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Estas Orientações sobre a integração da perspetiva de género na formação 
de orientação pré-partida (referidas apenas como «Orientações» 

no restante documento) foram elaboradas no âmbito do projeto 
COMMIT. O COMMIT — Facilitating the integration of resettled refugees 
in Croatia, Italy, Portugal and Spain — é um projeto transnacional de dois 
anos, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 
da União Europeia (UE). O COMMIT tem como objetivo ajudar a 
facilitar a integração sustentável dos refugiados reinstalados nas suas 
novas comunidades, com especial atenção aos grupos vulneráveis, 
como as mulheres e os jovens. Para alcançar este objetivo, o projeto 
procura melhorar não só a orientação pré-partida (OPP), mas também 
as ligações entre o apoio pré-partida e o apoio pós-chegada dos 
refugiados, bem como reforçar as capacidades de acolhimento das 
comunidades nos quatro países do projeto. 

A OPP é considerada essencial para uma integração bem-sucedida 
(Comissão Europeia, 2016). Foi demonstrado que a preparação e 
capacitação dos refugiados antes da partida produz efeitos benéficos 
em todo o processo de reinstalação, garantindo que os direitos dos 
refugiados são respeitados; que estes compreendem as respetivas 
responsabilidades e obrigações; e que são capazes de se integrarem 
de forma produtiva e sustentável nas suas novas comunidades.

As atividades pré-partida pretendem preparar os refugiados para o 
processo de reinstalação e integração, bem como para a nova vida 
no país de reinstalação. Entre estas atividades incluem-se a gestão de 
expectativas sobre essa nova vida, assim como o desenvolvimento da 
capacidade de lidar com novas situações e de outras competências. 
A formação de OPP foi desenvolvida para satisfazer as necessidades 
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específicas dos beneficiários da reinstalação e para disponibilizar 
informações e orientações corretas e pertinentes, que os ajudem 
a estabelecer expectativas realistas sobre os contextos de receção. 

Estas Orientações foram elaboradas com o objetivo de orientar os 
utilizadores na implementação de uma abordagem abrangente e sensível 
ao género na formação de OPP. Incluem exemplos de boas práticas de 
integração da perspetiva de género, provenientes de sessões prévias 
de formação de orientação anterior (e posterior) à chegada da OIM, 
que motivaram também a elaboração de recomendações.
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▌Âmbito

O âmbito destas Orientações limita-se à integração da perspetiva 
de género na formação de OPP para refugiados, que antecede a 

reinstalação. Contudo, uma vez que é importante garantir a coerência 
em todo o continuum de reinstalação, as Orientações fazem referência 
a algumas atividades fora deste âmbito (por exemplo, atividades 
pré-partida não relacionadas com a formação de OPP, ou atividades 
posteriores à reinstalação).

Estas Orientações utilizam os termos específicos de género «mulheres», 
«homens», «raparigas» e «rapazes», assim como pronomes específicos 
de género. No entanto, as necessidades, preocupações e expectativas 
dos indivíduos de todo o espectro diversificado de identidades sexuais 
e de género, incluindo as não-binárias ou de género fluido, devem 
ser tidas em devida consideração em todas as fases da formação de 
orientação pré-partida.
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▌Finalidade e objetivos  
▌específicos 

As Orientações foram elaboradas com o objetivo de consolidar 
a orientação pré-partida, através da integração da perspetiva de 

género na formação dada aos refugiados selecionados para reinsta-
lação. Espera-se que as Orientações sirvam de guia de trabalho para 
indivíduos envolvidos na formação de OPP, incluindo, mas não se 
limitando a: formadores, mediadores culturais, gestores de projetos, 
coordenadores e pontos focais, e outros parceiros envolvidos na 
elaboração do programa curricular da formação. As Orientações têm 
como finalidade disponibilizar aos intervenientes — particularmente 
aqueles que trabalham diretamente com refugiados — os instrumentos 
para uma integração sistemática do género na formação de OPP. Isto 
integrará a perspetiva de género em todo o processo de formação, 
desde a programação estratégica, passando pelo planeamento e 
elaboração, até ao próprio ciclo de formação. 

Espera-se que a integração da perspetiva de género na formação 
de OPP contribuirá para reduzir as desigualdades de género e para 
assegurar que os interesses, necessidades, capacidades e prioridades 
de raparigas, rapazes, mulheres e homens sejam abordados de forma 
inclusiva.
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▌Género, deslocação  
▌e asilo

O sexo, o género, a identidade de género e a orientação 
sexual de uma pessoa influenciam todas as fases da 
experiência migratória, seja forçada, voluntária ou um 
pouco de ambas. 

O género tem influência sobre as razões da migração, 
sobre quem migra e para onde, sobre a forma como 
as pessoas migram e as redes que utilizam, sobre as 
oportunidades e os recursos disponíveis nos destinos e 
sobre as relações com o país de origem. Os riscos, as 
vulnerabilidades e as necessidades também são em grande 
parte influenciados pelo género, variando muitas vezes 
drasticamente entre os diferentes grupos de migrantes 
e refugiados. Os papéis, as expectativas, as relações e as 
dinâmicas de poder associadas ao facto de se ser homem, 
mulher, rapaz ou rapariga — e de se identificar como 
lésbica, gay, bissexual, transexual ou transgénero, queer 
e/ou intersexo (LGBTQI) — afetam significativamente 
todos os aspetos do processo migratório, podendo 
também ser afetados de diferentes formas pela migração. 

OIM, sem data (b)

A deslocação forçada provocada por perseguição, situações de 
conflito, violência ou violações dos direitos humanos atingiu níveis 

sem precedentes. De acordo com o ACNUR, pelo menos 70,8 milhões 
de pessoas foram deslocadas à força em todo o mundo, das quais quase 
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25,9 milhões são refugiados. A nível mundial, os homens e as mulheres 
estão representados de forma praticamente equivalente nas populações 
de refugiados, e as crianças com menos de 18 anos constituem mais de 
metade da população de refugiados, de acordo com as amostras para 
as quais existem dados desagregados por idade disponíveis (ACNUR, 
2019a). Verifica-se uma grave escassez de dados desagregados sobre 
crianças dos sexos masculino e feminino, e uma escassez ainda mais 
grave de dados relativos a indivíduos LGBTQI deslocados à força.

As necessidades globais de reinstalação duplicaram nos últimos anos, 
ascendendo a mais de 1,44 milhões de refugiados em 2020 (tal como 
foi projetado em 2019). Pelo quarto ano consecutivo, os refugiados 
sírios representam a população com maiores necessidades globais de 
reinstalação (40 %). Um total de 90 % das pessoas com necessidades de 
reinstalação da Turquia e quase 80 % das pessoas na região do Médio 
Oriente e Norte de África (MENA) são refugiados sírios (os eritreus 
representam 5 % e os sudaneses 2 % do restante) (ACNUR, 2019b). 

 

Embora os homens e rapazes deslocados à força 
também enfrentem problemas de proteção, as mulheres 
e raparigas podem ser expostas a problemas de 
proteção especificamente relacionados com o género, 
a posição cultural e socioeconómica ou o estatuto legal. 
Isto significa que podem ter menor probabilidades 
do que os homens e rapazes de poderem exercer os 
seus direitos. Consequentemente, pode ser necessária 
a adoção de medidas específicas de apoio às mulheres 
e raparigas, de modo a garantir-lhes a possibilidade 
de usufruírem de proteção e assistência em condição 
de igualdade com os homens e rapazes.

(ONU, 2006)
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Os refugiados que fogem dos seus países de origem devido a um 
receio devidamente fundamentado de perseguição, e que não podem 
(ou, devido a esse receio, não querem) regressar, acabam muitas vezes 
por permanecer no primeiro país de asilo durante longos períodos 
de tempo. Os que veem os seus casos de reinstalação analisados e 
eventualmente aceites necessitam, muitas vezes, de encontrar um 
terceiro país como solução, devido à falta de perspetivas de integração 
local ou de oportunidades de regressarem ao país de origem. 

A permanência prolongada em países de acolhimento onde os serviços 
básicos estão sobrecarregados, as oportunidades de integração local 
são limitadas e/ou os aglomerados urbanos ou campos de migrantes 
estão sobrelotados, agravam frequentemente as desigualdades de 
género existentes. Esta situação pode resultar num aumento da 
violência com base no género (VBG) e originar outras violações ou 
abusos dos direitos humanos, incluindo o direito à vida e à segurança 
pessoal; o direito à proteção contra a tortura e os direitos, ao nível 
mais elevado possível, à saúde física e mental, à educação, ao trabalho, 
à habitação e à participação na vida pública (ACDH, 2018).
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A principal finalidade da orientação pré-partida é ajudar a preparar 
os refugiados com as competências de que necessitarão quando 

chegarem a um novo país. Em parte, este processo implica antecipar 
e discutir preocupações durante a formação de OPP, assim como 
possíveis mudanças nos cenários e papéis que encontrarão, para que 
os refugiados tenham o tempo necessário para refletir e para que o 
choque seja menor aquando da chegada ao novo país. O processo de 
reinstalação pode dar origem a mudanças nos papéis atribuídos em 
função do género e agravar as desigualdades de género, provocando 
variações nas necessidades, preocupações e expectativas das mulheres, 
das raparigas, dos rapazes e dos homens. Assim, a formação de OPP 
deve incorporar preocupações relacionadas com o género e conceitos 
de igualdade de género como parte da preparação. 

A integração da perspetiva de género é uma estratégia aceite mundial-
mente para a promoção da igualdade de género: a igualdade de direitos, 
responsabilidades e oportunidades para mulheres e raparigas, homens 
e rapazes (ONU Mulheres, sem data (a)). Na prática, a integração da 
perspetiva de género na formação de OPP significa fazer uma avalia-
ção das implicações que o curso tem para as mulheres, os homens, 
os rapazes e as raparigas, e integrar as respetivas preocupações e 
experiências em cada etapa da estratégia e do ciclo de formação. Isto 
inclui as fases de avaliação das necessidades de formação; elaboração 
e desenvolvimento; e realização e avaliação. A formação de OPP deve 
garantir que todos os refugiados beneficiam de forma igual do curso 
e que este não reforça a discriminação. 

Entre outras finalidades, a formação de OPP procura capacitar os 
refugiados com conhecimentos sobre os seus direitos e obrigações 
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nas suas comunidades de acolhimento. Nestes inclui-se a igualdade de 
género — sendo que alguns aspetos da formação podem servir para 
destacar as diferenças culturais que vão afetar os papéis atribuídos 
em função do género e outras dinâmicas relacionadas com o género 
nos países de reinstalação. Os objetivos da formação podem implicar 
a capacitação de certos grupos — particularmente as mulheres, 
raparigas e pessoas LGBTQI — tanto no âmbito geral do curso como 
nas sessões individuais, para garantir que estão informados e que 
podem exercer os seus direitos e deveres equitativos, incluindo os 
que estão relacionados com a participação na formação. Este trabalho 
também deve ser realizado com os homens e rapazes, suscetíveis 
de se sentirem ameaçados e/ou emasculados pelas mudanças nos 
papéis e nas dinâmicas de género. Estes também beneficiarão da 
aprendizagem sobre as vantagens gerais que a igualdade de género 
tem para a sociedade no seu conjunto, assim como individualmente, 
para as mulheres, as raparigas, os homens e os rapazes. 

A equipa envolvida na formação de OPP deve estar sempre consciente 
de que o seu trabalho tem lugar na(s) primeira(s) fase(s) do processo 
de reinstalação. É possível que este seja o primeiro contacto dos 
refugiados com mensagens e métodos que promovem a igualdade 
de género. Como tal, desafiar e desconstruir os papéis atribuídos 
em função do género pode representar uma tarefa sensível, difícil e 
de longo prazo. Consequentemente, os formadores de OPP devem 
garantir que as mensagens e os métodos utilizados são coerentes com 
os utilizados em fases posteriores do processo de reinstalação, para 
aumentar o impacto e a credibilidade dos mesmos. É importante que 
os formadores iniciem o processo o mais cedo possível, apesar do facto 
do seu envolvimento com os refugiados durante a fase pré-partida (e 
a formação de OPP, em particular) ter uma duração significativamente 
mais curta do que o de outros parceiros na fase pós-chegada. 
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▌Entendimentos comuns sobre  
▌género e igualdade de género

A integração da perspetiva do género na formação de OPP só pode 
ser eficaz se todos os intervenientes utilizarem a abordagem 

de forma consistente e ao longo de todo o processo de reinstalação. 
Impõe-se que todos os que trabalham na fase pré-partida com os 
refugiados selecionados para reinstalação partilhem um entendimento 
comum sobre as questões de género: OIM, ACNUR, autoridades 
nacionais e locais, países de reinstalação, ONG e outras instituições 
nacionais e internacionais. Este entendimento comum deve incluir 
tanto a igualdade de género de forma geral, como o(s) fosso(s) entre 
géneros e as necessidades e expectativas relacionadas com o género 
entre os beneficiários. Assim, a integração da perspetiva de género na 
fase de planeamento da formação de OPP pode também exigir ações 
de sensibilização junto dos gestores de programas de reinstalação e de 
outras organizações e instituições parceiras, assim como a promoção 
da importância primária do género na reinstalação.

Devem ser realizadas avaliações periódicas e coordenadas sobre o 
género. Estas proporcionarão às equipas que trabalham na formação 
de OPP informações sobre o perfil, os antecedentes e as situações 
dos homens, das mulheres, das raparigas e dos rapazes; as suas 
preocupações, necessidades, expectativas e desafios; e se/como estas 
mudaram ao longo do tempo. Estas informações ajudarão a melhorar 
e a adaptar as abordagens e soluções de resposta às necessidades, às 
expectativas e aos desafios dos diferentes grupos em todo o processo 
de reinstalação. Além disso, deve realizar-se uma análise das questões 
do género dos resultados da avaliação, para garantir que a estratégia 
de formação e o desenvolvimento das OPP não causam quaisquer 
consequências negativas involuntárias para os beneficiários e que as 
necessidades (de proteção e outras) dos diferentes grupos de pessoas 
estão a ser satisfeitas (OIM, 2016). 
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Todos os parceiros também têm de ser coerentes entre si na transmissão 
de mensagens — incluindo mensagens relacionadas com a igualdade 
de género. Devem ser coerentes na abordagem às preocupações, 
necessidades, desafios e expectativas das mulheres, dos homens, dos 
rapazes e das raparigas, oferecendo informações e ações relevantes, 
coerentes e corretas, e encaminhando os refugiados para outros 
parceiros que prestem apoio, quando apropriado. Os parceiros 
devem também garantir a partilha de informações sobre questões 
relevantes com outros parceiros que poderão trabalhar com os 
mesmos beneficiários. 

