
As perspectivas da
igualdade de gênero
na América Ibérica:
Integração, empoderamento, proteção e
autonomia de mulheres e meninas

Policy Brief       •       Rio de Janeiro        •         2021



As perpsectivas da igualdade de gênero na
América Ibérica

  Agradeço, primeiramente, a Deus pela oportunidade de concluir este ciclo significativo e importante,
como também por toda luz e força nessa jornada. Sou muito grata à minha família e a eles dedico este
trabalho, à minha irmã Sara, à minha mãe Meyre Jane e ao meu pai José Alberto; sou muito feliz e
honrada em fazer parte dessa família e sem vocês, eu não teria chegado até aqui. Obrigada pela
paciência, suporte, afeto e motivação!

 Também agradeço à Coordenação de Bolsas e Auxílios, à Vice-Reitoria Comunitária, ao Pré-Vestibular
Comunitário Seja Mais e à Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa. Ainda, sou grata ao
Instituto de Relações Internacionais e sua Coordenação; em especial, ao coordenador e professor
Ricardo Oliveira dos Santos, a quem tanto estimo e segue a significar para mim, desde 2017.1, um
grande exemplo de magistério, apoio, encorajamento, profissionalismo e dedicação, o qual muito
contribuiu para a minha graduação - seu começo e, agora, o fim.
 
 A respeito do fim, mas não menos importante, minha gratidão aos amigos e colegas de graduação:
Carolina, Celeste, Cleyton, Daniela, Eduarda, Kendra, Lucas Dantas, Lucas Rocha e Mayara - pelas risadas,
momentos de tensão juntos e todo o companheirismo, desde 2017.1 até agora. Em especial, às minhas
amigas Celeste e Kendra, com quem eu compartilhei momentos únicos e especiais pertinentes ao
espaço acadêmico e fora dele; pessoas com quem pude contar nos dias bons e ruins, com muita alegria
e positividade e por isso espero que por muito mais tempo possamos permanecer juntas. De igual e
feliz modo, sou extremamente grata à minha amiga Daniela, que se fez presente de corpo e espírito em
toda e qualquer ocasião na nossa amizade com muita diversão e alto-astral e também sempre com
muita disposição para ajudar e aconselhar; nossos crescimentos pessoais em conjunto ao longo desses
anos mostram que somos melhores quando juntas! 

 Finalmente, agradeço a todas as experiências e momentos insubstituíveis no campus, salas e espaços
de convivência que a alma mater PUC-Rio me proporcionou, foi uma linda felicidade ter sido aluna - e
tantas outras versões de mim mesma - nessa Universidade.

Trabalho final do eixo de prática profissional em
Cooperação Internacional e Desenvolvimento,
apresentado ao Instituto de Relações Internacionais da
Pontifícia Universidade Católica para a obtenção do
título de Bacharel em Relações Internacionais.

Desenvolvido por: Catarina Cardoso

"Eu quero ser permitida a ser todas as coisas que eu sou; e ao ser
todas as coisas que eu sou, eu não quero que alguma dessas
coisas questione minha inteligência ou habilidade. Eu não quero
negar nenhuma parte de mim mesma." 

Chimamanda Ngozi Adichie, feminista e escritora nigeriana em
entrevista ao programa televisivo brasileiro Roda Viva em junho
de 2021 (tradução minha).

Fonte da imagem de capa: Nadia Grapes/iFEMPOWER



Integração, empoderamento, proteção e
autonomia de mulheres e meninas

Sumário

Resumo O feminismo decolonial 

e as realidades da

disparidade intrarregional

O desenvolvimento 

ibero-americano e 

a agenda de gênero

Conclusões e 

recomendações

Introdução Possíveis perspectivas 

para a igualdade de gênero

O ODS 5 e a desigualdade

de gênero na América

Ibérica

Bibliografia

01 05

03 07

02 06

04 08



As perpsectivas da igualdade de gênero na
América Ibérica

Resumo

 Este policy brief busca compreender como as esferas governamentais, privadas e
sociais ibero-americanas se desenvolvem e cooperam em relação às metas de
integração, autonomia, proteção e empoderamento do Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 5 da Agenda 2030, no que diz respeito a igualdade de
gênero às mulheres e meninas entre 2015 e 2021. 

 Após a contextualização da região e da agenda de gênero para a comunidade da
América Ibérica são elencados dados pertinentes que apontam indícios da
perspectiva de gênero nesses territórios de forma a ressaltar progressos e desafios.
Além disso, o trabalho também se dispõe a adentrar mais profundamente nas
características e motivações históricas atreladas às disparidades intrerregionais das
informações empíricas coletadas. Por fim, o estudo compila e conclui os principais
atravessamentos da paridade de gênero na América Ibérica para ser possível
apontar e direcionar alternativas que visem o alcance pleno e completo da
dignidade feminina.

