidos pela recessao, deixaram de ter condicoes de fazer  
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 585- 591: 6.9                    
            585 comer. E ai identificou-se as chefes de familia com  

            586 capacidade para fazer alguma coisa. Ai fizemos o projecto,  
            587 na altura financiado pela cooperacao espanhola onde que foi  

            588 feito a formacao profissional no dominio da panificacao que  
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            589 incluiu uma parte pratica em que vinham fazer estagio na  

            590 Praia. Levamos um padeiro ai na Moia Moia para dar formacao  
            591 e organizamos o grupo, fizemos a construcao da padaria, do  

 687- 699: 6.9                    
            687 mais conquistas. Conquistando a confianca e a credibilidade  

            688 dos nossos parceiros para podermos atingir os nossos  
            689 objectivos. Temos a assinalar dois projectos imediatos com  

            690 dois grandes parceiros internacionais que confiam na nossa  

            691 capacidade de gestao e de formacao para o desenvolvimento  
            692 comunitario com enfoque na equidade de genero. Um deles e A  

            693 AECID tem actualmente dois projectos com a MORABI, um de  
            694 melhoria das condicoes socio-economicas das comunidades  

            695 rurais da ilha de Santo Antao, do que a organizacao e  
            696 beneficiaria directa; E o outro de capacitacao para a  

            697 melhoria das condicoes de venda das vendedeiras da ilha de  
            698 Santiago, projecto que estamos implementando com a ONG  

            699 asturiana O'dam. Outros grandes desafios e ao mesmo tempo  

 
--> 6.9.1                  

 
 468- 496: 6.9.1                  

            468 ICIEG eu digo que o ICIEG ja nao esta o ICIEG do tempo da  
            469 Claudia ICIEG esta mudado. O ICIEG do tempo da Claudia foi  

            470 um ICIEG isenta da politica. Mas neste momento eu nao posso  
            471 dizer isso. Com a Claudia nunca consegui ver o ICIEG como  

            472 um organismo do governo. Ela foi uma excelente  

            473 profissional. Sempre trabalhamos juntas. Para qualquer  
            474 actividade, a gente trabalhou junta. Assinamos varios  

            475 protocolos de execucao, gerimos muitos projectos conjuntos,  
            476 pois o ICIEG e so o chapeu, nos somos as antenas no  

            477 terreno, nos e que executamos. Mas neste momento neste  
            478 momento eu nao sei se e por falta de financiamento, desde  

            479 que a Claudia saiu a MORABI nao fez nada mais com o ICIEG.  
            480 Ja tentamos, mas nao sabemos se a nova presidente nao tem  

            481 autonomia suficiente, mas acho tem de ser mesmo o  

            482 financiamento. Ja tivemos muitas actividades conjuntas com  
            483 o ICIEG, nomeadamente o Laco Branco, fizemos parte da  

            484 comissao para a sensibilizacao para a feitura da lei, e foi  
            485 a MORABI, na minha pessoa, que coordenou a comissao durante  

            486 um ano, trabalhar no voluntariado e fazer tudo isso e que  
            487 hoje temos a lei. Foi a MORABI a fazer todo o seguimento  

            488 dos consultores. Fez parte desta associacao de  
            489 sensibilizacao a VerdFam, a Associacao de Mulheres, o  

            490 Gabinete de policias, o Ministerio Publico, a Rede de  

            491 Mulheres economistas (falta mais uma associacao que eu nao  
            492 me lembro). Depois na parte da lei estava a OMCV, o  

            493 Ministerio Publico, a Associacao de Mulheres Juristas, o  
            494 ICIEG, o ICIEG. O ICIEG fez parte dos dois comites. Ainda  

            495 nao existe a maturidade suficiente entre o privado e o  
            496 publico. As ONGs com o Governo, caracterizo a sua relacao  
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 286- 306: 6.9.2                  
            286 somos parceiros e assim que a OMCV e MORABI trabalham. Ha  

            287 momentos em que eu nao posso participar num encontro,  
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            288 reuniao, actividade e eu pergunto a presidente da OMCV:  
            289 Voce vai? Eu nao posso ir. Entao vai toma nota e defende  

            290 isso, aquilo ou aquele outro e depois passa-me informacoes.  
            291 O mesmo acontece em relacao a presidente da OMCV comigo. E  

            292 ai ela chama-me e diz-me: Olha Lucia eu nao posso ir vai,  
            293 toma nota defende a posicao tal, tal e partilha. Fazemos  

            294 desta forma. Sim. Eu acho que sim porque no inicio nos  

            295 tivemos problemas. Inicialmente a presidente da OMCV,  
            296 Madalena Tavares, ate expulsou uma funcionaria da OMCV por  

            297 causa das boas relacoes com pessoas da MORABI. Porque  
            298 achava que ela nao podia ser amiga das pessoas da MORABI.  

            299 (risos). Eu tenho muitas pessoas amigas que trabalham na  
            300 OMCV porque o que importa sao as pessoas, independentemente  

            301 da organizacao onde trabalham eu sou amiga das pessoas. Ela  
            302 acabou por expulsar das funcionarias da OMCV devido as suas  

            303 relacoes com a MORABI mas ela e que ficou a perder porque  

            304 uma foi para SOS e outra foi para SOLMI. Hoje a mentalidade  
            305 inicial de rivalidade que, de certa forma opunha as duas  

            306 ONGs ja nao existe. A actual presidente da OMCV, a Idalina,  
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 290- 298: 6                      
            290 tinha recursos. Nao tinha certeza se encontrava bolsa. Fui  

            291 a MORABI e pedi um micro-credito. Tive toda a orientacao do  

            292 agente de credito, fiz o projecto e tomei uma pequena  
            293 quantia, o micro-credito. Pus um quiosque de vender  

            294 hamburguer, cachorro quente, pizzas, etc. Deu certo, tomei  
            295 mais uma pequena quantia para ampliar o quiosque. Estou  

            296 pagando, tenho lucros e pago o meu curso. Pretendo  
            297 continuar com o quiosque depois de terminar o curso para  

            298 ajudar com o salario.   R3. Eu nunca tomei micro-credito.  
 423- 428: 6                      

            423 parte. Acho que a MORABI pensa mais em negocio. Micro- 

            424 credito nao ajuda o coitado. Ha pouco informacao e atencao.  
            425 A formacao profissional e para pagar. Se nao tens meios  

            426 ficas sem formacao. Nao quero dizer que nao fazem e que nao  
            427 tem tido um papel importante mas podia ser melhor.   

            428 Concordo. Ha mais barulho do que beneficio. Os mais  
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  75-  76: 7.1                    

             75 comeca na familia. A OMCV e antes de mais uma ONG que tem  
             76 por missao a educacao e passado 30 anos apos esse processo,  

  90- 107: 7.1                    
             90 conseguidos A razao da existencia da OMCV e dar voz as  

             91 mulheres cabo-verdianas e, para isso, o percurso tem sido  
             92 feito por etapas. Assim, nao podemos deixar de fazer  

             93 referencia a propria historia da OMCV nao e? A razao que  
             94 moveu para a criacao da OMCV, enquanto uma organizacao de  

             95 massa, antes de ser ONG cuja fundacao data-se de 27 de  

             96 Marco de 1981. Ao0 se ascender a Independencia em 1975 a  
             97 situacao da mulher em Cabo Verde era muito desigual em  

             98 relacao ao homem, era marcante o desequilibrio, a mulher  
             99 encontrava-se em uma situacao muito desvantajosa. A  

            100 situacao do analfabetismo, o desemprego e sem qualquer  
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            101 meios de geracao de riquezas, chefe de familias numerosas  

            102 devido ao numero elevado de filhos por mulher, enfim numa  
            103 situacao de pobreza e de miseria, sem condicoes para  

            104 participar na reconstrucao do pais. Tivemos de actuar em  
            105 dominios emergentes onde a carencia era mais flagrante. Dai  

            106 que a alfabetizacao das mulheres ter sido a nossa primeira  
            107 area de intervencao. Constituimos circulos de leitura e  
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 411- 438: 7.10                   

            411 anos, tendo como principais eixos de intervencao o reforco  

            412 da capacidade de plaidoyer,  lobby e mobilizacao de  
            413 parcerias e de recursos, o microcredito, a negociacao e  

            414 elaboracao de projectos e a orientacao profissional. Aqui  
            415 eu nao diria programas, mas sim objectivos. A pobreza  

            416 continua a ter rosto feminino. Ainda nao conseguimos chegar  
            417 a meta apesar de ganhos significativos como ja referi. A  

            418 Violencia Domestica continua a ser o grande mal que afecta  
            419 a mulher cabo-verdiana, mas com a lei, VGB pensamos  

            420 reverter a situacao. Algo positivo ja esta acontecendo, a  

            421 VGB vai aos poucos deixando a ser tabu: A maxima entre  
            422 marido e mulher nao se mete a colher vai perdendo a forca.  

            423 Ja ha denuncias e isto e um indicador positivo. A  
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            424 participacao da mulher na politica e outro objectivo que  
            425 ainda estamos a quem apesar dos ganhos. Em termos relativos  

            426 o indice e muito baixo. Mas o aumento em 40% da percentagem  
            427 das mulheres nas listas para as autarquicas 2012 e em  

            428 lugres elegiveis e um indicador animador para quem tem  
            429 lutado. E uma proposta da Rede de Mulheres Parlamentares,  

            430 em parceria com o ICIEG, OMCV, MORABI. Mas ainda nao  

            431 atingimos o desejado. Contrariamente ao que geralmente se  
            432 veicula que ha absentismo ou desinteresse de mulher para a  

            433 o politica, hoje nao e isto. Mulher interessa-se cada vez  
            434 mais. Ela interessa-se cada vez mais para a politica. Ela  

            435 precisa de espacos bem como libertar-se do peso das  
            436 responsabilidades sociais domesticas e familiares que  

            437 muitas carregam a 100%. E uma luta que deve ser continuada  
            438 de forma optimista e energica. BLOCO C : PERCEPCAO SOBRE  
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 101- 104: 7.10                   

            101 OMCV. Todos os programas que a OMCV tem desenvolvida tem  
            102 esta intencao. Sao varios os dominios, desde a  

            103 alfabetizacao, atraves dos ciclos de cultura, educacao  
            104 sexual e planeamento familiar. A OMCV foi e continua a ser  
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 576- 579: 7.10                   
            576 de familia. Na minha opiniao, pelos metodos de actuacao,  

            577 dinamica e critividade estas duas ONG,s tem ido grandes  
            578 parceiras do Governo na luta pela promocao da mulher.  

            579 Sujeito D (professora). Cabo Verde e um pais constituido  
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 142- 176: 7.12                   

            142 meu poleiro nao admito dois galos. Hoje podemos ver que a  
            143 nossa estrategia nao era a melhor, era preciso mudar tambem  

            144 a mentalidade do homem. Dai a pertinencia da abordagem  
            145 genero mas era preciso comecara de algum lado. Ve-se que a  

            146 OMCV teve uma missao importante no processo da reconstrucao  
            147 nacional e do lancamento das bases da democracia em Cabo  

            148 Verde. O que se questionava na altura era o nivel de  

            149 preparacao da mulher cabo-verdiana, filiada ou nao na OMCV,  
            150 para exercicio da cidadania que agora lhe era consentida,  

            151 nos termos da Lei Fundamental, em igualdade de direitos com  
            152 o homem. Entretanto, a cristalizacao de uma mentalidade  

            153 machista ao nivel de todos os estratos sociais, de todas  
            154 faixas etarias, sexo, situacao economica e cultural era a  

            155 grande barreira que a mulheres da OMCV, enquanto  
            156 organizacao, predispuseram contornar. Hoje a OMCV tem uma  

            157 nova abordagem e define outras prioridades e estrategias.  

            158 Trabalhamos com a questao genero porque a a mudanca de  
            159 mentalidade ocorrera mais depressa e o empoderamento da  

            160 mulher e acontecera. A OMCV, com as mudancas politicas, a  
            161 queda do regime o partido unico, a OMCV passou por momentos  

            162 terriveis. Teve de reestruturar para continuar a cumprir  
            163 amissao para qual foi criada. Ja nao havia condicao para  

            164 continuar a ser uma organizacao de massa, pois era tutelada  
            165 pelo PAICV/Estado e sustentada pelo governo, desde o  

            166 salario dos funcionarios, tinha um orcamento de  

            167 funcionamento. De realcar que foi incentivado o  
            168 voluntariado e havia muitas mulheres voluntarias que  

            169 trabalharam para a causa da mulher, mas muitas eram  
            170 profissionais e ficaram sem forma de viver continuando a  

            171 trabalhar para a OMCV. Com mudancas politicas a situacao  
            172 foi bem dificil e a OMCV, enquanto Organizacao de Massa,  

            173 entrou em letargia, perdendo sustentabilidade pratica. Mas  
            174 convicta dos seus propositos, nao podia deixar de continuar  

            175 a trabalhar para a promocao socioeconomica da mulher. O  

            176 nosso enfoque tem sido, fundamentalmente, na identificacao  
 183- 197: 7.12                   

            183 intervencao. Como ja tinha avancado a OMCV foi pioneira em  
            184 materia de alfabetizacao das mulheres, sobretudo a rural e  

            185 tambem foi a primeira instituicao em Cabo Verde que se  
            186 ocupou de questoes ligadas ao planeamento materno. Sempre  

            187 entendemos que estas constituiam as maiores fragilidades da  
            188 mulher na altura de independencia e os maiores obstaculos  

            189 para o sucesso de qualquer outro programa de insercao  

            190 socio-economica e cultural. A OMCV sente-se, hoje orgulhosa  
            191 da sua actuacao de trinta anos e do papel importante na  

            192 luta das mulheres pela sua emancipacao e integracao  
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            193 efectiva na sociedade. Acreditamos que os nossos objectivos  
            194 tem vindo a ser atingidos positivamente, com altos e baixos  

            195 mas orgulhosa com factos. Muitas mulheres cabo-verdianas  
            196 reconhecem e nos agradecem dizendo: Gracas a OMCV sou a  

            197 mulher que sou hoje. Quer por ter beneficiado de um  
 217- 235: 7.12                   

            217 Porque? A OMCV, desde da sua origem enquanto Organizacao  

            218 de Massa ate a sua transformacao a ONG desenvolveu  
            219 programas visando a defesa dos interesses especificos da  

            220 mulher cabo-verdiana pela edificacao de uma Patria de  
            221 progresso e justica social, liberta da exploracao do homem  

            222 pelo homem. Repare que era este o lema inicial da OMCV, uma  
            223 altura que ainda nao se falava de genero, mas apenas da  

            224 mulher, devido ao estado de degradacao em que se  
            225 encontrava. Bem, ninguem falava de genero, isto e uma  

            226 linguagem e abordagem nova em Cabo Verde. Os programas  

            227 implementados e promovidos pela OMCV durante os seus  
            228 primeiros anos de existencia foram muitos e todos voltados  

            229 para o empoderamento da mulher. Fundou-se e monitorizou-se  
            230 jardins infantis, sendo esta forma de garantir proteccao as  

            231 criancas e de libertacao da mulher das amarras da vida  
            232 domestica, libertando-a para uma vida activa fora do espaco  

            233 domestico. Promoveu-se varias actividades geradores de  
            234 rendimento, fez-se animacao dos Centros de Promocao  

            235 Feminina, o programa de Planeamento Familiar, foram eleitos  

 244- 262: 7.12                   
            244 herdada do colonialismo, tao verde ainda na altura em que  

            245 se fundou a OMCV, como ha-de convir tornou a tarefa da OMCV  
            246 mais dificil mas tambem mais desafiante, pois a cada  

            247 obstaculo entendiamos que estavamos no caminho certo e a  
            248 nossa existencia luta. (Um pouco de hesitacao e silencio) A  

            249 OMCV tem continuado a privilegiar actividades de promocao  
            250 da mulher, designadamente as que se inscrevem no ambito da  

            251 orientacao e insercao profissional, do reforco do programa  

            252 de micro-credito, da luta contra a violencia baseada no  
            253 genero, do programa de luta contra o VIH/SIDA, da  

            254 coordenacao de jardins-de-infancia, habitacao social. Todo  
            255 o esforco hoje da OMCV e direccionado hoje para o desafio  

            256 da equidade e igualdade dos direitos da mulher. Nos  
            257 consideramos que houve ganhos significativos, mas ainda ha  

            258 muito por fazer. Precisamos trabalhar para continuar a ter  
            259 mais equilibrio da mulher na politica, mais mulheres  

            260 empregadas e menos violencia domestica. Mas, sem duvida, os  

            261 ganhos sao enormes quando viramos os olhos para os 30 anos  
            262 ja percorridos. Em termos qualitativos e quantitativos e  

 360- 372: 7.12                   
            360 de Orientacao e Insercao Profissional (GOIP) - Mulher veio  

            361 revolucionar o funcionamento da OMCV e deu muita  
            362 visibilidade a organizacao, gracas ao trabalho realizamos.  

            363 Hoje trabalham 12 tecnicos, nove dos quais superiores e com  
            364 grande experiencia. Temos que continuar a trabalhar para  

            365 consolidar os ganhos ja conseguidos pela OMCV, continuar a  

            366 mobilizar recursos externos para a materializacao do nosso  
            367 programa, melhorar o nosso plano de comunicacao e reforcar  

            368 o sector de micro-credito que e um instrumento importante  
            369 na luta contra pobreza. Cheguei na OMCV em 2008 e  

            370 encontrei-a numa situacao debil e juntamento com todos os  
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            371 tecnicos, usamos toda a nossa audacia e engajamento e  

            372 estamos melhorando a nossa imagem dia -a -dia. Recursos  
 391- 398: 7.12                   

            391 tempos da OMCV. Ainda que nalgumas ilhas as estruturas  
            392 estejam praticamente inactivas temos vindo a fazer o  

            393 esforco de reabilitacao e conservacao desse patrimonio. Sao  
            394 um total de 16 centros de formacao feminina em 16 concelhos  

            395 do pais. Tambem temos vindo a dar atencao a mulher na  

            396 terceira idade e temos um lar de idosos no Fogo. Jardins  
            397 infantis temos praticamente em todos os concelhos e  

            398 continuamos apoiando. Sem duvida. Sem duvida. As parcerias  
 455- 460: 7.12                   

            455 mais reforcada e consolidada. A OMCV tem uma historia de  
            456 parceria com o Governo, com varias instituicoes  

            457 governamentais, Nao se esqueca que nascemos de uma  
            458 Organizacao de Massa. Existem altos e baixos e ja  

            459 conhecemos tempos melhores e tempos piores. Sabemos que  

            460 esta articulacao publico e privado e um pouco complicado,  
 496- 505: 7.12                   

            496 De 1981 a 1991 fomos uma organizacao social de massas que  
            497 no quadro da democracia nacional revolucionaria instituida  

            498 e funcionamos com base nos principios politicos do PAICV.  
            499 Em 1991, Com a queda do partido em 1991, esta organizacao  

            500 viu-se forcada a caminhar pelos seus pes, ate la tinha  
            501 funcionado com o apoio do partido unico. Foi uma epoca  

            502 dificil mas por se entender que a missao da OMCV era social  

            503 e para a sociedade, adaptamos os nossos estatutos a  
            504 conjuntura. Com este historial entende-se a conotacao  

            505 partidaria que eventualmente e atribuida a OMCV mas que  
 

--> 7.12.1                 
 

 160- 174: 7.12.1                 
            160 mulher e acontecera. A OMCV, com as mudancas politicas, a  

            161 queda do regime o partido unico, a OMCV passou por momentos  

            162 terriveis. Teve de reestruturar para continuar a cumprir  
            163 amissao para qual foi criada. Ja nao havia condicao para  

            164 continuar a ser uma organizacao de massa, pois era tutelada  
            165 pelo PAICV/Estado e sustentada pelo governo, desde o  

            166 salario dos funcionarios, tinha um orcamento de  
            167 funcionamento. De realcar que foi incentivado o  

            168 voluntariado e havia muitas mulheres voluntarias que  
            169 trabalharam para a causa da mulher, mas muitas eram  

            170 profissionais e ficaram sem forma de viver continuando a  

            171 trabalhar para a OMCV. Com mudancas politicas a situacao  
            172 foi bem dificil e a OMCV, enquanto Organizacao de Massa,  

            173 entrou em letargia, perdendo sustentabilidade pratica. Mas  
            174 convicta dos seus propositos, nao podia deixar de continuar  

 496- 505: 7.12.1                 
            496 De 1981 a 1991 fomos uma organizacao social de massas que  

            497 no quadro da democracia nacional revolucionaria instituida  
            498 e funcionamos com base nos principios politicos do PAICV.  

            499 Em 1991, Com a queda do partido em 1991, esta organizacao  

            500 viu-se forcada a caminhar pelos seus pes, ate la tinha  
            501 funcionado com o apoio do partido unico. Foi uma epoca  

            502 dificil mas por se entender que a missao da OMCV era social  
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            503 e para a sociedade, adaptamos os nossos estatutos a  
            504 conjuntura. Com este historial entende-se a conotacao  

            505 partidaria que eventualmente e atribuida a OMCV mas que  
 

--> 7.12.2                 
 

 346- 355: 7.12.2                 

            346 criacao da GOIP Mulher. Sim, a GOIP - Mulher. E um Gabinete  
            347 que cuida da orientacao psicologica e profissional da  

            348 mulher, mas trabalha a perspectiva de genero. Assim atende  
            349 homens. O objectivo e proporcionar condicoes para uma  

            350 melhor insercao social da mulher. Nomeadamente a melhoria  
            351 da empregabilidade, elevacao de auto-estima, aconselhamento  

            352 e orientacao para os casos de mulheres vitimas de  
            353 violencia, etc. Seria interessante que falasses com a  

            354 tecnica que esta a frente, ela e muito capaz e  

            355 interessante. Os resultados tem sido optimos. A  
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 150- 170: 7.12.1                 
            150 evidencias relevantes. Falando das ONG comeco a falar em  

            151 primeiro lugar da OMCV que como sabe foi na sua origem uma  
            152 organizacao de massa. Esta organizacao comecou o seu  

            153 trabalho num periodo complicado do pais e da mulher. Um  
            154 periodo de enormes fragilidades a nivel do governo, do  

            155 partido que sustentava e da situacao social muito desigual  
            156 mulher em relacao ao homem. Logo apos a independencia foi  

            157 criada a OMCV, como uma antena do PAICV, forca luz e guia  

            158 do Governo, no sentido de promover a cidadania da mulher.  
            159 Em primeiro lugar fez-se o diagnostico da situacao em que  

            160 se encontrava. O analfabetismo, a pobreza e uma precaria  
            161 saude reprodutiva, alta taxa da natalidade, 10 filhos por  

            162 mulher, eram os principais males que afectava a mulher  
            163 nessa epoca e que tinha de ser o centro das atencoes. Era  

            164 preciso impondera-la, era preciso criar condicoes para o  
            165 empoderamento da mulher, maior autonomia, auto-estima e  

            166 liberdade. Apenas a forca de lei era insuficiente. A OMCV  

            167 teve um papel enorme e como organizacao de massa. Actuou na  
            168 alfabetizacao, na proteccao maternal e infantil, na  

            169 educacao sexual e reprodutiva. As conquistas foram enormes.  
            170 Quando a conjuntura ditou que fosse uma ONG, muito trabalho  
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 780- 791: 7.12.1                 
            780 se preocupar, apos a independencia com a alfabetizacao das  

            781 mulheres. Quando ascendemos a independencia a taxa do  

            782 analfabetismo era elevada e a maioria era mulheres.  
            783 Programas no dominio da culinaria, bordados, costura,  

            784 artesanato e outros sao essencialmente programas de  
            785 educacao para ocupacao dos tempos livres e formacao  

            786 profissional. Acho importante os programas da educacao  
            787 genero que as duas ONG,s fazem no meio rural, pois e uma  

            788 forma de combater quer o feminismo como o machismo, ambos  
            789 perigosos para o desenvolvimento. Mas e preciso investir  

            790 mais na vertente humana, nos principios, valores morais que  

            791 e importante para uma sociedade de paz e progresso. Sujeito  
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 271- 306: 7.13                   

            271 houve um aumento da auto-estima, o que tornou a mulher  

            272 cabo-verdiana mais forte e independente. E aceite por todos  
            273 que a OMCV, um trabalho que envolve muita gente, muitos  

            274 parceiros, o governo e outras organizacoes que trabalham as  
            275 causas da mulher, que tem sido feito desde a independencia  

            276 em prol da mulher, permitindo criar um ambiente favoravel  
            277 para a participacao da mulher em igualdade com os homens,  

            278 de modo a contribuir para o desenvolvimento do pais.  
            279 Grandes resultados tem sido alcancados, com destaque para a  

            280 educacao, a saude e a participacao politica das mulheres  

            281 nos ultimos anos. Olha Filomena, eu sei que concordas  
            282 comigo. Os ganhos que hoje se tem de forma geral ao nivel  

            283 do desenvolvimento de Cabo Verde e que o remeteu para o  
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            284 patamar de paises de rendimento medio, o facto e ocupar um  
            285 lugar que se caminha para a satisfacao em termos de boa  

            286 governacao tem a ver com o forte investimento e resultados  
            287 tidos ao nivel da educacao. A educacao sempre foi o prato  

            288 forte da OMCV e onde os ganhos sao enormes. A OMCV regozija  
            289 com esses resultados pois foi a sua grande aposta. A OMCV  

            290 foi pioneira na alfabetizacao de adultos e todo o plaidoyer  

            291 que tem feito em prol da paridade de genero. Sim, a  
            292 educacao e hoje uma grande conquista, Segundo os dados do  

            293 INE hoje existem paridade. Veja, desde o ano lectivo 1990- 
            294 1991 que a taxa liquida da escolarizacao das meninas nao  

            295 diferia dos rapazes, com uma taxa de 72.6 % para os rapazes  
            296 e 70.4% para meninas. Mas veja a evolucao o que demonstra  

            297 que a mensagem vai passando ao ponto de dizermos que em  
            298 materia da educacao a batalha esta ganha (risos). Em 2007- 

            299 2008 temos uma taxa de escolarizacao de 92,3% para rapazes  

            300 contra 92,1 para meninas. Em termos de indice de paridade  
            301 em educacao 2007-2008 tinhamos 0,93% o que equivale a dizer  

            302 que para cada 100 rapazes escolarizados existiam 93  
            303 mulheres escolarizadas. Mas ja em 2008-09. Ha dados que  

            304 apontam para mais resultados das meninas que os rapazes.  
            305 Veja, para 90,4% de aprovacao nas meninas temos 85,6% para  

            306 rapazes. Ao mesmo tempo nota-se que a educacao continua  
 

1 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.004 
-------------------------------- 

 
--> 7.13                   

 
 117- 134: 7.13                   

            117 especialidades. Para mim a educacao. Ha ganhos claros que a  

            118 mulher cabo-verdiana e mais esclarecida, tem mais  
            119 informacao em varios dominios. Se hoje as mulheres ja sabem  

            120 fazer o seu planeamento familiar, planificar o numero de  
            121 filhos, a OMCV tem consciencia que o seu trabalho muito  

            122 contribuiu. A reducao do alfabetismo no meio rural, e uma  
            123 conquista que o OMCV tem a sua parte. Deixe-me ver... A saude  

            124 reprodutiva e o atendimento de vitimas de VHIV/SIDA a OMCV  
            125 tem sido um suporte importante. O Micro-credito tem  

            126 permitido muitas mulheres ganhara sua autonomia que de  

            127 outra forma seria muito dificil para nao dizer impossivel.  
            128 Hoje temos mulheres participando activamente na politica.  