Com este intuito, os parceiros e as partes interessadas que traba-
lham com os mesmos beneficiários devem negociar uma abordagem 
conjunta e chegar a um acordo, particularmente no que diz respeito 
à identificação de casos de violência sexual e violência com base no 
género (VSBG); sobre a forma de lidar com tais casos; e para quem 
devem ser encaminhados os beneficiários, se aplicável. Este acordo 
poder assumir a forma de um protocolo que garanta uma ação 
imediata em casos de VSBG.1 

Os refugiados selecionados para reinstalação são indivíduos e famílias 
que foram identificados como particularmente vulneráveis. É importante 
evitar causar novos traumas a estes indivíduos, sendo que a coordenação 
entre parceiros é vital para o conseguir. É necessário ter em devida 
consideração a proteção dos beneficiários (OIM, 2015b) e a proteção 
de dados. Será sempre dada maior prioridade a estas proteções do 
que o acesso dos parceiros a informações de carácter delicado, em 
particular sobre sobreviventes de VSBG e vítimas de outros abusos 
e violações dos direitos humanos.

1 Existem vários protocolos deste tipo: ver Anexo III: Recursos Adicionais.
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▌Programação estratégica 
▌de género

A programação estratégica de género na formação de OPP significa 
que o planeamento deve incluir as seguintes atividades:

1. Definição de um entendimento comum com os parceiros. Um 
entendimento comum entre os parceiros contribui para um 
enquadramento mais amplo do processo de reinstalação, que 
formula expressamente uma missão de promoção da igualdade 
de género. Isto aumenta a visibilidade das questões de género e 
da igualdade de género, aumentando a probabilidade de serem 
priorizadas ao longo do processo de reinstalação.

2. Definição das necessidades — incluindo as relacionadas com a 
formação, através de avaliações das necessidades de formação — e 
identificação de potenciais ações para satisfazer essas necessidades. 
Pode, por exemplo, existir um fosso de género entre os beneficiários 
da reinstalação em termos de igualdade de consulta, participação, 
tomada de decisões e acesso a recursos. As soluções podem incluir 
a sensibilização para as questões de género dos beneficiários, de 
todos os indivíduos que trabalham na formação de OPP e dos 
parceiros que trabalham com os beneficiários, assim como o 
desenvolvimento de um módulo específico de género, que deve 
ser incluído na formação de OPP; etc. 

3. Definição de objetivos, medidas concretas, resultados e indicadores 
de género e realização de acompanhamentos e avaliações sensíveis 
ao género (como, por exemplo, sobre o impacto das atividades 
na igualdade de género e na capacitação). 

► Exemplos de objetivos: 

– Promover a igualdade de género e reduzir os fossos 
entre os géneros nos refugiados, fazendo a integração 
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da perspetiva de género e abordando-a explicitamente 
durante a formação. 

– Encorajar a autossuficiência e o respeito pela diversidade, 
tanto nas mulheres como nos homens.

► Exemplos de medidas concretas: 

– Orientações sobre a integração da perspetiva de género 
na OPP. 

– Um módulo sobre a igualdade de género e a capacitação 
das mulheres, que deve ser incluído na formação de OPP. 

– Formação periódica sobre o género para todos os 
formadores e intérpretes.

► Exemplos de resultados:

– As mulheres e as raparigas participam mais ativamente 
e contribuem com perguntas e partilha de experiências 
nas sessões de formação de OPP. 

– As mulheres, as raparigas, os rapazes e os homens têm 
um maior conhecimento sobre como papéis atribuídos 
em função do género restritivos podem constituir um 
obstáculo à igualdade de género. 

– Os homens, as mulheres, as raparigas e os rapazes estão 
informados sobre os mecanismos para a denúncia de 
VBG no país de reinstalação, incluindo violência sexual. 

– As mulheres, as raparigas, os rapazes e os homens têm 
mais competências para lutar contra a discriminação 
de género. 

– Os homens, as mulheres, os rapazes e as raparigas 
questionam a validade dos seus pressupostos sobre 
os papéis atribuídos em função do género.
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► Examples of indicators: 

– Proportion of women and girls in the resettlement 
group participating in PDO training.

– % of women who report being as knowledgeable as 
men with regard to their rights and obligations in relation 
to gender following PDO training. 

– % of women who report feeling more empowered as 
a result of the PDO training.

4. Definição da composição da equipa de formação de OPP, que deve 
ser equilibrada em termos de género e incluir funcionários que 
concluíram uma formação sobre questões de género. Certificação 
de que todos os funcionários estão de acordo com a atribuição 
de prioridade às questões de género e de que estão informados 
sobre as questões culturais relacionadas com o género.

5. Seleção da metodologia e da abordagem adequadas na elaboração 
e realização da formação de OPP. Por exemplo: os conteúdos 
sobre o género devem ser introduzidos de forma progressiva e 
não-confrontante; devem ter-se em conta as tradições e crenças 
de longa data relacionadas com o género; devem promover-se 
atividades que fomentem a reflexão dos participantes sobre as 
questões de género, em vez de atividades que impõem ideias; etc.

6. Orçamentação e atribuição dos recursos segundo uma perspe-
tiva de género, satisfazendo as necessidades das mulheres, das 
raparigas, dos rapazes e dos homens e garantindo a igualdade 
de acesso aos recursos. Por exemplo: garantir que o espaço da 
formação tem instalações sanitárias suficientes para as mulheres 
(talvez duas casas de banho para as mulheres por cada casa de 
banho para os homens); disponibilizar salas para amamentação; 
disponibilizar salas de oração separadas; disponibilizar serviços 
de acolhimento de crianças; etc.
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▌Funcionários

 EQUILÍBRIO E DIVERSIDADE ENTRE GÉNEROS
Deve existir uma proporção equilibrada de homens e mulheres 
envolvidos na formação de OPP. Isto é particularmente importante 
para os funcionários envolvidos em todas as fases do ciclo de formação 
(avaliação das necessidades de formação, elaboração e desenvolvimento, 
realização e avaliação). 

Além disso, é importante que os cargos ocupados por homens e 
mulheres sejam diversificados e que os homens e as mulheres estejam 
representados em todos os níveis da hierarquia: na tomada de decisões, 
assim como nas funções de supervisão e coordenação. Esta diversidade 
garantirá que serão discutidas várias perspetivas de género, e que 
os próprios funcionários estarão ativamente familiarizados com o 
facto de as mulheres (e os homens) desempenharem várias funções 
profissionais (em vez de, por exemplo, limitar as mulheres a funções 
de apoio aos homens). Esta abordagem de liderança pelo exemplo 
deve aplicar-se, talvez, sobretudo aos formadores e intérpretes, que 
são os elementos mais visíveis do processo de formação. A diversidade 
contribuirá para eliminar os estereótipos de género, para capacitar as 
raparigas e as mulheres e para garantir que o género é integrado de 
forma coerente no programa.  

SENSIBILIZAÇÃO PARA AS QUESTÕES DE GÉNERO,  
FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO

As competências em torno da sensibilização para as questões de 
género e a integração da perspetiva de género devem fazer parte da 
descrição do trabalho dos funcionários que fazem parte da formação 
de OPP. Além disso, os formadores que realizam especificamente 
formação em questões de género devem obrigatoriamente ter:

Deve 
existir uma 
proporção 
equilibrada 
de homens 
e mulheres 
envolvidos 
na formação 
de OPP



23

► Conhecimento adequado dos quadros jurídicos internacionais e 
nacionais em relação à igualdade de género;

► Conhecimento sólido das teorias e dos conceitos de género, assim 
como a capacidade de transcender uma compreensão técnica 
da integração da perspetiva de género, de modo a alcançar uma 
verdadeira transformação do género;

► Conhecimentos e competências aprofundados e atualizados em 
relação ao género;

► As capacidades necessárias para fazer a ligação entre os conhe-
cimentos sobre o género e a formação prática;

► Experiência na análise das necessidades sensíveis ao/transformativas 
do género, assim como no acompanhamento e na avaliação.

Todos os funcionários da OPP devem receber formação periódica 
sobre questões de género, de modo a melhorarem os seus próprios 
desempenhos e os resultados do programa. Recomenda-se que todos 
os indivíduos envolvidos na formação de OPP frequentem as formações 
relevantes disponíveis e que se mantenham frequentemente atualizados.2 

É igualmente importante que os formadores de OPP tenham um 
conhecimento em primeira mão dos países de reinstalação. Isso per-
mitir-lhes-á partilhar as suas próprias experiências relacionadas com o 
género nesses países com os participantes na formação em OPP e com 
os refugiados reinstalados, de uma forma natural, positiva e construtiva. 
Contribuirá também para suscitar o interesse dos participantes e para 
estabelecer uma relação de confiança entre formadores e formandos.

2    Ver Anexo III: Referências e recursos adicionais. Todos os funcionários da OIM 
são obrigados a completar o curso de formação em linha I Know Gender.

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product-category/self-paced/iknowgender/
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▌Linguagem sensível   
▌à dimensão do género

A linguagem é um dos meios mais poderosos através 
dos quais o sexismo e a discriminação de género são 
praticados e reproduzidos. 

Menegatti et al., 2017

A forma como os indivíduos pensam e as suas atitudes culturais e 
sociais são moldadas pela linguagem a que estão expostos. Ao 

mesmo tempo, a linguagem reflete a forma como os indivíduos pensam, 
incluindo pressupostos inconscientes sobre os valores, os papéis e as 
capacidades atribuídos em função do género. Não prestar atenção à 
forma como falamos pode significar que reproduzimos preconceitos 
e estereótipos relativos ao sexo e à diversidade de género, reforçando 
a desigualdade e perdendo uma oportunidade de reduzir os fossos 
entre géneros. A adoção de uma linguagem sensível à dimensão do 
género é, portanto, uma forma importante de promover a igualdade 
de género e combater o preconceito de género (ONU Mulheres, 
sem data (b)).

Deve ser utilizada sistematicamente uma linguagem sensível à dimensão 
do género por todos os funcionários, nas interações verbais (cara a cara, 
telefone, teleconferência) e escritas (e-mails, relatórios, documentos, 
etc.). As áreas que merecem mais atenção no contexto da formação 
de OPP são a realização do curso; o programa curricular; e os materiais 
distribuídos aos participantes (tais como folhetos e apresentações). A 
ONU Mulheres disponibiliza as seguintes dicas sobre linguagem neutra 
e sensível à dimensão do género (ONU Mulheres, sem data (b)).
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► Suprimir artigos desnecessários que antecedem substantivos 
neutros:

–  «Na manifestação, estavam os polícias e as ativistas» pode 
ser substituído por «Na manifestação, estavam polícias e 
ativistas».

► Utilizar «ele ou ela», «ela ou ele», «ele/ela», «ela/ele», «dele ou 
dela», «seu/sua», etc., em vez de apenas o masculino por defeito 
(«ele», «dele» e «seu»).

–  Embora existam outras opções, tais como a alternância 
dos pronomes feminino e masculino, isto pode confundir 
a audiência-alvo, em particular se o discurso estiver a ser 
interpretado em outros idiomas simultaneamente.

► Evitar pronomes específicos ao género (ele, ela, dele, dela, deles, 
delas etc.) ao fazer referências genéricas. Por exemplo: 

–  «Cada participante tem de trazer o caderno dele todos os 
dias» pode ser substituído por «Cada participante deve 
trazer um caderno todos os dias».

–  Utilizar outras palavras de referência que não refiram género: 
«Todos os participantes devem trazer os respetivos cadernos».

–  Utilizar a voz passiva: «Os trabalhos de casa têm de ser 
concluídos até amanhã», em vez de «Os participantes têm 
de concluir os trabalhos de casa deles até amanhã».

► Evitar substantivos específicos ao género ao fazer referências 
genéricas, utilizando, por exemplo: «o pessoal auxiliar de saúde» 
em vez de «as enfermeiras»; «os proprietários» em vez de «o 
senhorio»; «a tripulação aérea» em vez de «os pilotos» ou «as 
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assistentes de bordo»; «a direção» em vez de «os diretores»; «a 
humanidade» em vez de «o Homem»; etc. 

► Evitar estereótipos sobre os papéis atribuídos em função do 
género. Por exemplo, utilizar: 

– «Os primeiros-ministros e os seus cônjuges» em vez de «Os 
primeiros-ministros e as suas esposas».

–  «O Antonio e a Fatemeh partilham as tarefas domésticas, 
uma vez que ambos trabalham fora de casa» em vez de «O 
Antonio ajuda a Fatemeh com as tarefas domésticas, uma 
vez que ambos trabalham fora de casa».

► Evitar referências desnecessárias ao género, utilizando «pessoa 
das limpezas» em vez de «senhora das limpezas», «trabalhador 
da construção civil» em vez de «homem das obras», etc.

► Evitar a perpetuação do recurso a linguagem sexista. Alguns 
nomes e títulos sexistas da programação não podem ser alterados 
(por exemplo, em francês diz-se «a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem» em vez de «dos direitos humanos»; ou, na 
Declaração da Independência dos Estados Unidos: «. todos os 
homens são criados iguais»), no entanto, quando o/a orador(a)/
escritor(a) tem a certeza de que os textos se referem de igual 
forma a homens e mulheres, pode parafrasear em vez de usar 
a citação direta.

► Respeitar a igualdade na utilização de nomes, títulos honoríficos e 
outros títulos para os participantes e para os demais (exceto por 
motivos de segurança). Por exemplo, evitar utilizar o nome de um 
chefe de família do sexo masculino, referindo simultaneamente 
os outros membros da família apenas como «esposa», «mãe» ou 
«filho» dele (conforme aplicável), ou evitar utilizar «Sr. X» para os 
homens, referindo as mulheres apenas pelo primeiro nome, etc.
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► Evitar usar expressões que podem ter uma conotação negativa 
para se referir a mulheres: por exemplo, usar as expressões 
«meninas» ou «miúdas» em referência a mulheres adultas.