Palavras-Chave: Igualdade de Gênero; ODS 5; América Ibérica;
Desenvolvimento; Feminismo decolonial; 
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Integração, empoderamento, proteção e
autonomia de mulheres e meninas

Introdução

 Localizada no continente americano, a América Ibérica é uma região que constitui os
países onde o português e o espanhol são as línguas predominantes; historicamente,
constitui as antigas colônias dos Império Português e Espanhol. São integrados todos
os países de língua espanhola na América do Norte, Central e do Sul, além do único
país lusófono da região, o Brasil. A Ibero-América é diferenciada da América Latina por
conta da exclusão das regiões francófonas no território. Linguisticamente, o prefixo
“ibero” e o adjetivo “ibérica” referem-se à Península Ibérica na Europa, que inclui
Portugal e Espanha. As convergências históricas e culturais são capazes de
correlacionar tais localidades em relação ao desenvolvimento e cooperação de
agendas comuns. Para a análise e exposição de dados, serão considerados parcial ou
totalmente o conjunto de 22 países, dos quais 20 são hispanófonos e 02, lusófonos.

A América Ibérica

Hispanófonos: (467.920.557 falantes)

Box 1: População da América Ibérica por país e total de habitantes
por grupo de falantes

Lusófonos: (222.756.116 falantes)

 Argentina: 45.195.777 

Cuba 11.326.616

 Bolívia 11.673.029

Equador 17.643.060

Chile 19.116.209

El Salvador 6.486.201

Colômbia 50.882.884

Espanha 46.754.783

Costa Rica 5.094.114

Guatemala 17.915.567

México 128.932.753

Honduras 9.904.608

Nicarágua 6.624.554

Panamá 4.314.768

Peru 32.971.846

Porto Rico 3.193.694

Rep. Dominicana 10.847.904

Uruguai 3.473.727

Venezuela 28.435.943

Paraguai 7.132.530

Brasil 212.559.409 Portugal 10.196.707

Fonte: World Population Prospects 2020. United Nations, Population Division. 
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As perpsectivas da igualdade de gênero na
América Ibérica

Introdução

 Nessa região, será feito o esforço de assimilar como se dão as interações políticas,
sociais e econômicas que atravessam a igualdade de gênero. Contudo, por ser uma
específica região unida pelas duas línguas, diversos valores e ricas culturas, poucas
instituições ou aparatos de grande porte são capazes de auxiliar diretamente os 22
países. A mais tradicional e pioneira é a Organização dos estados Ibero-Americanos
(OEI), fundada em 1949, com sede em Madri, em que abarcou primeiramente os 22
países supracitados anteriormente e hoje também engloba Andorra e possui como
membro-observador a Guiné Equatorial, no continente africano. 

 Estabeleceu-se como um organismo de cooperação governamental na área da
educação, ciência, tecnologia e cultura a fim de fortalecer políticas públicas,
democracia, paz e uma sociedade mais justa e igualitária (OEI, 2021). Atualmente, é
uma das referências regionais mais pioneiras e ativas no território estendido da
Península Ibérica; e colabora com muitos outros organismos regionais e
internacionais.

 Nesse contexto, para pesquisar a fundo a percepção e atividade de homens e
mulheres regionais serão utilizados como métricas indicadores e metas provenientes
do ODS 5 a fim de interpretar os parâmetros ibero-americanos voltados à paridade de
gênero. Paralelamente, também haverá o esforço de correlatar as disparidades
regionais com a intrínseca ferida sociopolítica e econômica da região: a colonização
escravocrata genocida exercida pela Europa no continente americano; isso será feito
com a lente do feminismo decolonial. Em última instância, serão dispostas
possibilidades e alternativas para a região, a partir de seus progressos e desafios, com
objetivo de localizar ações macro - as regionais - e ações micro - as locais - nos
diversos âmbitos e dimensões que permeiam a complexidade do tópico.

O ponto focal pioneiro e desenvolvimentista na região e a perspectiva
de gênero 
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O Desenvolvimento ibero-americano e a
agenda de gênero

 Por meio da troca de experiências e informações inter-regionais, há o foco em
desenvolver certa consciência social acerca da cidadania, identidade cultural ibero-
americana e seus valores. Além de uma Assembleia Geral e um Conselho Diretivo, seu
terceiro e mais importante órgão é a Secretaria Geral (SEGIB), que atualmente conta
com 18 escritórios nacionais em 18 diferentes países-membros. É um órgão delegado
como permanente para a direção executiva e a representa nas relações com
governos, organizações internacionais e outras instituições. É responsável pela direção
técnica e administrativa, assim como pela execução de programas e projetos. 