            129 Esta e uma luta muito dificil, muito ardua mas com ganhos  
            130 visiveis. Temos mulheres na Assembleia Legislativa, no  

            131 Governo e nas Camaras. A perspectiva e ainda mais, por isso  
            132 digo que nao e uma luta ganha mas com muitas vitorias. A  

            133 legislacao que temos hoje demonstra um pais interessado em  
            134 salvaguardar os direitos da mulher. Mas nessa materia a  
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            190 lancou as bases e o seu papel na sensibilizacao e formacao  
            191 nunca parou. Temos historias que ate hoje eu me lembro. Na  

            192 altura eu sentia raiva, ficava triste e quando vejo que  
            193 muito mudou hoje sinto-me feliz e ate conto com piada.  

            194 Chamavam-nos as activistas da OMCV de todos os nomes  
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            195 obcenos, os homens faziam isso porque viam que o tempo de  

            196 submissao  e de sujeicao a todo o tipo de violencia devido  
            197 ao filho estva para terminar. 
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 116- 160: 7.15                   

            116 a sua situacao de marcada desvantagem em relacao ao homem,  
            117 a sua situacao socio-economica de submissao e pobreza  

            118 extrema foi dificil ultrapassar as barreiras de uma  
            119 mentalidade machista que funcionava como o grande  

            120 obstaculo. Nesta altura nao se falava em genero, Nem  
            121 sabiamos o que e era genero, por isso as mulheres muitas  

            122 vezes tinham medo de ir aos circulos de cultura ou de ir ao  
            123 PMI com medo do marido ou companheiro. Existem muitos  

            124 episodios que ilustram o ambiente em que a OMCV trabalhou  

            125 nos primeiros tempos na promocao da mulher e esta narrada  
            126 por uma ex-activista da OMCV diz tudo: Era uma tarde de  

            127 sabado e ocupavamos uma sala de aula de uma localidade  
            128 rural. Orientava eu uma sessao de alfabetizacao para um  

            129 grupo de mulheres, todas elas maes. Algumas eram solteiras,  
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            130 outras casadas ou vivendo em uniao de facto com um  

            131 parceiro. No meio da concentracao e de consentidos  
            132 bruscamente, a sala um homem furioso, de ar cansado,  

            133 aparentando regressar-se de uma faina de trabalho. Pede a  
            134 mulher que abandone a sala e va imediatamente para casa.  

            135 Esta ousa recusar a ordem e em resposta o homem ameaca-lhe  
            136 deixar a sua trouxa a porta casa. Tentei intervir para  

            137 esclarecer a situacao e sugerir um ponto de equilibrio. Fui  

            138 praguejada pelo homem, desconcertado com os alvores da  
            139 mudanca, me dirigiu nos seguintes termos: 'O vosso  

            140 objectivo e desencaminhar mulheres e destruir familias de  
            141 bem. Arranje casa e comida para ela e mais cinco filhos. No  

            142 meu poleiro nao admito dois galos. Hoje podemos ver que a  
            143 nossa estrategia nao era a melhor, era preciso mudar tambem  

            144 a mentalidade do homem. Dai a pertinencia da abordagem  
            145 genero mas era preciso comecara de algum lado. Ve-se que a  

            146 OMCV teve uma missao importante no processo da reconstrucao  

            147 nacional e do lancamento das bases da democracia em Cabo  
            148 Verde. O que se questionava na altura era o nivel de  

            149 preparacao da mulher cabo-verdiana, filiada ou nao na OMCV,  
            150 para exercicio da cidadania que agora lhe era consentida,  

            151 nos termos da Lei Fundamental, em igualdade de direitos com  
            152 o homem. Entretanto, a cristalizacao de uma mentalidade  

            153 machista ao nivel de todos os estratos sociais, de todas  
            154 faixas etarias, sexo, situacao economica e cultural era a  

            155 grande barreira que a mulheres da OMCV, enquanto  

            156 organizacao, predispuseram contornar. Hoje a OMCV tem uma  
            157 nova abordagem e define outras prioridades e estrategias.  

            158 Trabalhamos com a questao genero porque a a mudanca de  
            159 mentalidade ocorrera mais depressa e o empoderamento da  

            160 mulher e acontecera. A OMCV, com as mudancas politicas, a  
 243- 265: 7.15                   

            243 pessoas, sobretudo dos homens. A mentalidade machista  
            244 herdada do colonialismo, tao verde ainda na altura em que  

            245 se fundou a OMCV, como ha-de convir tornou a tarefa da OMCV  

            246 mais dificil mas tambem mais desafiante, pois a cada  
            247 obstaculo entendiamos que estavamos no caminho certo e a  

            248 nossa existencia luta. (Um pouco de hesitacao e silencio) A  
            249 OMCV tem continuado a privilegiar actividades de promocao  

            250 da mulher, designadamente as que se inscrevem no ambito da  
            251 orientacao e insercao profissional, do reforco do programa  

            252 de micro-credito, da luta contra a violencia baseada no  
            253 genero, do programa de luta contra o VIH/SIDA, da  

            254 coordenacao de jardins-de-infancia, habitacao social. Todo  

            255 o esforco hoje da OMCV e direccionado hoje para o desafio  
            256 da equidade e igualdade dos direitos da mulher. Nos  

            257 consideramos que houve ganhos significativos, mas ainda ha  
            258 muito por fazer. Precisamos trabalhar para continuar a ter  

            259 mais equilibrio da mulher na politica, mais mulheres  
            260 empregadas e menos violencia domestica. Mas, sem duvida, os  

            261 ganhos sao enormes quando viramos os olhos para os 30 anos  
            262 ja percorridos. Em termos qualitativos e quantitativos e  

            263 visivel que as mulheres cabo-verdianas passaram a  

            264 contribuir mais a nivel social, politico, economico, e  
            265 educativo. O empreendedorismo feminino foi uma das grandes  

 339- 345: 7.15                   
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            339 feito uma aposta muito grande muito associada na formacao  
            340 profissional. Ainda nao estamos tao avancados mas e o nosso  

            341 desafio como lhe disse ha pouco. A mulher precisa de  
            342 autonomia financeira e isto so consegue com formacao e  

            343 credito. Sao estes os instrumentos do empoderamento que  
            344 temos de continuar a melhorar e disponibilizar as mulheres.  

            345 Mas a OMCV introduziu uma inovacao nas suas ofertas que e a  

 355- 406: 7.15                   
            355 interessante. Os resultados tem sido optimos. A  

            356 sustentabilidade deste gabinete especializado depende da  
            357 parceria de parceiros nacionais e internacionais. Muitas  

            358 mulheres ja conseguiram empregos atraves da GOIP; muitas  
            359 viram seus problemas laborarias resolvidos, etc "Gabinete  

            360 de Orientacao e Insercao Profissional (GOIP) - Mulher veio  
            361 revolucionar o funcionamento da OMCV e deu muita  

            362 visibilidade a organizacao, gracas ao trabalho realizamos.  

            363 Hoje trabalham 12 tecnicos, nove dos quais superiores e com  
            364 grande experiencia. Temos que continuar a trabalhar para  

            365 consolidar os ganhos ja conseguidos pela OMCV, continuar a  
            366 mobilizar recursos externos para a materializacao do nosso  

            367 programa, melhorar o nosso plano de comunicacao e reforcar  
            368 o sector de micro-credito que e um instrumento importante  

            369 na luta contra pobreza. Cheguei na OMCV em 2008 e  
            370 encontrei-a numa situacao debil e juntamento com todos os  

            371 tecnicos, usamos toda a nossa audacia e engajamento e  

            372 estamos melhorando a nossa imagem dia -a -dia. Recursos  
            373 financeiros e o handicap que nos impede de fazer tudo o que  

            374 somos capazes e a sociedade precisa. Estamos determinados  
            375 em continua a trabalhar a nossa imagem, pois a partir dela  

            376 conseguiremos parcerias para levara em frente os nossos  
            377 projectos. Tambem, como eu ja disse e justifiquei temos  

            378 necessariamente de modernizar e melhorar o nosso programa  
            379 de micro-credito. Pensamos adquirir um novo software que  

            380 nos permitira fazer uma melhor gestao desse programa,  

            381 capacitar os tecnicos que com ele vao trabalhar e ter  
            382 maiores recursos para, em tempo util, responder as demandas  

            383 de credito. Outro desafio tem a ver com a ampliacao dos  
            384 servicos da GOIP-Mulher. OMCV esta a procura de novas  

            385 fontes de financiamento para uma segunda fase do GOIP com a  
            386 pretensao de estender a experiencia para os concelhos de  

            387 Santa Cruz e do Sal. O objectivo e ter microcredito e  
            388 orientar as pessoas para a sua insercao profissional. Nao  

            389 posso deixar de frisar os nossos centros de formacao  

            390 feminina que foram escolas da mulher desde os primeiros  
            391 tempos da OMCV. Ainda que nalgumas ilhas as estruturas  

            392 estejam praticamente inactivas temos vindo a fazer o  
            393 esforco de reabilitacao e conservacao desse patrimonio. Sao  

            394 um total de 16 centros de formacao feminina em 16 concelhos  
            395 do pais. Tambem temos vindo a dar atencao a mulher na  

            396 terceira idade e temos um lar de idosos no Fogo. Jardins  
            397 infantis temos praticamente em todos os concelhos e  

            398 continuamos apoiando. Sem duvida. Sem duvida. As parcerias  

            399 sao fundamentais para a realizacao dos nossos projectos.  
            400 Trabalhamos em parceria com a ONG italiana "Pessoas como  

            401 nos", com a qual nos temos associado para apresentar  
            402 projectos a nivel internacional e estamos em busca de novos  

            403 parceiros. Temos tido grandes parceiros nomeadamente o  
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            404 Governo de Cabo Verde, privados nacionais (no quadro do  

            405 GOIP), as diversas cooperacoes e embaixadas sedeadas no  
            406 pais, a Uniao Europeia e as Nacoes Unidas tem sido  

 538- 575: 7.15                   
            538 perspectivas a OMCV tem para o futuro. A perspectiva de  

            539 continuar a trabalhar para o empoderamento da mulher. A  
            540 nossa missao e mesma, mas as estrategias e que vao  

            541 melhorando. Por exemplo, hoje sabemos que chegar a mulher  

            542 implica uma abordagem diferente e a nossa abordagem e hoje  
            543 de genero. Falhamos na nossa tentativa de trabalhar a  

            544 mulher separada do homem As mentalidades, as praticas  
            545 machistas continuam a ser o nosso grande impasse, dai que o  

            546 nosso enfoque e a questao genero e a nossa perspectiva diz  
            547 respeito a introducao das inovacoes que estamos  

            548 implementando. Um diz respeito ao sistema de informacao.  
            549 Queremos modernizar a OMCV e fazer com que a informacao  

            550 circule de uma forma mais rapida, mais eficaz e mais  

            551 barata, assim esta para sair o nosso site. O Micro-credito  
            552 e um campo que que estamos preparando para montar o sistema  

            553 de micro-financas seguindo uma abordagem inovadora. Pois e,  
            554 pretendemos implementar um sistema de credito piloto com  

            555 contribuicoes dos emigrantes, e fundos externos para  
            556 impulsionar poupancas e a utilizacao de parte das remessas  

            557 para actividades produtivas atraves de uma conexao entre  
            558 remessas e credito. A OMCV tera de ter assim mecanismos  

            559 eficazes de informacao para poder tambem divulgar  

            560 informacoes, principalmente junto das mulheres, sobre as  
            561 regras de emigracao e formas de agir Este e um grande  

            562 desafio no sentido de fortalecer o papel da comunidade  
            563 emigrada no desenvolvimento de accoes de cooperacao  

            564 descentralizada. A GOIP-Mulher mas sobre isso podera falar  
            565 com a coordenadora que esta a frente e ele podera  te dizer  

            566 e passar as informacoes ... e a Vanilde (ela e quadro do  
            567 Ministerio da Educacao) uma tecnica muito capaz, esta  

            568 fazendo um excelente trabalho. Como estamos pensando esta  

            569 estrategia de elevacao do auo-conceito da mulher, a sua  
            570 auto-estimo e empoderamento. No fundo buscamos caminhos  

            571 para combater a violencia domestica, a discriminacao  maior  
            572 participacao da mulher em todas as esferas do  

            573 desenvolvimento nomeadamente uma maior participacao na vida  
            574 politica. A mulher precisa ter uma prestacao mais activa  

            575 nas esferas do poder. 
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 135- 165: 7.15                   

            135 questao da Violencia domestica +e preocupante. A OMCV esta  

            136 dando a sua luta nesta materia em parceria com outras ONGs  
            137 e o proprio Governo. Ainda temos muita violencia impune e e  

            138 algo que consideramos que e um objectivo nao alcancado.  
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            139 Ainda e preciso trabalhar mais a questao da auto-estima das  
            140 mulheres que parece que caem numa descrenca de si proprias  

            141 e dos seu valor e deixam-se enveredar para droga,  
            142 alcoolismo e prostituicao. Sao problemas novos que na minha  

            143 opiniao sao graves. A Mulher nao esta sabendo lidar com a  
            144 sua liberdade. A Educacao, a orientacao psicossocial e  

            145 fundamental. A OMCV criou recentemente um gabinete que esta  

            146 trabalhando este dominio. O GOIPMulher. Trabalha a auto- 
            147 estima da mulher para o seu desenvolvimento pessoal e  

            148 insercao social. Mas Vanilde, a minha colega podera lhe  
            149 falar melhor disso. Apesar dos nossos programas do micro- 

            150 credito terem conduzido em ganhos enormes na questao do  
            151 auto-emprego da mulher nao tenho receio em dizer que ainda  

            152 temos situacoes de desigualdades, os dados do desemprego  
            153 indicam que ha mais mulheres desempregadas do que homens, a  

            154 violencia domestica atinge ainda niveis preocupantes, alem  

            155 de outros factores que devemos trabalhar para que haja  
            156 equilibrio de genero na nossa sociedade. BLOCO B: EFICACIA  

            157 DOS PROGRAMAS EM MATERIA DA EDUCACAO PARA EQUIDADE E  
            158 IGUALDADE DE GENERO. Ha muito que vem exercendo a funcao de  

            159 coordenadora do programa da saude reprodutiva na OMCV. Pode  
            160 me falar  em que consiste o programa? Desde a sua criacao  

            161 que a OMCV tem actuado em diferentes areas e a saude sexual  
            162 e reprodutiva foi um dos pilares fundamentais como ja  

            163 referi. Inicialmente a OMCV nao falava em saude  

            164 reprodutiva. Nao usava este termo. Usava e deve lembrar  
            165 disso o nome de PMI/PF. A OMCV teve um papel importante no  
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 585- 619: 7.2                    
            585 Sujeito E (lider religioso). A OMCV, uma das mais antigas  

            586 organizacoes nao-governamentais de Cabo Verde, actua em  
            587 prol do desenvolvimento social e economico das mulheres  

            588 cabo-verdianas. A MORABI tambem tem feito o mesmo. Ambas as  

            589 organizacoes tem como publico-alvo mulheres em geral mas  
            590 com maior incidencia nas mais pobres, geralmente chefes de  

            591 familia e do meio rural. Os seus programas tem sido uma  
            592 grande ajuda na luta contra a pobreza, sobre luta contra a  

            593 infeccao pelo  HIV Sida, cancro da mama, e outros. Os  
            594 programas das duas ONG,s tem permitido que os direitos a  

            595 saude, educacao, formacao profisional, fontes de rendimento  
            596 e dignidade humana atinjam os mais desfavorecidos,  

            597 bloqueados pelas barreiras da ignorancia, da violencia e  

            598 descriminacao. Sujeito F (direitos humanos). As duas ONG,s  
            599 tem tido um trabalho de merito nos ultimos decenios na  

            600 promocao dos direitos da mulher. O facto do principal  
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            601 objectivo quer de uma quer de outra e apoiar as mulheres  
            602 sobretudo as mais desfavorecidas acederem aos seus direitos  

            603 fundamentais, os programas, e eu acho optimo tem sido  
            604 virados para os aspectos que mais flagelam a situacao da  

            605 mulher cabo-verdiana sobretudo as mais fragilizadas  
            606 (solteiras, chefes de familia, desempregadas, rurais,  

            607 analfabetas). No fundo os programas das duas ONG,s  visam a  

            608 promocao dos direitos humanos, pois mulher e mae, e filha,  
            609 e esposa, e irma ...a sua situacao digna  e prospera  

            610 proporciona nao so o seu bem estar, mas dos que vivem a sua  
            611 volta. Considerando os grandes problemas da mulher cabo- 

            612 verdiana e de louvar os programas virados para a saude,  
            613 educacao, formacao profissional, micro-credit0, habitacao  

            614 entre outros. Importante tem sido a adesao e a participacao  
            615 das duas ong,s na informacao sobre a deteccao precoce do  

            616 cancro da mama, da sensibilizacao sobre a conduta a  

            617 adoptarem na luta contra a infeccao do virus HIV, entre  
            618 outros. Sujeito H (empresaria). Os programas da MORABI tem  

            619 sido importantes sobretudo no dominio da educacao, formacao  
 866- 869: 7.2                    

            866 Morabi e OMCV - tem como missao apoiar as mulheres mais  
            867 vulneraveis no usufruto dos direitos fundamentais. Varios  

            868 programas levados a cabo por estas duas ONG,s tiveram  
            869 enfoque as mulheres rurais e gracas a estes programas  

 925- 932: 7.2                    

            925 e que as duas desenvolvem programas de apoio as mulheres  
            926 mais desfavorecidos e desenvolvem uma luta importante para  

            927 a defesa dos direitos e da mulher. Todas defendem que na  
            928 democracia nem o homem nem a mulher e mais importante.  

            929 Assim falam em igualdade de genero e apoiam associacoes  
            930 comunitarias na educacao e formacao de uma sociedade em que  

            931 o homem e a mulher se respeitam mutuamente. Sujeito B  
            932 (medica). Em tese estas duas ONG,s nao tem muitas  

 995-1001: 7.2                    

            995 tem os mesmos objectivos. O que eu vejo de diferente e a  
            996 questao de afinidades partidarias. Se uma pessoa diz-me que  

            997 e associada da OMCV eu conoto logo com PAICV. Os  
            998 funcionarios da OMCv se nao militantes do PAICV tambem nao  

            999 sao explicitamente de partido contrario. Mas pelo que eu  
           1000 saiba nem a OMCv nem a MIRABI negam apoio a uma mulher por  

           1001 serem de um ou outro partido. Em termos de programas de  
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 107- 116: 7.3                    
            107 area de intervencao. Constituimos circulos de leitura e  

            108 fomos alfabetizando as mulheres sobretudo as rurais.  
            109 Paralelamente a alfabetizacao a educacao para o planeamento  

            110 familiar e proteccao maternal e infantil 0 foi uma outra  
            111 prioridade como de dar liberdade a mulher para fazer outras  

            112 coisas que nao fosse apenas ter filhos e cuidar deles.  
            113 Foram prioridades definidas na luta contar a pobreza da  

            114 mulher e o seu respectivo empoderamento. Nesta primeira  

            115 etapa de trabalho da OMCV, a prioridade era a mulher devido  
            116 a sua situacao de marcada desvantagem em relacao ao homem,  

 306- 338: 7.3                    
            306 rapazes. Ao mesmo tempo nota-se que a educacao continua  

            307 sendo uma profissao no feminino com 2/3 do corpo docente  
            308 mulheres. Mas muita coisa precisa ser feita, pois isto nao  

            309 e um campo de batalha de mulheres contra homem, mas sim a  
            310 luta para a paridade. A guerra e ganha quando chegarmos a  

            311 paridade, quando erradicarmos os desequilibrios sociais. A  

            312 saude e outra area em que a mulher cabo-verdiana tem ganhos  
            313 significativos e a OMCV tem uma participacao grande. Quando  

            314 ascendemos a Independencia a taxa da mortalidade infantil  
            315 era grande, a mortalidade materna era elevada. Factores  

            316 eram varios, associados a mentalidade, educacao e falta de  
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            317 assistencia maternal era quase nula. A OMCV nessa altura  

            318 apostou fortemente nesta materia com o apoio financeiro da  
            319 Agencia Sueca para o Desenvolvimento, Radda Barnen, atraves  

            320 de um protocolo assinado em 1977. Segundo este acordo Radda  
            321 Barnem daria assistencia tecnica e financeira para a  

            322 implementacao do programa materno-infantil durante cinco  
            323 anos. Mas este acordo foi prorrogado ate 1991, altura em  

            324 que o Ministerio da Saude assumiu o programa. A OMCV  

            325 regozija do protagonismo que teve nessa altura, quebrando  
            326 barreias e sensibilizando pessoas. Se hoje, alias desde  

            327 1998, de acordo com os resultados do Inquerito Demografico  
            328 e de Saude Reprodutiva 1998, a cobertura do pre-natal era  

            329 quase universal nessa altura, 98.1% de mulheres gravidas  
            330 tiveram acesso a consulta pre-natal. O grande resultado de  

            331 politica de Planeamento Familiar ligada ao programa da  
            332 saude sexual e reprodutiva consiste na diminuicao da taxa  

            333 de fecundidade para uma para uma taxa de 2,8% por mulher,  

            334 sendo mais expressivo no meio urbano com taxas mais baixas  
            335 em relacao ao rural. Posso falar desafio este que chegou a  

            336 constituir uma das prioridades da OMCV. Tudo isto tem a ver  
            337 com o uso do contraceptivo cada vez mais generalizado mas  

            338 tambem ... Sim, temos muita experiencia nesta area e tem  
 408- 411: 7.3                    

            408 Nao. Infelizmente ainda nao temos um Plano Estrategico e  
            409 reconhecemos que seja uma falha nossa. Esta na forja a  

            410 elaboracao do 1o Plano Estrategico para os proximos cinco  

            411 anos, tendo como principais eixos de intervencao o reforco  
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            157 nova abordagem e define outras prioridades e estrategias.  

            158 Trabalhamos com a questao genero porque a a mudanca de  
            159 mentalidade ocorrera mais depressa e o empoderamento da  
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             80 falara da metodologia? No cumprimento dos objectivos da  
             81 instituicao que dirige, pode falar um pouco dos aspectos  

             82 melhor conseguidos? E os menos conseguidos A OMCV tem uma  
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             83 grande experiencia na educacao popular. Durante todo o  
             84 tempo da existencia da OMCV ela se preocupou em fazer  

             85 educacao popular abrangendo sobretudo os excluidos, ir la  
             86 onde a escola nao vai ou nunca chegou. Ir onde a televisao  

             87 e radio nao chegaram. Tenho orgulho disto porque fiz parte  
             88 como voluntaria, como profissional no tempo em que ainda a  

             89 OMCV era uma organizacao de massa. Devo dizer que o prato  

             90 forte, ou seja a maior aptidao da OMCV e a educacao das  
             91 mulheres visando a sua cidadania, uma cidadania que ela nao  

             92 teve. O desenvolvimento da mulher nao acontece so com o seu  
             93 acesso a recursos financeiros ou recursos materiais como  

             94 terra, animais e outros bens. Ela precisa de instrucao e  
             95 educacao para que ela possa gerir os seus bens, gerir a sua  

             96 vida, ter uma visao critica da sua participacao na  
             97 sociedade. Existem recursos sociais, recursos culturais  

             98 fundamentais para a mulher estar em condicoes de aceder  

             99 para poder desenvolver a si e contribuir para o  
            100 desenvolvimento do pais. Esta e a verdadeira missao da  

            101 OMCV. Todos os programas que a OMCV tem desenvolvida tem  
            102 esta intencao. Sao varios os dominios, desde a  

            103 alfabetizacao, atraves dos ciclos de cultura, educacao  
            104 sexual e planeamento familiar. A OMCV foi e continua a ser  

            105 incansavel educando as mulheres para o conhecimento do seu  
            106 corpo, gestao dos seus desejos, planear o numero de filhos,  

            107 culinaria, artesanato, estetica, VHIV/SIDA, enfim muito.  