► Evitar termos e expressões paternalistas e sexistas, tais como a 
referência a mulheres como «mandonas» ou «o sexo mais fraco» 
(EIGE, sem data).  

Em algumas ocasiões (dependendo dos preconceitos relacionados 
com o género dos participantes), os elaboradores dos materiais e os 
formadores devem salientar que certas ações, direitos, responsabilidades, 
medidas, atividades, etc. dizem respeito de igual modo às mulheres, às 
raparigas, aos homens e aos rapazes. Por exemplo, quando explicam 
que a educação no país de reinstalação é gratuita para «crianças até 
aos 18 anos», podem optar por dizer explicitamente «raparigas e 
rapazes até aos 18 anos», para dar visibilidade a ambos os sexos. Ou, 
quando é mencionado que «os pais são responsáveis por garantir 
que as crianças frequentam a escola e recebem os cuidados de saúde 
necessários», pode ser importante especificar que «tanto a mãe como 
o pai» são responsáveis por garantir que «os rapazes e as raparigas 
frequentam a escola e recebem os cuidados de saúde necessários».

Quando os formadores trabalham em conjunto com intérpretes de 
idiomas, devem garantir que a linguagem neutra e inclusiva em termos 
de género é traduzida de maneira completa e rigorosa para o idioma 
de chegada (ou seja, o dos beneficiários). Nada deve ser deixado ao 
acaso. O programa curricular deve incluir uma nota aos formadores, 
relembrando que estes devem abordar a questão com os intérpretes 
atempadamente, utilizando estas orientações (e, em particular, as dicas 
apresentadas acima) para identificar potenciais desafios linguísticos 
relacionados com o género no idioma de chegada e planear possíveis 
soluções através da utilização de palavras equivalentes no idioma de 
chegada (ou de outros recursos linguísticos).3

3     Consultar a ONU Mulheres para orientações sobre linguagem sensível à dimensão 
de género para outros idiomas que não o inglês: https://www.unwomen.org/en/
digital-library/genderterm.
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▌Desagregação de dados 
▌(por sexo, idade e outras 
▌variáveis)

Durante a recolha e a comunicação de dados e informações, é 
extremamente importante garantir que os mesmos são desagrega-

dos — ou divididos — por sexo (mulheres e homens) e idade (homens, 
rapazes, mulheres, raparigas, raparigas e rapazes adolescentes, jovens 
homens e mulheres, etc.). A existência de dados de melhor qualidade, 
mais exatos e desagregados confere maior visibilidade a cada um dos 
grupos descritos e permite melhorar a atribuição de prioridades e a 
tomada de decisões em benefício dos mesmos (inclusivamente através 
da redução dos fossos entre géneros). Os dados desagregados por 
sexo e idade (DDSI) também são importantes para avaliar o sucesso 
de uma iniciativa em ajudar e beneficiar de igual forma mulheres, 
homens, raparigas e rapazes. Na medida do possível, os dados também 
devem ser desagregados de acordo com outras variáveis relevantes ao 
contexto, que podem incluir a etnia, a raça, a religião, o local (rural ou 
urbano), o grupo socioeconómico, a sexualidade, etc. (BAD, 2013). 

Os dados desagregados devem ser utilizados em todas as fases da 
formação de OPP, tanto em interações verbais (cara a cara, telefone, 
teleconferências, etc.) como escritas (e-mails, relatórios, partilha de 
documentos, programa curricular e materiais produzidos para a 
formação, etc.). Isto é particularmente relevante nas fases de:

► Elaboração e desenvolvimento do programa curricular da formação 
de OPP (tanto o guia do formador como o manual do aluno), dos 
materiais utilizados na realização da formação e dos folhetos. Os 
dados sobre a população do país de reinstalação, ou sobre os 
refugiados e outros migrantes acolhidos pelo país de reinstalação, 
por exemplo, devem ser desagregados por sexo e idade. Devem 
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também ser disponibilizados DDSI em relação ao ensino primário, 
secundário e terciário e às taxas de emprego e desemprego no 
país de reinstalação. Estes dados podem confirmar (ou revelar) 
informações sobre os direitos das mulheres, dos homens, dos 
rapazes e das raparigas, e o direito de usufruir dos mesmos, no 
país de reinstalação. Podem mesmo contribuir para encorajar 
as raparigas e as mulheres a estudar e a trabalhar fora de casa, 
e os homens e os rapazes a serem mais favoráveis à igualdade 
de género.

► Avaliação e comunicação de dados. É recomendado obter e utilizar 
os DDSI sobre os participantes na formação (e comparar os 
dados com os das pessoas convidadas), incluindo a presença/
ausência em sessões específicas; quantos inquiridos participaram 
na avaliação; que sessões foram de maior interesse para cada 
um; etc.
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▌Análise das necessidades 
▌de formação

A avaliação das necessidades de formação (ANF) é o primeiro 
passo em qualquer ciclo de formação e desempenha um pa-

pel fundamental para garantir o sucesso do curso. Uma boa ANF 
para a formação de OPP deve disponibilizar informações sobre os 
conhecimentos, as competências e mesmo os pressupostos culturais 
dos participantes, incluindo em relação ao género, permitindo aos 
funcionários da OPP dedicarem-se a áreas relevantes e escolherem 
os métodos mais apropriados para grupos específicos de formandos.

As ANF têm de ser participativas. Antes da elaboração do curso de 
formação, deve consultar-se um grupo representativo e equilibrado de 
mulheres, homens, rapazes e raparigas selecionados para reinstalação 
sobre as respetivas necessidades e expectativas relacionadas com 
o género, no âmbito da formação de OPP. Este trabalho pode ser 
realizado através de discussões semidirecionadas com grupos focais, 
entrevistas individuais, questionários, autoavaliações, etc. A elaboração 
da ANF deve ter em conta o nível de alfabetização das mulheres, dos 
homens, dos rapazes e das raparigas, os papéis atribuídos em função 
do género e as especificidades de cada método (por exemplo, pode 
não ser muito apropriado realizar entrevistas individuais com mulheres 
sem a presença de um cônjuge, no entanto, pode ser necessário 
fazê-lo). Alguns exemplos incluem:

► Podem ser sugeridos a cada participante alguns cenários rela-
cionados com o género e uma lista de possíveis reações. Os 
participantes devem indicar a forma como reagiriam em cada 
situação, selecionando uma das opções da lista ou descrevendo 
outra alternativa. 

A avaliação 
das 
necessidades 
de formação 
(ANF) é o 
primeiro 
passo em 
qualquer 
ciclo de 
formação e 
desempenha 
um papel 
fundamental 
para 
garantir o 
sucesso do 
curso



31

► Cada participante pode receber uma fotografia de uma mulher e 
de um homem, juntamente com um conjunto de frases que têm 
de ligar a um deles, ou a ambos. A ideia é que as frases incluam 
informações que suscitam questões sobre os papéis atribuídos 
em função do género e deixar os participantes decidir a quem 
a frase mais se adequa, com base nas suas opiniões: 

– «Eu não sei ler, mas encontrei trabalho numa fábrica, para 
onde vou e regresso todos os dias de bicicleta.»

–  «Eu não tenho um emprego remunerado. Passo os meus 
dias a ler e a fazer trabalhos domésticos.»

–  «Eu formei-me na área de engenharia informática, mas 
trabalho a conduzir táxis.»

–  Aos adolescentes, podem ser apresentadas fotografias de 
jovens de ambos os sexos, com as quais se possam relacionar, 
juntamente com frases relacionadas com passatempos, 
educação, estilo de vida ou planos para o futuro.

Este tipo de exercícios proporciona aos elaboradores da formação 
uma compreensão preliminar da forma como os papéis atribuídos 
em função do género são vistos e compreendidos pelos potenciais 
formandos, permitindo-lhes adaptar o conteúdo e os métodos re-
lacionados com o género de acordo com as necessidades. A análise 
das informações recolhidas através das ANF permite aos elaboradores 
e desenvolvedores identificar as necessidades relacionadas com os 
conhecimentos, as competências e os pressupostos dos participantes 
em relação ao género e preparar um programa curricular e materiais 
de formação que atendam a essas necessidades. As ANF devem ser 
realizadas periodicamente: a cada dois ou quatro anos, ou com maior 
regularidade, dependendo dos perfis em constante mudança dos 
refugiados.  
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▌Elaboração  
▌e desenvolvimento

ABERTURA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO:   
NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

Em complemento à ANF, é muitas vezes útil reservar algum tempo 
no início de um curso para questionar o novo grupo de participantes 
sobre as necessidades e expectativas específicas que têm em relação 
ao curso, incluindo em relação ao género e a outros elementos 
de diversidade. Estas podem variar: desde pedidos referentes aos 
conteúdos (como, por exemplo, sobre competências específicas 
para lidar com a evolução dos papéis desempenhados nas famílias; 
informações sobre a legislação e as práticas de igualdade de género 
no país de reinstalação; ferramentas para denunciar casos de VBG, 
etc.), a aspetos logísticos pragmáticos do curso (por exemplo, a 
possível necessidade de sair da sala de aula para amamentar, pausas 
para tomar medicamentos, equipamentos adaptados para canhotos 
ou para pessoas com deficiência, etc.). 

A melhor oportunidade para proceder ao levantamento destas infor-
mações será provavelmente durante um momento de relaxamento 
ou uma sessão introdutória:

► O formador pode dividir os participantes em grupos de homens 
mais jovens, mulheres mais jovens, mulheres mais velhas e homens 
mais velhos, com um máximo de quatro participantes em cada 
grupo. A cada grupo é pedido que avalie a importância de cada 
tópico da formação de OPP e que identifique as necessidades 
do grupo a partir de um conjunto de imagens (e que acrescente 
o seu próprio desenho ou imagem, caso as necessidades do 
grupo não estejam representadas no conjunto de imagens). O 
resultado do trabalho de cada grupo é partilhado e analisado 
em sessão plenária, para determinar se existem diferenças entre 
os grupos por sexo e idade. Isto pode suscitar uma discussão 
sobre a participação, as prioridades e a tomada de decisões. 
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► Em vez de classificar os tópicos específicos da OPP, os grupos 
podem ser convidados a refletir sobre questões importantes que 
deveriam ser abordadas durante o curso, as suas expectativas e 
eventuais necessidades que possam surgir durante o curso. 

► Os participantes podem apresentar-se individualmente e depois 
mencionar as suas expectativas relacionadas com o género e 
as suas necessidades (incluindo as necessidades específicas ao 
género). 

► Os participantes que ainda não se conhecem mutuamente podem 
ser colocados em pares para discutir as suas necessidades e 
expectativas. Em seguida, cada participante apresenta o/a seu/
sua parceiro/parceira e as necessidades e expectativas dele/dela 
ao grupo.

Com base nos resultados deste exercício, o formador pode decidir 
qual o ponto de partida para determinados tópicos, a formalidade da 
linguagem que deve utilizar, e se é necessário ajustar o conteúdo e 
os métodos do curso para maximizar a experiência de aprendizagem 
do grupo. Os funcionários de OPP devem ter em conta que, ao 
consultar e garantir a participação dos refugiados em todas as fases 
do curso, contribuirão para que estes sintam que o curso é relevante 
e, em parte, também contribuíram. Isto estimula o envolvimento ativo 
dos formandos, num curso de formação de OPP especificamente 
elaborado para eles.

É igualmente importante aproveitar esta oportunidade inicial para 
garantir que todos os participantes são devidamente informados de 
que a igualdade de género será promovida em todas as interações 
na sala de aula. Os formadores devem declarar explicitamente que a 
finalidade é alcançar uma participação ativa e igualitária, assim como 
satisfazer, tanto quanto possível, as necessidades e expectativas de 
todos os participantes. Para que todos — mulheres, homens, rapazes 
ou raparigas — tenham uma resposta positiva à formação e participem 
proporcionalmente, é necessário que sintam que se encontram num 
ambiente seguro e recetivo. Assim, os formadores devem também 
tornar explícito o facto de que a formação de OPP e, especificamente, 
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a sala de aula, representam um ambiente seguro e confidencial. Todos 
os participantes devem comprometer-se a ouvir todas as opiniões — 
sejam de homens, mulheres, raparigas ou rapazes — com respeito e 
a não partilhar as suas experiências fora da sala de aula.

INTEGRAÇÃO DA PERSPETIVA  
DE GÉNERO NO CONTEÚDO

Durante a formação OPP, são disponibilizadas várias informações sobre 
o país de reinstalação — nas quais se incluem os serviços de saúde 
e educação, o emprego, a política, a geografia e as leis nacionais. Na 
elaboração do programa curricular e dos materiais, é importante incluir 
exemplos relacionados com o género, para encorajar os participantes 
a tirarem as suas próprias conclusões (informadas) e para os ajudar a 
memorizar mais facilmente as informações e os factos. Pode-se também 
conseguir isto recorrendo a uma comparação com a situação de um 
país que conheçam bem (por exemplo, o seu país de origem ou o de 
primeiro asilo) e incluindo os DDSI. Alguns exemplos possivelmente 
relevantes incluem:

► Referir que pode não ser possível escolher o sexo do médico.

► Referir que os rapazes e as raparigas frequentam a escola juntos 
em todas as idades e que os padrões educacionais são iguais 
para ambos (neste caso, pode ser útil fornecer DDSI sobre os 
resultados escolares).

► Fornecer informações específicas para mulheres grávidas e para 
bebés/crianças pequenas, quando se fazem recomendações sobre 
o uso de alimentos e medicamentos no país de reinstalação (ou 
seja, não dar apenas informações genéricas direcionadas para 
uma pessoa adulta).

► Referir que, no país de reinstalação, tanto as mulheres como os 
homens podem conduzir, quando se presta informações sobre a 
utilidade e os requisitos da carta de condução (neste caso, pode 
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ser útil fornecer DDSI sobre as percentagens de condutores do 
sexo masculino e feminino).

► Indicar onde podem ser encontrados produtos de higiene pessoal 
feminina e contracetivos, quando se fornecem informações sobre 
compras.

► Referir que a chegada dos participantes ao país de reinstalação 
representará uma valiosa contribuição para a comunidade de 
acolhimento e para a sociedade em geral. Que contribuirão para 
o enriquecimento cultural, linguístico, económico, etc., através da 
diversidade das mulheres, dos homens, dos rapazes e das raparigas 
reinstalados e das suas experiências. Podem também fomentar a 
solidariedade e a tolerância entre as comunidades de acolhimento. 

