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DELIBERAÇÃO  CNE/2020

Reunião Plenária de 16 de julho de 2020

ASSUNTO: Política de Gênero da CNE
RELATOR: Maria do Rosário Lopes Pereira Gonçalves
 
ENQUADRAMENTO

É hoje amplamente aceite que a vantagem de um dos sexos sobre o outro afeta metade do
mundo em diferentes domínios, ao ponto da desigualdade de gênero ser considerada hoje
uma das maiores barreiras ao desenvolvimento humano, sendo amplamente considerado
como uma das formas mais enraizadas de desigualdade a nível mundial.

Cabo Verde é caraterizado pela sua boa governação política, registo de processos eleitorais
credíveis e transparentes e respeito pelos direitos humanos e devido aos progressos
alcançados no seu índice de desenvolvimento humano e rendimento per capita, em finais
de 2007 graduou-se da lista de Países Menos Avançados, registando progressos em áreas
como a redução da pobreza, na saúde, educação, entretanto, a desigualdade ainda é
acentuada na divisão do poder que os homens e as mulheres exercem no lar, no local de
trabalho e na política, situação favorecida grandemente pelas normas sociais e culturais,
sobretudo no domínio da vida politica.

Cabo Verde assinou e ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e a Convenção Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos, e em 2019 o país passou a contar com uma Lei de paridade, que limita a
predominância de qualquer um dos sexos nos altos cargos eletivos colegiais a um máximo
de 60 por cento; Os sucessivos Governos têm estabelecido como objetivo de Governação a
promoção da igualdade de gênero nos respetivos Plano Nacional para a Igualdade e
Equidade de Gênero (PNIEG);

A área de gênero encontra-se sob a superintendência ministerial acompanhado de um
Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade de Gênero, ICIEG, enquanto instituição central
para a institucionalização das medidas de política do Governo nos programas sectoriais
para a promoção da igualdade de gênero;

Resulta do exposto que existe, a nível nacional, o engajamento e consenso politico ao mais
alto nível para Cabo Verde para vencer o desafio global da desigualdade social baseada no
gênero, conseguindo avanços no percurso da democracia plena.
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o acesso igualitário ao sufrágio, através do recenseamento eleitoral, do exercício do direito
de voto e de ser votado.
Tendo em consideração os objetivos, âmbito e sujeitos da Lei nº 68/IX/2019, de 28 de
novembro, lei da paridade, assente no principio da igualdade efetiva de direitos e deveres
entre homens e mulheres, com vista a definição de todo as formas de descriminação e a
criação das mesmas oportunidades entre homens e mulheres;

Considerando que os dados desagregados por sexo dados das eleições de 2016, evidencia 
  um desalinhamento da instituição com o principio da igualdade de oportunidade em
algumas áreas de intervenção no processo eleitoral

Considerando que a Comissão Nacional de Eleições é o órgão superior da administração
eleitoral com a atribuição legal, artigo 18º nº 1 alinhas a) e b) do Código Eleitoral sic”
Assegurar a …igualdade de oportunidade e de tratamento das candidaturas …Assegurar a
igualdade de tratamento dos cidadãos, adotando todo as providências necessárias”, donde
resulta para a instituição uma obrigação legal de  promover a inclusão politica de todos os
cidadãos, garantindo aos homens e mulheres o acesso e exercício efetivo do direito ao
sufrágio, ou seja de votar e ser votado, em igualdade de circunstâncias.

Por força do disposto na alínea a) e b) do n.º 1 do art. 18º do CE, ouvidos os representantes
dos partidos políticos e os assessores permanentes da CNE, foi deliberado, por
unanimidade dos membros, adotar a presente Politica de Integração de Gênero, com vista
assegurar a igualdade de homens e mulheres em todas as fases de organização e gestão do
processo eleitoral que constituem atribuições da CNE, que baixa em anexo, como parte
integrante da presente Deliberação.

Aprovado por maioria dos membros, com voto contra do membro Arlindo Tavares Pereira

_________________________________________
Maria do Rosário Lopes Pereira

Gonçalves
____________________________________________

Amadeu Barbosa Luiz António Barbosa

________________________________________
Cristina Maria Neves de Sousa Nobre

Leite
____________________________________________

Elba Helena Rocha Pires
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POLÍTICA DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES PARA A 
INTEGRAÇÃO DE GÊNERO 

Artigo 1º
(Objetivos)

a) A Politica de Gênero da CNE tem como objetivo dotar a instituição de um instrumento
jurídico que permita a CNE expandir os esforços, definir medidas e planificar ações
especificas para cidadãos que integram o gênero, que segundo estatística, estiver sub-
representado na participação politica e eleitoral;

b) Criar estruturas orgânicas e instrumentos de gestão internos sensíveis ao gênero, com
vista a implementar ações que potenciam a participação ativa de homens e mulheres nas
eleições, em igualdade de circunstâncias;

c) Adotar medidas temporárias de ações positivas, sempre que for necessário corrigir o
desequilíbrio de gênero nas diferentes áreas de intervenção da CNE no processo eleitoral;

d) Celebrar parcerias com instituições publicas e privadas representativas da sociedade
civil, com vista a coadjuvar a CNE na implementação das ações propostas ao abrigo da
presente politica;

e) Emitir parecer, recomendações e propor ao órgão do poder legislativo, no âmbito dos
relatórios de atividade anual, propostas de melhoria do quadro legal que favoreçam a
participação igualitária de homens e mulheres nos processos eleitorais;

Artigo 2º
(Medidas)

A CNE, define, para diferentes áreas de intervenção, medidas no âmbito da presente
politica.