            108 Gosto de falar da metodologia, pois fomos muito criativos.  
            109 Para cada realidade uma metodologia e ja experimentamos  

            110 centenas. Procuramos conhecer a comunidade, os seus  
            111 horarios, modos de vida, formas de lazer, os seus habitos  

            112 para podermos actuar conforme for a realidade. O nosso  
            113 objectivo e pensar a mensagem a um campo mais alargado e  

            114 para isso nao esgotamos a nossa capacidade de fazer.  
            115 Contactos porta a porta, reunioes na comunidade,  

            116 actividades culturais, ciclos de cultura, sao as nossas  

            117 especialidades. Para mim a educacao. Ha ganhos claros que a  
            118 mulher cabo-verdiana e mais esclarecida, tem mais  

            119 informacao em varios dominios. Se hoje as mulheres ja sabem  
            120 fazer o seu planeamento familiar, planificar o numero de  

            121 filhos, a OMCV tem consciencia que o seu trabalho muito  
            122 contribuiu. A reducao do alfabetismo no meio rural, e uma  

            123 conquista que o OMCV tem a sua parte. Deixe-me ver... A saude  
            124 reprodutiva e o atendimento de vitimas de VHIV/SIDA a OMCV  

            125 tem sido um suporte importante. O Micro-credito tem  

            126 permitido muitas mulheres ganhara sua autonomia que de  
            127 outra forma seria muito dificil para nao dizer impossivel.  

            128 Hoje temos mulheres participando activamente na politica.  
            129 Esta e uma luta muito dificil, muito ardua mas com ganhos  

            130 visiveis. Temos mulheres na Assembleia Legislativa, no  
            131 Governo e nas Camaras. A perspectiva e ainda mais, por isso  

            132 digo que nao e uma luta ganha mas com muitas vitorias. A  
            133 legislacao que temos hoje demonstra um pais interessado em  

 165- 190: 7.3                    

            165 disso o nome de PMI/PF. A OMCV teve um papel importante no  
            166 PMI/PF, que significava proteccao maternal e Infantil junto  

            167 de um outro programa que era o planeamento familiar. Olha,  
            168 isto foi logo apos a independencia, nos finais dos anos  

            169 setenta. Tanto o PMI que atacou o foco de criancas que  
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            170 devido a ma nutricao e as doencas infantis como  

            171 poliomielite, tosse, diarreia, tuberculose, ...elas morriam  
            172 antes de chegar os cinco anos. A mortalidade infantil era  

            173 alta. Mas os resultados da accao do PMI foram excelentes e  
            174 no contexto africano foi mesmo muito bom. Introduziu-se as  

            175 vacinas, o controlo e acompanhamento do crescimento da  
            176 crianca, educacao das maes para o aleitamento e confeccao  

            177 de papas com recursos locais. Nos iamos a todas as  

            178 comunidades. Pesava-se, fazia-se consultas medicas  
            179 periodicas, vacinava-se.  Era a OMCV que ia as familias e  

            180 nao o contrario.  O Planeamento Familiar tambem muito  
            181 associado ao PMI tambem te refelexos que hoje esta a nossa  

            182 vista. Hoje toda a mulher conhece que tem direito ao seu  
            183 planeamento familiar, sabe como evitar filhos. Conhce os  

            184 varios meios. PMI deu tudo gratuitamente e com boas  
            185 condicoes de acesso. Consultas, formacoes, pilulas,  

            186 preservativos etc. Durante a gravidez a mulher teve todo o  

            187 acompanhamento e esclarecimentos. A OMCV  teve um papel  
            188 crucial neste processo. Durante muito tempo confundia-se a  

            189 propria organizacao com os servicos de saude, porque a OMCV  
            190 lancou as bases e o seu papel na sensibilizacao e formacao  
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 273- 289: 7.3.3                  

            273 de familia e lhes dar trabalho. Eu fui e ainda estou sendo  
            274 apoiada pela OMCV. Sempre fui da OMCV. A historia da minha  

            275 vida mistura-se com a historia da OMCV. Antes da OMCV ser  

            276 ONG. Ainda muito jovem na Achada Grande, o OMCV deu a mim e  
            277 a mais duas militantes todo o apoio para a abertura de um  

            278 jardim- de -infancia em minha casa. Deu-me formacao,  
            279 material basico como mesas e cadeiras, material para os  

            280 meninos e comecei. O jardim ficou conhecido como jardim da  
            281 OMCV, pois todo o apoio de formacao e seguimento foi da  

            282 OMCV. Ai comecou a minha profissao. Fiz formacao no IP de  
            283 monitora de Infancia, tomei micro-credito o ano passado na  

            284 OMCV e tirei o jardim da minha casa. Assim construi o meu  

            285 modo de vida, a minha independencia e sinto-me com muito  
            286 valor na sociedade. Hoje o jardim e meu ...mas represento a  

            287 OMCV na linha localidade e portanto sou beneficiaria de  
            288 muitas formacoes em varias areas. Dizem que sou lider da  

            289 OMCV na Achada Grande. Eu queria continuar a estudar e nao  
 313- 324: 7.3.3                  

            313 Informaram-me que eu podia ir a MORABI ou a OMCV e pedir um  
            314 micro-credito para por um negocio. Me apresentei ao MORABI  

            315 e pus o meu problema de ser chefe de familia constituida  

            316 nao so pelos meus filhos mas por outros membros, irmao e  
            317 sobrinhos. Mas o Milagre, posso dizer aconteceu. Fiz parte  

            318 de um grupo de 8 mulheres do concelho de sao Domingos, que  
            319 foi beneficiada pela OMCV com equipamentos de pastelaria  

            320 para montar uma micro-empresa. Nesta coisa de luta contra a  
            321 pobreza a minha localidade foi apoiada pela OMCV. Eu e  

            322 outras mulheres chefes-de-familia,recebemos formacao para  
            323 trabalhar com as maquinas, formacao na area de pastelaria,  

            324 gestao de pequenos negocios. A nossa formacao teve dois  

 392- 396: 7.3.3                  
            392 se a OMCV me da e ouvi dizer que a MORABI vai querer saber  

            393 se ja tive outros emprestimos. Quero abrir um jardim meu e  
            394 gostaria de ser apoia por uma ONG, pois o banco pede-me  

            395 fiador e o meu salario e baixo. E dificil o j Mas tenho e  
            396 tenho sempre outros apoios das ONGs em materia de formacao  

 433- 437: 7.3.3                  
            433 opiniao muita gente ja mudou de vida inclusive eu porque as  

            434 ONG tem trabalhado nao apenas no micro-credito mas na  

            435 formacao e atendimento das pessoas portadoras do SIDA,  
            436 criancas orfaos, tem construido habitacoes. Tem trabalhado  

            437 muito. VerdFamtem um servico muito importante. Cabo Verde  
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 567- 576: 7.3                    
            567 (jurista). Sao duas importantes ONG,s cujos programas visam  

            568 a insercao socio-economica da mulher. Tem como missao a  
            569 educacao da mulher para a sua valorizacao e ultimamente tem  

            570 incidido muito na educacao genero. o objectivo da OMCV como  
            571 da MORABI e apoiar as mulheres, em particular as do meio  

            572 rural, no acesso ao credito para actividades geradoras de  

            573 rendimento e na formacao profissional, para puderem  
            574 garantir a sua auto-sustentabilidade, dela e das familias,  

            575 pois e no meio rural onde se encontra mais mulheres chefes  
            576 de familia. Na minha opiniao, pelos metodos de actuacao,  

 594- 597: 7.3                    
            594 programas das duas ONG,s tem permitido que os direitos a  

            595 saude, educacao, formacao profisional, fontes de rendimento  
            596 e dignidade humana atinjam os mais desfavorecidos,  

            597 bloqueados pelas barreiras da ignorancia, da violencia e  

 609- 619: 7.3                    
            609 e esposa, e irma ...a sua situacao digna  e prospera  

            610 proporciona nao so o seu bem estar, mas dos que vivem a sua  
            611 volta. Considerando os grandes problemas da mulher cabo- 

            612 verdiana e de louvar os programas virados para a saude,  
            613 educacao, formacao profissional, micro-credit0, habitacao  

            614 entre outros. Importante tem sido a adesao e a participacao  
            615 das duas ong,s na informacao sobre a deteccao precoce do  

            616 cancro da mama, da sensibilizacao sobre a conduta a  

            617 adoptarem na luta contra a infeccao do virus HIV, entre  
            618 outros. Sujeito H (empresaria). Os programas da MORABI tem  

            619 sido importantes sobretudo no dominio da educacao, formacao  
 751- 758: 7.3                    

            751 sensibilizar as familias neste dominio. Associado ao micro- 
            752 credito, a formacao profissional  e Empreendedorismo as  

            753 duas ONG,s desenvolvem programas educativos que visam  
            754 educar para a nao submissao a violencia. Sujeito D  

            755 (professora). Sem duvida, reconhece-se que a educacao e um  

            756 dos meios mais eficazes para melhorar o status da mulher e  
            757 para permitir-lhes criar um caminho rumo a autonomia  

            758 financeira, profissional e, sobretudo, moral. Em Cabo  
 780- 789: 7.3                    

            780 se preocupar, apos a independencia com a alfabetizacao das  
            781 mulheres. Quando ascendemos a independencia a taxa do  

            782 analfabetismo era elevada e a maioria era mulheres.  
            783 Programas no dominio da culinaria, bordados, costura,  

            784 artesanato e outros sao essencialmente programas de  

            785 educacao para ocupacao dos tempos livres e formacao  
            786 profissional. Acho importante os programas da educacao  

            787 genero que as duas ONG,s fazem no meio rural, pois e uma  
            788 forma de combater quer o feminismo como o machismo, ambos  

            789 perigosos para o desenvolvimento. Mas e preciso investir  
 900- 904: 7.3                    

            900 que quer a MORABI como a OMCV tem desenvolvido programas  
            901 que transformaram os modos de vida da mulher rural,  

            902 reduzindo as assimetrias entre os poderes femininos e  

            903 masculinos. Sujeito G (rede parlamentar). As mulheres  
            904 rurais tem sido as beneficiarias do primeiro grau dos  
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 758- 781: 7.3.1                  

            758 financeira, profissional e, sobretudo, moral. Em Cabo  
            759 Verde, a educacao deu uma contribuicao determinante para a  

            760 elevacao dos niveis de participacao e reforco de todo o  
            761 sistema de direitos, com particular impacto na promocao da  

            762 Mulher. Assim, todos os programas desenvolvidos pela MORABI  
            763 e a OMCV tem uma vertente educativa importante. Se as  

            764 ferramentas, as estrategias sao as mais correctas e  

            765 discutivel, mas apoiam todos na educacao/formacao:  
            766 programas sobre a saude reprodutiva; Combate a infeccao  

            767 pelo virus HIV, o micro-credito, a formacao profissional,  
            768 entre muitas outras. Todas tem uma vertente educativa caso  

            769 contrario nao teruam tido o efeito preconizado. Decorridos  
            770 34 anos apos a independencia e como resultado de uma aposta  

            771 coerente de todos os Governos de Cabo Verde e de uma accao  
            772 conjunta com as ONG,s na educacao, observou-se uma  

            773 crescente demanda social pela educacao e uma forte  

            774 propensao das familias em garantir igual oportunidade de  
            775 acesso ao sistema de ensino tanto a raparigas como a  

            776 rapazes. Sujeito E (lider religioso). Se hoje podemos  
            777 registar mudancas na situacao da mulher cabo-verdiana  

            778 sobretudo a rural e porque os programas tem tido vertente  
            779 educativa. A OMCV, julgo que foi a primeira instituicao a  

            780 se preocupar, apos a independencia com a alfabetizacao das  
            781 mulheres. Quando ascendemos a independencia a taxa do  
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 669- 714: 7.3.2                  

            669 "Proteccao Materno-Infantil - Planeamento Familiar" e que a  
            670 OMCV coordenou, cujo objectivo era ocupar-se dos cuidados  

            671 materno e infantil. Este projecto foi um dos maiores  

            672 projectos educativos da OMCV e dos governos sucessivos  
            673 governos de Cabo Verde, cujos impactos ja sao hoje  

            674 visiveis. Em razao dos esforcos conjuntos depois da  
            675 independencia, a taxa de fecundidade diminuiu em todas as  

            676 zonas geograficas do pais. Segundo o Censo de 1990, o  
            677 numero medio de criancas por mulher era de 6, enquanto que  

            678 em 2000 passou para 4, sendo 3,1 nas zonas urbanas e 4,9  
            679 nas zonas rurais. Actualmente a maior taxa de fecundidade  

            680 situa-se nas mulheres com idade compreendida entre os 20 e  

            681 24 anos. No entanto, 50% da populacao feminina tem o seu  
            682 primeiro filho antes dos 21 anos e 11,6% entre os 15 e 19  

            683 anos. Essa diminuicao da taxa de fecundidade esta  
            684 intimamente ligada ao aumento da escolaridade. Mais tarde,  

            685 em 2001, este projecto foi substituido pelo Programa  
            686 Nacional de Saude Reprodutiva que veio imprimir uma  

            687 perspectiva mais global e integrada do equilibrio de genero  
            688 na problematica da saude e dos direitos reprodutivos, em  

            689 conformidade com as recomendacoes do programa de accao da  

            690 Conferencia Internacional sobre Populacao e  
            691 Desenvolvimento, Cairo, 1994. Com isso, deve-se destacar,  

            692 houve um reforco no sistema de prestacao de servicos,  
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            693 nomeadamente, os relativos a planeamento familiar e  
            694 cuidados materno-infantis, controlo das infeccoes  

            695 sexualmente transmissiveis, e os cuidados pre e pos-natais.  
            696 Sem duvida que a perceria do Governo com todas as ONG,s que  

            697 tem o enfoque a mulher cabo-verdiana tem sido fundamental  
            698 Tanto a MORABI e nao so, tem aderido com sucesso a estes  

            699 programas, em parceria com o governo, atraves do ICIEG,  

            700 antes atraves do ICF /instituto da Condicao feminina. Alem  
            701 disso, existe tambem uma forte politica de divulgacao dos  

            702 metodos contraceptivos realizada atraves dos Centros de  
            703 Saude Reprodutiva e das organizacoes nao-governamentais.  

            704 Tanto a OMCV como a MORABI t~em tido programas importantes  
            705 neste dominio, em parceria com o governo e tambem de forma  

            706 mais autonoma, procurando outros parceiros, Uma das grandes  
            707 preocupacoes das duas ONG,s e para isso tem associado as  

            708 autoridades sanitarias em Cabo Verde tem sido as infeccoes  

            709 sexualmente transmissiveis, nomeadamente o VIH/Sida. E as  
            710 accoes relativas ao problema do VIH/Sida tem contemplado  

            711 devidamente a perspectiva de genero para atender  
            712 particularmente as mulheres, atraves da informacao,  

            713 formacao, sensibilizacao, acompanhamento, apoio  
            714 psicologico, etc. No que tange a programas que visam a  

 
--> 7.3.3                  

 

 565- 566: 7.3.3                  
            565 reprodutiva, o micro-credito e a formacao profissional os  

            566 programas, que a meu ver tem tido maior impacto. Sujeito C  
 620- 637: 7.3.3                  

            620 profissional e micro-credito. Muitas pequenas empresarias  
            621 tiverem o seu comeco com a MORABI e a OMCV, atraves do  

            622 programa do micro-credito. Quem vai conceder emprestimo a  
            623 uma mulher solteira, desempregada? Que emprego uma mulher  

            624 sem estudos, mae de muitos filhos vai encontrar. O micro- 

            625 credito associado a formacao profissional permitiram que  
            626 muitas mulheres saissem do desemprego, tivessem uma  

            627 profissao e saissem da miseria. Muitos colocaram os seus  
            628 negocios apuraram saloes de cabeleireira, boutiques,  

            629 padarias, restaurantes, ... O acesso ao credito, na sequencia  
            630 dos programas da MORABI, OMCV e outras ONG,s, para  

            631 actividades geradoras de rendimento, faz aumentar o numero  
            632 de mulheres no comercio informal, dominado pelo sexo  

            633 feminino em 87% em 1998. Nascem varias pequenas e medias  

            634 empresas geridas por mulheres e por sua iniciativa. Abrem- 
            635 se Gabinetes Juridicos de apoio a mulher. O que acho e que  

            636 a divulgacao e fraca ...ainda muitas mulheres nao sabem  
            637 destas duas ong,s e  de outras e em que podem ajudar.  

 639- 649: 7.3.3                  
            639 nunca pensei ter. Sou dona do meu proprio destino. Tenho  

            640 uma profissao e tenho uma fonte de rendimento. A OMCV  
            641 alimentou o meu grande sonho de te um modo de vida certo.  

            642 Atraves do programa das padarias, fiu seleccionada, tomei  

            643 parte na formacao, recebi um credito e montei o meu  
            644 negocio. Na minha opiniao e assim que a liberdade e a  

            645 dignidade se conquistam. Eu sei que a MORABI faz o mesmo.  
            646 Apoia as mulheres mais coitadas a terem uma vida ao sol.  

            647 Quem tiver juizo aproveita e liberta-se da miseria  
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            648 proporcionando uma vida melhor a familia: filhos e marido.  

            649 Sub-topico: 2.2 Programas que a MORABI e a OMCV tem  
 812- 826: 7.3.3                  

            812 de falar sobre o micro-credito, por exemplo que propiciou a  
            813 muitas mulheres cabo-verdianas, sobretudo as chefes de  

            814 familia, um modo de vida. Com efeito, o micro-credito  
            815 dissociado da educacao e formacao profissional pouco  

            816 impacto teria. Contudo e preciso melhorar as estrategias e  

            817 os conteudos. Sujeito I (mulher beneficiaria da OMCV). Por  
            818 exemplo eu faco parte do grupo de mulheres de Santiago que  

            819 beneficiaram do programa de pararias domiciliarias. A  
            820 condicao para eu beneficiar do programa foi de tomara parte  

            821 nas accoes de formacao sobre a profissao, manipulacao de  
            822 alimentos, empreendedorismo e gestao de pequenos negocios.  

            823 Foi passar por esta escola que fez mudar a minha vida e  
            824 hoje posso enveredar por outras areas com garantias mais ou  

            825 menos de seguranca. Sub - topico 2.3. Ate que ponto acham  

            826 que as mulheres rurais da ilha de Santiago tem beneficiado  
 817- 826: 7.3.3                  

            817 os conteudos. Sujeito I (mulher beneficiaria da OMCV). Por  
            818 exemplo eu faco parte do grupo de mulheres de Santiago que  

            819 beneficiaram do programa de pararias domiciliarias. A  
            820 condicao para eu beneficiar do programa foi de tomara parte  

            821 nas accoes de formacao sobre a profissao, manipulacao de  
            822 alimentos, empreendedorismo e gestao de pequenos negocios.  

            823 Foi passar por esta escola que fez mudar a minha vida e  

            824 hoje posso enveredar por outras areas com garantias mais ou  
            825 menos de seguranca. Sub - topico 2.3. Ate que ponto acham  

            826 que as mulheres rurais da ilha de Santiago tem beneficiado  
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  21-  37: 7.4                    

             21 situacao de injusta pobreza. A mudanca e a emancipacao que  
             22 se preconizou com a independencia e a OMCV teve um papel  

             23 relevante no processo depara-se com dificuldades da mente  
             24 machista fortemente enraizada entre nos, mas tambem com as  

             25 proprias limitacoes da mulher para participar nas accoes  
             26 que visavam o seu necessario e urgente empoderamento.  

             27 Reservada as lides domesticas tradicionais, tinha de  
             28 percorrer kilometros de distancia a procura da agua e da  

             29 lenha, ocupar-se da preparacao das refeicoes, da educacao  

             30 dos muitos filhos, da gestao do parco ou inexistente  
             31 orcamento familiar e, muitas vezes, trabalhar nas frentes  

             32 de alta intensidade de mao-de-obra (FAIMO), como unica  
             33 alternativa de sobrevivencia familiar. Veja, o  

             34 analfabetismo em Cabo Verde rondava os 90%, sendo a mulher  
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             35 a mais atingida, cum uma taxa 75% de mulheres analfabetas,  

             36 factor que afectou o fraco e lento empoderamento da mulher  
             37 cabo-verdiana. Agora que me toca na educacao como um factor  

 176- 201: 7.4                    
            176 nosso enfoque tem sido, fundamentalmente, na identificacao  

            177 dos problemas que mais afectam a mulher cabo-verdiana, e a  
            178 partir dai mobilizar esforcos e parcerias que permitam a  

            179 solucao desses problemas. Dai que problemas relacionados  

            180 com a igualdade de direitos na familia, educacao,  
            181 trabalham, acesso a saude, todas as formas de violencia,  

            182 inclusive a domestica, integram o nosso amplo leque de  
            183 intervencao. Como ja tinha avancado a OMCV foi pioneira em  

            184 materia de alfabetizacao das mulheres, sobretudo a rural e  
            185 tambem foi a primeira instituicao em Cabo Verde que se  

            186 ocupou de questoes ligadas ao planeamento materno. Sempre  
            187 entendemos que estas constituiam as maiores fragilidades da  

            188 mulher na altura de independencia e os maiores obstaculos  

            189 para o sucesso de qualquer outro programa de insercao  
            190 socio-economica e cultural. A OMCV sente-se, hoje orgulhosa  

            191 da sua actuacao de trinta anos e do papel importante na  
            192 luta das mulheres pela sua emancipacao e integracao  

            193 efectiva na sociedade. Acreditamos que os nossos objectivos  
            194 tem vindo a ser atingidos positivamente, com altos e baixos  

            195 mas orgulhosa com factos. Muitas mulheres cabo-verdianas  
            196 reconhecem e nos agradecem dizendo: Gracas a OMCV sou a  

            197 mulher que sou hoje. Quer por ter beneficiado de um  

            198 programa de micro-credito quer pelo seguimento na  
            199 implantacao do negocio, quer por ter sido beneficiada de  

            200 uma formacao profissional, quer por ter recebido apoio  
            201 psicologico nos momentos dificeis, quer pelo apoio na saude  

 209- 243: 7.4                    
            209 Porque? A OMCV actua no dominio do Microfinancas. Em seu  

            210 entender quais sao as competencias, recursos e parcerias  
            211 desejaveis capazes de produzir resultados mais eficazes, da  

            212 instituicao que dirige em materia da promocao da cidadania  

            213 da mulher. Para conseguir todos estes desideratos a OMCV  
            214 necessita de aumentar a sua rede de parceiros. A OMCV tem  

            215 um plano estrategico que sistematize todos estes projectos?  
            216 Em seu entender, que programas tem sido menos sucedidos.  

            217 Porque? A OMCV, desde da sua origem enquanto Organizacao  
            218 de Massa ate a sua transformacao a ONG desenvolveu  

            219 programas visando a defesa dos interesses especificos da  
            220 mulher cabo-verdiana pela edificacao de uma Patria de  

            221 progresso e justica social, liberta da exploracao do homem  

            222 pelo homem. Repare que era este o lema inicial da OMCV, uma  
            223 altura que ainda nao se falava de genero, mas apenas da  

            224 mulher, devido ao estado de degradacao em que se  
            225 encontrava. Bem, ninguem falava de genero, isto e uma  

            226 linguagem e abordagem nova em Cabo Verde. Os programas  
            227 implementados e promovidos pela OMCV durante os seus  

            228 primeiros anos de existencia foram muitos e todos voltados  
            229 para o empoderamento da mulher. Fundou-se e monitorizou-se  

            230 jardins infantis, sendo esta forma de garantir proteccao as  

            231 criancas e de libertacao da mulher das amarras da vida  
            232 domestica, libertando-a para uma vida activa fora do espaco  

            233 domestico. Promoveu-se varias actividades geradores de  
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            234 rendimento, fez-se animacao dos Centros de Promocao  
            235 Feminina, o programa de Planeamento Familiar, foram eleitos  

            236 como programas para proteger sobretudo as camadas mais  
            237 desfavorecidas e sem condicoes de participacao na vida  

            238 social. Esta fase foi como o alicerce de um edificio. Nada  
            239 seria possivel fazer em prol da mulher sem antes resolver  

            240 tres grandes problemas: o analfabetismo, o planeamento  

            241 familiar e a mentalidade. Trabalhou-se nestas frentes  
            242 suportando toda a conotacao negativa e desconfianca das  

            243 pessoas, sobretudo dos homens. A mentalidade machista  
 266- 270: 7.4                    

            266 conquistas das mulheres em Cabo Verde. Da prazer e muitas  
            267 que apoiamos valorizam e exprimem a sua satisfacao. Voltam  

            268 ca para agradecer dizendo: A OMCV mudou a minha vida e  
            269 sentimos felizes. Temos consciencia que sem aquela ajudinha  

            270 nao seria possivel.Com a aquisicao do proprio negocio,  

 506- 515: 7.4                    
            506 nada tem a ver com as suas atitudes e objectivos. A nossa  

            507 accao e atender as demandas sociais ligadas ao  
            508 empoderamento da mulher, hoje na perspectiva de genero.  