REPRESENTAÇÃO EQUILIBRADA E DIVERSIFICADA EM 
TERMOS DE GÉNERO: DECONSTRUCTING STEREOTYPES

O programa curricular e os materiais da formação de OPP devem 
garantir uma representação equilibrada entre homens, mulheres, 
rapazes e raparigas, em conteúdo e forma. As pessoas LGBTQI e 
a outros indivíduos igualmente relevantes (por exemplo, idosos, 
pessoas com deficiência, pessoas de diversas etnias, etc.) também 
devem estar representados. Os elaboradores do programa curricular 
e dos materiais devem garantir que as representações em imagens, 
estudos de caso, histórias, dramatizações, materiais de áudio ou vídeo, 
etc., são equilibradas não só em termos de quantidade/incidência, 
mas também em termos de tempo concedido. Nos materiais de 
áudio e vídeo, todas as vozes devem ser traduzidas, enquanto as 
locuções gerais devem ser realizadas por mulheres e raparigas, ou 
por homens e rapazes, em proporções iguais (e conforme adequado). 

No sentido de ajudar na desconstrução dos estereótipos de género 
e de outros estereótipos, os materiais da formação de OPP devem 
representar sistematicamente mulheres e homens de diversas 
proveniências (em termos de nacionalidade, etnia, religião, estatuto 
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socioeconómico, etc.); em diversos papéis (como líderes, entre-
vistadores e entrevistados, agentes da polícia, cidadãos comuns, 
etc.); e em diferentes contextos (família/trabalho, casa/escola, meio 
urbano/rural, etc.). É importante que as representações da linguagem 
corporal dos homens e das mulheres, incluindo gestos, vestuário e 
posturas, transmitam um estatuto de igualdade. Tanto os homens 
como as mulheres devem ser citados como fontes de informação 
e opinião especializadas. Deve respeitar-se a igualdade nos nomes, 
rótulos e títulos (exceto por razões de segurança/privacidade): por 
exemplo, os materiais devem evitar referir-se a uma mulher pelo 
seu primeiro nome ou função, enquanto se refere a um homem 
pelo seu último nome ou nome completo, assim como conferir 
títulos (Dr., Capitão, etc.) a homens e não a mulheres.  

UM MÓDULO ESPECÍFICO SOBRE O GÉNERO
Deve ser incluído um módulo específico sobre o género na formação de 
OPP, com o objetivo de aumentar a sensibilização, os conhecimentos e as 
competências dos participantes sobre as questões de género. O módulo 
também deve fornecer aos participantes os instrumentos necessários 
para enfrentarem desafios específicos relacionados com o género, tanto 
durante a formação como posteriormente, no país de reinstalação. 

Mais à frente neste documento, são apresentadas sugestões de conteú-
dos e métodos. Nos casos em que o programa curricular da OPP já 
tem módulos que incluem alguns dos conteúdos sugeridos, continuam 
a existir várias opções para fazer a inclusão do módulo sobre o 
género. Estas opções serão baseadas no nível de detalhe com que as 
questões de género foram abordadas em outros módulos, assim como 
na compreensão e nas competências do grupo. A primeira opção é 
abordar com maior intensidade e detalhe as questões de género já 
abordadas em outros módulos. A segunda é utilizar o módulo sobre 
o género para recapitular questões previamente discutidas e abordar 
em detalhe outras questões complementares. A terceira é abordar 
em detalhe os conceitos de género (ver Anexo I: Glossário de termos 
de género) e outros conteúdos mais avançados.
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1.  Igualdade de género: Leis, direitos e responsabili-
dades nacionais

O módulo deve incluir informações sobre a importância da igualdade 
de género e sobre a forma como esta é integrada no quadro legal 
e na sociedade do país de reinstalação. Deve apresentar uma visão 
geral da adesão do país de reinstalação às convenções internacionais 
dos direitos humanos que protegem e capacitam as mulheres, as 
crianças e as comunidades LGBTQI, e da legislação nacional destinada 
a garantir o cumprimento desses direitos e a promover a igualdade de 
género. Essa legislação pode incluir leis que garantem o direito igual à 
liberdade de opinião e de circulação; direitos iguais à educação e ao 
emprego; responsabilidades iguais em relação ao cuidado das crianças 
e do agregado familiar; o direito igual ao acesso aos serviços de saúde 
e à tomada de decisões relativas ao próprio corpo; etc.

O módulo deve enunciar os direitos e as responsabilidades legais das 
mulheres, dos homens, dos rapazes e das raparigas em termos de género 
e fornecer exemplos de como estes se refletem em termos práticos 
(tais como a necessidade de os rapazes e as raparigas frequentarem a 
escola até uma certa idade; a responsabilidade parental conjunta pelas 
crianças; o direito igual das mulheres e dos homens ao trabalho; etc.). 
Deve também disponibilizar informação sobre os poderes legislativo, 
judicial e executivo do país de reinstalação em relação a estes direitos 
e responsabilidades, incluindo a responsabilidade criminal e a punição 
(como, por exemplo, para os autores de violência com base no género).

O módulo deve expor as principais diferenças entre as leis do país de 
origem (e do país de primeiro asilo, conforme o caso) e as do país de 
reinstalação. Nomeadamente, deve apresentar exemplos das diferenças 
com interesse imediato para os refugiados (tais como leis que proíbem 
o uso de véus que cobrem totalmente o rosto em edifícios públicos; ou 
que permitem manifestações públicas de afeto entre casais, incluindo 
casais do mesmo sexo; ou que consagram o direito das mulheres a 
trabalhar fora do agregado familiar, etc.).

O módulo 
deve expor 
as principais 
diferenças 
entre as leis do 
país de origem 
(e do país de 
primeiro asilo, 
conforme 
o caso) e as 
do país de 
reinstalação. 



38

2. Violência com base no género
Devem ser explicadas todas as formas de violência com base no 
género (VBG) — sexual, física, psicológica, emocional, verbal, social, 
financeira/económica, etc. — e debatidos alguns exemplos com os 
participantes. Nestes incluem-se, entre outros: mutilação genital feminina, 
casamento forçado, testes de virgindade, agressões, queimaduras, 
ameaças, violação conjugal/violência entre parceiros íntimos, violência 
sexual relacionada com situações de conflito, etc.4 Deve-se evitar a 
representação das mulheres e raparigas como pessoas vulneráveis 
ou como vítimas por defeito, e devem ser dados exemplos de como 
os homens e rapazes também podem ser vítimas de VBG, incluindo 
de violência sexual, e de como os contextos podem contribuir para 
essa vulnerabilidade. Devem ser disponibilizadas informações sobre os 
mecanismos de denúncia e resposta à VBG, assim como sobre quais 
são as instituições governamentais e não-governamentais que prestam 
apoio aos sobreviventes de VBG, e como contactá-las (telefone, correio 
eletrónico, endereço físico, etc.). Deve ser dado aconselhamento 
sobre como efetuar o contacto de forma segura e confidencial (por 
exemplo, utilizando números de telefone de linhas de apoio que não 
aparecem na fatura telefónica).

Convém lembrar aos participantes que deverão cumprir a lei do 
país de reinstalação, no que diz respeito à VBG e a outras formas de 
assédio relacionadas com o género, assim como respeitar a cultura 
do país (desde que essa cultura não entre em conflito com a lei!).

3. Cultura e sociedade 
O módulo deve disponibilizar informações e exemplos de dinâmicas 
culturais relacionadas com o género no país de reinstalação, nomeada-
mente as que são substancialmente diferentes das do país de origem 

4  Ver os Anexos I e III para mais definições, informações e hiperligações.
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e do país de primeiro asilo (que representam as principais referências 
para os participantes) e que não estão incluídas noutros conteúdos 
da formação. Estas dinâmicas podem incluir as expectativas de que 
tanto as mulheres como os homens devem trabalhar, tomar decisões 
sobre as finanças do agregado familiar e cuidar das responsabilidades 
domésticas, entre outras.  Outros tópicos importantes incluem o 
debate sobre o aborto (e outras questões de saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos, tais como o acesso a contracetivos); as diferenças 
salariais entre homens e mulheres; leis de referência; manifestações; 
a promoção do «equilíbrio entre o trabalho e a vida privada»; etc. 
Também incluem os comportamentos e as dinâmicas sociais. Devem 
ser disponibilizadas informações sobre acontecimentos recentes, 
incluindo as discussões em curso sobre a linguagem corporal com 
base no género (por exemplo, o «manspreading»); os piropos; o 
«mansplaining»; o movimento #metoo, etc

Deve ser dado destaque positivo à igualdade de direitos dos indivíduos 
LGBTQI ao abrigo da legislação internacional (e da legislação nacional, 
quando relevante) e à aceitação social generalizada do exercício destes 
direitos. Podem também ser mencionados temas como o casamento 
gay; o planeamento familiar em famílias gay, incluindo a adoção; as 
celebrações do orgulho gay e outras referências culturais; aceitação 
trans, etc.

4. Métodos
A igualdade de género e os papéis atribuídos em função do género 
podem ser questões muito sensíveis. É importante evitar qualquer 
confronto e, em vez disso, promover a participação ativa dos refugiados, 
facilitando o processo de aprendizagem com ferramentas e métodos 
que os consciencializem sobre os benefícios que a igualdade de género 
traz para todos: mulheres, raparigas, homens e rapazes. Embora fosse 
ideal realizar várias discussões com ambos os sexos presentes, para 
certos tópicos específicos a divisão dos grupos por sexo ou idade 
pode facilitar uma discussão e/ou ambiente de aprendizagem mais 
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recetivo e harmonioso. Os homens, por exemplo, podem sentir-se 
mais confortáveis a falar sobre as suas necessidades de saúde com 
outros homens. As mulheres podem participar de forma mais livre e 
honesta em grupo com outras mulheres. Os participantes mais velhos 
podem sentir-se menos inibidos e mais predispostos a abrirem-se 
quando os seus homólogos mais jovens não estão presentes; e os 
mais jovens podem sentir-se menos inibidos e mais predispostos a 
abrirem-se sem a presença dos seus homólogos mais velhos (Centro 
de Recursos de Orientação Cultural, 2014). As decisões sobre quais 
os tópicos que requerem esta abordagem devem basear-se numa 
compreensão dos contextos socioculturais e religiosos do grupo. No 
Anexo III, encontram-se exemplos de métodos participativos para a 
formação sobre o género.
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▌Realização  
▌da formação

 FORMADORES
Para além dos requisitos profissionais acima mencionados para os 
funcionários, os formadores de OPP em questões de género têm de 
reconhecer genuinamente a diversidade de género e de respeitá-la e 
normalizá-la na forma como conduzem as sessões, mesmo quando 
diretamente desafiados pelos participantes. Os formadores também 
devem evitar reforçar os papéis atribuídos em função do género 
existentes. Devem estar preparados para a necessidade de reagir 
rapidamente aos comentários e comportamentos inadequados e/ou 
sexistas dos participantes, e para desafiar as resistências e os precon-
ceitos relacionados com o género. As reações do formador dependem 
da situação, das competências e da confiança do formador, e também 
do participante que o desafia. Nestas situações, o formador pode 
incentivar à reflexão, questionando o participante sobre os motivos 
que o levam a pensar de tal forma, que princípios e/ou fundamentos 
legais justificam o comentário ou comportamento, etc.

Os formadores devem prestar especial atenção à utilização de uma 
linguagem inclusiva em termos de género e procurar sempre disponi-
bilizar informação desagregada por sexo e por outros elementos de 
diversidade, caso seja relevante para o conteúdo da formação de OPP. 
Os formadores do módulo de género têm de possuir as competências 
e a flexibilidade necessárias para adaptar a realização da formação, na 
medida do razoável, às competências e necessidades dos participantes. 
Devem também ser suficientemente criativos para introduzirem as 
mudanças necessárias sem negligenciarem a divulgação de mensagens 
fundamentais e o cumprimento dos objetivos. Idealmente, devem ter 
a capacidade de observar e detetar questões e dinâmicas de género 
que não tenham sido identificadas durante a fase de avaliação das 
necessidades (EIGE, 2016).
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PARTICIPANTES
Os funcionários da formação de OPP devem promover a participação 
de mulheres e homens no curso, contabilizando o número de mulheres 
e homens entre os refugiados selecionados e selecionando-os de forma 
proporcional para o programa. Também devem encorajar a participação 
de rapazes e raparigas, desde que sejam capazes de compreender o 
curso e se sintam confortáveis em frequentá-lo com adultos/com as suas 
famílias. Caso seja realizada uma formação específica de OPP para rapazes 
e raparigas, a sua frequência e participação deve também ser encorajada.

De modo a garantir que as mulheres e raparigas podem frequentar 
a formação, é importante disponibilizar serviços de acolhimento de 
crianças durante a formação. É igualmente importante dar a devida 
atenção à existência de casas de banho suficientes e adequadas, à 
preparação de refeições e à disponibilização de salas para amamentação, 
garantindo que estas são seguras, adequadas e acessíveis a todos os 
que delas necessitem.

PARTICIPAÇÃO E TOMADA DE DECISÕES
Deve continuar a ser encorajada a participação ativa de mulheres, 
raparigas, rapazes e homens durante a formação de OPP. Atendendo 
às sensibilidades culturais, os formadores podem convidar direta 
ou indiretamente as mulheres e raparigas a participar, de modo a 
encorajar a participação das mesmas e a envolvê-las na discussão. 
Caso seja necessário fazê-lo de forma indireta, podem utilizar critérios 
que aparentem ser aleatórios, mas que visam especificamente uma 
mulher ou rapariga. Os formadores podem, por exemplo, pedir que 
uma resposta seja dada por alguém com uma t-shirt branca, ou por 
alguém que esteja sentado ao lado de uma pessoa com bigode, etc. 
Os formadores também devem seguir a boa prática de organizar os 
lugares de forma a misturar os grupos e assegurar que os porta-vozes 
dos grupos são tanto mulheres como homens. No planeamento, 
também se pode optar por colocar cônjuges em grupos diferentes, de 
modo a permitir-lhes participar mais livremente nas discussões (por 
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exemplo, se a cultura, tradição ou situação pessoal não permitir que as 
mulheres o façam na presença do seu marido). Os formadores devem 
certificar-se de que a disposição dos lugares não reforça os papéis 
atribuídos em função do género (por exemplo, evitando situações em 
que os homens e rapazes se sentam na frente da sala e as mulheres 
e raparigas atrás).  