1.        A nível institucional e organizacional: 
a)  Contribuir ativamente, no âmbito das suas atribuições, para a criação de um ambiente
favorável a participação equilibrada do gênero no dia a dia da instituição e também na
organização e gestão das eleições;

b)  Adotar, e desenvolver esforços colaborativos com o Serviço Central de Apoio Eleitoral, e
as Comissões de Recenseamento Eleitoral no país e na diáspora a adotarem o “limiar de
paridade”, segundo o qual nenhum dos sexos pode ter mais de 60 por cento aos postos de
trabalhos permanentes e temporários que surgirem ao longo do ciclo eleitoral;
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c) Incentivar a participação de homens e mulheres no posto colocado em concurso
público, assegurando igualdade de oportunidade e da não descriminação;

d) Garantir a igualdade de oportunidades de formação e capacitação das mulheres gravidas
ou com crianças até 2 anos de idade, adotando horários flexíveis e aos fins de semanas;  

e)   Oferecer ambiente de trabalho seguro, adotando medidas de proteção das mulheres
trabalhadoras contra violência ou assédio sexual; 

f)  Garantir salário igual para postos e competências iguais;

g)  Garantir a igualdade de oportunidade no acesso aos cargos de chefias de trabalhadores
homens e mulheres, em igualdade de circunstância;

1.  Nas Competições Eleitorais:

a) Contribuir para progressos na correção da sub-representação feminina na politica
registada atualmente, através das seguintes medidas: 

b) Reforçar informações eleitorais, sobre os princípios e funcionamento do sistema
eleitoral e as regras de participação no sufrágio, com vista a reforçar a cultura de
participação ativa e reforçando competitividade das mulheres nos pleitos eleitorais;

c)  Incentivar os partidos políticos a responderem de forma mais rápida aos interesses das
mulheres na participação política, adotando medidas corretivas da desigualdade
existentes, nomeadamente através de quotas voluntarias outras ações positivas,
aumentando a filiação das mulheres nos partidos, mais oportunidades para a liderança das
mulheres, com vista a um progresso mais rápido do desequilíbrio atual nos altos cargos
eletivos do poder politico existente no país;

d)  Propor e incentivar os partidos políticos, candidaturas e órgãos de comunicação social
a subscreverem códigos de conduta ou outro instrumento jurídico tido por mais adequado,
adotando propaganda eleitoral, abordagem e postura que não favoreça a hostilidade,
devassa da vida privada durante a disputa eleitoral;
e) Criar e disponibilizar no seu website informações e divulgar atividades e eventos de
interesse;

f)  Disponibilizar mecanismos de queixas e participações de condutas discriminatória e que
põe em causa a igualdade de oportunidade e inibe a participação politica da mulher ou do
homem em razão do sexo;
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1.   A Nível de Colaboração institucional:

a) Reforçar os esforços colaborativos continuo e sistematizado com as Instituições do
Estado, Organizações de sociedade civil e grupos de interesse na igualdade de gênero;

b)  Disponibilizar dados e informações eleitorais desagregadas por sexo;

c)  Estabelecer um canal de comunicação eficaz com a instituição;

d) Socializar os planos de atividade e ações de formação e educação cívica eleitoral
permanente; 

e) Apoiar iniciativas de formações ou reforço de capacidades no conhecimento da
legislação eleitoral, funcionamento e princípios do processo eleitoral;

f)   Incentivar e apoiar as atividades que visam aumentar a participação das mulheres,
enquanto sexo sub-representado, na esfera publica e a em poderá- las para se mobilizarem
eficazmente, aumentando a influência politica das mulheres nas plataformas eleitorais dos
partidos políticos;

Artigo 3.º
(Operacionalização)

Para a implementação da presente politica a CNE:
a) Criará Uma Unidade Gênero e Eleições, no Departamento Cívico Eleitoral, com
autonomia funcional, sob supervisão do responsável do Departamento de Educação Cívica;

b) A Unidade de Apoio tem como atribuições principal compilar e organizar as
informações estatística, estudos e demais documentações;

c)  Disponibilizar conteúdos e arquivos de forma a manter o website da CNE atualizado;

d) Assegurar a comunicação regular, socialização das atividades previstas com as
instituições e organizações de sociedade civil de interesse, registando e reportando ao
responsável da Unidade as preocupações e recomendações;

e) Apresentar propostas de atividades, acompanhado do cronograma e lista de
necessidades;
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 A presente politica será revisto pelo plenário da CNE no fim do ciclo eleitoral de
2020/2021, depois da restituição pública dos resultados;

f)    Elaborar relatórios trimestral que será submetido ao plenário da CNE pelo coordenador
do Departamento de Educação Cívica;

g)   Desempenhar outras tarefas ou executar outras atividades que lhe for superiormente
incumbida;

Artigo 4.º
(Resultados)

 CNE espera com a presente politica de Gênero: 

a) Contribuir para maior justiça de gênero nas questões eleitorais e eleições no país;

b) Reforçar a cultura da igualdade de tratamento e de oportunidade na organização
institucional e na condução dos processos eleitorais;

c)  Contribuir para a maior visibilidade da problemática social da desigualdade de gênero;

d)   Reforçar a disponibilização de dados eleitorais desagregados por sexo e documentos
que potenciem estudos analíticos do comportamento eleitoral dos eleitores e eleitoras;

e) Colaborar, no âmbito das suas atribuições, no alcance dos progressos no
desenvolvimento sustentável justo e equitativo, proposto pelos sucessivos e futuros
governos;

Artigo 5.º
(Avaliação)

Os resultados da implementação da presente politica será socializado com as instituições
públicas e privadas e grupos de interesse da igualdade de gênero, com vista a traçar
objetivos, de acordo com a situação existente.

Artigo 6.º
Revisão e Vigência

1.

2. A politica da CNE para a integração de gênero vigorará até a sua extinção, por
deliberação do plenário da CNE;
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