            509 Consideramos parceiras do Governo e de todas as  
            510 instituicoes publicas e privadas cuja missao e promover e  

            511 criar as condicoes para a realizacao dos direitos humanos,  
            512 mais concretamente dos direitos da mulher. Qualquer  

            513 aproximacao tem a ver com a missao e nunca com principios  

            514 ideologicos e partidarios. A OMCV e uma ONG e age de acordo  
            515 com os estatutos e missao para qual foi criada. Certo que a  
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 123- 135: 7.5                    

            123 PMI com medo do marido ou companheiro. Existem muitos  
            124 episodios que ilustram o ambiente em que a OMCV trabalhou  

            125 nos primeiros tempos na promocao da mulher e esta narrada  
            126 por uma ex-activista da OMCV diz tudo: Era uma tarde de  

            127 sabado e ocupavamos uma sala de aula de uma localidade  
            128 rural. Orientava eu uma sessao de alfabetizacao para um  

            129 grupo de mulheres, todas elas maes. Algumas eram solteiras,  

            130 outras casadas ou vivendo em uniao de facto com um  
            131 parceiro. No meio da concentracao e de consentidos  

            132 bruscamente, a sala um homem furioso, de ar cansado,  
            133 aparentando regressar-se de uma faina de trabalho. Pede a  

            134 mulher que abandone a sala e va imediatamente para casa.  
            135 Esta ousa recusar a ordem e em resposta o homem ameaca-lhe  

 506- 512: 7.5                    
            506 nada tem a ver com as suas atitudes e objectivos. A nossa  

            507 accao e atender as demandas sociais ligadas ao  

            508 empoderamento da mulher, hoje na perspectiva de genero.  
            509 Consideramos parceiras do Governo e de todas as  

            510 instituicoes publicas e privadas cuja missao e promover e  
            511 criar as condicoes para a realizacao dos direitos humanos,  

            512 mais concretamente dos direitos da mulher. Qualquer  
 

--> 7.5.1                  
 

 493- 495: 7.5.1                  

            493 pergunta, digo-lhe que a OMCV e uma organizacao nao- 
            494 governamental, nao partidaria, com autonomia e ao servico  

            495 do publico e da sociedade, de acordo com o nosso estatuto.  
 517- 535: 7.5.1                  

            517 massa, tutelada pelo PAICV, como referimos no inicio da  
            518 nossa conversa. E provavel que ainda a sociedade civil  

            519 associe a OMCV ao PAICV e ate alguns militantes da OMCV,  
            520 sobretudo os mais antigos, mantem esta ideia. Natural que a  

            521 mentalidade nao tenha dado um salto de mudanca para todos e  

            522 continuem a  associar  a OMCV ao PAICV. Isto e tambem o  
            523 nosso desafio enquanto presidente da OMCV. Ja tivemos  

            524 tecnicos a qual na OMCV com esta ideia e tivemos de  
            525 combate-la, atraves de uma energica intervencao pedagogica.  

            526 Digo que a tarefa nao tem sido facil ...mas a nossa accao  
            527 social nao tem cor politica. Somos uma organizacao da  

            528 sociedade civil e nao fazemos qualquer tipo de  
            529 discriminacao e preferencias.(risos) Estou na OMCV por ser  

            530 membro da OMCV, porque fui eleita e porque acredito que  

            531 posso dar a minha contribuicao em prol do desenvolvimento  
            532 social da mulher. Se chegar o dia em que a minha prestacao  

            533 na OMCV e para fazer politica partidaria significa que eu  
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            534 ja nao tenho perfil para estar na presidencia da OMCV e nao  
            535 terei qualquer hesitacao em pedir a minha demissao e me  

 
--> 7.5.2                  

 
  25-  26: 7.5.2                  

             25 proprias limitacoes da mulher para participar nas accoes  

             26 que visavam o seu necessario e urgente empoderamento.  
  32-  37: 7.5.2                  

             32 de alta intensidade de mao-de-obra (FAIMO), como unica  
             33 alternativa de sobrevivencia familiar. Veja, o  

             34 analfabetismo em Cabo Verde rondava os 90%, sendo a mulher  
             35 a mais atingida, cum uma taxa 75% de mulheres analfabetas,  

             36 factor que afectou o fraco e lento empoderamento da mulher  
             37 cabo-verdiana. Agora que me toca na educacao como um factor  

 108- 120: 7.5.2                  

            108 fomos alfabetizando as mulheres sobretudo as rurais.  
            109 Paralelamente a alfabetizacao a educacao para o planeamento  

            110 familiar e proteccao maternal e infantil 0 foi uma outra  
            111 prioridade como de dar liberdade a mulher para fazer outras  

            112 coisas que nao fosse apenas ter filhos e cuidar deles.  
            113 Foram prioridades definidas na luta contar a pobreza da  

            114 mulher e o seu respectivo empoderamento. Nesta primeira  
            115 etapa de trabalho da OMCV, a prioridade era a mulher devido  

            116 a sua situacao de marcada desvantagem em relacao ao homem,  

            117 a sua situacao socio-economica de submissao e pobreza  
            118 extrema foi dificil ultrapassar as barreiras de uma  

            119 mentalidade machista que funcionava como o grande  
            120 obstaculo. Nesta altura nao se falava em genero, Nem  

 236- 238: 7.5.2                  
            236 como programas para proteger sobretudo as camadas mais  

            237 desfavorecidas e sem condicoes de participacao na vida  
            238 social. Esta fase foi como o alicerce de um edificio. Nada  

 462- 465: 7.5.2                  

            462 infelizmente vive ainda o fenomeno da bipolarizacao  
            463 politica. Quando nao e possivel contornar a situacao,  

            464 sobretudo ligada a conotacao partidaria de uma ou outra  
            465 ONG. Tambem A nossa metodologia publico privado e  

 476- 479: 7.5.2                  
            476 ajudado a trabalhar quer em termos de lei, de apoio  

            477 psicologico as mulheres como em termos de atendimento das  
            478 vitimas, pois a mentalidade e um factor inibidor da mulher  

            479 da apresentacao directa das queixas a policia. Apesar das  

 541- 548: 7.5.2                  
            541 melhorando. Por exemplo, hoje sabemos que chegar a mulher  

            542 implica uma abordagem diferente e a nossa abordagem e hoje  
            543 de genero. Falhamos na nossa tentativa de trabalhar a  

            544 mulher separada do homem As mentalidades, as praticas  
            545 machistas continuam a ser o nosso grande impasse, dai que o  

            546 nosso enfoque e a questao genero e a nossa perspectiva diz  
            547 respeito a introducao das inovacoes que estamos  

            548 implementando. Um diz respeito ao sistema de informacao.  
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 104- 110: 7.5.2                  
            104 sexual e planeamento familiar. A OMCV foi e continua a ser  

            105 incansavel educando as mulheres para o conhecimento do seu  
            106 corpo, gestao dos seus desejos, planear o numero de filhos,  

            107 culinaria, artesanato, estetica, VHIV/SIDA, enfim muito.  
            108 Gosto de falar da metodologia, pois fomos muito criativos.  

            109 Para cada realidade uma metodologia e ja experimentamos  

            110 centenas. Procuramos conhecer a comunidade, os seus  
 165- 169: 7.5.2                  

            165 disso o nome de PMI/PF. A OMCV teve um papel importante no  
            166 PMI/PF, que significava proteccao maternal e Infantil junto  

            167 de um outro programa que era o planeamento familiar. Olha,  
            168 isto foi logo apos a independencia, nos finais dos anos  

            169 setenta. Tanto o PMI que atacou o foco de criancas que  
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 276- 290: 7.5                    
            276 ONG. Ainda muito jovem na Achada Grande, o OMCV deu a mim e  

            277 a mais duas militantes todo o apoio para a abertura de um  

            278 jardim- de -infancia em minha casa. Deu-me formacao,  
            279 material basico como mesas e cadeiras, material para os  

            280 meninos e comecei. O jardim ficou conhecido como jardim da  
            281 OMCV, pois todo o apoio de formacao e seguimento foi da  

            282 OMCV. Ai comecou a minha profissao. Fiz formacao no IP de  
            283 monitora de Infancia, tomei micro-credito o ano passado na  

            284 OMCV e tirei o jardim da minha casa. Assim construi o meu  
            285 modo de vida, a minha independencia e sinto-me com muito  

            286 valor na sociedade. Hoje o jardim e meu ...mas represento a  

            287 OMCV na linha localidade e portanto sou beneficiaria de  
            288 muitas formacoes em varias areas. Dizem que sou lider da  

            289 OMCV na Achada Grande. Eu queria continuar a estudar e nao  
            290 tinha recursos. Nao tinha certeza se encontrava bolsa. Fui  
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 588- 591: 7.5                    

            588 cabo-verdianas. A MORABI tambem tem feito o mesmo. Ambas as  
            589 organizacoes tem como publico-alvo mulheres em geral mas  

            590 com maior incidencia nas mais pobres, geralmente chefes de  
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            591 familia e do meio rural. Os seus programas tem sido uma  

 836- 838: 7.5                    
            836 OMCV localiza a maior parte das suas accoes no meio rural e  

            837 contempla as mulheres em situacoes mais precarias economica  
            838 e socialmente. Sujeito B (medica). A partir de 1980 e  

 903- 916: 7.5                    
            903 masculinos. Sujeito G (rede parlamentar). As mulheres  

            904 rurais tem sido as beneficiarias do primeiro grau dos  

            905 programas das ONG,s aqui referenciadas. Os indicadores de  
            906 mudanca estao explicitos nas taxas de fecundidade da  

            907 mulher, do numero de filhos por mulher, da elevacao da  
            908 escolaridade no meio rural e a reducao da taxa do  

            909 analfabetismo, o acesso as fontes de rendimento e ao  
            910 emprego. Sujeito H (empresaria). A mulher rural por ser a  

            911 que mais precisa e a que mais se enquadra nos objectivos e  
            912 missao das duas ONG,s, tem sido a grande beneficiaria dos  

            913 programas e as mudancas ja sao sensiveis a todos os niveis.  

            914 Sujeito I (Beneficiaria da OMCV). Desde a sua criacao, a  
            915 mulher rural tem sido o grande publico.-alvo da OMCv,  

            916 igualmente da MORABI. Eu destaco o micro-credito, a  
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 568- 576: 7.5.2                  
            568 a insercao socio-economica da mulher. Tem como missao a  

            569 educacao da mulher para a sua valorizacao e ultimamente tem  
            570 incidido muito na educacao genero. o objectivo da OMCV como  

            571 da MORABI e apoiar as mulheres, em particular as do meio  
            572 rural, no acesso ao credito para actividades geradoras de  

            573 rendimento e na formacao profissional, para puderem  
            574 garantir a sua auto-sustentabilidade, dela e das familias,  

            575 pois e no meio rural onde se encontra mais mulheres chefes  

            576 de familia. Na minha opiniao, pelos metodos de actuacao,  
 585- 607: 7.5.2                  

            585 Sujeito E (lider religioso). A OMCV, uma das mais antigas  
            586 organizacoes nao-governamentais de Cabo Verde, actua em  

            587 prol do desenvolvimento social e economico das mulheres  
            588 cabo-verdianas. A MORABI tambem tem feito o mesmo. Ambas as  

            589 organizacoes tem como publico-alvo mulheres em geral mas  
            590 com maior incidencia nas mais pobres, geralmente chefes de  

            591 familia e do meio rural. Os seus programas tem sido uma  

            592 grande ajuda na luta contra a pobreza, sobre luta contra a  
            593 infeccao pelo  HIV Sida, cancro da mama, e outros. Os  

            594 programas das duas ONG,s tem permitido que os direitos a  
            595 saude, educacao, formacao profisional, fontes de rendimento  

            596 e dignidade humana atinjam os mais desfavorecidos,  
            597 bloqueados pelas barreiras da ignorancia, da violencia e  

            598 descriminacao. Sujeito F (direitos humanos). As duas ONG,s  
            599 tem tido um trabalho de merito nos ultimos decenios na  

            600 promocao dos direitos da mulher. O facto do principal  

            601 objectivo quer de uma quer de outra e apoiar as mulheres  
            602 sobretudo as mais desfavorecidas acederem aos seus direitos  

            603 fundamentais, os programas, e eu acho optimo tem sido  
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            604 virados para os aspectos que mais flagelam a situacao da  
            605 mulher cabo-verdiana sobretudo as mais fragilizadas  

            606 (solteiras, chefes de familia, desempregadas, rurais,  
            607 analfabetas). No fundo os programas das duas ONG,s  visam a  

 837- 851: 7.5.2                  
            837 contempla as mulheres em situacoes mais precarias economica  

            838 e socialmente. Sujeito B (medica). A partir de 1980 e  

            839 gracas a OMCV as mulheres do campo saem do anonimato e  
            840 abandono. Esta organizacao inicia uma luta sem treguas a  

            841 insercao da mulher nos planos de desenvolvimento, com maior  
            842 incidencia nas mulheres rurais, chefes de familia. Inicia- 

            843 se uma forte campanha da alfabetizacao e do planeamento  
            844 familiar, dois grandes obstaculos que as mulheres tinham de  

            845 resolver em primeiro lugar. Quem nao se lembra da onda de  
            846 mulheres analfabetas com os cadernos debaixo de braco a ir  

            847 as aulas nocturnas? O trabalho do planeamento familiar com  

            848 a introducao da pilula gratuita, sterile e campanhas de  
            849 informacao mudaram a forma de estar da mulher rural. Este  

            850 trabalho ganha mais dinamica a partir de 1990 com mais uma  
            851 ONG actuando na area: A MORABI. Muda-se o termo  
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 938- 954: 7.6                    
            938 realcar que a OMCV nasceu de uma organizacao de massas  

            939 criada no periodo pos independencia pelas mulheres ex- 

            940 combatentes da independencia de Cabo Verde. Em 1981  
            941 transforma-se em uma ONG. Dai presumo que em termos  

            942 ideologicos nao devera ter distanciado das suas origens, em  
            943 contrapartida ampliou o se campo de actuacao bem como a sua  

            944 metodologia. A Morabi e mais recente, creio ser da decada  
            945 de 90, portanto nasce de um contexto socio-politico  

            946 multipartidario, pelo que ideologicamente deve ter a sua  
            947 especificidade. Prefiro entao centra-me nas identidades.  

            948 Todas canalizam as suas accoes para a causa das mulheres no  

            949 sentido de fazer valer os ses direitos e de lhes apoiar  
            950 numa situacao em que possam participar na sociedade em  

            951 termos de igualdade. Neste sentido ambos tem como campo de  
            952 intervencao a saude, a educacao, a formacao profissional e  

            953 a luta contra todas as formas de violencia. Sujeito C  
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            954 (jurista). A luta pelos direitos humanos das mulheres tem  

 995-1001: 7.6                    
            995 tem os mesmos objectivos. O que eu vejo de diferente e a  

            996 questao de afinidades partidarias. Se uma pessoa diz-me que  
            997 e associada da OMCV eu conoto logo com PAICV. Os  

            998 funcionarios da OMCv se nao militantes do PAICV tambem nao  
            999 sao explicitamente de partido contrario. Mas pelo que eu  

           1000 saiba nem a OMCv nem a MIRABI negam apoio a uma mulher por  

           1001 serem de um ou outro partido. Em termos de programas de  
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 391- 406: 7.7.1                  

            391 tempos da OMCV. Ainda que nalgumas ilhas as estruturas  
            392 estejam praticamente inactivas temos vindo a fazer o  

            393 esforco de reabilitacao e conservacao desse patrimonio. Sao  
            394 um total de 16 centros de formacao feminina em 16 concelhos  

            395 do pais. Tambem temos vindo a dar atencao a mulher na  
            396 terceira idade e temos um lar de idosos no Fogo. Jardins  

            397 infantis temos praticamente em todos os concelhos e  

            398 continuamos apoiando. Sem duvida. Sem duvida. As parcerias  
            399 sao fundamentais para a realizacao dos nossos projectos.  

            400 Trabalhamos em parceria com a ONG italiana "Pessoas como  
            401 nos", com a qual nos temos associado para apresentar  

            402 projectos a nivel internacional e estamos em busca de novos  
            403 parceiros. Temos tido grandes parceiros nomeadamente o  

            404 Governo de Cabo Verde, privados nacionais (no quadro do  
            405 GOIP), as diversas cooperacoes e embaixadas sedeadas no  

            406 pais, a Uniao Europeia e as Nacoes Unidas tem sido  
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 968- 979: 7.7                    

            968 Humanos e Cidadania (CNDHC). Como podemos ver a luta destas  
            969 duas ONG,s e a mesma . O resultado pretendido e o mesmo. As  

            970 razoes sao as mesmas. Onde estao as diferencas? Nao vejo  

            971 muitas a partida. Talvez depois desta discussao eu posso  
            972 ver mais ou muitas. A OMCV e sem duvida a mais antiga como  

            973 aqui ja foi dito. Foi criada em Marco de 1981 e tem  
            974 desenvolvido actividades economicas, politicas, culturais e  

            975 sociais, tendo vindo a promover nomeadamente: accoes  
            976 educativas e formativas; alfabetizacao de adultos; jardins  

            977 infantis comunitarios; centros de promocao feminina;  
            978 actividades geradoras de rendimentos; cooperativas de  

            979 mulheres; programas de micro-credito. A MORABI (criada em  
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 839- 854: 7.8                    
            839 gracas a OMCV as mulheres do campo saem do anonimato e  

            840 abandono. Esta organizacao inicia uma luta sem treguas a  

            841 insercao da mulher nos planos de desenvolvimento, com maior  
            842 incidencia nas mulheres rurais, chefes de familia. Inicia- 

            843 se uma forte campanha da alfabetizacao e do planeamento  
            844 familiar, dois grandes obstaculos que as mulheres tinham de  

            845 resolver em primeiro lugar. Quem nao se lembra da onda de  
            846 mulheres analfabetas com os cadernos debaixo de braco a ir  

            847 as aulas nocturnas? O trabalho do planeamento familiar com  
            848 a introducao da pilula gratuita, sterile e campanhas de  

            849 informacao mudaram a forma de estar da mulher rural. Este  

            850 trabalho ganha mais dinamica a partir de 1990 com mais uma  
            851 ONG actuando na area: A MORABI. Muda-se o termo  

            852 alfabetizacao de adultos para educacao de adultos que passa  
            853 a integrar a formacao profissional e a integracao de  

            854 genero. Sujeito C (jurista). Forte producao legislativa de  
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 868- 875: 7.8                    

            868 programas levados a cabo por estas duas ONG,s tiveram  
            869 enfoque as mulheres rurais e gracas a estes programas  

            870 verifica-se a reducao consideravel da taxa do  
            871 analfabetismo, a queda da mortalidade infantil, a reducao  

            872 do numero de filhos por mulher. De salientar os jardins  
            873 infantis no meio rural geridas e financiadas em grande  

            874 parte pelas ONG,s. Por exemplo a OMCV assegura cerca de 16%  

            875 dos jardins do meio rural, libertando as mulheres para  
 918- 922: 7.8                    

            918 infantis as grandes dadivas da OMCV e Morabi. O trabalho da  
            919 OMCv e mais antiga, quando a MORABI chegou muita coisa ja  

            920 estava mudada. Fizeram para mulher rural o que nenhum  
            921 partido ou governo fez. Sub.-topico : 2.4 Opiniao sobre em  

            922 que aspectos os programas da MORABI e OMCV se aproximam e  
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 319- 325: 7.9                    
            319 Agencia Sueca para o Desenvolvimento, Radda Barnen, atraves  

            320 de um protocolo assinado em 1977. Segundo este acordo Radda  
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            321 Barnem daria assistencia tecnica e financeira para a  

            322 implementacao do programa materno-infantil durante cinco  
            323 anos. Mas este acordo foi prorrogado ate 1991, altura em  

            324 que o Ministerio da Saude assumiu o programa. A OMCV  
            325 regozija do protagonismo que teve nessa altura, quebrando  

 
--> 7.9.1                  

 

 447- 488: 7.9.1                  
            447 sua opiniao sobre esta materia. A OMCV e uma associacao com  

            448 afinidade partidaria? O facto da OMCV ter um passado ligado  
            449 ao PAICV nao tem implicacoes na sua isencao partidaria. Mas  

            450 a Presidente e conotada de PAICV. As parcerias entre o  
            451 Governo e as ONGs sao fundamentais na implementacao de  

            452 politicas de igualdade e equidade de genero. A promocao e a  
            453 insercao socio-economica da mulher so acontecerao se  

            454 parcerias publicas e privadas existirem de forma cada vez  

            455 mais reforcada e consolidada. A OMCV tem uma historia de  
            456 parceria com o Governo, com varias instituicoes  

            457 governamentais, Nao se esqueca que nascemos de uma  
            458 Organizacao de Massa. Existem altos e baixos e ja  

            459 conhecemos tempos melhores e tempos piores. Sabemos que  
            460 esta articulacao publico e privado e um pouco complicado,  

            461 pois sao instituicoes com logicas diferentes e Cabo Verde,  
            462 infelizmente vive ainda o fenomeno da bipolarizacao  

            463 politica. Quando nao e possivel contornar a situacao,  

            464 sobretudo ligada a conotacao partidaria de uma ou outra  
            465 ONG. Tambem A nossa metodologia publico privado e  

            466 diferente, Mas temos exemplos de boas parcerias. Por  
            467 exemplo, a Lei que pune a Violencia Domestica. A OMCV tem  

            468 trabalhado a lado a lado com o ICIEG e outras ONG,s,  
            469 sobretudo no dominio da sensibilizacao e divulgacao do  

            470 conteudo pedagogico da lei. Sem este esforco conjunto a lei  
            471 nao seria feita nem posta em vigor. Lado a lado com o  

            472 Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do  

            473 Genero temos trabalhado para libertar o pais de todo o  
            474 espectro da violencia baseada no genero. Nesta materia a  

            475 Associacao das Mulheres Juristas, a MORABI entre outras tem  
            476 ajudado a trabalhar quer em termos de lei, de apoio  

            477 psicologico as mulheres como em termos de atendimento das  
            478 vitimas, pois a mentalidade e um factor inibidor da mulher  

            479 da apresentacao directa das queixas a policia. Apesar das  
            480 turbulencias da crise e que afectam os financiamentos, as  

            481 ONGs de promocao de direitos de mulher tem sido as antenas  

            482 do Governo na implementacao das grandes politicas publicas  
            483 de incentivo ao crescimento economico, luta contra a  

            484 pobreza, VHIV-SIDA em materia da educacao, saude, politica,  
            485 enfim, em todos os dominios. (Um sorriso sereno) Bem ja  

            486 esperava por esta pergunta. Somos sempre interpelados com  
            487 esta questao, comentario e ate insinuacoes. Dai ter  

            488 referido. As conotacoes partidarias dadas as ONGs como um  
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  50-  52: 7.9.1                  

             50 assinado com o Ministerio de Saude e que podera fazer o  
             51 teste rapido do HIV-Sida e encaminhados os resultados para  

             52 as estruturas de saude. Como forma de fazer chegar a  
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 149- 171: 7                      
            149 enquadramento no governo e cargos dirigentes ... sao algumas  

            150 evidencias relevantes. Falando das ONG comeco a falar em  
            151 primeiro lugar da OMCV que como sabe foi na sua origem uma  

            152 organizacao de massa. Esta organizacao comecou o seu  

            153 trabalho num periodo complicado do pais e da mulher. Um  
            154 periodo de enormes fragilidades a nivel do governo, do  

            155 partido que sustentava e da situacao social muito desigual  
            156 mulher em relacao ao homem. Logo apos a independencia foi  

            157 criada a OMCV, como uma antena do PAICV, forca luz e guia  
            158 do Governo, no sentido de promover a cidadania da mulher.  

            159 Em primeiro lugar fez-se o diagnostico da situacao em que  
            160 se encontrava. O analfabetismo, a pobreza e uma precaria  

            161 saude reprodutiva, alta taxa da natalidade, 10 filhos por  

            162 mulher, eram os principais males que afectava a mulher  
            163 nessa epoca e que tinha de ser o centro das atencoes. Era  

            164 preciso impondera-la, era preciso criar condicoes para o  
            165 empoderamento da mulher, maior autonomia, auto-estima e  

            166 liberdade. Apenas a forca de lei era insuficiente. A OMCV  
            167 teve um papel enorme e como organizacao de massa. Actuou na  

            168 alfabetizacao, na proteccao maternal e infantil, na  
            169 educacao sexual e reprodutiva. As conquistas foram enormes.  

            170 Quando a conjuntura ditou que fosse uma ONG, muito trabalho  

            171 estava feito e gracas a outras ONG que surgiram nos anos  
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 275- 289: 7                      

            275 vida mistura-se com a historia da OMCV. Antes da OMCV ser  
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            276 ONG. Ainda muito jovem na Achada Grande, o OMCV deu a mim e  
            277 a mais duas militantes todo o apoio para a abertura de um  

            278 jardim- de -infancia em minha casa. Deu-me formacao,  
            279 material basico como mesas e cadeiras, material para os  

            280 meninos e comecei. O jardim ficou conhecido como jardim da  
            281 OMCV, pois todo o apoio de formacao e seguimento foi da  

            282 OMCV. Ai comecou a minha profissao. Fiz formacao no IP de  

            283 monitora de Infancia, tomei micro-credito o ano passado na  
            284 OMCV e tirei o jardim da minha casa. Assim construi o meu  

            285 modo de vida, a minha independencia e sinto-me com muito  
            286 valor na sociedade. Hoje o jardim e meu ...mas represento a  

            287 OMCV na linha localidade e portanto sou beneficiaria de  
            288 muitas formacoes em varias areas. Dizem que sou lider da  

            289 OMCV na Achada Grande. Eu queria continuar a estudar e nao  
 317- 343: 7                      

            317 sobrinhos. Mas o Milagre, posso dizer aconteceu. Fiz parte  

            318 de um grupo de 8 mulheres do concelho de sao Domingos, que  
            319 foi beneficiada pela OMCV com equipamentos de pastelaria  

            320 para montar uma micro-empresa. Nesta coisa de luta contra a  
            321 pobreza a minha localidade foi apoiada pela OMCV. Eu e  

            322 outras mulheres chefes-de-familia,recebemos formacao para  
            323 trabalhar com as maquinas, formacao na area de pastelaria,  

            324 gestao de pequenos negocios. A nossa formacao teve dois  
            325 momentos. Uma, a primeira em pastelaria de 2 meses e outro  

            326 1 mes para gerir negocios. Depois da formacao recebemos um  

            327 micro-credito solidario e montamos o negocio e a minha vida  
            328 mudou. Passei a cuidar da minha familia, educacao saude e  

            329 penso cada dia estava prosperar e fazer economia para  
            330 outras coisas, ate pensava em melhorar a minha casa.  