Além disso, se existir uma menor representação de mulheres (ou 
homens) em posições de decisão e liderança na sala, os formadores 
podem ter de agir para aumentar a participação das mesmas e garantir 
que lhes dão voz. As decisões podem incluir ajudar o grupo na escolha 
entre dois métodos para a realização de um exercício específico; decidir 
se se deve fazer uma pausa para almoço antes ou depois da próxima 
sessão, se se deve adiantar ou atrasar o horário; a seleção de alguém 
para apresentar o trabalho de grupo; etc.

A formação de OPP representa uma excelente oportunidade para 
começar a estabelecer ligações entre as fases pré-partida e pós-chegada 
do processo de reinstalação, o que facilitará a integração. Isto pode 
incluir possibilitar uma primeira interação dos refugiados com os seus 
homólogos, com os mentores da comunidade de acolhimento e com 
os funcionários de receção dos/nos países de reinstalação, assim como 
o recrutamento destes últimos para partilharem as suas experiências 
com os refugiados. Nestas situações é importante garantir que as 
mensagens sobre a igualdade de género são consistentes. Quando 
pessoas que não são formadores (tais como mentores comunitários, 
homólogos e refugiados reinstalados) estão envolvidos em sessões de 
formação (por conferência, vídeo gravado ou pessoalmente), devem 
estar sensibilizados para as questões de género e fornecer uma visão 
realista e construtiva das perspetivas de integração, incluindo no que 
diz respeito às questões de género. Para que isso aconteça, e para que 
não se verifiquem reproduções negativas dos papéis e estereótipos 
de género nas suas contribuições para a formação de OPP, as contri-
buições (especialmente se ad hoc) devem ser previamente discutidas 
com o formador. Se essas contribuições fizerem parte integrante do 
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programa curricular, devem ser discutidas com os elaboradores e 
desenvolvedores.

Várias decisões — por exemplo sobre se uma atividade específica 
relacionada com o género é adequada para o grupo, ou sobre o grau 
de especificidade do conteúdo, com base nos conhecimentos e nas 
sensibilidades do grupo e dos indivíduos — terão de ser tomadas 
em tempo real pelos formadores. Os formadores terão de avaliar 
constantemente as situações e de fazer uso do discernimento, tendo 
em conta os melhores interesses dos participantes e os objetivos de 
formação de OPP. É importante que os formadores se certifiquem de 
que o conteúdo e os métodos das sessões não suscitam ou alimentam 
expectativas irrealistas entre os participantes sobre a realidade do país 
de reinstalação, incluindo potenciais apoios.  
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▌Avaliação

Após cada formação de OPP, recomenda-se a elaboração de um 
relatório de avaliação pelo formador, com o apoio do intérprete 

e/ou facilitador cultural, se aplicável. O relatório de avaliação deve 
refletir uma abordagem centrada no género e ser coerente com os 
objetivos e resultados relacionados com o género, estabelecidos durante 
a programação estratégica de género. O relatório deve abordar três 
áreas fundamentais:

1. Uma avaliação dos conhecimentos e das competências sobre o 
género adquiridos pelos participantes durante o curso de formação. 
Os formadores devem também avaliar se os homens, as mulheres, 
os rapazes e as raparigas beneficiaram de igual forma do curso e, 
caso contrário, quais foram os principais obstáculos e diferenças 
nas respetivas aprendizagens Além disso, devem determinar se 
a formação desafiou ou teve algum impacto na perceção que 
as mulheres, os homens, os rapazes e as raparigas tinham dos 
papéis atribuídos em função do género e na compreensão que 
tinham sobre a igualdade de género; e ainda se, e de que forma, 
contribuiu para capacitar as mulheres e as raparigas (e os homens 
e os rapazes, se aplicável). 

 Uma avaliação dos conhecimentos e das competências sobre o 
género adquiridos pelos participantes durante o curso de formação. 
Os formadores devem também avaliar se os homens, as mulheres, 
os rapazes e as raparigas beneficiaram de igual forma do curso e, 
caso contrário, quais foram os principais obstáculos e diferenças 
nas respetivas aprendizagens Além disso, devem determinar se 
a formação desafiou ou teve algum impacto na perceção que 
as mulheres, os homens, os rapazes e as raparigas tinham dos 
papéis atribuídos em função do género e na compreensão que 
tinham sobre a igualdade de género; e ainda se, e de que forma, 
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contribuiu para capacitar as mulheres e as raparigas (e os homens 
e os rapazes, se aplicável). 

2. Uma avaliação do feedback fornecido por todos os participantes 
(homens, mulheres, raparigas e rapazes) sobre a formação de 
OPP, incluindo a relevância dos conteúdos e da metodologia da 
formação para cada indivíduo, assim como a perceção individual 
quanto às transformações ou aprendizagens.

 Estas informações podem ser recolhidas de diferentes formas, 
incluindo verbalmente, em grupos, no final do curso de formação. 
Os participantes podem ser convidados a preencher quadros de 
folhas móveis com rostos sorridentes, ou com os símbolos + e 
-, de modo a indicar quais os tópicos e as atividades que foram 
interessantes e funcionaram bem ou mal. Se os participantes 
forem alfabetizados, podem preencher um formulário de avaliação 
anónimo, que deve conter um espaço onde os participantes 
podem indicar o sexo e a idade.

 Além disso, alguns participantes recentes da formação de OPP, 
que foram reinstalados durante dois ou três meses, podem ser 
selecionados para oferecer feedback sobre as suas perceções 
do impacto que os elementos do curso dedicados ao género 
tiveram, tanto durante a fase pré-partida como até ao presente.

3. A autoavaliação do formador quanto ao seu desempenho e 
uma análise da eficácia dos conteúdos e dos métodos do curso, 
identificando boas práticas, lições extraídas e desafios para cada 
realização do curso.

 A realização de reuniões periódicas em linha entre os vários 
departamentos da OIM que realizam formações de DOP também 
seria muito importante. Permitiria partilhar e aprender com as 
experiências de cada departamento, em termos de integração da 
perspetiva de género na formação de OPP. As reuniões devem 
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incluir sessões específicas ou discussões sobre as respostas e 
o feedback dos participantes sobre módulos e conteúdos de 
género, e ser utilizadas para partilhar informações recentes 
sobre desafios, boas práticas e lições aprendidas. Estas reuniões 
ajudarão cada gabinete a adaptar-se à evolução das necessidades 
e das expectativas das mulheres, dos rapazes, das raparigas e dos 
homens e a melhorar os aspetos relacionados com o género na 
formação de OPP.

Entre as questões específicas a ter em conta no relatório de avaliação 
incluem-se: 

► Se o participante que está a ser avaliado pelo formador/avaliador 
é do sexo feminino ou masculino.

► Se o participante considera que adquiriu conhecimentos sobre 
os comportamentos legais, ilegais, aceitáveis e inaceitáveis, rela-
cionados com o género, no país de reinstalação.

► Se o participante adquiriu competências e conhecimentos re-
lacionados com o género e se houve quaisquer alterações nos 
pressupostos sobre os papéis e estereótipos de género.

► Se o participante tem uma compreensão sobre o que constitui 
VBG, sobre os tipos de VBG e sobre onde procurar apoio.

► Se os métodos utilizados para discutir questões sensíveis ao 
género foram os adequados.

Por último, uma linguagem sensível à dimensão do género, assim como 
os dados desagregados por sexo e idade, devem ser parte integrante 
da avaliação.  



3
Conclusão



49

A  integração da perspetiva de género na formação de OPP para 
refugiados é uma parte importante do processo de reinstalação 

e integração — para indivíduos, para os países de reinstalação e para 
o objetivo geral de alcançar a igualdade de género. A concretização 
deste objetivo está dependente do empenho dos formadores de OPP, 
a todos os níveis, em garantir que o género é integrado em todo o 
processo de formação, desde a fase de elaboração, até à realização e à 
avaliação. Os programas e planos curriculares de formação existentes 
contêm muitos, ou mesmo a maioria, dos elementos necessários. 
Estas orientações ajudarão a colmatar quaisquer lacunas e a auxiliar 
no desenvolvimento de futuros programas. 
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▌Glossário de termos de género1 

ANÁLISE DAS QUESTÕES DO GÉNERO  
Uma avaliação dos papéis e das relações entre mulheres e homens, 
raparigas e rapazes. Reconhece que a vida de todos os indivíduos e, 
consequentemente, as experiências, necessidades, preocupações e 
prioridades são diferentes. Deve-se integrar uma análise das questões 
do género em todas as avaliações sectoriais e análises de situação, 
começando logo pela fase de conceitualização.

(OIM 2015a)

CAPACITAÇÃO  
Um conceito básico de direitos humanos e desenvolvimento, que se 
refere ao processo através do qual as pessoas se tornam conscientes, 
individual e coletivamente, de como as relações de poder funcionam 
nas suas vidas e ganham a confiança e força necessárias para mudar as 
desigualdades e fortalecer as suas posições em termos económicos, 
políticos e sociais.

(OIM 2015a)

CISGÉNERO
Termo utilizado para descrever pessoas cuja perceção do próprio 
género coincide com o sexo que lhes foi atribuído à nascença.  

(ACDH 2016)

1  A lista completa de referências pode ser consultada no Anexo III: Referências. 
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CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA
A culpabilização da vítima existe, em certa medida, com todas as formas 
de violência. De modo a não colocar em dúvida a segurança do mundo 
à nossa volta, quando temos o conhecimento de um incidente violento, 
podemos examinar o comportamento da vítima e racionalizar a ideia 
de que, se evitarmos tais riscos e comportamentos (por exemplo, sair 
sozinho à noite, atravessar áreas perigosas, deixar a porta destrancada 
ou vestir de forma «provocadora»), evitaremos a violência. Este é 
um ato natural de autodefesa psicológica. Contudo, centra a nossa 
atenção na responsabilidade aparente da vítima e pode negligenciar 
uma análise completa da conduta do agressor. Ao transferir a culpa 
para a vítima na violência com base no género, a atenção recai sobre 
a vítima, frequentemente uma mulher, e sobre o seu comportamento, 
e não sobre as causas estruturais e as desigualdades subjacentes à 
violência cometida contra ela.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

DADOS DESAGREGADOS POR SEXO
Dados classificados por sexo e que apresentam informações 
separadamente para os homens e para as mulheres (e por vezes para 
os rapazes e as raparigas). Os dados desagregados por sexo refletem 
os papéis, as situações reais e as condições gerais das mulheres, 
dos homens, das raparigas e dos rapazes em todos os domínios da 
sociedade. Nestes, incluem-se as taxas de alfabetização, a escolaridade, 
a propriedade de empresas, o emprego, as desigualdades salariais, as 
pessoas a cargo, a propriedade habitacional e fundiária, os empréstimos 
e o crédito, as dívidas, etc. Quando os dados não são desagregados 
por sexo, é mais difícil identificar as desigualdades reais e potenciais. 
Os dados desagregados por sexo são necessários para uma análise 
eficaz das questões de género.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))
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DIREITOS SEXUAIS
Os direitos sexuais incluem os direitos humanos que já são reconhecidos 
nas leis nacionais, nos documentos internacionais relativos aos direitos 
humanos e noutros documentos consensuais. Nestes incluem-se, 
para todas as pessoas, livres de coação, discriminação e violência, 
os direitos de: aos mais elevados padrões de saúde, no que respeita 
à sexualidade, nomeadamente ao acesso a serviços de cuidados de 
saúde sexual e reprodutiva, procurar, receber e transmitir informações 
relacionadas com a sexualidade, o acesso à educação sexual, o respeito 
pela integridade física, a livre escolha de parceiro, o direito de decidir 
ser sexualmente ativo ou não, o direito a relações sexuais consentidas, 
o direito ao casamento consentido, o direito de decidir ter ou não 
ter crianças e quando, e o direito de ter uma vida sexual agradável, 
segura e aprazível.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

DISCRIMINAÇÃO COM BASE NO GÉNERO
Inclui qualquer distinção, exclusão ou restrição com base no género 
que tenha como efeito ou como objetivo comprometer ou destruir 
o reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais. A discriminação direta ocorre quando uma 
diferença de tratamento se fundamenta diretamente em distinções 
baseadas exclusivamente nas características relacionadas com o sexo 
e o género de um indivíduo, que não podem ser justificadas por 
argumentos objetivos e razoáveis (por exemplo, leis que excluem as 
mulheres de desempenharem o cargo de juiz). A discriminação indireta 
ocorre quando uma lei, uma política, um programa ou uma prática 
aparentam ser neutros, mas têm um efeito negativo desproporcionado 
nas mulheres ou nos homens quando implementados (por exemplo, 
regimes de pensões que excluem, entre outros, os trabalhadores a 
tempo parcial, a maioria dos quais é constituída por mulheres).

(ACDH 2018)
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DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES
Qualquer distinção, exclusão ou restrição com base no sexo que 
tenha como efeito ou como objetivo comprometer ou destruir o 
reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, seja qual for o 
seu estado civil, com base na igualdade das mulheres e dos homens, dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios político, 
económico, social, cultural e civil ou em qualquer outro domínio. 

(Organização das Nações Unidas 1979, Artigo 1)

DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA
Conceito utilizado para descrever a complexidade da discriminação que 
implica mais do que um motivo, também conhecida como «aditiva», 
«cumulativa», «composta», «interseccional», «preconceito complexo» 
ou «desigualdades multidimensionais». Embora a terminologia possa 
parecer confusa, em geral costuma descrever duas situações: 

(1)  Uma situação em que um indivíduo é confrontado com mais 
do que uma forma de discriminação com base em motivos (por 
exemplo, descriminação com base no sexo e na deficiência). 
Nestas circunstâncias, todas as mulheres e todas as pessoas com 
deficiência (masculinas e femininas) estão potencialmente sujeitas 
a serem discriminadas. 

(2)  Uma situação em que a discriminação afeta apenas quem é 
membro de mais de um grupo (isto é, apenas mulheres com 
deficiência e não homens com deficiência), também conhecida 
como discriminação interseccional. 