            331 Ganhei, as pessoas de Moia -Moia ganharam, as outras tres  
            332 mulheres socias da padaria. A pobreza (com aparencia  

            333 triste) estava ficando suavizada, mas nao deu certo Deu  
            334 certo so no inicio. Deixamos de ter dinheiro para pagar o  

            335 credito, MORABI deixou de nos apoiar e ficamos outra vez no  

            336 desemprego e na pobreza. Precisamos de mais ajuda. Sabe a  
            337 gente tem de saber aproveitar. Credito e para pagar. Faz-se  

            338 o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me fez mulher que  
            339 sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos `Independencia fui  

            340 delegada da OMCV na minha ilha. Na altura OMCV nao era ONG  
            341 era um - se o negocio mas nao e para comer tudo. Quem me  

            342 fez mulher que sou hoje foi a OMCV. Quando ascendemos  
            343 `Independencia fui delegada da OMCV na minha ilha. Na  

 383- 390: 7                      

            383 tem contribuido para suavizar a violencia domestica. Eu nao  
            384 tive tanta sorte. Ate fico com vergonha. Tomei um credito  

            385 na OMCV e pus uma taberna. Mas eu nao tinha tempo para  
            386 tomar conta porque sou monitora de infancia e fui para  

            387 falencia. Nao paguei as prestacoes na hora e ja  nao  
            388 quiseram apoiar-me mais Acho que nao levo jeito para  

            389 negocio. Estou a fazer a minha formacao em Educadora de  
            390 Infancia e penso por um jardim meu. Penso fazer um projecto  

 400- 402: 7                      

            400 estao la para quando precisares. Foi a OMCV que me chamou  
            401 para jardim-de-infancia. Eu procuro Verdfam sempre que eu  

            402 preciso porque e mais acessivel que o Centro de Saude. E  
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--> 8.1                    
 

  17-  24: 8.1                    
             17 familia. Os compromissos da VerdeFam visam particularmente  

             18 os direitos sexuais e reprodutivos, promovidos junto dos  
             19 jovens, mulheres e homens, com as doencas sexualmente  

             20 transmissiveis, com enfase no VHS-Sida e com os metodos de  

             21 planeamento familiar. A actuacao da Verdefam e sempre em  
             22 prol da sua missao central, a proteccao da familia,  

             23 enquanto celula basica da sociedade, dando uma especial  
             24 atencaoa promocao da saude sexual reprodutiva.  
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  22-  23: 8.1                    
             22 R.: Trabalhamos para o bem-estar da familia, atraves da  

             23 promocao da informacao, mudanca de comportamentos e  
  44-  55: 8.1                    

             44 conseguidos? R.: A VerdeFam trabalha e idealiza uma  

             45 sociedade no qual os homens, mulheres e jovens com controlo  
             46 sobre o seu corpo e seus destinos. Um mundo onde todos sao  

             47 livres de escolher e decidir para o planeamento familiar,  
             48 escolha do seu metodo contraceptivo, viver a sua  

             49 sexualidade com responsabilidade e de forma saudavel sem  
             50 medo de gravidez indesejada e infeccoes sexualmente  

             51 transmissiveis, incluindo o HIV. E uma ONG, que trabalha  
             52 para o bem-estar da familia, atraves da promocao da  

             53 informacao, mudanca de comportamentos e servicos de SSR de  

             54 qualidade para adolescentes/jovens, mulheres e homens, em  
             55 parceria com outras instituicoes. Os adolescentes e jovens,  

 188- 190: 8.1                    
            188 completa realizacao da pessoa humana, tendo especialmente  

            189 em conta a saude sexual e reprodutiva. Os nossos programas  
            190 sao destinados para o cumprimento desse objectivo. P.: Em  

 
3 finding(s) 

 

 
Retrieval of particular codes in OPIN.001 

-------------------------------- 
 

--> 8.1                    
 

 
0 finding(s) 

 

 
Retrieval of particular codes in OPIN.002 

-------------------------------- 



Anexo 4 

 

1294 

 
--> 8.1                    

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.003 
-------------------------------- 

 
--> 8.1                    

 
 

0 finding(s) 
 

 

Retrieval of particular codes in OPIN.004 
-------------------------------- 

 
--> 8.1                    

 
 409- 422: 8.1                    

            409 para fazerem a planificacao da vida sexual, para controlar  
            410 a gravidez, da conselhos sobre as atitudes e comportamentos  

            411 necessarios para uma boa saude sexual e reprodutiva,  

            412 controla mulheres gravidas, da conselhos sobre as posturas,  
            413 da informacoes, atende as mulheres gravidas. Antes ficava  

            414 na Achada de Sto. Antonio no Brasil. Agora fica no  
            415 Palmarejo. R3 (menina): Fui la varias vezes na Varzea. Por  

            416 exemplo, quando atende as mulheres gravidas a VerdFam  
            417 acompanha a gravidez com informacoes, consultas, analises,  

            418 conselhos ...Dizem o que a gravida deve fazer, o que nao deve  
            419 fazer, o que deve tomar durante a gravidez, dao informacoes  

            420 sobre o bebe, se esta bem, se e deficiente...VerdFam, os seus  

            421 tecnicos sao claros o objectivos. R4 (rapaz): Ja estive la  
            422 mas para tomar preservativos para prevenir contras doencas  

 
1 finding(s) 

  



Anexo 4 

 

 

1295 

 

Retrieval of particular codes in IPUB.001 
-------------------------------- 

 
--> 8.10                   

 
 

--> 8.10.1                 

 
 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in IPUB.002 

-------------------------------- 
 

--> 8.10                   

 
 

--> 8.10.1                 
 

 
0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.001 

-------------------------------- 
 

--> 8.10                   
 

 
--> 8.10.1                 

 
 

0 finding(s) 

 
 

Retrieval of particular codes in ONG.002 
-------------------------------- 

 
--> 8.10                   

 
 

--> 8.10.1                 

 
 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in ONG.003 

-------------------------------- 
 

--> 8.10                   

 
 

--> 8.10.1                 



Anexo 4 

 

1296 

 
 

0 finding(s) 
 

 
Retrieval of particular codes in ONG.004 

-------------------------------- 

 
--> 8.10                   

 
 

--> 8.10.1                 
 

 
0 finding(s) 

 

 
Retrieval of particular codes in ONG.005 

-------------------------------- 
 

--> 8.10                   
 

  47-  64: 8.10                   
             47 no dia 19, sabado. Iniciou-se com uma tenda montada no  

             48 Plato, para o aconselhamento e despistagem voluntaria do  

             49 HIV. Somos umas das unicas associacoes que tem um protocolo  
             50 assinado com o Ministerio de Saude e que podera fazer o  

             51 teste rapido do HIV-Sida e encaminhados os resultados para  
             52 as estruturas de saude. Como forma de fazer chegar a  

             53 mensagem fizemos a apresentacao de um sketch com jovens  
             54 visando a prevencao das IST e a promocao do preservativo  

             55 feminino. As nossas actividades comemorativas culminarao  
             56 com um encontro no dias 24 e uma Conferencia no dia 25,  

             57 sexta-feira, durante a qual serao abordados temas como,  

             58 "Objectivos do Desenvolvimento do Milenio e a Saude Sexual  
             59 Reprodutiva" e "Cancro no Feminino: prevencao e  

             60 tratamento". Mas antes disso, na quinta-feira havera um  
             61 workshop dirigido sobretudo aos homens desportistas, onde  

             62 teremos a oportunidade de apresentar o tema "Problemas da  
             63 saude sexual no masculino: o tratamento e a prevencao". 

             64 A Verdefam e ate certa medida uma ONG diferente das suas  
  82-  89: 8.10                   

             82 Cinsaude, quer encaminhando as estruturas hospitalares, sem  

             83 levar em conta a idade, o sexo, o estado civil, a  
             84 capacidade financeira e a orientacao sexual, constituem o  

             85 campo da nossa actuacao. De todo o modo, nao ficamos por  
             86 ai, porque quando estamos a contribuir para que as familias  

             87 decidam sobre o numero do seu agregado familiar, estamos  
             88 tambem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida  

             89 das familias cabo-verdianas. Complementamos as actividades  
  96-  99: 8.10                   

             96 qualidade de saude. Para complementar os centros de  

             97 prestacao de servicos, temos tres clinicas moveis, que sao  
             98 viaturas devidamente equipadas e que se descolam as  

             99 comunidades para prestar servico a nivel da saude. Se  
 135- 149: 8.10                   

            135 deslocam-se a determinadas zonas da cidade, para prestarem  
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            136 a estas pessoas todo o apoio necessario, informacoes,  

            137 assistencia, etc., e quando necessarios sao encaminhados  
            138 para os centros da Verdefam para tratamento. Trata-se de um  

            139 trabalho que exige muita e muita confidencialidade e e por  
            140 isso que optamos por deslocar em determinadas horas e as  

            141 zonas supostamente mais frequentadas. Numa primeira fase  
            142 tivemos um trabalho mais dificil que foi a identificacao.  

            143 Para garantirmos uma melhor qualidade no nosso trabalho,  

            144 encontra-se em fase bastante adiantada a elaboracao da  
            145 cartografia dos TS, em parceria com a Morabi, no sentido de  

            146 sabermos quais sao as zonas de facto mais frequentadas,  
            147 para podermos ir ao encontro desta problematica. E uma  

            148 actividade que existe e nos nao podemos ignora-la em Cabo  
            149 Verde. Quais sao os grandes desafios da Verdefam para os  

 143- 149: 8.10                   
            143 Para garantirmos uma melhor qualidade no nosso trabalho,  

            144 encontra-se em fase bastante adiantada a elaboracao da  

            145 cartografia dos TS, em parceria com a Morabi, no sentido de  
            146 sabermos quais sao as zonas de facto mais frequentadas,  

            147 para podermos ir ao encontro desta problematica. E uma  
            148 actividade que existe e nos nao podemos ignora-la em Cabo  

            149 Verde. Quais sao os grandes desafios da Verdefam para os  
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  23-  40: 8.10                   

             23 promocao da informacao, mudanca de comportamentos e  
             24 servicos de Saude sexual e Reprodutiva de qualidade para  

             25 adolescentes/jovens, mulheres e homens, em parceria com  
             26 outras instituicoes, no estrito respeito pelos Planeamento  

             27 Familiar Consulta Pre e Pos natal Consulta de Ginecologia  
             28 Consulta, de clinica geral Exames complementares de  

             29 diagnostico, Citologia, Colposcopia, Ecografia Obstetrica  
             30 Pelvica, Transvaginal Rins Mama, Biopsia IEC Informacao,  

             31 Educacao e Comunicacao Teste HIV-Sida do dia seguinte Teste  

             32 Gravidez Aconselhamento e Orientacao sobre   de Pilula   
             33 Distribuicao de preservativos direitos Humanos. Atraves da  

             34 realizacao dos objectivos da associacao, o empoderamento da  
             35 mulher faz-se atraves da dotacao de competencias que lhe  

             36 permite fazer as melhores escolas quanto ao numero de  
             37 filhos, o momento de ter filhos, a prevencao contra doencas  

             38 sexualmente transmissiveis, a etica e valorizacao do seu  
             39 corpo. Partimos da ideia que sem saude nao e possivel a  

             40 realizacao humana. Oferecemos formacao, rastreios do cancro  

  62-  96: 8.10                   
             62 ambito, vendo as necessidades dos alunos em ter maior  

             63 conhecimento em materia da Saude Sexual e reprodutiva,  
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             64 temos realizado feiras de informacao  nas Escolas  
             65 Secundarias e as ultimas foram em duas escolas secundarias  

             66 da praia, ESCOLA SECUNDARIA CONEGO JACINTO na Varzea e  
             67 ESCOLA SECUNDARIA PEDRO GOMES na Achada Santo Antonio.  

             68 Nestas duas feiras foram atingidas cerca de trezentos e  
             69 vinte e oito alunos com informacoes sobre os metodos  

             70 contraceptivos demonstrando as suas vantagens, fizemos  

             71 demonstracao do uso correto do preservativo masculino e  
             72 feminino, fez-se distribuicao de panfletos referentes aos  

             73 temas abordados. O nosso objectivo e estrategia tem sido de  
             74 conseguir chegar aos jovens atraves das Escola Secundarias.  

             75 Por exemplo, no dia 25 de Outubro de 2014 realizou-se uma  
             76 oficina sobre a Saude Sexual e Reprodutiva no CIN Saude da  

             77 Varzea 
             78 A oficina contou com 33 participantes de ambos os sexos e  

             79 foi conduzida pelos enfermeiros Artur, Ivaldino Rocha e  

             80 pela psicologa Natalia Monteiro a secretaria Filomena e  
             81 pelos elementos do MAJ. Nela foi abordada temas com a  

             82 prevencao das IST?S, do HIV promocao da sexualidade  
             83 responsavel e prevencao da reincidencia da gravidez na  

             84 adolescencia. Como o nosso objectivo e chegar aos jovens  
             85 mulheres e homens, na idade de uma vida sexual activa as  

             86 Universidades tem sido o nosso foco tambem. O assunto  
             87 aborto vem sendo um espaco de debate, ainda que haja muita  

             88 polemica sobre a questao, a sua repercussao varia quer na  

             89 defesa ou na criminalizacao, pois sao muitos os argumentos  
             90 usados, na defesa dos direitos humanos das mulheres,  

             91 frisando-se tanto a saude reprodutiva quanto direitos  
             92 sexuais. No dia 31 de Outubro A VerdeFam Cabo Verde  

             93 realizou uma sessao de reflexao sobre o aborto com  
             94 estudantes da UNICV - Praia em que participaram cerca de 90  

             95 pessoas entre alunos e docentes, na maioria do sexo  
             96 feminino com idade compreendida entre os 18/45 anos.  

 157- 160: 8.10                   

            157 CIPD. Dispomos de centros de saude nalguns concelhos do  
            158 pais, nomeadamente na Praia, Tarrafal de Santiago e  

            159 Mindelo, onde oferecemos servicos clinicos para jovens,  
            160 homens e mulheres, mas e preciso alargar.   BLOCO B:  

 167- 172: 8.10                   
            167 tem sete Centros de Informacao e Servicos de Saude Sexual  

            168 Reprodutiva (CINSAUDE) para atendimento a populacao em  
            169 geral. Os CINSAUDE estao localizados na Praia (Varzea e  

            170 Achada Santo Antonio), no Mindelo, no Tarrafal, na Ribeira  

            171 Grande, no Fogo e no Sal. Oferecemos os seguintes servicos:  
            172 Informacao/Formacao, Aconselhamento, Atendimento individual  

 196- 199: 8.10                   
            196 e de acordo com os seus Estatutos, "ajudar as pessoas a  

            197 fazerem escolhas livres e responsaveis na sua vida sexual e  
            198 reprodutiva", gracas ao trabalho dos voluntarios e dos  

            199 parceiros nacionais e internacionais. A VerdeFam recebeu  
 224- 239: 8.10                   

            224 reprodutiva. Com postos clinicos moveis a VerdFam tem  

            225 trabalhado intensamente no programa da VIH/SIDA e Doencas  
            226 sexualmente transmissiveis dando grande atencao aos  

            227 profissionais de sexo. Tem sido uma tarefa dificil, muito  
            228 complexa mas com resultados, sobretudo ao nivel da  

            229 informacao e sensibilizacao. A intervencao passa para a  
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            230 formacao de agentes de terreno com competencias para actuar  

            231 junto dos grupos de risco. HIV e uma epidemia concentrada  
            232 com baixa indice e esses grupos merecem uma tencao especial  

            233 evitando-se a lastracao. A ideia e munir os grupos de  
            234 competencias para controlar os riscos associados a  

            235 profissoes de riscos. Um ganho objectivo e o interesse  
            236 crescente da sociedade pelas questoes de SSR que incluem o  

            237 planeamento familiar, a saude materna, o aborto, as  

            238 Infeccoes Sexualmente Transmissiveis, "IST's", VIH,  
            239 prevencao e cuidados. BLOCO C : PERCEPCAO SOBRE ARTICULACAO  
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 422- 437: 8.10                   
            422 mas para tomar preservativos para prevenir contras doencas  

            423 sexualmente transmissiveis. Deram-me desdobraveis com  
            424 muitas informacoes sobre a prevencao dos DST e da gravidez  

            425 indesejada. R5 (menina): Nunca estive la, mas segundo  

            426 conversa com as minhas colegas que la ja estiveram, dao  
            427 consultas ginecologicas, fazem aconselhamento sobre as DST  

            428 e gravidez e distribuem gratuitamente os metodos  
            429 contraceptivos. Tambem, quem quer fazer o seu controlo para  

            430 nao engravidar recebe toda a informacao que deseja. Pelo  
            431 que eu sei, VerdFam trabalha muito com jovens de ambos os  

            432 sexos no sentido de prevencao e informacao. R6 (menina):  
            433 VerdFam trabalha com mulheres e orienta-as, sobretudo, para  

            434 se protegerem das doencas, como controlar a gravidez  

            435 precoce e indesejada e cuida da mulher ou da jovem quando  
            436 esta esta gravida. As consultas sao mais baratas e mais  

            437 rapidas. Algumas sao gratuitas. R7 (rapaz): Nunca estive la  
 455- 456: 8.10                   

            455 Atraves da Palestra que fizeram no ano passado aqui no  
            456 Liceu. Eu ja sabia da existencia de VerdFam mas nao sabia  

 458- 461: 8.10                   
            458 Desdobraveis, geralmente deixam desdobraveis nos liceus,  

            459 festival na Gamboa. O que eu sei, eu li nos desdobraveis.  

            460 Tambem ja tomei preservativos e instrucoes no festival da  
            461 Gamboa. 3- Servicos da VerdFam O que acham da importancia  

 496- 511: 8.10                   
            496 jovens?  R1 (Resposta em Coro): VerdFam devia vir mais  

            497 vezes ca. R2 (menina): Muito fraco: Costumam fazer  
            498 palestras no liceu e aqui tambem ja fizeram ...mas isto so me  

            499 lembro de uma vez. Tambem quase que nao distribuem  
            500 desdobraveis nos liceus. Se viessem ca era mais natural ...  

            501 talvez evitar-se-ia muita gravidez precoce dos estudantes.  

            502 R2 (menina): Eles vem ca mas muito pouco. Se viessem ca  
            503 sempre, seria muito bom, pois muitos jovens precisam de  

            504 VerdFam mas tem vergonha de ir la...porque as pessoas, os  
            505 colegas ficam a comentar. Sera que ela esta gravida? Sera  

            506 que esta com alguma doenca? O que ela foi fazer? Tambem  
            507 muitos jovens precisam de ir ao PMI e nao vao por estes  

            508 motivos. Se a VerdFam viesse mais vezes. R3 (rapaz): Eu nao  
            509 sei dizer. Nao ligo para VerdFam. Nem sei se veio fazer  

            510 palestra. Mas deviam vir mais vezes e trazerem informacoes,  

            511 desdobraveis e cartazes. R4 (menina): Quando ha palestras  
 496- 515: 8.10                   

            496 jovens?  R1 (Resposta em Coro): VerdFam devia vir mais  
            497 vezes ca. R2 (menina): Muito fraco: Costumam fazer  

            498 palestras no liceu e aqui tambem ja fizeram ...mas isto so me  
            499 lembro de uma vez. Tambem quase que nao distribuem  

            500 desdobraveis nos liceus. Se viessem ca era mais natural ...  
            501 talvez evitar-se-ia muita gravidez precoce dos estudantes.  

            502 R2 (menina): Eles vem ca mas muito pouco. Se viessem ca  

            503 sempre, seria muito bom, pois muitos jovens precisam de  
            504 VerdFam mas tem vergonha de ir la...porque as pessoas, os  

            505 colegas ficam a comentar. Sera que ela esta gravida? Sera  
            506 que esta com alguma doenca? O que ela foi fazer? Tambem  

            507 muitos jovens precisam de ir ao PMI e nao vao por estes  
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            508 motivos. Se a VerdFam viesse mais vezes. R3 (rapaz): Eu nao  

            509 sei dizer. Nao ligo para VerdFam. Nem sei se veio fazer  
            510 palestra. Mas deviam vir mais vezes e trazerem informacoes,  

            511 desdobraveis e cartazes. R4 (menina): Quando ha palestras  
            512 poucos se interessam. Muitos ficam a gozar. Por isso dizem  

            513 que a infirmacao e fraca. VerdFam esta em todo o sitio onde  
            514 ha jovens. Ca nao tem informacao e porque nao lhe  

            515 interessa. 5 - Praticas de saude sexual reprodutiva dos  

 582- 584: 8.10                   
            582 Todo o sitio onde vais, tens informacao. E gratuita a  

            583 informacao e quando se procura VerdFam somos bem atendidos.  
            584 Logo a entrada tem informacoes. E so entrar. R4 (rapaz): O  

 
--> 8.10.1                 

 
 445- 460: 8.10.1                 

            445 cumprimento dos seus objetivos. Como e que tomaram  

            446 conhecimento da existencia da VerdFam e dos seus servicos? 
            447  R1 (menina): Eu fiquei gravida e uma colega me disse  

            448 que la eu podia ter acesso a consultas gratis. Fui la e me  
            449 deram toda a informacao e apoio. Todo o acompanhamento da  

            450 minha gravidez e aconselhamento sobre o que eu devia fazer  
            451 para a minha saude e do bebe eu recebi no VerdFam. R2  

            452 (rapaz): Eu fiquei a saber atraves da minha mae. Quando ela  
            453 estava gravida ela fazia controlo no VerdFam e fui com ela  

            454 algumas vezes na Achada de Sto. Antonio. R3(menina):  

            455 Atraves da Palestra que fizeram no ano passado aqui no  
            456 Liceu. Eu ja sabia da existencia de VerdFam mas nao sabia  

            457 exactamente como e que ela actuava.  R4 (rapaz):  
            458 Desdobraveis, geralmente deixam desdobraveis nos liceus,  

            459 festival na Gamboa. O que eu sei, eu li nos desdobraveis.  
            460 Tambem ja tomei preservativos e instrucoes no festival da  

 490- 493: 8.10.1                 
            490 grandes riscos. Eles podem ir la normalmente como as  

            491 mulheres irem fazer os seus exames la VerdeFam, ai podem  

            492 informacoes sobre tudo o que fazerem para se prevenirem das  
            493 DST. 4- Metodologia de intervencao da VerdFam. Qual a vossa  

 516- 531: 8.10.1                 
            516 jovens. Reparei que mudaram de cor quando eu falei se  

            517 tinham ido alguma vez ao VerdFam. Porque tanta emocao?  
            518 Porque e que engravidaste sem antes palnificares? Nao  

            519 sabias que VerdFam tinha todos estes recursos? Ou foi uma  
            520 opcao? R1 (geral): Risos e troca de olhares. R2 (menina):  

            521 Pronto. Eu vou e nao tenho vergonha de assumir que eu vou.  

            522 VerdFam faz-me um grande favor. Assim como eu vou vai a  
            523 maioria das minhas colegas. Tantas meninas como rapazes.  

            524 Todas as terca-feira as 4:00 horas. Nesse dia tem consulta  
            525 gratis na Varzea. Pode-se chamar, pode-se ligar via  

            526 telefona e marca-se. Uma pessoa Vai la e desabafa. Se tens  
            527 alguma preocupacao, se sentes alguma coisa, se tens dor em  

            528 qualquer parte do teu corpo... chegas la tens a consulta e  
            529 recebes conselhos e ou receita para tratares. Se tiver  

            530 necessidade eles te reencaminham para consultas de  

            531 especialidade. Nunca! Nunca ia ter opcao de ficar gravida  
 554- 563: 8.10.1                 

            554 da juventude. Porque e que os rapazes vao poucas vezes ao  
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            555 VerdFam? R1 (Meninas em coro e com muito barulho): E  
            556 machismo. Nao dao para baixo. E machismo. Existe machismo e  

            557 preconceito. R2 (rapaz): Nao e machismo. VerdFam e mais  
            558 para meninas. Meninas e que devem fazer controlo. R3  

            559 (rapaz): Vou sempre que eu preciso... por exemplo vou la  
            560 buscar camisinhas... acho melhor para meninas mais do que  

            561 rapazes....mas e normal. Se eu preciso eu vou. R4 (menina):  

            562 Os rapazes pensam assim... se a minha namorada for eu nao  
            563 preciso. Se voces tem tanta informacao e sabem que a  

 580- 585: 8.10.1                 
            580 falta de informacao. Mas hoje nao. Todos os jovens, meninas  

            581 e rapazes, sabem das informacoes. Ja nao existe inocente.  
            582 Todo o sitio onde vais, tens informacao. E gratuita a  

            583 informacao e quando se procura VerdFam somos bem atendidos.  
            584 Logo a entrada tem informacoes. E so entrar. R4 (rapaz): O  

            585 que eu vejo e que as meninas sentem-se mais cool quando  
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  13-  16: 8.12                   
             13 25 de Marco de 1995. Face aos novos desafios e aos  

             14 compromissos com a nossa principal parceira, o IPPF, os  

             15 nossos estatutos sofreram nestes 16 anos alteracoes  
             16 substanciais, apesar de nao fugir a sua missao que e a  
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 130- 139: 8.13                   
            130 e estamos a executar um projecto especifico para os  

            131 profissionais do sexo ou trabalhadores de sexo, os TS e  

            132 para os usuarios de droga. Temos tido sucesso com esse  
            133 programa; trabalhamos com mulheres e homens. Uma equipa  

            134 constituida por uma psicologa, uma medica e uma enfermeira  
            135 deslocam-se a determinadas zonas da cidade, para prestarem  

            136 a estas pessoas todo o apoio necessario, informacoes,  
            137 assistencia, etc., e quando necessarios sao encaminhados  

            138 para os centros da Verdefam para tratamento. Trata-se de um  
            139 trabalho que exige muita e muita confidencialidade e e por  
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 139- 141: 8.14                   
            139 trabalho que exige muita e muita confidencialidade e e por  

            140 isso que optamos por deslocar em determinadas horas e as  

            141 zonas supostamente mais frequentadas. Numa primeira fase  
 167- 176: 8.14                   

            167 Verdefam. Dois apelos: primeiro, as mulheres ja mostraram  
            168 que sao capazes de ultrapassarem obstaculos, das mais  

            169 dificeis, quando unidas, logo, unamos todas contra a  
            170 violencia domestica; um segundo, unamos e lutemos pelo  

            171 "empowerment", das mulheres de Cabo Verde. Estou convencida  
            172 de que se conseguirmos vencer a batalha do "empowerment",  

            173 das mulheres, minimizando a dependencia economica,  

            174 seguramente ultrapassaremos a problematica da violencia no  
            175 seio das familias. Mas, os homens sao os principais  

            176 colaboradores nesta luta. 
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  12-  40: 8.15                   
             12 priorizam agora? Orlanda Ferreira - A Verdefam foi criada a  

             13 25 de Marco de 1995. Face aos novos desafios e aos  

             14 compromissos com a nossa principal parceira, o IPPF, os  
             15 nossos estatutos sofreram nestes 16 anos alteracoes  

             16 substanciais, apesar de nao fugir a sua missao que e a  
             17 familia. Os compromissos da VerdeFam visam particularmente  

             18 os direitos sexuais e reprodutivos, promovidos junto dos  
             19 jovens, mulheres e homens, com as doencas sexualmente  

             20 transmissiveis, com enfase no VHS-Sida e com os metodos de  
             21 planeamento familiar. A actuacao da Verdefam e sempre em  

             22 prol da sua missao central, a proteccao da familia,  

             23 enquanto celula basica da sociedade, dando uma especial  
             24 atencaoa promocao da saude sexual reprodutiva.  

             25 Estrategicamente identificamos cinco componentes essenciais  
             26 para fazer chegar a nossa intervencao: acesso, adolescentes  

             27 e jovens, VIH -Sida, Aborto e o Adocacy. E no ambito destas  
             28 componentes que intervimos para alcancar os nosso  

             29 objectivos, promovendo informacoes claras sobre os direitos  
             30 a escolha livre e planeada que tem a mulher/familia, do  

             31 metodo do planeamento familiar e ainda sobre quando e  

             32 quantos filhos deve ter, sobre servicos adequados as  
             33 populacoes nao suficientemente atendidas, aos pobres e  

             34 jovens, em particular no que concerne a fecundidade  
             35 (incluindo os problemas de infertilidade), a educacao  

             36 sexual, a saude sexual e reprodutiva e a prevencao das  
             37 infeccoes sexualmente transmissiveis (IST) e do VIH/SIDA,  

             38 em conformidade com as normas, orientacoes e objectivos  
             39 estabelecidos pela Organizacao Mundial da Saude e pela  

             40 Federacao Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF). 

 110- 111: 8.15                   
            110 centros com urologistas brevemente. Portanto, nao foi a  

            111 falta de procura que levou ao encerramento deste servico?  
 150- 176: 8.15                   

            150 proximos tempos? Um dos nossos objectivos actuais e tornar  
            151 a Verdefam membro de pleno direito da Federacao  

            152 Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF), a maior  
            153 ONG Internacional nesta materia e a maior parceira  

            154 internacional da VerdeFam; um segundo desafio e consolidar  

            155 todas as actividades que ja prestamos nas diversas ilhas ou  
            156 municipios de Cabo Verde e alargar a nossa accao sobretudo  

            157 para as ilhas de forte pendor turistico; um terceiro  
            158 desafio e a sustentabilidade da Verdefam, atraves do  

            159 reforco dos servicos prestados atraves das Clinicas. Por  
            160 ultimo e nao por ser menos importante, e o reforco do  

            161 servico de voluntariado no ambito das prestacoes dos  
            162 cuidados de saude as camadas mais desfavorecidas. 

            163 Que mensagem deixaria as mulheres cabo-verdianas, no ambito  

            164 do dia 8 e do 27 de Marco? Dia 8 de Marco, dia  
            165 internacional da mulher, dia 27 de Marco, dia da mulher  

            166 cabo-verdiana e dia 25 de Marco, XVI aniversario da  
            167 Verdefam. Dois apelos: primeiro, as mulheres ja mostraram  

            168 que sao capazes de ultrapassarem obstaculos, das mais  
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            169 dificeis, quando unidas, logo, unamos todas contra a  

            170 violencia domestica; um segundo, unamos e lutemos pelo  
            171 "empowerment", das mulheres de Cabo Verde. Estou convencida  

            172 de que se conseguirmos vencer a batalha do "empowerment",  
            173 das mulheres, minimizando a dependencia economica,  

            174 seguramente ultrapassaremos a problematica da violencia no  
            175 seio das familias. Mas, os homens sao os principais  

            176 colaboradores nesta luta. 

 151- 162: 8.15                   
            151 a Verdefam membro de pleno direito da Federacao  

            152 Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF), a maior  
            153 ONG Internacional nesta materia e a maior parceira  

            154 internacional da VerdeFam; um segundo desafio e consolidar  
            155 todas as actividades que ja prestamos nas diversas ilhas ou  

            156 municipios de Cabo Verde e alargar a nossa accao sobretudo  
            157 para as ilhas de forte pendor turistico; um terceiro  

            158 desafio e a sustentabilidade da Verdefam, atraves do  

            159 reforco dos servicos prestados atraves das Clinicas. Por  
            160 ultimo e nao por ser menos importante, e o reforco do  

            161 servico de voluntariado no ambito das prestacoes dos  
            162 cuidados de saude as camadas mais desfavorecidas. 
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  29-  40: 8.2                    
             29 objectivos, promovendo informacoes claras sobre os direitos  

             30 a escolha livre e planeada que tem a mulher/familia, do  

             31 metodo do planeamento familiar e ainda sobre quando e  
             32 quantos filhos deve ter, sobre servicos adequados as  

             33 populacoes nao suficientemente atendidas, aos pobres e  
             34 jovens, em particular no que concerne a fecundidade  

             35 (incluindo os problemas de infertilidade), a educacao  
             36 sexual, a saude sexual e reprodutiva e a prevencao das  

             37 infeccoes sexualmente transmissiveis (IST) e do VIH/SIDA,  
             38 em conformidade com as normas, orientacoes e objectivos  

             39 estabelecidos pela Organizacao Mundial da Saude e pela  

             40 Federacao Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF). 
  41-  45: 8.2                    

             41 Alias os problemas de saude sexual reprodutiva e as  
             42 actividades preventivas das doencas sexualmente  

             43 transmissiveis preenchem boa parte do programa comemorativo  
             44 da Verdefam... Para comemorar mais este aniversario da  

             45 Verdefam, nos identificamos um conjunto de actividades, que  
  54-  55: 8.2                    

             54 visando a prevencao das IST e a promocao do preservativo  

             55 feminino. As nossas actividades comemorativas culminarao  
  73-  79: 8.2                    

             73 precisamente trabalhar para a proteccao da familia, na  
             74 vertente da saude sexual e reprodutiva, das infeccoes  

             75 sexualmente transmissiveis, enquanto direito humano  
             76 fundamental, na procura do equilibrio entre as populacoes  

             77 do mundo e de Cabo Verde em particular. Temos a familia  
             78 como celula basica da nossa actuacao. Os direitos das  

             79 familias, de facilitar-lhes o acesso a informacao, educacao  

 100- 101: 8.2                    
            100 quisermos, ainda, ir mais longe na nossa actuacao diriamos  

            101 que estamos a promover empoderamento da mulher cabo- 
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  59-  61: 8.2                    

             59 esses problemas que determinam os objectivos da VerdFam.  
             60 Entao temos conseguido trabalhar no sentido de combater  a  

             61 gravidez precoce, o aborto, as IST?s HIV/SIDA. Neste  
  96- 101: 8.2                    

             96 feminino com idade compreendida entre os 18/45 anos.  

             97 Falando dos objectivos ainda nao conseguidos. Destacamos a  
             98 problematica do aborto. O aborto nao e um metodo de  

             99 planeamento familiar. O indice do aborto ainda e  
            100 preocupante em Cabo Verde. Fizemos um estudo sobre esta  

            101 problematica e os resultados sao preocupantes. Segundo o  
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 139- 145: 8.2                    

            139 abortivos. Um outro objectivo ainda a ser conseguido tem a  
            140 ver com a gravidez precoce, na adolescencia: Os resultados  

            141 das accoes conjuntas das associacoes e do Governo, em  
            142 materia de SSR, tem sido positivas. Dados sobre a materia  

            143 indicam que 16,7 por cento dos cabo-verdianos nao usam  
            144 qualquer metodo de planeamento familiar, enquanto a  

            145 prevalencia contraceptiva entre as mulheres nas zonas  

 152- 159: 8.2                    
            152 intervencao. E o nosso desafio conseguir a reducao das  

            153 grandes assimetrias regionais ainda existentes em termos de  
            154 acesso e disponibilidade dos servicos de SR, bem como a  

            155 melhoria na prestacao dos cuidados, tendo em conta os  
            156 diferentes componentes de SR definidos no Plano de Accao da  

            157 CIPD. Dispomos de centros de saude nalguns concelhos do  
            158 pais, nomeadamente na Praia, Tarrafal de Santiago e  

            159 Mindelo, onde oferecemos servicos clinicos para jovens,  

 196- 199: 8.2                    
            196 e de acordo com os seus Estatutos, "ajudar as pessoas a  

            197 fazerem escolhas livres e responsaveis na sua vida sexual e  
            198 reprodutiva", gracas ao trabalho dos voluntarios e dos  

            199 parceiros nacionais e internacionais. A VerdeFam recebeu  
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  25-  28: 8.3                    
             25 Estrategicamente identificamos cinco componentes essenciais  

             26 para fazer chegar a nossa intervencao: acesso, adolescentes  

             27 e jovens, VIH -Sida, Aborto e o Adocacy. E no ambito destas  
             28 componentes que intervimos para alcancar os nosso  

  40-  52: 8.3                    
             40 Federacao Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF). 

             41 Alias os problemas de saude sexual reprodutiva e as  
             42 actividades preventivas das doencas sexualmente  

             43 transmissiveis preenchem boa parte do programa comemorativo  
             44 da Verdefam... Para comemorar mais este aniversario da  

             45 Verdefam, nos identificamos um conjunto de actividades, que  

             46 designamos por semana de saude sexual reprodutiva, iniciada  
             47 no dia 19, sabado. Iniciou-se com uma tenda montada no  

             48 Plato, para o aconselhamento e despistagem voluntaria do  
             49 HIV. Somos umas das unicas associacoes que tem um protocolo  

             50 assinado com o Ministerio de Saude e que podera fazer o  
             51 teste rapido do HIV-Sida e encaminhados os resultados para  

             52 as estruturas de saude. Como forma de fazer chegar a  
  55-  63: 8.3                    

             55 feminino. As nossas actividades comemorativas culminarao  

             56 com um encontro no dias 24 e uma Conferencia no dia 25,  
             57 sexta-feira, durante a qual serao abordados temas como,  

             58 "Objectivos do Desenvolvimento do Milenio e a Saude Sexual  
             59 Reprodutiva" e "Cancro no Feminino: prevencao e  

             60 tratamento". Mas antes disso, na quinta-feira havera um  
             61 workshop dirigido sobretudo aos homens desportistas, onde  

             62 teremos a oportunidade de apresentar o tema "Problemas da  
             63 saude sexual no masculino: o tratamento e a prevencao". 

 119- 123: 8.3                    

            119 estamos a fazer uma grande campanha de promocao de  
            120 preservativos femininos, que sao ainda pouco utilizados,  

            121 dando assim oportunidade de escolha a ambos os sexos,  
            122 precisamente como meios de prevencao das infeccoes, IST,  

            123 com destaque para o VHI. A Verdefam tem um servico  
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  29-  58: 8.3.2                  
             29 objectivos, promovendo informacoes claras sobre os direitos  

             30 a escolha livre e planeada que tem a mulher/familia, do  
             31 metodo do planeamento familiar e ainda sobre quando e  

             32 quantos filhos deve ter, sobre servicos adequados as  

             33 populacoes nao suficientemente atendidas, aos pobres e  
             34 jovens, em particular no que concerne a fecundidade  

             35 (incluindo os problemas de infertilidade), a educacao  
             36 sexual, a saude sexual e reprodutiva e a prevencao das  

             37 infeccoes sexualmente transmissiveis (IST) e do VIH/SIDA,  
             38 em conformidade com as normas, orientacoes e objectivos  

             39 estabelecidos pela Organizacao Mundial da Saude e pela  
             40 Federacao Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF). 

             41 Alias os problemas de saude sexual reprodutiva e as  

             42 actividades preventivas das doencas sexualmente  
             43 transmissiveis preenchem boa parte do programa comemorativo  

             44 da Verdefam... Para comemorar mais este aniversario da  
             45 Verdefam, nos identificamos um conjunto de actividades, que  

             46 designamos por semana de saude sexual reprodutiva, iniciada  
             47 no dia 19, sabado. Iniciou-se com uma tenda montada no  

             48 Plato, para o aconselhamento e despistagem voluntaria do  
             49 HIV. Somos umas das unicas associacoes que tem um protocolo  

             50 assinado com o Ministerio de Saude e que podera fazer o  

             51 teste rapido do HIV-Sida e encaminhados os resultados para  
             52 as estruturas de saude. Como forma de fazer chegar a  

             53 mensagem fizemos a apresentacao de um sketch com jovens  
             54 visando a prevencao das IST e a promocao do preservativo  

             55 feminino. As nossas actividades comemorativas culminarao  
             56 com um encontro no dias 24 e uma Conferencia no dia 25,  

             57 sexta-feira, durante a qual serao abordados temas como,  
             58 "Objectivos do Desenvolvimento do Milenio e a Saude Sexual  
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 163- 167: 8.3                    

            163 destaque da Verdefam? R.: A VERDEFAM aposta em actividades  
            164 de promocao da saude sexual e reprodutiva no bairro de  

            165 Achada Grande Frente. Fazemos a despistagem voluntaria de  
            166 VIH-sida e sessoes informativas sobre VIH/sida. A VERDEFAM  

            167 tem sete Centros de Informacao e Servicos de Saude Sexual  
 172- 187: 8.3                    

            172 Informacao/Formacao, Aconselhamento, Atendimento individual  
            173 e de grupo em materia de Saude Sexual e Reprodutiva,  

            174 Planeamento Familiar com distribuicao de metodos  

            175 contraceptivos modernos, Testes de Gravidez, Teste rapido  
            176 VIH, Prevencao e Tratamento de algumas IST, Consultas de  

            177 Clinica Geral, Ginecologia, Obstetricia, Psicologia e  
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            178 Exames complementares de Ecografia e de colposcop. Temos  
            179 ainda tem ainda uma clinica movel de Saude Reprodutiva, que  

            180 presta servicos gratuitos em algumas comunidades  
            181 identificadas e tratando grupos especificos, nomeadamente  

            182 as profissionais do sexo e usuarios de drogas. Como  
            183 associacao sem fins lucrativos, com reconhecida experiencia  

            184 em Cabo Verde no campo da saude sexual e reprodutiva, temos  

            185 como objectivo promover os direitos da familia cabo- 
            186 verdiana, tendo em vista a sua valorizacao e defesa como  

            187 celula basica da sociedade e o espaco essencial para a  
 

--> 8.3.2                  
 

 125- 152: 8.3.2                  
            125 registo mais preciso sobre os casos de mulheres que vao ao  

            126 hospital em busca da corretagem, bem como as dificuldades  

            127 de acesso ao numero de pessoas que fazem aborto e que nao  
            128 precisam depois recorrer a servicos hospitalares. De  

            129 qualquer das formas podemos perceber que o aborto oficioso  
            130 e um grave problema de saude publica que se relaciona com  

            131 dimensoes culturais da sociedade cabo-verdiana e que deve  
            132 ser encarado de uma forma muito reflectida e conjuntamente.  

            133 Acredita-se que se o atendimento hospitalar apos o uso de  
            134 citotec (medicamento para tratamento de ulcera usado para  

            135 abortar) fosse mais acolhedor e houvesse um servico social  

            136 e psicologico de acolhimento a mulher, poder-se-ia evitar  
            137 um impacto mais danoso da pratica do aborto sobre a saude  

            138 da mulher, bem como a recorrencia seguinte a ciclos  
            139 abortivos. Um outro objectivo ainda a ser conseguido tem a  

            140 ver com a gravidez precoce, na adolescencia: Os resultados  
            141 das accoes conjuntas das associacoes e do Governo, em  

            142 materia de SSR, tem sido positivas. Dados sobre a materia  
            143 indicam que 16,7 por cento dos cabo-verdianos nao usam  

            144 qualquer metodo de planeamento familiar, enquanto a  

            145 prevalencia contraceptiva entre as mulheres nas zonas  
            146 rurais aumentou de 30 para 49.3 por cento, Contudo. Os  

            147 jovens na faixa etaria dos 15-19 anos sao os que menos  
            148 recorrem a metodos contraceptivos, o que tem contribuido  

            149 para o aumento da gravidez na adolescencia que passou de 11  
            150 por cento em 1988 para 19 por cento em 2005. Outra lacuna  

            151 tem a ver com as assimetrias regionais de atendimento e  
            152 intervencao. E o nosso desafio conseguir a reducao das  
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 417- 419: 8.3                    
            417 acompanha a gravidez com informacoes, consultas, analises,  

            418 conselhos ...Dizem o que a gravida deve fazer, o que nao deve  
            419 fazer, o que deve tomar durante a gravidez, dao informacoes  

 422- 430: 8.3                    

            422 mas para tomar preservativos para prevenir contras doencas  
            423 sexualmente transmissiveis. Deram-me desdobraveis com  

            424 muitas informacoes sobre a prevencao dos DST e da gravidez  
            425 indesejada. R5 (menina): Nunca estive la, mas segundo  

            426 conversa com as minhas colegas que la ja estiveram, dao  
            427 consultas ginecologicas, fazem aconselhamento sobre as DST  

            428 e gravidez e distribuem gratuitamente os metodos  
            429 contraceptivos. Tambem, quem quer fazer o seu controlo para  

            430 nao engravidar recebe toda a informacao que deseja. Pelo  

 433- 438: 8.3                    
            433 VerdFam trabalha com mulheres e orienta-as, sobretudo, para  

            434 se protegerem das doencas, como controlar a gravidez  
            435 precoce e indesejada e cuida da mulher ou da jovem quando  

            436 esta esta gravida. As consultas sao mais baratas e mais  
            437 rapidas. Algumas sao gratuitas. R7 (rapaz): Nunca estive la  

            438 mas ja ouvi falar e o que eu sei as meninas ja disseram. R8  
 441- 443: 8.3                    

            441 Saude se nao tem dinheiro fica-se sem consulta. Se quer a  

            442 pessoa e atendida para colocar o seu problema. VerdFam  
            443 atende jovens com muito carinho e nao exigem dinheiro.  

 447- 451: 8.3                    
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            447  R1 (menina): Eu fiquei gravida e uma colega me disse  
            448 que la eu podia ter acesso a consultas gratis. Fui la e me  

            449 deram toda a informacao e apoio. Todo o acompanhamento da  
            450 minha gravidez e aconselhamento sobre o que eu devia fazer  

            451 para a minha saude e do bebe eu recebi no VerdFam. R2  
 455- 458: 8.3                    

            455 Atraves da Palestra que fizeram no ano passado aqui no  

            456 Liceu. Eu ja sabia da existencia de VerdFam mas nao sabia  
            457 exactamente como e que ela actuava.  R4 (rapaz):  

            458 Desdobraveis, geralmente deixam desdobraveis nos liceus,  
 459- 461: 8.3                    

            459 festival na Gamboa. O que eu sei, eu li nos desdobraveis.  
            460 Tambem ja tomei preservativos e instrucoes no festival da  

            461 Gamboa. 3- Servicos da VerdFam O que acham da importancia  
 

--> 8.3.2                  

 
 440- 451: 8.3.2                  

            440 o Centro de Saude. Consultas sao gratuitas, No Centro de  
            441 Saude se nao tem dinheiro fica-se sem consulta. Se quer a  

            442 pessoa e atendida para colocar o seu problema. VerdFam  
            443 atende jovens com muito carinho e nao exigem dinheiro.  

            444 Atende e apoia mulheres e homens. 2- Eficacia da VerdFam no  
            445 cumprimento dos seus objetivos. Como e que tomaram  

            446 conhecimento da existencia da VerdFam e dos seus servicos? 

            447  R1 (menina): Eu fiquei gravida e uma colega me disse  
            448 que la eu podia ter acesso a consultas gratis. Fui la e me  

            449 deram toda a informacao e apoio. Todo o acompanhamento da  
            450 minha gravidez e aconselhamento sobre o que eu devia fazer  

            451 para a minha saude e do bebe eu recebi no VerdFam. R2  
 477- 490: 8.3.2                  

            477 precisar. (Risos). R3 (menina): Acho que VerdFam e para  
            478 todos, homens e mulheres. Os homens podem ir buscar  

            479 camisinhas, obter informacoes para se prevenirem das DST e  

            480 tambem da gravidez das suas namoradas. Todas as meninas  
            481 deviam ir ao VerdFam pedir esclarecimentos sobre tudo que  

            482 tem a ver com a sua vida sexual e reprodutiva... e nao se  
            483 paga nada. R4 (menina): VerdFam e mais para meninas do que  

            484 rapazes. Os rapazes podem ir la so para aprenderem a se  
            485 prevenir das DST. R5 (menina): Nao vejo diferenca. VerdFam  

            486 presta servicos para homens e mulheres. O que precisa e de  
            487 mais campanha de sensibilizacao para os homens. Por  

            488 exemplo, os rapazes precisam mais informacoes e  

            489 acompanhamento sobre os DST. Muitas vezes os homens correm  
            490 grandes riscos. Eles podem ir la normalmente como as  

 518- 531: 8.3.2                  
            518 Porque e que engravidaste sem antes palnificares? Nao  

            519 sabias que VerdFam tinha todos estes recursos? Ou foi uma  
            520 opcao? R1 (geral): Risos e troca de olhares. R2 (menina):  

            521 Pronto. Eu vou e nao tenho vergonha de assumir que eu vou.  
            522 VerdFam faz-me um grande favor. Assim como eu vou vai a  

            523 maioria das minhas colegas. Tantas meninas como rapazes.  