Relativamente à discriminação contra as mulheres, a Recomendação 
Geral n.º 25 do Comité CEDAW estabelece o seguinte: «Alguns grupos 
de mulheres, para além de sofrerem de discriminação direcionada 
contra elas enquanto mulheres, podem também sofrer de múltiplas 
formas de discriminação com base em motivos adicionais, como a raça, 
a identidade étnica ou religiosa, a deficiência, a idade, a classe, a casta ou 
outros fatores. Este tipo de discriminação pode afetar primariamente 
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estes grupos de mulheres, ou afetá-las de diferente forma ou grau 
de intensidade em comparação com a discriminação sentida pelos 
homens. Os Estados Partes podem ter de tomar medidas temporárias 
específicas para eliminar essas formas múltiplas de discriminação contra 
as mulheres e o impacto negativo composto que exercem sobre elas.»

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

DIVERSIDADE DE GÉNERO
Termo que reconhece que as preferências e autoexpressões de muitas 
pessoas não se enquadram nas normas de género geralmente aceites. 

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

EQUILÍBRIO ENTRE OS GÉNEROS NO 
RECRUTAMENTO  

Garantia de uma representação igual de funcionários dos sexos 
masculino e feminino em todos os níveis de uma organização. É 
também conhecida como paridade de género no recrutamento.  

(OIM 2015a)

ESTEREÓTIPOS DE GÉNERO
Generalizações simplistas sobre os atributos, as diferenças e os papéis 
atribuídos às mulheres e aos homens em função do género. As 
características estereotipadas sobre os homens são que estes são 
competitivos, consumistas, autónomos, independentes, conflituosos 
e preocupados com os bens privados. Paralelamente, os estereótipos 
relativos às mulheres consideram que são cooperantes, carinhosas, 
atenciosas, sociáveis, com espírito de grupo e preocupadas com os 
bens públicos. Os estereótipos são frequentemente utilizados para 
justificar a discriminação de género de forma generalizada e podem 
ter reflexo ou ser reforçados em teorias, leis e práticas institucionais 
tradicionais e modernas. As mensagens que reforçam os estereótipos 
de género e a ideia de que as mulheres são inferiores manifestam-se 
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nas mais variadas formas — desde músicas e publicidade, a provérbios 
tradicionais.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

FOSSO ENTRE GÉNEROS
Qualquer clivagem existente entre a condição ou posição das mulheres 
e dos homens na sociedade. É um termo frequentemente utilizado 
para se referir à diferença no rendimento médio entre mulheres e 
homens, por exemplo, o «fosso salarial entre géneros». No entanto, 
podem encontrar-se fossos entre géneros em muitas áreas, incluindo 
nos quatro pilares que o Fórum Económico Mundial utiliza para 
calcular o seu Gender Gap Index (Índice de Fosso entre Géneros), 
nomeadamente: a participação e a oportunidade na economia, o nível 
educacional, a saúde e a sobrevivência, e a capacitação política.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

GÉNERO 
Papéis e relações, traços de personalidade, atitudes, comportamentos, 
valores, poderes relativos e influência socialmente prescritos pela 
sociedade aos homens e às mulheres de forma diferenciada. Género 
é um termo relacional e refere-se não apenas a mulheres ou homens, 
mas ao relacionamento entre eles. Embora as noções de género 
estejam profundamente enraizadas em todas as culturas, também 
variam ao longo do tempo e apresentam grandes diferenças dentro 
de e entre culturas.

(OIM 2015a)

IDENTIDADE DE GÉNERO
A identidade de género reflete a experiência individual do género que 
cada pessoa sente no seu íntimo. Cada indivíduo tem uma identidade de 
género, que faz parte da sua identidade geral. A identidade de género 
de uma pessoa coincide geralmente com o sexo que lhe é atribuído à 
nascença. [Ver também cisgénero, não-binário e transgénero.] 

(ACDH 2016)
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IGUALDADE DE GÉNERO2 
A igualdade de direitos, responsabilidades e oportunidades para todos 
os indivíduos. Igualdade significa que os direitos, as responsabilidades e 
as oportunidades não dependerão do respetivo sexo determinado à 
nascença. A igualdade de género não implica que todos os indivíduos 
sejam iguais, mas sim que os interesses, as necessidades, as capacidades 
e as prioridades de todos sejam tidos em consideração. 

(OIM 2015a)

INSENSIBILIDADE À DIMENSÃO DE GÉNERO
Incapacidade de reconhecer que os papéis e as responsabilidades 
dos homens/rapazes e das mulheres/raparigas lhes são atribuídos em 
contextos e enquadramentos sociais, culturais, económicos e políticos 
específicos. Projetos, programas, políticas e atitudes que são insensíveis 
à dimensão do género não têm em conta estes papéis diferentes e 
necessidades diversas. Mantêm o status quo e não contribuem para 
a transformação da estrutura desigual das relações de género. 

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

INTEGRAÇÃO DA PERSPETIVA DE GÉNERO 
Na OIM, este é o processo de avaliação das implicações que as 
questões de género têm para todos os migrantes de um plano de 
ação, incluindo políticas, programas ou legislação. Representa uma 
estratégia que visa transformar as preocupações e experiências de 

2 Nota: A Recomendação Geral n.º 28 do Comité CEDAW (Comité para a Eli-
minação da Discriminação contra as Mulheres) afirma que: «Os Estados Partes 
devem utilizar exclusivamente os conceitos de igualdade entre mulheres e homens 
ou igualdade de género, em vez de utilizarem o conceito de equidade entre gén-
eros, na implementação das suas obrigações ao abrigo da Convenção. Este último 
conceito é utilizado em algumas jurisdições como referência ao tratamento justo 
de mulheres e homens, de acordo com as respetivas necessidades. Pode incluir a 
igualdade de tratamento, ou um tratamento diferente mas considerado equiva-
lente em termos de direitos, benefícios, obrigações e oportunidades». (Centro de 
Formação da ONU MULHERES, sem data (b))
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mulheres, homens, rapazes e raparigas numa dimensão integral da 
formulação, implementação, monitorização e avaliação das políticas e 
dos programas, para que beneficiem igualmente todos os migrantes 
e para que a desigualdade não seja perpetuada. O objetivo final é a 
concretização da igualdade de género. 

(OIM  2015a)

INTERSEXO  
As pessoas intersexo nascem com características sexuais físicas ou 
biológicas, incluindo anatomia sexual, órgãos reprodutivos, padrões 
hormonais e/ou padrões cromossómicos, que não correspondem 
estritamente às definições comuns de masculino ou feminino. Estas 
características podem ser visíveis no nascimento, ou surgir mais tarde 
na vida, muitas vezes na puberdade. As pessoas intersexo podem ter 
qualquer orientação sexual e identidade de género.

(ACDH 2016)

LGBT
Lésbicas, gays, bissexuais e transgénero. Os primeiros três termos 
descrevem a orientação sexual, o quarto descreve a identidade de 
género. O acrónimo é por vezes alargado para LGBTI (incluindo 
intersexo) ou LGBTQI (incluindo queer, representando identidades 
não-binárias de género).

(ACDH 2016) 

NÃO-BINÁRIO
As identidades de género não-binárias incluem todos os que não se 
identificam nem como «homem», nem como «mulher». Em todo o 
mundo, um número considerável de pessoas identifica-se com uma 
grande diversidade de identidades não-binárias de género, incluindo 
hijra, terceiro género, khwaja sira, dois-espíritos, fa’afafine, de género 
variante, transpinoy, muxe, waria e meti.  

(ACDH 2016)
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NEUTRO, SENSÍVEL E TRANSFORMATIVO  
EM TERMOS DE GÉNERO

O principal objetivo subjacente à integração da perspetiva de género 
é a elaboração e implementação de projetos, programas e políticas 
de desenvolvimento que:

► Não reforçam as desigualdades de género existentes (neutros 
em termos de género)

► Procuram corrigir as desigualdades de género existentes (sensíveis 
ao género)

► Procuram redefinir os papéis e as relações de género das mulheres 
e dos homens (positivos/transformativos em termos de género)

Num projeto, o grau de integração da perspetiva de género pode ser 
visto como um processo contínuo:

Negativo em 
termos de 
género

Neutro em 
termos de 
género

Sensível ao 
género

Positivo em 
termos de 
género

Transformativo em 
termos de género

As desigualdades 
de género são 
reforçadas para 
alcançar os 
resultados de 
desenvolvimento 
desejados.

Utiliza nor-
mas, papéis e 
estereótipos 
de género que 
reforçam as 
desigualdades de 
género.

O género não 
é considerado 
relevante para 
o resultado de 
desenvolvimen-
to.

 
As normas, 
os papéis e as 
relações de 
género não são 
afetados (agrava-
dos ou melhora-
dos).

O género é um 
meio de alcançar 
os objetivos de 
desenvolvimento 
estabelecidos.

 
 
As normas, os 
papéis e o acesso 
a recursos de 
género apenas 
são abordados 
na medida do 
necessário para 
alcançar os obje-
tivos do projeto.

O género é 
fundamental 
para que se-
jam alcançados 
resultados de 
desenvolvimento 
positivos.

A alteração das 
normas, dos pa-
péis e do acesso 
a recursos de 
género é funda-
mental para os 
resultados do 
projeto.

O género é funda-
mental para a pro-
moção da igualdade 
de género e para 
que sejam alcançados 
resultados de desen-
volvimento positivos.

Transformação da 
desigualdade nas 
relações de género 
com o objetivo de 
promover a partilha 
dos poderes, do 
controlo de recursos 
e da tomada de de-
cisões, assim como o 
apoio à capacitação 
das mulheres.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))
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NORMAS DE GÉNERO
As normas de género são expetativas sobre como os homens e as 
mulheres devem ser e agir.  Estas «regras» são interiorizadas e aprendidas 
pelas pessoas no início da vida. Isto cria um ciclo de vida de socialização 
e estereotipia com base no género. Por outras palavras, as normas de 
género são os padrões e as expetativas com os quais a identidade de 
género está geralmente em conformidade, num contexto que define 
uma determinada sociedade, cultura e comunidade nesse momento.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

ORIENTAÇÃO SEXUAL
A orientação sexual refere-se à capacidade de cada pessoa de ter 
uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos 
de sexo/género diferente, do mesmo sexo/género ou de mais de um 
sexo/género, assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas 
pessoas. Existem três orientações sexuais predominantes: para o 
mesmo sexo/género (homossexualidade), para o sexo/género oposto 
(heterossexualidade) ou para ambos os sexos/géneros (bissexualidade). 

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

PAPÉIS ATRIBUÍDOS EM FUNÇÃO DO GÉNERO
Normas sociais e comportamentais que, no contexto de uma cultura 
específica, são amplamente consideradas como sendo socialmente 
adequadas para as pessoas de um sexo específico. Determinam, 
muitas vezes, as tarefas e as responsabilidades tradicionais atribuídas 
a homens, mulheres, rapazes e raparigas. Os papéis atribuídos em 
função do género são frequentemente condicionados pela estrutura 
do agregado familiar, pelo acesso a recursos, pelos impactos específicos 
da economia global, pela ocorrência de conflitos ou desastres e por 
outros fatores relevantes a nível local, como as condições ecológicas. À 
semelhança do género em si, os papéis atribuídos em função do género 
podem evoluir com o tempo, em particular, através da capacitação 
das mulheres e da transformação das masculinidades. 

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))
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PERSEGUIÇÃO BASEADA NO GÉNERO  
A perseguição baseada no género é um termo que engloba o conjunto 
de diferentes reivindicações em que o género tem influência na 
determinação do estatuto de refugiado. A perseguição pode ser o 
resultado de leis discriminatórias em relação ao género no país de 
origem de um pessoa, ou de formas culturalmente aceites de violência 
contra as mulheres, tais como o abuso doméstico, a mutilação genital 
feminina (MGF), ou os homicídios por motivos de «honra», das quais 
as mulheres podem não conseguir obter proteção recorrendo aos 
governos dos seus países de origem.

(Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 2016)

RELAÇÕES DE GÉNERO
As relações de género são o subconjunto específico de relações sociais que 
unem as mulheres e os homens como grupos sociais numa determinada 
comunidade, incluindo a forma como o poder e o acesso e controlo 
dos recursos são distribuídos entre os sexos. As relações de género 
cruzam-se com todas as outras influências nas relações sociais — idade, 
etnia, raça, religião — para determinar a posição e a identidade das 
pessoas num grupo social. Uma vez que as relações de género são um 
constructo social, podem transformar-se ao longo do tempo para se 
tornarem mais equitativas.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

SENSIBILIDADE PARA AS QUESTÕES DE GÉNERO
Ser sensível para as questões de género ou agir de forma sensível para 
as questões de género significa utilizar uma linguagem respeitadora e 
não-discriminatória e ter em conta as diferentes situações, necessidades 
e atributos das mulheres, dos homens e de outros, de modo a garantir 
que os comportamentos, as mentalidades ou os programas respeitam 
os direitos humanos de todas as pessoas. 

(ACDH 2018)
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SEXO
O sexo é a soma das características biológicas e fisiológicas que 
definem os homens e as mulheres, tais como os órgãos reprodutores, 
a composição hormonal, os padrões cromossómicos, os padrões de 
crescimento do cabelo, a distribuição do músculo e da gordura, a 
fisionomia corporal e a estrutura óssea, etc.

(ACDH 2018)

TRANSGÉNERO 
Por vezes abreviado para «trans», transgénero é um termo abrangente 
utilizado para descrever pessoas com uma grande variedade de identidades 
— incluindo transexuais, cross-dressers (por vezes referidos como 
«travestis»), pessoas que se identificam como sendo do terceiro género, 
e outras cuja aparência e características são percecionadas como atípicas 
em termos de género e que têm uma identidade de género diferente do 
sexo que lhes foi atribuído à nascença. As mulheres trans identificam-se 
como mulheres, mas foram classificadas com o sexo masculino à nascença. 
Os homens trans identificam-se como homens, mas foram classificadas 
com o sexo feminino à nascença. Algumas pessoas transgénero recorrem 
à cirurgia ou tomam hormonas para adaptarem o corpo à respetiva 
identidade de género; outras não. A identidade de género é distinta da 
orientação sexual e das características sexuais.

(ACDH 2016)

VIOLÊNCIA COM BASE NO GÉNERO (VBG)3

Um termo abrangente, que inclui qualquer ato danoso realizado 
contra a vontade de uma pessoa, com base nas diferenças (de género) 
socialmente atribuídas entre as mulheres e os homens. Inclui atos que 
causam danos ou sofrimento físico, sexual ou mental, ameaças de tais 

3 Para uma lista mais completa de formas/tipos de VBG, ver OIM, Institutional framework 
for addressing gender-based violence in crises (Quadro institucional de combate à 
violência com base no género em situações de crise) (OIM 2018a).
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atos, coerção e outras privações de liberdade. Estes atos podem ter 
lugar em público ou em privado.

O termo é utilizado mais frequentemente para destacar a forma como a 
desigualdade sistémica entre homens e mulheres — existente em todas as 
sociedades no mundo — funciona como uma característica unificadora e 
basilar da maioria das formas de violência cometidas contra as mulheres e 
raparigas. Também é cada vez mais utilizado por alguns intervenientes para 
realçar as dimensões de género de certas formas de violência cometida 
contra os homens e rapazes — nomeadamente, algumas formas de 
violência sexual cometidas com o objetivo explícito de reforçar normas 
discriminatórias de género sobre a masculinidade e a feminilidade (por 
exemplo, a violência sexual cometida em conflitos armados, com o objetivo 
de emascular ou feminizar o inimigo). É também utilizado por alguns 
intervenientes para descrever a violência cometida contra lésbicas, gays, 
bissexuais, transgénero e intersexo (LGBTI), «motivada por um desejo 
de punir todos aqueles que aparentam desafiar as normas de género». 

(IASC 2015)

A natureza e a extensão dos tipos específicos de VBG variam entre 
culturas, países e regiões. Alguns exemplos incluem a violência sexual, 
incluindo a exploração/o abuso sexual e a prostituição forçada; a 
violência doméstica; o tráfico; o casamento forçado/precoce; as 
práticas tradicionais danosas, tais como a mutilação genital feminina; 
os homicídios por motivos de honra; e as heranças por viuvez.

Existem diferentes tipos de violência, incluindo (mas não se limitando 
a) violência física, verbal, sexual, psicológica e socioeconómica.

1. Violência física: A violência física é um ato com a intenção de 
causar ou que resulta em dor e/ou lesões corporais. Inclui bater, 
queimar, pontapear, esmurrar, morder, mutilar, utilizar objetos 
ou armas e arrancar cabelo. Na sua forma mais extremada, a 
violência física pode levar ao feminicídio, isto é, ao homicídio com 
base no género de uma mulher. Algumas classificações também 
incluem o tráfico e a escravatura na categoria de violência física, 
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uma vez que existe frequentemente coerção inicial e as raparigas 
e os rapazes envolvidos tornam-se vítimas de mais violência em 
consequência da escravatura.

2. Violência verbal: O abuso verbal pode incluir comentários 
humilhantes em privado ou em público, a ridicularização, o uso 
de palavrões particularmente constrangedores para outrem e a 
ameaça de outras formas de violência contra a vítima, ou contra 
alguém ou algo que lhe seja próximo. Em outros casos, o abuso 
verbal está relacionado com o contexto social da vítima, com os 
insultos ou ameaças a terem como base a religião, a cultura, o 
idioma, a orientação sexual (percecionada) ou tradições.

3. Violência sexual: A violência sexual inclui várias ações igualmente 
prejudiciais para todas as vítimas e utilizadas de forma semelhante 
nas esferas pública e privada. Alguns exemplos incluem a violação 
(violência sexual que inclui qualquer forma de penetração do 
corpo da vítima), a violação conjugal e a tentativa de violação. 
Outros tipos de atividades sexuais forçadas incluem os atos de 
ser forçado a observar alguém a [X], forçar alguém a [X] diante 
de outras pessoas, a prática de sexo desprotegido à força, o 
assédio sexual e, no caso das mulheres, os abusos relacionados 
com a reprodução (gravidez, esterilização e aborto forçados).4

4. Violência psicológica: A violência psicológica pode incluir, por exemplo, 
comportamentos ameaçadores que não envolvem necessariamente 
violência física ou mesmo abuso verbal. Podem incluir ações que fazem 
referência a atos de violência anteriores, assim como ignorância e 
negligência deliberadas em relação a outrem. A violência psicológica 
também pode ser cometida através do isolamento ou confinamento, 
da privação de informação, da desinformação, etc.

5. Violência socioeconómica: A violência socioeconómica é 
simultaneamente uma causa e um efeito da prevalência das relações 

4  [X] representa uma atividade sexual.
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de poder com base no género nas sociedades. Algumas das formas 
mais comuns de violência socioeconómica incluem o desvio dos 
rendimentos da vítima, não lhe permitindo dispor de um rendimento 
próprio (estatuto de «dona de casa» forçado, ou trabalho no 
negócio da família sem salário), assim como a incapacitação da 
vítima para o trabalho, através de abusos físicos deliberados. Na 
esfera pública, isto pode incluir a recusa de acesso (principalmente 
para as mulheres) à educação ou ao trabalho remunerado (ou 
remunerado de forma equitativa), a recusa de acesso a serviços, a 
exclusão de certos empregos e a negação do gozo e do exercício 
de direitos civis, culturais, sociais ou políticos.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
Todos os atos de violência com base no género que resultem, ou possam 
resultar, em danos ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para 
as mulheres, incluindo a ameaça de tais atos, a coação ou a privação 
arbitrária da liberdade, tanto na vida pública como na vida privada. A 
violência contra as mulheres inclui, embora não se limitando ao seguinte:

a. Violência física, sexual e psicológica na família, incluindo agressões, 
abuso sexual de crianças do sexo feminino no agregado familiar, 
violência relacionada com o dote nupcial, violação conjugal, 
mutilação genital feminina e outras práticas tradicionais prejudiciais 
às mulheres, violência do parceiro íntimo, violência não-conjugal 
e violência relacionada com a exploração;

b. Violência física, sexual e psicológica na comunidade em geral, 
incluindo violação, abuso sexual, assédio sexual em espaços públicos 
e assédio sexual e intimidação no trabalho, em instituições de 
ensino e noutros locais, tráfico de mulheres e prostituição forçada;

c. Violência física, sexual e psicológica cometida ou tolerada pelo 
Estado, independentemente do local.

(Organização das Nações Unidas 1993a, Artigos 1 e 2)
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▌Métodos participativos   
▌para a formação sobre o género

Existem vários métodos participativos que podem ser utilizados 
para abordar as questões de género em contextos de formação, 

incluindo na OPP. Neles incluem-se (não se limitando a):

Questionários para avaliar os conhecimentos dos participantes sobre 
as questões de género no início do módulo. 

► Individualmente, por via eletrónica: Se os participantes (1) tiverem 
dispositivos eletrónicos à disposição; (2) tiverem ligação à Internet; 
e (3) estiverem familiarizados com a linguagem da formação 
de OPP, podem ligar-se a uma plataforma de questionários, 
responder anonimamente e ver as estatísticas de todas as respostas 
fornecidas.  

► Individualmente, em papel: Os indivíduos podem completar um 
questionário em papel e corrigir as próprias respostas durante 
a sessão plenária.

► Trabalho em grupos pequenos: Os questionários são respondidos 
em grupos pequenos e corrigidos na sessão plenária.

► Trabalho com todo o grupo: O formador pode liderar uma 
sessão de questionários em que as respostas são sugeridas por 
todo o grupo.

► O formador e os participantes discutem na sessão plenária quais 
as respostas corretas, e as razões pelas quais as restantes estão 
incorretas, fornecendo experiências e exemplos, etc. Esta atividade 
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permitirá ao formador ter uma ideia do nível de sensibilização 
dos participantes para as questões de género, e contribuirá para 
motivar uma maior participação dos mesmos. 

O brainstorming (processo criativo por participação) pode ser utilizado 
para discutir os papéis atribuídos em função do género no país de 
reinstalação. 

► Os participantes podem apresentar ideias sobre as suas expectativas 
em relação ao que as comunidades de acolhimento esperam das 
mulheres, dos homens, das raparigas e dos rapazes (no trabalho 
e na escola; em contextos médicos; em relação à vida social; na 
economia do agregado familiar; em termos de vestuário, etc.). 

► A discussão pode ser utilizada para fazer a ligação com informações 
sobre as leis nacionais referentes à igualdade de género nos países 
de reinstalação.

Os contributos pessoais podem ser muito poderosos. Alguns exemplos 
incluem:

► Intervenções presenciais de pessoas homólogas — por exemplo, 
um refugiado do mesmo país de origem dos participantes e que 
já foi reinstalado no mesmo país onde os participantes serão 
— que podem servir como mentores, partilhando experiências 
positivas relacionadas com o género (por exemplo, exemplos 
da sua própria capacitação ou de como foram ultrapassados os 
seus preconceitos/estereótipos sobre as mulheres, os homens 
e os papéis desempenhados, etc.).

–  Os participantes podem desempenhar o papel de jornalistas 
e fazer perguntas relacionadas com o género ao visitante. 
Pode ser necessária uma preparação prévia com o formador 
(através de uma simulação, por exemplo), para garantir uma 
participação equilibrada entre os diferentes géneros no grupo.
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► Uma curta metragem sobre as experiências de pessoas homólogas 
(um refugiado reinstalado, do mesmo país de origem que os 
participantes), com homens/mulheres/rapazes/raparigas que 
partilham mensagens positivas sobre as respetivas experiências 
e sobre os benefícios da igualdade de género. 

Fotografias e imagens são geralmente facilmente assimiladas por todos 
os participantes

► Trabalho ou sessão plenária em grupos pequenos. 

► Podem ser apresentadas imagens de situações frequentes.

–  Por exemplo, o uso de minissaias; demonstrações de afeto 
(entre casais heterossexuais ou homossexuais); o travestimento; 
o esbofeteamento de uma criança; a agressão de uma mulher 
ou de um homem adulto; o contacto sexual com uma mulher 
nos transportes públicos ou na rua, etc.

► Os participantes discutem se as imagens refletem comportamentos 
que são legais ou ilegais e culturalmente aceitáveis ou inaceitáveis 
no país de reinstalação.

Jogos de cartas  

► Podem criar-se cartas simples em pares, com imagens e uma 
curta descrição, ilustrando situações em que os papéis atribuídos 
em função do género tradicionais são desafiados.

–  Por exemplo, uma mulher a trabalhar na construção civil; 
uma rapariga a formar-se em engenharia; um homem a 
transportar crianças para o médico; um rapaz a aprender a 
dançar; etc.

► Os participantes têm de encontrar na sala a pessoa com a carta 
correspondente. Juntos, discutem os respetivos pontos de vista 
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e opiniões sobre se a situação é legal e culturalmente adequada, 
transmitindo as conclusões na sessão plenária.

Estudos de caso

► Trabalho ou sessão plenária em grupos pequenos.

► Os participantes analisam as situações e propõem um plano de 
ação.

–  Por exemplo, um casal de lésbicas foi atacado numa paragem 
de autocarro. O agressor fugiu e elas precisam de ajuda. O 
que deve ser feito?

► As situações e os planos de ação sugeridos são discutidos na 
sessão plenária.

Simulações

► Trabalho em grupos pequenos. O formador pode ajudar/participar 
na primeira simulação, para encorajar os grupos.

► Os participantes simulam situações quotidianas (ir à escola, 
procurar emprego, ir ao médico, etc.) que incluem uma dimensão 
relacionada com o género. 

► De seguida, explicam (ou demonstram!) à sessão plenária possíveis 
formas como a situação pode evoluir (por exemplo, é recusado 
um emprego a uma mulher) e qual seria a resolução ideal.

Identificação dos apoios disponíveis nos países de reinstalação para 
os casos de VBG (incluindo violência sexual) 

► Trabalho em grupos pequenos. 
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► Cada grupo trabalha sobre um determinado aspeto de apoio à 
VBG, como por exemplo:  

–  Identificando os intervenientes no país de reinstalação a 
partir de uma lista; identificando os seus papéis; organizando 
os intervenientes por ordem em termos do processo de 
denúncia de casos de VBG; ilustrando todas as etapas e os 
intervenientes num gráfico (facilmente compreensível, para 
apresentar na sessão plenária). 

–  Apresentando uma ou duas formas de VBG (que podem 
ser selecionadas em função da relevância para um grupo 
específico), etc.

►  Os grupos apresentam o trabalho na sessão plenária, onde são 
feitos esclarecimentos e correções. Podem ser incluídas cópias 
das apresentações/dos gráficos corrigidos nos documentos 
disponibilizados no final da formação.
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▌Referências   
▌e recursos   
▌adicionais

Nota: As referências e as hiperligações abaixo correspondem à versão 
em inglês dos documentos. Em muitos casos, a hiperligação disponibiliza 
o acesso a estes documentos nas outras línguas oficiais da Organização 
das Nações Unidas (árabe, chinês, francês, russo e espanhol).

REFERÊNCIAS  
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 2013.  Tool Kit on Gender Equality Results and Indicators. 

(Ferramentas sobre os Resultados e Indicadores de 
Igualdade de Género) 

Centro de Recursos de Orientação Cultural
 2014.  Refugee Training and Orientation: A Guide for 

Service Providers. (ficheiro arquivado)
    (Formação e Orientação de Refugiados: Um Guia 

para Prestadores de Serviços)
Comissão Europeia

 2016.  Plano de ação sobre a integração dos nacionais de 
países terceiros. (COM(2016) 377 final) 

Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
 Sem data.  Gender awareness-raising. (Sensibilização para as 

questões de género) 
 2016.  Gender Equality Training: Gender Mainstreaming 

Toolkit. (Formação em Igualdade de Género: 
Ferramentas sobre a Integração da Perspetiva de 
Género)

Organização Internacional para as Migrações (OIM)
 Sem data (a).  COMMIT - Facilitating the integration of resettled 

refugees in Croatia, Italy, Portugal and Spain.
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-awareness-raising
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit
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gender-and-migration. (O Género e a Migração) 
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Rev.1). (Política para a Igualdade de Género 2015-
2019)

 2015b.  Humanitarian policy - principles for humanitarian 
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Operational Framework sectors of assistance). 
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em toda a resposta a situações de crise da OIM (ou 
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Crise Migratória))

 2018a.  Institutional framework for addressing gender-based 
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a violência com base no género em situações de crise)

Menegatti, Michela e Rubini, Monica.
 2017.  Gender Bias and Sexism in Language. Oxford Research 

Encyclopedias. (Preconceito de Género e Sexismo na 
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 1979.  Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres, adotada em 18 
de dezembro (Resolução n.º 34/180 da Assembleia 
Geral). 