            524 Todas as terca-feira as 4:00 horas. Nesse dia tem consulta  
            525 gratis na Varzea. Pode-se chamar, pode-se ligar via  

            526 telefona e marca-se. Uma pessoa Vai la e desabafa. Se tens  
            527 alguma preocupacao, se sentes alguma coisa, se tens dor em  

            528 qualquer parte do teu corpo... chegas la tens a consulta e  
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            529 recebes conselhos e ou receita para tratares. Se tiver  

            530 necessidade eles te reencaminham para consultas de  
            531 especialidade. Nunca! Nunca ia ter opcao de ficar gravida  
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  72- 103: 8.4                    
             72 VerdeFam e a unica ONG em Cabo Verde, cujo objecto e  

             73 precisamente trabalhar para a proteccao da familia, na  
             74 vertente da saude sexual e reprodutiva, das infeccoes  

             75 sexualmente transmissiveis, enquanto direito humano  

             76 fundamental, na procura do equilibrio entre as populacoes  
             77 do mundo e de Cabo Verde em particular. Temos a familia  

             78 como celula basica da nossa actuacao. Os direitos das  
             79 familias, de facilitar-lhes o acesso a informacao, educacao  

             80 e a servicos de saude sexual e reprodutiva, tanto mediante  
             81 a prestacao directa atraves dos Centros da Verdefam,  

             82 Cinsaude, quer encaminhando as estruturas hospitalares, sem  
             83 levar em conta a idade, o sexo, o estado civil, a  

             84 capacidade financeira e a orientacao sexual, constituem o  

             85 campo da nossa actuacao. De todo o modo, nao ficamos por  
             86 ai, porque quando estamos a contribuir para que as familias  

             87 decidam sobre o numero do seu agregado familiar, estamos  
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             88 tambem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida  
             89 das familias cabo-verdianas. Complementamos as actividades  

             90 do sector publico. Veja que temos neste momento a nivel de  
             91 Cabo Verde sete centros de prestacao de servicos a  

             92 trabalharem em permanencia com equipas constituidas por  
             93 medicos, enfermeiras e animadores sociais que prestam nao  

             94 so servicos nos centros, como se deslocam as comunidades,  

             95 no sentido de promoverem junto das familias uma melhor  
             96 qualidade de saude. Para complementar os centros de  

             97 prestacao de servicos, temos tres clinicas moveis, que sao  
             98 viaturas devidamente equipadas e que se descolam as  

             99 comunidades para prestar servico a nivel da saude. Se  
            100 quisermos, ainda, ir mais longe na nossa actuacao diriamos  

            101 que estamos a promover empoderamento da mulher cabo- 
            102 verdiana. A Verdefam prestava servicos de saude aos homens,  

            103 nomeadamente na area da Urologia. Porque e que esse servico  
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 408- 437: 8.4.1                  
            408 existencia. R2 (menina): VerdFam faz controlo de mulheres  

            409 para fazerem a planificacao da vida sexual, para controlar  
            410 a gravidez, da conselhos sobre as atitudes e comportamentos  

            411 necessarios para uma boa saude sexual e reprodutiva,  
            412 controla mulheres gravidas, da conselhos sobre as posturas,  

            413 da informacoes, atende as mulheres gravidas. Antes ficava  

            414 na Achada de Sto. Antonio no Brasil. Agora fica no  
            415 Palmarejo. R3 (menina): Fui la varias vezes na Varzea. Por  

            416 exemplo, quando atende as mulheres gravidas a VerdFam  
            417 acompanha a gravidez com informacoes, consultas, analises,  

            418 conselhos ...Dizem o que a gravida deve fazer, o que nao deve  
            419 fazer, o que deve tomar durante a gravidez, dao informacoes  

            420 sobre o bebe, se esta bem, se e deficiente...VerdFam, os seus  
            421 tecnicos sao claros o objectivos. R4 (rapaz): Ja estive la  

            422 mas para tomar preservativos para prevenir contras doencas  

            423 sexualmente transmissiveis. Deram-me desdobraveis com  
            424 muitas informacoes sobre a prevencao dos DST e da gravidez  

            425 indesejada. R5 (menina): Nunca estive la, mas segundo  
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            426 conversa com as minhas colegas que la ja estiveram, dao  
            427 consultas ginecologicas, fazem aconselhamento sobre as DST  

            428 e gravidez e distribuem gratuitamente os metodos  
            429 contraceptivos. Tambem, quem quer fazer o seu controlo para  

            430 nao engravidar recebe toda a informacao que deseja. Pelo  
            431 que eu sei, VerdFam trabalha muito com jovens de ambos os  

            432 sexos no sentido de prevencao e informacao. R6 (menina):  

            433 VerdFam trabalha com mulheres e orienta-as, sobretudo, para  
            434 se protegerem das doencas, como controlar a gravidez  

            435 precoce e indesejada e cuida da mulher ou da jovem quando  
            436 esta esta gravida. As consultas sao mais baratas e mais  

            437 rapidas. Algumas sao gratuitas. R7 (rapaz): Nunca estive la  
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 437- 438: 8.4.2                  

            437 rapidas. Algumas sao gratuitas. R7 (rapaz): Nunca estive la  
            438 mas ja ouvi falar e o que eu sei as meninas ja disseram. R8  

 439- 445: 8.4.2                  
            439 (menina): Para mim, VerdFam faz um bom trabalho, melhor que  

            440 o Centro de Saude. Consultas sao gratuitas, No Centro de  
            441 Saude se nao tem dinheiro fica-se sem consulta. Se quer a  

            442 pessoa e atendida para colocar o seu problema. VerdFam  
            443 atende jovens com muito carinho e nao exigem dinheiro.  

            444 Atende e apoia mulheres e homens. 2- Eficacia da VerdFam no  

            445 cumprimento dos seus objetivos. Como e que tomaram  
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  64-  89: 8.5                    
             64 A Verdefam e ate certa medida uma ONG diferente das suas  

             65 congeneres, porque a area da sua actuacao abrange os dois  

             66 generos: homem e mulher. E isso? Creio que nao existem  
             67 grandes diferencas entre aquilo que e o objectivo ultimo da  

             68 Verdefam e os da Morabi e da OMCV. Todas as nossas  
             69 organizacoes trabalham em prol do desenvolvimento de uma  

             70 melhor qualidade de vida das mulheres e dos homens cabo- 
             71 verdianos, mas cada um com a sua especificidade propria. A  

             72 VerdeFam e a unica ONG em Cabo Verde, cujo objecto e  
             73 precisamente trabalhar para a proteccao da familia, na  

             74 vertente da saude sexual e reprodutiva, das infeccoes  

             75 sexualmente transmissiveis, enquanto direito humano  
             76 fundamental, na procura do equilibrio entre as populacoes  

             77 do mundo e de Cabo Verde em particular. Temos a familia  
             78 como celula basica da nossa actuacao. Os direitos das  

             79 familias, de facilitar-lhes o acesso a informacao, educacao  
             80 e a servicos de saude sexual e reprodutiva, tanto mediante  

             81 a prestacao directa atraves dos Centros da Verdefam,  
             82 Cinsaude, quer encaminhando as estruturas hospitalares, sem  

             83 levar em conta a idade, o sexo, o estado civil, a  

             84 capacidade financeira e a orientacao sexual, constituem o  
             85 campo da nossa actuacao. De todo o modo, nao ficamos por  

             86 ai, porque quando estamos a contribuir para que as familias  
             87 decidam sobre o numero do seu agregado familiar, estamos  

             88 tambem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida  
             89 das familias cabo-verdianas. Complementamos as actividades  

 104- 134: 8.5                    
            104 deixou de existir? Como ve os nossos centros nao sao  

            105 direccionados unicamente as mulheres. Neste momento, nao  

            106 temos especialistas voltados especificamente para esta  
            107 area, nao e pela nossa vontade; mas sim, por escassez de  

            108 especialistas nesta area e disponivel para trabalhar  
            109 connosco. E um dos nossos desafios, reforcar os nossos  

            110 centros com urologistas brevemente. Portanto, nao foi a  
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            111 falta de procura que levou ao encerramento deste servico?  

            112 Nao foi a falta de procura, antes pelo contrario, os homens  
            113 tambem se dirigem aos nossos centros. Como sabe a Verdefam  

            114 atraves de um protocolo assinado com o ministerio de Saude,  
            115 tem a responsabilidade de distribuir preservativos e a  

            116 maioria das pessoas que procuram sao os homens. Em todos os  
            117 Centros temos preservativos disponiveis para todos aqueles  

            118 que queiram utiliza-los. De todo o modo, devo dizer que  

            119 estamos a fazer uma grande campanha de promocao de  
            120 preservativos femininos, que sao ainda pouco utilizados,  

            121 dando assim oportunidade de escolha a ambos os sexos,  
            122 precisamente como meios de prevencao das infeccoes, IST,  

            123 com destaque para o VHI. A Verdefam tem um servico  
            124 direccionado a jovens profissionais do sexo. Como tem sido  

            125 a procura? Veja, um dos nossos principios e a nao  
            126 discriminacao. Este grupo e um grupo de risco. Sendo um  

            127 grupo de risco e considerando a nossa actuacao nao  

            128 poderiamos deixar de dar uma atencao especial. Certamente  
            129 sera um dos grupos mais vulneraveis ao VIH-Sida. Concebemos  

            130 e estamos a executar um projecto especifico para os  
            131 profissionais do sexo ou trabalhadores de sexo, os TS e  

            132 para os usuarios de droga. Temos tido sucesso com esse  
            133 programa; trabalhamos com mulheres e homens. Uma equipa  

            134 constituida por uma psicologa, uma medica e uma enfermeira  
 

--> 8.5.2                  

 
  18-  19: 8.5.2                  

             18 os direitos sexuais e reprodutivos, promovidos junto dos  
             19 jovens, mulheres e homens, com as doencas sexualmente  

  65-  72: 8.5.2                  
             65 congeneres, porque a area da sua actuacao abrange os dois  

             66 generos: homem e mulher. E isso? Creio que nao existem  
             67 grandes diferencas entre aquilo que e o objectivo ultimo da  

             68 Verdefam e os da Morabi e da OMCV. Todas as nossas  

             69 organizacoes trabalham em prol do desenvolvimento de uma  
             70 melhor qualidade de vida das mulheres e dos homens cabo- 

             71 verdianos, mas cada um com a sua especificidade propria. A  
             72 VerdeFam e a unica ONG em Cabo Verde, cujo objecto e  

 102- 109: 8.5.2                  
            102 verdiana. A Verdefam prestava servicos de saude aos homens,  

            103 nomeadamente na area da Urologia. Porque e que esse servico  
            104 deixou de existir? Como ve os nossos centros nao sao  

            105 direccionados unicamente as mulheres. Neste momento, nao  

            106 temos especialistas voltados especificamente para esta  
            107 area, nao e pela nossa vontade; mas sim, por escassez de  

            108 especialistas nesta area e disponivel para trabalhar  
            109 connosco. E um dos nossos desafios, reforcar os nossos  

 112- 118: 8.5.2                  
            112 Nao foi a falta de procura, antes pelo contrario, os homens  

            113 tambem se dirigem aos nossos centros. Como sabe a Verdefam  
            114 atraves de um protocolo assinado com o ministerio de Saude,  

            115 tem a responsabilidade de distribuir preservativos e a  

            116 maioria das pessoas que procuram sao os homens. Em todos os  
            117 Centros temos preservativos disponiveis para todos aqueles  

            118 que queiram utiliza-los. De todo o modo, devo dizer que  
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 124- 132: 8.5.2                  
            124 direccionado a jovens profissionais do sexo. Como tem sido  

            125 a procura? Veja, um dos nossos principios e a nao  
            126 discriminacao. Este grupo e um grupo de risco. Sendo um  

            127 grupo de risco e considerando a nossa actuacao nao  
            128 poderiamos deixar de dar uma atencao especial. Certamente  

            129 sera um dos grupos mais vulneraveis ao VIH-Sida. Concebemos  

            130 e estamos a executar um projecto especifico para os  
            131 profissionais do sexo ou trabalhadores de sexo, os TS e  

            132 para os usuarios de droga. Temos tido sucesso com esse  
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  55-  57: 8.5                    

             55 parceria com outras instituicoes. Os adolescentes e jovens,  
             56 vem ocupando um lugar de muita relevancia no contexto das  

             57 grandes inquietacoes que assolam toda a comunidade no  
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 464- 493: 8.5                    
            464 jovens?  R1 (rapaz): Eu nao sei. Nunca fui la. Mas acho  

            465 que e importante para meninas e rapazes. Mas muito mais  

            466 para mulheres. Elas e que devem se proteger da gravidez e  
            467 das doencas. Isto do homem ou do rapaz ir a VerdFam ir  

            468 tomar informacoes nao e muito fixe... para mulher e mais  
            469 facil. A decisao sobre o controlo e sobretudo da mulher.  

            470 Ela e mais prejudicada... ela e que fica gravida. R2 (rapaz):  
            471 Acho que e muito dificil para homem ir a lugares com  

            472 VerdFam obter informacoes. Eu nao sei porque e dificil  
            473 porque nunca fui. Apenas penso assim. Penso que VerdFam e  

            474 mais para as mulheres. Se as mulheres forem responsaveis e  

            475 obtiverem as informacoes todas, os rapazes nada tem a ir  
            476 fazer. Bem... eu penso assim. Tudo e possivel...um dia poderei  

            477 precisar. (Risos). R3 (menina): Acho que VerdFam e para  
            478 todos, homens e mulheres. Os homens podem ir buscar  

            479 camisinhas, obter informacoes para se prevenirem das DST e  
            480 tambem da gravidez das suas namoradas. Todas as meninas  

            481 deviam ir ao VerdFam pedir esclarecimentos sobre tudo que  
            482 tem a ver com a sua vida sexual e reprodutiva... e nao se  

            483 paga nada. R4 (menina): VerdFam e mais para meninas do que  

            484 rapazes. Os rapazes podem ir la so para aprenderem a se  
            485 prevenir das DST. R5 (menina): Nao vejo diferenca. VerdFam  

            486 presta servicos para homens e mulheres. O que precisa e de  
            487 mais campanha de sensibilizacao para os homens. Por  

            488 exemplo, os rapazes precisam mais informacoes e  
            489 acompanhamento sobre os DST. Muitas vezes os homens correm  

            490 grandes riscos. Eles podem ir la normalmente como as  
            491 mulheres irem fazer os seus exames la VerdeFam, ai podem  

            492 informacoes sobre tudo o que fazerem para se prevenirem das  

            493 DST. 4- Metodologia de intervencao da VerdFam. Qual a vossa  
 

--> 8.5.2                  
 

 431- 433: 8.5.2                  
            431 que eu sei, VerdFam trabalha muito com jovens de ambos os  

            432 sexos no sentido de prevencao e informacao. R6 (menina):  
            433 VerdFam trabalha com mulheres e orienta-as, sobretudo, para  

 464- 466: 8.5.2                  

            464 jovens?  R1 (rapaz): Eu nao sei. Nunca fui la. Mas acho  
            465 que e importante para meninas e rapazes. Mas muito mais  

            466 para mulheres. Elas e que devem se proteger da gravidez e  
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  78-  81: 8.6                    
             78 como celula basica da nossa actuacao. Os direitos das  

             79 familias, de facilitar-lhes o acesso a informacao, educacao  

             80 e a servicos de saude sexual e reprodutiva, tanto mediante  
             81 a prestacao directa atraves dos Centros da Verdefam,  
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 102- 124: 8.8                    
            102 nosso estudo que teve como primeiras preocupacoes perceber  

            103 qual a dimensao, a envergadura do fenomeno e as suas  

            104 dimensoes sociologicas e antropologicas, concluiu-se que  
            105 registam-se cerca de 7.500 casos por ano de interrupcao de  

            106 gravidez feitos de forma insegura em Cabo Verde. O aborto  
            107 seguro nas estruturas de saude foi legalizado em Cabo Verde  

            108 desde 1997, atraves da Lei sobre a Interrupcao Voluntaria  
            109 da Gravidez - IVG (Lei No 7/87 de 14 de Fevereiro), mas ha  

            110 factores relacionados com dificuldades de acesso fisico,  
            111 economico e cultural que constituem obstaculos a sua  

            112 efectiva implementacao. Embora ate agora nao existiam dados  

            113 fiaveis sobre o aborto clandestino, sabe-se que ele e  
            114 praticado, constituindo ainda uma ameaca a saude da mulher.  

            115 Calcula-se que o volume e a proporcao do aborto oficioso e  
            116 muito maior do que se imagina. Calculamos que, embora os  

            117 dados sejam dificeis recolher, realmente sete vezes mais  
            118 mulheres fazem aborto de forma caseira, insegura e com  

            119 riscos para a saude do que mulheres que vao aos servicos  
            120 publicos do hospital. O que parece ser mais preocupante no  

            121 estudo e que com muita frequencia as mulheres, na sua  

            122 maioria jovens que podem recorrer ao servico publico nao o  
            123 fazem por causa da violencia adicional hospitalar. Ainda ha  

            124 o problema da imprecisao de alguns dados dada a falta de  
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 298- 310: 8.8                    

            298 ajudar com o salario.   R3. Eu nunca tomei micro-credito.  
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            299 Mas sou beneficiaria da VerdFam. Tive uma gravidez de risco  

            300 em que eu tinha de estar constantemente na consulta e  
            301 fazendo analises. Posso dizer que sou desempregada e nao  

            302 teria condicoes para pagar as analises particulares e no  
            303 hospital demora muito. Tive as minhas consultas garantidas,  

            304 as analises e apoio da psicologa. Acho que se nao fosse a  
            305 VerdFam eu morreria. Ia todas as tercas-feiras na Varzea e  

            306 eu recebia atendimento medico, medicamento, informacao e  

            307 coragem. Continuo indo ao VerdFam fazer o planeamento  
            308 familiar. Nunca senti discriminada, as consultas sao gratis  

            309 e sempre que preciso tomo pilulas anticoncepcionais e  
            310 camisinhas gratuitas. 
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  89-  96: 8.9                    
             89 das familias cabo-verdianas. Complementamos as actividades  

             90 do sector publico. Veja que temos neste momento a nivel de  
             91 Cabo Verde sete centros de prestacao de servicos a  

             92 trabalharem em permanencia com equipas constituidas por  

             93 medicos, enfermeiras e animadores sociais que prestam nao  
             94 so servicos nos centros, como se deslocam as comunidades,  

             95 no sentido de promoverem junto das familias uma melhor  
             96 qualidade de saude. Para complementar os centros de  

 113- 115: 8.9                    
            113 tambem se dirigem aos nossos centros. Como sabe a Verdefam  

            114 atraves de um protocolo assinado com o ministerio de Saude,  
            115 tem a responsabilidade de distribuir preservativos e a  

 145- 150: 8.9                    

            145 cartografia dos TS, em parceria com a Morabi, no sentido de  
            146 sabermos quais sao as zonas de facto mais frequentadas,  

            147 para podermos ir ao encontro desta problematica. E uma  
            148 actividade que existe e nos nao podemos ignora-la em Cabo  

            149 Verde. Quais sao os grandes desafios da Verdefam para os  
            150 proximos tempos? Um dos nossos objectivos actuais e tornar  

 151- 161: 8.9                    
            151 a Verdefam membro de pleno direito da Federacao  

            152 Internacional para o Planeamento Familiar (IPPF), a maior  

            153 ONG Internacional nesta materia e a maior parceira  
            154 internacional da VerdeFam; um segundo desafio e consolidar  

            155 todas as actividades que ja prestamos nas diversas ilhas ou  
            156 municipios de Cabo Verde e alargar a nossa accao sobretudo  

            157 para as ilhas de forte pendor turistico; um terceiro  
            158 desafio e a sustentabilidade da Verdefam, atraves do  

            159 reforco dos servicos prestados atraves das Clinicas. Por  
            160 ultimo e nao por ser menos importante, e o reforco do  

            161 servico de voluntariado no ambito das prestacoes dos  
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 200- 224: 8.9                    
            200 uma comunicacao oficial Sr. Director Geral da  (IPPF) - 

            201 Federacao Internacional para o Planeamento Familiar, em  
            202 como fomos acreditados no dia 11 de Maio de 2014, passando  

            203 a ser membro de pleno direito desta Federacao o que  
            204 representa mais um marco historico e que reflecte, com a  

            205 certeza, o dever cumprido expresso pelas inumeras  
            206 realizacoes e conquistas alcancadas desde a sua fundacao em  

            207 1995. Conquistas que foram possiveis gracas ao trabalho,  

            208 dedicacao e comprometimento de todos os seus membros,  
            209 colaboradores, parceiros nacionais e internacionais. Tambem  

            210 devido aos grandes investimentos a nivel da  
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            211 operacionalizacao, manutencao, ampliacao e o compromisso de  
            212 oferecer a seus usuario a prestacao de servicos de  

            213 qualidade em materia de Saude Sexual e Reprodutiva. As  
            214 conquistas alcancadas pela VerdeFam, permitem manifestar a  

            215 certeza de que estamos prontos para enfrentar desafios e  
            216 consolidar o modelo de gestao operacional com foco no  

            217 atendimento, incorporando novas praticas a prestacao de  

            218 servicos aos usuarios em nossas clinicas, aperfeicoando o  
            219 processo de qualificacao e capacitacao das pessoas e  

            220 optimizando a actuacao no monitoramento e gestao de  
            221 projectos, programas, actividades educativas e  

            222 informativas, sempre com o objectivo da melhoria continua  
            223 da nossa actuacao e compromisso com a saude sexual e  

            224 reprodutiva. Com postos clinicos moveis a VerdFam tem  
 246- 262: 8.9                    

            246 plena igualdade com os homens? R.: Parceiros sao todos  

            247 aqueles que tem como foco a melhoraia da qualidade das  
            248 familias. No cumprimento da nossa missao, conta com  

            249 importantes parceiros estrategicos dentro e fora do pais,  
            250 sendo o IPPF (Federacao Internacional para o Planeamento  

            251 Familiar) o seu principal parceiro externo. A nivel  
            252 nacional, o Ministerio da Saude figura como o seu princial  

            253 parceiro, com o qual trabalha em estreita articulacao.  
            254 Outros organismos como o  CCSSIDA, o ICIEG, as Camaras  

            255 Municipais, as Escolas Secundarias, Universidades,  a  

            256 Plataforma das ONGs, a OMCV, a MORABI, a Cruz Vermelha de  
            257 Cabo Verde,  de entre outras, organizacoes. Para o sucesso  

            258 da sua accao concorrem, igualmente, as relacoes  
            259 internacionais como a UNICEF, a OMS, o UNFPA, a GTZ,a ENDA  

            260 Sante e a Cooperacao Luxemburguesa. D: PERSPECTIVAS  
            261 FUTURAS. P.: Que perspectivas a OMCV tem para o futuro? R.:  

            262 Sair mais do gabinete e chegar bem mais perto dos jovens 
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 299- 310: 8                      
            299 Mas sou beneficiaria da VerdFam. Tive uma gravidez de risco  

            300 em que eu tinha de estar constantemente na consulta e  
            301 fazendo analises. Posso dizer que sou desempregada e nao  

            302 teria condicoes para pagar as analises particulares e no  

            303 hospital demora muito. Tive as minhas consultas garantidas,  
            304 as analises e apoio da psicologa. Acho que se nao fosse a  

            305 VerdFam eu morreria. Ia todas as tercas-feiras na Varzea e  
            306 eu recebia atendimento medico, medicamento, informacao e  

            307 coragem. Continuo indo ao VerdFam fazer o planeamento  
            308 familiar. Nunca senti discriminada, as consultas sao gratis  

            309 e sempre que preciso tomo pilulas anticoncepcionais e  
            310 camisinhas gratuitas. 

 401- 404: 8                      

            401 para jardim-de-infancia. Eu procuro Verdfam sempre que eu  
            402 preciso porque e mais acessivel que o Centro de Saude. E  

            403 mais barato e mias rapido. E no Verdfam que faco o meu  
            404 controlo e consultas. Ja fui empregada domestica. Mas isto  

 437- 437: 8                      
            437 muito. VerdFamtem um servico muito importante. Cabo Verde  
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ANEXO 5 – CAPÍTULO DE CONCLUSIONES TRADUCIDO AL ESPAÑOL  

 

CAPÍTULO VIII - CONCLUSIONES 

_____________________________________________________ 

 

 

8.1. Conclusiones 

 

El orden democrático instituido tras la independencia en Cabo Verde, 

basado en la igualdad de los derechos humanos ha resultado, tras cuarenta 

años, en un código jurídico-legal que anula toda la producción jurídica colonial 

generadora de prejuicios y mitos que quitan a la mmuer caboverdiana la 

posibilidad de ejercer su plena ciudadanía. Todavía, entre la ley y la realidad 

empírica hay un gran foso, ya que el enfoque, no siempre ajustado a primar las 

diferencias, tatando por igual lo desigual desvían los posibles impactos de la 

ley. 

La Historia de Cabo Verde se construyí sobre las bases de una sociedad 

colonial, esclavista, patriarcal, de influencia judeocristiana y, 

consecuentemente, machista, donde las desigualdades, discriminaciónes y 

exclusiones moldean el pensamiento y la forma de actuar cotidiana en las 

relaciones sociales. Los presupuestos de superioridad e inferioridad, de 

dominación y de sumisión, de dependencia yd e misoginia están de tal forma 

cristalizados en la mentalidad de las personas que los detentores del poder, 

igual que quienes nunca lo tuvieran, han aceptado como natural la violencia de 

género. Si el marco de relaciones y conceptos ha sido así hasta hace poco 
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tiempo, es natural que las mentalidades aún perseveren en ese legado 

histórico-cultural. Se admite, así que las desigualdades construidas a lo largo 

de la Historia se legitimen socialmente, tengan fuerza de ley y, en la mayoría 

de las situaciones, superior a las leyes convencionales. Así, cualquier plan de 

desarrollo de la mujer pasa por su inserción socioeconómica, política y cultural, 

así como por la igualdad y equidad de género en las relaciones de poder, que 

implica deshacer los mitos y esterotipos secularmente interiorizados, dando 

lugar a una efectiva igualdad de derechos y de oportunidades, salvaguardado 

por un código legislativo favorable, producido en el transcurso de cuarenta 

años de un Cabo Verde independiente. En efecto, exclusiones, iniquidades y 

toda forma de violencia de género serán extirpadas de la sociedad 

caboverdiana con un cambio radical y generalizado en las mentalidades. 

Se parte de la base de que la mayoría de las mujeres caboverdianas 

están expuestas la mayor parte de su tiempo a contextos relacionales no 

formales, principalmente la familia y la comunidad local, y a sectores laborales 

informales, donde los valores simbólicos son políticos, la vía para el cambio es 

aquella que se sumerge en esos contextos para diagnosticar, conocer, 

conquistar confianzas y actuar a través de programas ajustados a las 

especificidades de los objetos y objetivos. Cierto, que recorrer las mismas 

sendas usadas en la sociedad colonial, de influencia y principios 

judeocristianos, implica una actuación holística que tenga en la 

educación/formación y la cultura los ejes de transveresalidad. La vía para la 

educación social es, inequívcamente, aquella que mayor impacto tiene en los 

cambios de mentalidades, actitudes y comportamientos, secularmente 

cristalizados, en esos contextosm en que la vivencia femenina se ve acribillada 
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por discursos excluyentes y poderosos mecanismos de inhibición de la 

movilidad vertical de la mujer.  