 1993a.  Declaração sobre a Eliminação da Violência Contra 
as Mulheres, adotada em 20 de dezembro (A/
Res/48/104).

 2006.  Conclusão sobre Mulheres e Meninas em Situação 
de Risco n.º 105 (LVII). Relatório da 57ª sessão 
do Comité Executivo do Programa do Alto-
Comissariado. (A/AC.96/1035).

http://www.iom.int/gender-and-migration
http://www.iom.int/gender-and-migration
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
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https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_gbvic_framework.pdf
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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https://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
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Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento 
das Mulheres (ONU Mulheres)

  Sem data(a).  Gender mainstreaming. (Integração da perspetiva de 
género) 
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Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
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(Tendências globais: Deslocamentos forçados em 
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Genebra. (Projeção do ACNUR das Necessidades 
Globais de Reinstalação de 2020)

Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACDH)
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tackle violence and discrimination against lesbian, 
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Iorque e Genebra.

   (Viver de forma livre e igualitária: O que os 
Estados estão a fazer para combater a violência e 
a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, 
transgénero e intersexo)

 2018.  Integrating a gender perspective into human rights 
investigations: Guidance and Practice. Nova Iorque e 
Genebra. (HR/PUB/18/4 Versão Avançada).

   (Integração de uma perspetiva de género nas 
investigações sobre direitos humanos: Orientação e 
Prática)
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http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2129
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product-category/self-paced/iknowgender/
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.unhcr.org/5d1384047.pdf#zoom=95
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
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RECURSOS ADICIONAIS (NÃO INCLUÍDOS NAS 
REFERÊNCIAS)

A. Políticas, orientações e investigações sobre o género

Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD)
 2003.  Gender checklist: resettlement. (Lista de verificação 

do género: reinstalação)
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu

 2016.  Gender aspects of migration and asylum in the EU: 
an overview. PE 579.072 (Aspetos do género na 
migração e no asilo na UE: uma perspetiva geral)

Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e 
Intersexuais (ILGA)

 2019.  First UN resolution on the rights of intersex persons: 
UN calls to end discrimination of women and girls in 
sports, including women born with variations of sex 
characteristics. 22 de março. Disponível em www.
ilga.org. 

   (Primeira resolução da ONU sobre os direitos 
das pessoas intersexo: A ONU pede o fim da 
discriminação de mulheres e raparigas no desporto, 
incluindo mulheres nascidas com características 
sexuais variadas.) 

Organização Internacional para as Migrações (OIM)
 2015c.  Gender and communications toolkit. (Ferramentas 

sobre o género e a comunicação)
 2018b.  Guidance for addressing gender in evaluations. 

(Orientações sobre o género em avaliações)
 2019.  Glossary on Migration. Lei n.º 34 da Migração 

Internacional. (Glossário sobre a Migração).
Campanha Global das Nações Unidas contra a Homofobia e a Transfobia 
(ONU Livres & Iguais)

 Sem data. Notas de Informação.

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28731/gender-checklist-resettlement.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579072/EPRS_BRI(2016)579072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579072/EPRS_BRI(2016)579072_EN.pdf
http://www.ilga.org
http://www.ilga.org
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/IOM-Gender-and-Communications-Toolkit-2015.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.unfe.org/learn-more/
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Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
 2002.  Diretrizes sobre Proteção Internacional n.º 1: 

Perseguição baseada no Género, no contexto 
do Artigo 1A(2) da Convenção de 1951 e/ou 
do Protocolo de 1967 relativos ao estatuto dos 
refugiados. HCR/GIP/02/01.

 2005.   Ensuring Gender Sensitivity in the Context of 
Refugee Status Determination and Resettlement. 
Module 1: Ensuring Gender Sensitivity in Refugee 
Status Determination (Resource Package).

   (Assegurar a Sensibilidade de Género no Contexto 
da Determinação do Estatuto de Refugiado e da 
Reinstalação. Módulo 1: Garantir a Sensibilidade de 
Género na Determinação do Estatuto de Refugiado 
(Pacote de Recursos))

 2011.  Resettlement handbook and country chapters. 
(Manual de reinstalação do ACNUR e capítulos de 
países)

Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACDH)
 2014.  Women’s rights are human rights. (Os direitos das 

mulheres são direitos humanos)
 

B. Linguagem sensível ao género e glossários de género

Menegatti, M. e M. Rubini. 
 2017.  Gender Bias and Sexism in Language. Oxford 

Research Encyclopedias. (Preconceito de Género e 
Sexismo na Linguagem) 

Organização das Nações Unidas
  Sem data(a).  United Nations editorial manual online. (Manual 

editorial em linha das Nações Unidas)
 Sem data(b).  Gender-inclusive language guidelines. (Linguagem 

sensível à dimensão do género)
 Sem data(c).  UNTERM. Base de dados de terminologia multilingue 

das Nações Unidas. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html
https://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf
https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-470
http://dd.dgacm.org/editorialmanual/
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/
https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome
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Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
 2017.  Gender equality: Glossary of terms and concepts. 

(Igualdade de género: Glossário de termos e conceitos)
 Iniciativa do Selo de Igualdade de Género do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

  Sem data.  Principles of gender-sensitive communication. 
(Princípios de comunicação sensível ao género)

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento 
das Mulheres (ONU Mulheres)

  Sem data(b).  GenderTerm.

C. Formação gratuita em linha sobre género 

Comité Permanente Interagências (IASC)
 Sem data.  Gender in humanitarian action. (O género nas ações 

humanitárias)
Parceria de Aprendizagem da ONU sobre Alterações Climáticas (UN 
CC:Learn)

 Sem data. Gender and environment. (O género e o ambiente)
Centro de Formação da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade 
de Género e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) 

  Sem data(b).  eLearning campus. (Campus de aprendizagem em 
linha)

Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP)
 Sem data.  Managing gender-based violence programmes in 

emergencies.
   (Gestão de programas de violência com base no 

género em situações de emergência)

 D.  Direitos humanos internacionais e quadro de desenvolvimento 
para a igualdade de género

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Conselho da Europa
 2010.  Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais, entrada 
em vigor em 1 de junho (versão revista).

https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf
https://www.undp.org/content/dam/jamaica/docs/gender/JM-AUG-29-UNDP%20Gender%20Seal-Principles%20of%20gender-sensitive%20communications.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/genderterm?ClearSearch=True
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product/iasc-e-learning-on-gender-equality-in-humanitarian-action/
https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
https://trainingcentre.unwomen.org/
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf


79

Organização das Nações Unidas
 1948.  Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamada em 10 de dezembro (Resolução 217 A 
da Assembleia Geral).

 1965.  Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada 
em 21 de dezembro (Resolução 2106 (XX) da 
Assembleia Geral).

 1966.  Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos, adotado em 16 de dezembro (Resolução 
2200A (XXI) da Assembleia Geral).

 1966.  Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais, adotado em 16 de dezembro 
(Resolução 2200A (XXI) da Assembleia Geral).

 1967.  Declaração sobre a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher, adotada em 7 de novembro 
(Resolução 2263 (XXII) da Assembleia Geral).

 1984.  Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 
adotada em 10 de dezembro (Resolução 39/46 da 
Assembleia Geral). 

 1989.  Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada 
em 20 de novembro (Resolução 44/25 da Assembleia 
Geral).

 1990.  Convenção Internacional sobre a Proteção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
dos Membros das suas Famílias, adotada em 18 de 
dezembro (Resolução 45/158 da Assembleia Geral).

 1993b.   Declaração e Programa de Ação de Viena, adotados 
em 25 de junho pela Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos.

 1994.  Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD) Programa de Ação, 
adotado em 5 a 13 de setembro pela Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento.

 1995.  Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
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adotadas em 15 de setembro pela IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher. 

 2000a.  Resolução 1325 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 31 de outubro (S/RES/1325(2000)) 
[Afirma a importância da participação das mulheres e 
da inclusão das perspetivas de género nas negociações 
de paz, no planeamento humanitário, nas operações 
de manutenção da paz e na construção da paz e 
governação pós-conflito]

 2000b.  Resolução 55/2 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas por ocasião da Declaração do Milénio das 
Nações Unidas, adotada em 8 de setembro (A/
RES/55/2). 

 2000c.  Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
 2007.  Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, adotada em 24 de janeiro (Resolução 
61/106 da Assembleia Geral (A/RES/61/106))

 2008.  Resolução 1820 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 19 de junho (S/RES/1820(2008)) 
[Reconhece a violência sexual como uma tática de 
guerra e como uma questão de paz e segurança 
internacional, que exige uma resposta de segurança].

 2009a.  Resolução 1888 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 30 de setembro (S/RES/1888 (2009)) 
[Intensifica os esforços para colocar fim à violência 
sexual em situações de conflito, estabelecendo um 
Representante Especial do Secretário-Geral e uma 
equipa de especialistas sobre o Estado de direito e a 
violência sexual em situações de conflito].

 2009b.  Resolução 1889 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 5 de outubro (S/RES/1889(2009) 
[Estabelece indicadores para o acompanhamento 

https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2&Lang=E
https://www.un.org/millenniumgoals/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/S/RES/1889(2009)
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da resolução 1325 e solicita ao Secretário-Geral a 
apresentação de um relatório sobre a participação e 
inclusão das mulheres na construção da paz].

 2010a.  Resolução 1960 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 16 de dezembro (S/RES/1960(2010)) 
[Estabelece um mecanismo de acompanhamento e 
informação sobre a violência sexual em situações de 
conflito].

 2010b.  Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre «Transformar o nosso mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável», 
adotada em 25 de setembro (A/RES/70/1).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
 2013a.  Resolução 2106 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 24 de junho (S/RES/2106(2013)) 
[Destaca a importância da responsabilização dos 
autores de violência sexual em situações de conflito, 
bem como da capacitação política e económica das 
mulheres].

 2013b.  Resolução 2122 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 18 de outubro (S/RES/2122(2013)) 
[Posiciona a igualdade de género e a capacitação das 
mulheres como elementos fundamentais para a paz 
e segurança internacionais, reconhece o impacto 
desigual de todas as violações em situações de 
conflito sobre as mulheres e raparigas, e apela a uma 
aplicação consistente da abordagem estratégica para 
as mulheres, a paz e a segurança (MPS) em todos os 
trabalhos do Conselho de Segurança].

 2015.  Resolução 2242 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 13 de outubro (S/RES/2242(2015)) 

https://undocs.org/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/S/RES/1960(2010)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://undocs.org/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
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[Estabelece o Grupo Informal de Especialistas (GIE); 
aborda os obstáculos persistentes na implementação 
da agenda MPS, incluindo o financiamento e as 
reformas institucionais; concentra-se numa maior 
integração das agendas MPS, no combate ao 
terrorismo e ao extremismo violento; e apela à 
melhoria dos métodos de trabalho do Conselho de 
Segurança sobre as mulheres, a paz e a segurança].

 2019a.  Resolução 2467 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 23 de abril (S/RES/2467(2019)) [Posiciona 
a violência sexual relacionada com as situações de 
conflito como fortemente enraizada na agenda geral 
das mulheres, da paz e da segurança; sublinha os 
esforços nos âmbitos da justiça e da responsabilização; 
apela ao apoio e à proteção das organizações de 
mulheres da sociedade civil; e chama a atenção para 
as questões relacionadas com as crianças nascidas na 
sequência de violações].

 2019b.  Resolução 2493 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, 
adotada em 29 de outubro (S/RES/2493(2019)) 
[Apela à implementação plena de todas as resoluções 
anteriores sobre as mulheres, a paz e a segurança; 
solicita à ONU o desenvolvimento de abordagens 
específicas ao contexto para a participação das 
mulheres em todos os processos de paz apoiados pela 
ONU; e convida os Estados-Membros a garantirem 
e apoiarem atempadamente a participação plena, 
equitativa e significativa das mulheres em todas as 
fases dos processos de paz, incluindo nos mecanismos 
criados para a implementação e o acompanhamento 
dos acordos de paz].

https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
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E.  Protocolos para a violência sexual e a violência com base no 
género (VSBG)

Secção de Proteção Global do Comité Permanente Interagências (IASC)
 2015.  Guidelines for integrating gender-based violence 

interventions in humanitarian action.
    (Orientações para a integração de intervenções sobre a 

violência com base no género em ações humanitárias)
 2019.  Handbook for Coordinating Gender-based Violence 

Interventions in Emergencies.
   (Manual para a Coordenação de Intervenções sobre 

a Violência com Base no Género em Situações de 
Emergência)

Comité de Socorro Internacional 
  Sem data.  GBV Responders’ Network. [Recursos para 

enfrentar a VSBG em contextos humanitários].
  (Rede de Resposta à VBG)

FNUAP
 2015.  The Minimum Initial Service Package (MISP). 

[Ações fundamentais necessárias para responder 
às necessidades de saúde reprodutiva no início de 
cada crise humanitária].

  (O Pacote de Serviços Mínimos Iniciais (MISP))
ACNUR

  Sem data.  Sexual and gender-based violence prevention and 
response.

   (Prevenção e resposta à violência sexual e à violência 
com base no género)

 2015.  Sexual and gender-based violence prevention and 
response in refugee situations in the Middle East 
and North Africa.

   (Prevenção e resposta à violência sexual e à violência 
com base no género nas situações dos refugiados no 
Médio Oriente e Norte de África)

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://gbvresponders.org/
https://www.unfpa.org/resources/what-minimum-initial-service-package
https://www.unfpa.org/emergencies
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf


 2016.  SGBV prevention and response: Training package.
  (Prevenção e resposta à VSBG: Pacote formativo)

Subsecção de VBG da Whole of Syria (Hub da Turquia) 
 2018.  Standard Operating Procedures for Gender-Based 

Violence Prevention and Response.
   (Procedimentos Operativos Normalizados para 

a Prevenção e Resposta à Violência com Base no 
Género)

https://www.unhcr.org/583577ed4.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
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