La presencia de apología de la familia en cuanto que pilar del Nuevo 

Estado, consagrada en el art.11 de la Constitución Política de la República 

Portuguesa de 1933, todavía está muy presente en esta sociedad, sobre todo 

en contextos rurales, donde la tradición está muy enraizada. Salazar defendía 

la familia como primera escuela, y a la madre como primera educadora. Así, en 

un Estado basado en los principios y valores cristianos del catolicismo, la 

madre, depositaria de esos valores y principios, tenía el deber social de 

inculcarlos en los pequeños, en el seno de la familia, y para tal debía dedicarse 

de forma casi exclusiva a ello. Traer a colación en estas páginas la historia 

tiene como objetivo llegar a conclusiones sobre los mecanismos de 

supervivencia y reproducción de las actitudes, prácticas y creencias machistas, 

todavía prevalecientes en la sociedad caboverdiana. El discurso que arroga la 

fiolosía de la escuela y de la madre como primeras educadores es algo bueno, 

y se augura que se siga defendiendo con la misma vehemencia tradicional, 

pero con un nuevo sentido de valor y poder efectivo diferente, como elementod 

e la ecuación de las dinámicas societarias de desarrollo. El desarrollo de Cabo 

Verde para, indiscutiblemente, por un sistema de empoderamiento de las 

familias, traducido en una madre instruida y formada, imbuida de derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales, en paridad con los hombres. No 

existen sociedades desarrolladas sin la inversión en capital humano, y donde 

reina la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, en la medida en que 

fractura de las relaciones, los recursos y los resultados. En este caso, el 

presupuesto de desarrollo capaz de combatir las múltiples formas de violencia 
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heredadas del pasado deberán tener a la familia como eje estructurador y 

nunca fuera de la educación, como instrumento que verdaderamente empodera  

y da libertad. 

Esta lucha para la inserción socioeconómica y cultural, a partir de la 

estrategia de desarrollo basada en el género, incorpora desafíos compartidos 

por los sucesivos gobiernos caboverdianos y por las ONGs de promoción 

femenina, a través de acciones autónomas, directas e indirectas, y bajo la 

forma de convenios, contratos y actuaciones en redes públicas y privadas. La 

cuestión de igualdad y equidad social e tan cultural como desiguales son las 

sociedades. Luego los cambios pasan por procesos de construcción y 

deconstrucción de conceptos y de relaciones que se desencadenan y se 

alimentan en contextos públicos y privados. Así, la complejidad de 

democratización de las relaciones de género es tan compleja como el despeje 

de acciones reafirmativas de los procesos de igualdad entre hombre y mujere 

caboverdiana, exigiendo que las políticas públicas y privadas se articulen y 

confluyan en los mismos objetivos de ámbito representativo, participativo y de 

poder. 

MORABI, OMCV y VERDEFAM emergen de este escenario de modelos 

sexistas de relación, de poder efectivo y de progreso económico, político y 

cultural, como las tres mayores ONGs y el ICIEG, a su vez, como la única OG 

cuyas acciones desencadenan un proceso irreversible de transformación de las 

mentes, de las políticas y de las relaciones en Cabo Verde, en una búsqueda 

de la razón y de la ética de la democracia moderna, trayendo a los centros de 

discusión y de decisión el problema de la paridad y la igualdad de derechos, 

libre de prejuicios que forjan las más diversas, estigmatizantes y peligrosas 
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formas de violencia de género. Estas organizaciones asumen un papel 

relevante de gran notoriedad social que les valen el apellido de organizaciones 

de promoción femenina, en la perspectiva de la igualdad y equidad de género y 

que protagonizan una alianza establecida entre las políticas públicas y las 

política sociales en defensa de mayor justicia social y de la construcción euna 

sociedad de universalización de accesos. 

Nacidas tras la independencia, bajo el signod e la universalidad 

democrática y de la igualdad de los derechos humanos de la mujer, han 

iniciado sus acciones para combatir la pobreza y todas las formas de 

discriminación y exclusión de la mujer en las esferas de desarrollo, con vistas a 

promover su pleno empoderamiento. A través de asociaciones y articulaciones 

entre sí, con el Gobierno y con la Comunidad Internacional, las ONGs se 

fortalecen ideológica, técnica y financieramente para cumplir las misiones para 

las que se crearon. La singularidad de ser un archipiélago y la exigüidad 

territorial demandan un ejercicio de articulación permanente de control de los 

solapamientos de intervenciones, desperdicio de recursos y de los efectos 

inversos en el impacto de los programas. Se podría decir la premisa de que la 

mayor miseria es la que generan las dependencias. MORABI, OMCV y 

VERDEFAM, celosas de su papel, tienen instrumentos que controlan los 

solapmientos y que podrían trasnformarse en dependencias de los 

beneficiarios y perjudicar las autonomías que se pretenden con los resultados 

de los programas. Efectivamente, las ONGs aspiran a ser educativas y no 

asistencialistas, ya que sólo esta racionalidad es capaz de promover un 

empoderamiento efectivo, duradero y multiplicador. 
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Sin embargo, la igualdad y equidad de género en todos los dominios de 

la vida nacional no son una quimera apenas de las ONGs, es, sobre todo, de la 

nación, asumida  muy claramente por los sucesivos gobiernos a partir de 1975, 

cuyas primeras medidas políticas fueron la creación de la OMCV y, bajo los 

auspicios de la Primera República y del Régimen de Partido único, en que el 

PAICV era la fuerza dirigente de la nación. 

Son incontrovertibles los impactos que la conjura internacional y nacional 

de segunda mitad del siglo XX tuvieron en el logro de los objetivos 

preconicavos por MORABI, VERDEFAM, OMCV y por la organización 

gubernamental ICIEG. Fue esta conjunción, impulsada por el advenimiento de 

estas mayores ONGs de causas femeninas en Cabo Verde, de su 

reconocimiento nacional e internacional y, sobre todo, promotora de su sus 

grandes socios económicos, tecnológicos y filosóficos, sin los cuales sería 

utópica la implementación de los programas. Es de realzar que los programas 

de mayor relevancia de estas organizaciones dependen de la financiación de 

las instituciones internacionales. Con la crisis económica mundial el acceso a 

los recursos se vio disminuido, además de que los condicionantes impuestos 

por los donantes son cada vez más exigentes y dirigidos a áreas pre-definidas. 

Ahora, estas políticas que apoyan estas colaboraciones internacionales, sin 

perjuicio para el beneficio social que producen, tienen la responsabilidad de 

`promover epsacios de intergferencia en las políticas nacionales, al condicionar 

la financiación de las ONGs a determinados temas. Se cuestiona una posible 

neocolonización del norte sobre el sur, una paradoja de la democracia. 

La inclusión, en 1975, por la ONU, del 8 de marzo en su calendario 

oficial de conmemoraciones, es un marco simbólico en la historia de la lucha 
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por la emancipación de la mujer, seguido de la promulgación de la década de 

las mujeres. Estas fechas marcan el reconocimiento oficial, a los más altos 

niveles, de la lucha femenina por sus derechos, abriendo espacios para un 

encuentro colectivo y sinérgico, protagonizado por las naciones democráticas 

que se predisponen a dar valor a la participación de la mujer en el proceso de 

desarrollo nacional y global. 

Cabo verde se tornó Estado independiente el 5 de julio de 1975, y luego, 

el 16 de septiembre de ese mismo año, se intwgró en la ONU, beneficiándose 

de esta atmósfera internacional para llevar a cabo sus intentos de democracia. 

La ratificación en 1980 de la CEDAW, en un gesto simultáneamente simbólico 

e práctico de oficialización de su adhesión a la lucha para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres logró que pasase, a 

partir de entonces, a beneficiarse de los fondos de este organismo para apoyar 

sus iniciativas en esta materia. Lo que asegura que las conquistas de la mujer 

caboverdiana, en materia de reconocimiento de sus derechos, de valorización 

de su participación social, se debe a estas actitudes del Estado, siendo así un 

dato aceptado que las ONGs MORABI, OMCV y VERDEFAM siempre actúan 

de conformidad con las políticas de Estado y nunca fuera de ellas, siendo 

indudablemente el ICIEG, una estrcturad del Gibierno, quien anima y da cuerpo 

a las sinergias de la sociedad civil organizada, del Gobierno y del Estado, en la 

materialización de las políticas nacionales. 

OMCV fue la cara más visible de la lucha por los derechos de la mujer 

caboverdiana en el intervalo cronológico 1975-1990, cuando era una 

organización de masa del PAIGC/PAICV. La referencia a OCMV como una fase 

de laboratorio de iniciación participativa de la mujer caboverdiana en varios 
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dominios de la vida pública, con una referencia destacada a la política es algo 

inolvidable, presente en la memoria y perpetuada en nuestra historia. La 

oficialización del 27 de marzo, fecha de la fundación de OMCV, como día d ela 

mujer caboverdiana, es el mayor reconocimiento y testimonio de lo pionero de 

esta ONG. Aunque se haya transformado desde 1991 en una ONG, porque la 

coyuntura nacional así lo obligó, se haya definido como una asociación sin 

ninguna ligadura de partido, y mantenga en sus presupuestos político-

ideológicos y en sus prácticas una tipología de ONG militante, su recorte 

identitario no se descolgó totalmente de la filosofía partidaria de su patrono, el 

PAICV. La alfabetización, la planificación familiar, la educación para el ejercicio 

de la ciudadanía, la formación profesional, la protección materna e infantil, el 

empoderamiento económico a través de los programas de microcrédito, la 

advocacia en la promoción de legislación que promueva los derechos de la 

mujer, especialmente la ley de despenalización del aborto son, entre otras, las 

grandes contribuciones de esta ONG a un proceso de implantación de las 

condiciones para una sociedad de igualdad y de equidad de género. 

MORABI es una ONG de apertura política, de multipartidismo, de 

exaltación de la democracia, salida del poder histórico del partido de la 

independencia nacional. Digamos que es la nueva cara de la lucha por el 

empoderamiento de la mujer, a partir de la década de los noventa del siglo 

pasado, dando continuidad y complementando el trabajo de OMCV en la 

década de los ochenta. SE encuadra en un modelo de ONG con unos 

propósitos propios, reflejando la coyuntura política y socioeconómica que la 

fecundó y adopta una modalidad de intervención más mercantilista que OMCV. 

Parte del presupuesto de que el empoderamiento económico de la mujer es 
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determinante para la construcción de su autonomía, siento ésta determinante 

para adquirir valor, para su visibilidad, representatividad y participación, Los 

microcréditos y la formación profesional son las dos ramas de internvención en 

las que MORABI se especializó y que más han contribuido al empoderamiento 

de la mujer, aunque la salud sexual y reproductora, la advocacia en el ámbito 

legislativo para la eliminación de todas las formas de violencia de gémnero 

integren las intervenciones integradas de la ONG en su lucha para la igualdad y 

equidad de género. 

VERDEFAM es la ONG de temas de salud sexual y reproductiva, que 

emerge de un contexto social en el que la planificación familiar no es una 

prioridad nacional, pero sí una realidad en la que la salud pública está 

amenazada por prácticas sexuales sin protección y las dimensiones 

alcanzadas por epidemias de ETS, especialmente de SIDA. Además de esas 

enfermedades, ha pasado a ocupar los centros de atención de los organismos 

nacionales e internacionales responsables de salud pública, siendo la mujer la 

más afectada por situaciones nocivas. Tanto en la familia como en la economía 

del país, las ONGs asociadas al desarrollo nacional concuerdan en la 

necesidad de una ONG con una misión exluciva de salud sexual y reproductiva, 

que se centre en las familias y en la juventud, como es el caso de VERDEFAM: 

El ICIEG es la organización gubernamenta de los años noventa, 

representativa de la voluntad política de los gobiernos de la democracia 

pluralista para corregir las asimetrías de género, combatir la discriminación 

basada en el género e implantar una gobernanza sostenible. El ICIEG es la 

organización que capta los recursos internacionales destinados a los Objetivos 

del Milenio en materia de género y articula tanto las políticas gubernamentales 
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como las no gubernamentales en la lucha para eliminar indicadores de 

desigualdades sociales basadas en el género, la violencia de ´genero, las 

prácticas sexistas y toda otra forma de ciertas formas inconstitucionales que 

sitúan a la mujer como inferior. El ejercicio de sensibilización en todas las 

esferas de la sociedad sobre las desigualdades sociales de género, 

concomitantemente con la adovacia y la creación de estructuras decisorias 

para su eliminación; el Lazo Blanco, la Ley de VBG, la integración del enfoque 

de género en algunas autarquías del país y en algunas empresas son los 

logros verdaderamente de ICIEG, en colaboración con las ONGs en estudio y 

con las fuerzas de la sociedad civil. Las leyes que inventivan y desbloquean las 

barreras para una mayor participación de la mujer en la política, no obstante las 

controversias, con especial mención a la no aprobación de la Ley de Cuotas, 

son resquicios de una sociedad de formato masculino. Mucha hipocresía de 

estirpe machista existe en materia de igualdad en política. Cada vez hay más 

deseo y participación femenina en la política, lo que es real es la poca 

visibilidad, porque los que confeccionan las listas electorales siguen bajo el 

podre masculino. Mucho le queda por hacer a ICIEG y a las ONGs een esta 

materia. 

Se entiende que la comunicación y el poder es un área en la que el 

machismo domina en Cabo Verde, siendo la eliminación de presupuestos de 

dominación vehiculada a formas de comunicación muy controvertida, 

evidenciada en la poca adhesión tanto en el ámbito de la legislación como en el 

de la educación y en los órganos de comunicación social. Por ejemplo, el uso 

de “hombre” y del “masculino” genérico.s. Las leyes, los manuales escolares, 

las campañas publicitarias y los anuncios, entre totros vehículos de 
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comunicación, continúan en masculino. Sin embargo, se enteinde que la 

igualdad y la equidad de género es un factor político y cultural, por lo que los 

cambios tendrás que ir por esos caminos de lo cotidiano. 

La dialéctica de la historia apunta a un cambio de escenario, donde las 

relaciones humanas cotidianas y de poder, por el empoderamiento de la mujer, 

se deberán establecer en el sentido de que las mujeres estén preparadas para 

asumir sus nuevas responsabilidades socioeconómicas, políticas y culturales. 

Este era el pensamiento de Cabral cuando se refería a que la participación, 

visibilidad y representatividad de la mujer tendría que ser una conquista basada 

en el mérito, y no en dádivas. EL papel de las ONGs OMCV, MORABI y 

VERDEFAM es crucial y va a continuar siendo necesario, porque la historia de 

la humanidad no se detiene, exigiendo igualmente la transformación de las 

mentes. 

Comparar implica un pronunciamiento sobre las semejanzas y 

diferencias de las organizaciones y estudios, y sobre las cuales se tracen 

algunas conclusiones y consideraciones. A pesar de que las diferencias sean 

sutiles y requieran un buceo profundo y perspicaz en las raíces coyunturales de 

OMOCV, MOARBI; VERDEFAM e ICIEG, esas diferencias son sensibles. EN el 

campo ideológico-partidista, OMCV tiene la connotación de una ONG de 

exaltación patriótica mucho más ligada a las ideas de Cabral y del PAICV. 

MORABI tiene una connotación política partidista que se liga al partido de la 

democracia pluralista, a los ideales de la segunda república-. VERDEFAM es la 

ONG que más e aleja de tendencias ideológicas partidistas. ICIEG representa 

al Gobierno y sus políticas se confunden con las del Gobierno y con las de los 

partidos en el poder. Por eso es difícil separar ideológicamente, sobre todo por 
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el vasto tiempo que PAICV se mantiene en el poder, con un breve intervalo de 

10 años, por lo que se puede decir que Cabo Verde es un país ideológicamente 

PAICV. 

Partiendo del presupeusto de que la democracia y el sentido de 

pertenencia nacional son fundamentales para el éxito y el desarrollo de los 

Estados, estructurada en los principios de derechos humanos, se reconoce la 

importancia de la complementariaderde de intervención social de MORABI, 

OMCV, VERDEFAM e ICIEG en el archipiélago. Son organizaciones que 

convergen en términos de acciones de ciudadanía, misión, valores y principios. 

Tienen su foco en la potencialización/educación para la ciudadanía de los 

socialmente desgfavorecidos, siendo los referentes geográficos de los 

beneficiarios (rural/urbano) irrelevantes. Sus programas, poco diferenciados 

entre sí se vuelven a la defensa y promoción de los derechos humanos de la 

mujer, acentuándose la preocupación por la violencia, la eliminación de todas 

las formas legales y convencionales de discriminación, la lucha contra la 

pobreza ye l desempleo, la sensibilización y la intervención en esos temas. Se 

vienen esforzando en integrar el enfoque de género en sus planes de acción. 

Esta formad de actuar es el clímaz de la convergencia entre los programa de 

MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG, cuyo binomio de educar, para 

potenciar y formar para actuar allí donde el Estado no llega o simplemente se 

retira, es la constante. Los programas de microcréditos y formación profesional 

ilustran este binomio, de enfoque más feminista en el caso de OMCV y de 

tendencia más enfocada a cuestiones de género en el caso de MORABI, 

VERDEFAM e ICIEG. 
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GOIP Mulher, uno de los programas más innovadores de OMCV, ilustra 

el enfoque feminista asumido por esta asociación cuya visión sobre la mujer 

actual revela una dualidad metódica. De un lado, el regocijo por las conquistas 

de sus programas, de otro, la conciencia de un largo reocrrido hasta llegar a la 

paridad. De ahí que la mujer sea la prioridad de OMCV y sus programas 

reflejan una consciente discriminación positiva en el abanico de beneficiarias.  

La Formación Profesional asociada a los micro-créditos, programas de 

excelencia de MORABI, testimonian, a su ve, la visión de la mujer no disociada 

de la familia, incluyendo al hombre como parte de esta célula. Nótese que la 

superposición del enfoque de género sobre el feminista, aunque sea una 

estrategia para llegar a la mujer, objetivamente la hace la más beneficiada. 

La captación de recursos es el mayor desagío, epopeya y fuente de 

conflictos de MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG, teniendo en cuenta una 

política de mecenazgo muy incipiente, la fragilidad de las tradiciones 

filantrópicas individuales y empresariales y, además, la fragilidad económica 

del páis. Así, por un lado es notoria la dependencia en relación aorganismos 

internacionales y a sus subyacentes imposiciones en cuanto a la aplicación de 

los recursos; por otro, la dependencia de los donandtes, que dejan a estas 

organizaciones vulnerables si se les reducen los fondos o, simplemente, 

porque desaparecerían. Ante este hecho, la necesidad de supervivencia ha 

generado una permanente actuación en red con otras asociaciones, a través de 

la Plataforma de ONGs, bien con el Estado o a través del ICIEG. Se genera, de 

este modo, un problema de sostenibilidad, sobre todo para las ONGs, cuya 

solución sería poder optar a la “venta de servicios”, ámbito en el que MORABI 

viene actuando mejor que OMCV. En este sentido, MORABI es autosuficiente 
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desde que pasó a practicar el microcrédito y a asociar a éste la Formación 

Profesional. La autosuficiencia, asociada a una política efectiva de mecenazgo, 

son las estrategias que las ONGs deben tener en cuenta para continuar 

cumpliendo sus misiones, sin perjuicio de interferencias en sus principios y 

valores. 

 

8.2 Implicaciones del Estudio 

 

El estudio teórico ha dado aportes relevantes para la comprensión del 

objeto central de estudio a partir de los casos seleccionados. De las 

conclusiones abstraídas se percibe, peor un lado, que el Estado de Cabo Verde 

ha asumido un estilo desarrollista, a partir de los años noventa, incentivando al 

a sociedad civil para que se organice y apoye a los Gobiernos en la 

implementación de políticas sociales significativas, susceptibles de provocar 

cambios en las relaciones de poder. Por otro lado, se reconoce que la 

articulación de las políticas públicas y privadas es fundamental, siendo mucho 

más que una necesidad un imperativo para la eficacia de los programas de 

desarrollo. Luego de la presetne investigación se pueden generar las siguientes 

imlicaciones así sistematizadas: 

1. El valor de la educación y la fromación cojmo estrategias de 

empoderamiento de la mujer y de promoción de la igualdad y equidad de 

género es una conquista de las ONGs y el ICIEG que más visibilidad 

han tenido. La investigación ha permitido observar que las ONGs en 

colaboración con ICIEG utilizan abordajes descentralizados, de 

proximidad con los destinatarios, en sus hábitats y contextos habituales 
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de relación. Muchos resultados no habrían alcanzado el índice de 

satisfacción apenas con las medidas homogeneizadoras del Estado que, 

para primar la igualdad de la Ley, producen desigualdades al ignorar que 

el derecho debe ser diferente, Así, los resultados de la investigación 

puden incentivar debates en torno a las estrategias de universalización 

del acceso a las políticas de género. La sociedad caboverdiana está 

estratificada, y no todos los segmentos de la sociedad tienen las mismsa 

condiciones de acceso si quiera a la información, por lo que repensar las 

estrategias, instrumentos y socios es un factor de éxito. 

2. La articulación de las políticas públicas y privadas requeiren un 

replanteamiento de sus paradigmas, que tiene a los destinatarios como 

objetivo de los programas y de las intervenciones. Lo que se recomienda 

es que los proyectos sean objeto de diagnóstico y concierto en su origen 

e implementación. La problemática de la igualdad y la equidad de 

género es un campo amplio y complejo que no se resuelve con medidas 

y normativas sueltas y desarticulados respecto a sus contextos. Apenas 

las intervenciones en red, multidisciplinares y multisectoriales, basadas 

en estudios y en metodologías participativas, son capaces de penetrar 

en el tejido social, en cierto modo bilndados por las tradiciones que dan 

carta de naturaleza a las desigualdades de género. 

3. El empoderamiento de la mujer no es meramente una cuestión 

económica, es política, cultural, técnica, académica y psicológica. Los 

recursos a tiempo son indispensables, por lo que ICIEG; en cuanto OG 

cuya misión es la integración y articulación de las políticas de gobierno 

deberá , por un lado, reforzar sus intervenciones en la base del edificio 
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social, ampliar sus ramificaciones de actuación, en una auténtica 

escuela de movilización de sinergias entre sectores públicos y privados. 

La transversalidad del enfoque de género es una eficaz política 

promotora de accesos y cambios en la . cadena de relaciones de 

géneor, por lo que su impacto pasa por el desarrollo de todos. La 

experiencia del Lazo Blanco es algo a ser imitado en otros campos de 

acción.  

4. La politización de las ONGs es una realidad que no se puede subestimar 

y clama cambios antes de que adquiera carta de naturaleza. La 

búsqueda de protagonismos de las ONGs y de los Gobiernos puede 

generar una competición que desvía, dispersa y fragmenta las acciones, 

en perjuicio de lo esencial. 

5. El problema de la sostenibilidad coloca a las ONGs y al propio ICIEG en 

dependencia de las ONGs del Norte, Es una realidad que muchas veces 

se analiza con grosera ligereza, quizás con ingenuidad, evocando 

apenas a la cuestión de la dependencia financiera. En verdad, la 

dependencia es sobre todo ideológica, lo que recuerda las hegemonías 

imperialistas que quitan valor a los derechos humanos fundamentales 

que es el derecho a ser diferente, a tener una identidad. Sin ser 

demasiado fundamentalista, hasta el punto de poner en reisgo las 

fuentes de captación de recursos, la sustentabilidad deberá, igualmente, 

remitir a una actitud crítica y selectiva, buscando proyectos que 

produzcan resultados sostenibles.  

 

8.3. Líneas abiertas de investigación 
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La complejidad del tema hace emerger, a lo largo de la investigación, 

varias preocupaciones, interpelando y abriendo horizontes cuyas respuestas no 

caben en los objetivos de la presente investigación. El material recogido, tanto 

a partir de la literatura como de las observaciones de los contextos donde se 

realizó esta investigación, de las entrevistas y, sobre todo, de los Grupos de 

Discusión, ha porpocionado fundamentos para concluir que el estudio queda 

abierto y que se necesitan trazar nuevas líneas de investigación futuras. Las 

conclusiones remiten a una visión amplia del objeto de estudio en un ángulo de 

implicaciones académicas en que se bifurcan análisis y consideraciones 

posibles, que encontrarían respuestas en varias líneas complementrias de 

investigación. 

Ante todo esto, la motivación queda abierta y se le podría dar 

continuidad al proceso de descodificación, especialmente en la parcela de las 

interpretaciones para futuros desarrollos: 

1. Los datos estadísticos dan cuenta de que en Cabo Verde hay más mujeres 

que hombres que asisten y terminan con éxito la enseñanza superior. Sin 

embargo, los cargos administrativos y políticos de la cúpula del poder 

continúan siendo masculinos. Así, partiendo de la premisa de que las 

Universidades deben constituirse en laboratorios que construyen modelos 

de formación de científicos para los problemas de la sociedad, un estudio 

que tuviese su enfoque en el análisis de los curriculum como forma de 

evidencias, por un lado, la formación política de los universitarios y de las 

universitarias, surge como una línea de investigación a priorizar en 

próximos estudios. Parrtiendo de un enfoque comparativo, hay una 
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curiosidad latente por estudiar una Universidad caboverdiana y una de 

América Latina. La apuesta puede ser Bolivia, por el hecho de ser un país 

que ha conseguido la paridad de género en la política, con un 53% de 

mujeres en su Cámara de Diputados.  

2. De cara a las dependencias de las ONGs de promoción de los derechos de 

la mujer, así como de ICIEG, en la implementación de los proyectos que 

educan para los cambios que provocan que se comparta el poder de forma 

más justa, suscita estudios que busquen entender mejor las relaciones de 

poder entre las ONGs, el Estado y las Organizaciones Internacionales. 

Específicamente, analizar en qué medida las ONGs africanas se ven 

influidas por los valores del Norte en la selección de sus programas 

educativos, sus destinatarios y sus objetivos estratégicos. Cabo Verde y 

Santo Tomé darían cuerpo a un estudio comparativo para conocer sus 

desarrollo en próximos desafíos académicos. 

 