 Já o financiamento ocorre por meio de quotas obrigatórias e contribuições
voluntárias dos governos dos Estados-membros e, para determinados projetos, por
meio de contribuições de instituições, fundações e outras organizações interessadas
em melhorar a qualidade da educação e o desenvolvimento científico, tecnológico e
cultural da Ibero-América (OEI, 2021). 

Iniciativas para cooperação e desenvolvimento ibero-americano

Tabela 1: Contribuições por país para programas e iniciativas ibero-americanos em
Euros (2019)

Fonte: OEI, 2019.

 Destacam-se acima os principais contribuintes, liderados pela Espanha com 22,64%
do orçamento, seguida pelo Brasil com 11,52% e o México com 9,47%. Por outro lado, a
Venezuela, apesar de membro, provalvemente em vista da crise sociopolítica e
econômica em seu país, não é uma nação contribuinte. Baixas parcelas também são
arrecadadas por Cuba, Nicarágua, Guatemala, Honduras, as quais contabilizam por
volta de 1%, cada.
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América Ibérica

 Em termos da Cooperação Ibero-Americana (CI), seu principal aspecto é fortalecer
políticas públicas setoriais nacionais para obtenção de resultados tangíveis. Ditos
frutos são obtidos por meio de um diálogo político intergovernamental via
cooperação técnica, i.e., o intercâmbio de boas práticas, criação de redes, participação
de tomadas de decisões e formação; e também pela cooperação financeira para
apoiar mais e melhor às necessidades da cidadania ibero-americana. O que pode,
inclusive, ser analisado criticamente ao que diz respeito ao papel de órgãos de
cooperação que repetidamente falham, ou não alcançam plenamente suas metas, ao
não se atentarem para a devida harmonização entre ambições morais, objetivos e as
realidades nacionais (Ramalingam, 2013, p.13); e isso apenas é passível de sucesso
quando pensado e repensado a partir da própria ideia embrionária, os incentivos
primários, dos motivos e maneiras pelas quais cooperações entre nações podem e
devem ser feitas (Ramalingam, 2013, p.14). Para tal, prioritariamente antes de agir, faz-
se necessária a reflexão de como a interação de troca técnica, intelectual e de recursos
será feita via modos de pensamento e ação (Ramalingam, 2013, p.15) para que,
finalmente, todo arcabouço e produto prático reflita excelentes moldes
cooperacionais com impactos positivos, inovadores e transformadores,
sustentavelmente.
 Entre os principais instrumentos da Cooperação Ibero-americana, estão os
Programas, Iniciativas e Projetos Adstritos (PIPAs), focados em três áreas prioritárias: o
conhecimento, a cultura e a coesão social. Além disso, há outras iniciativas com
grande foco transversal; ao perpassar por temas, como: a cooperação sul-sul, a
segurança social, a governança e o desenvolvimento urbano. Especificamente, os
Programas e as Iniciativas (PICI) são propostas governamentais apresentadas nas
Cúpulas com o objetivo de somar esforços na elaboração de uma meta a nível
regional para fortalecer as políticas públicas de algum setor. Já os Projetos Adstritos
(PA) são atuações em um setor de interesse para as prioridades da Cooperação Ibero-
Americana empreendidas por municípios, entidades regionais, redes ibero-
americanas, ONGs, empresas, universidades, organizações sociais, sindicatos ou
fundações com função de reconhecer atuações conjuntas sociais, econômicas,
culturais e políticas, que podem assim, contar com o apoio da Cúpula Ibero-
Americana.

Imagem 1: Programas, Iniciativas e Projetos Adstritos (PIPAs) e Programas e as
Iniciativas (PICI)

Fonte: SEGIB, 2019.
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 Para tal, a Secretaria-Geral Ibero-Americana é colocada enquanto Plataforma de
Apoio à Cooperação Ibero-Americana para todos os atores do sistema. A partir dela,
são dinamizados os espaços e coordenadas sinergias para que os PIPAs sejam
avaliados a fim de gerar impactos positivos concretos. Com isso, a CI trata de um
enfoque regional integrador, pois coopera para um projeto flexível e horizontal. A
participação de seus membros é voluntária e suas contribuições variam de acordo
com suas prioridades nacionais. É a partir de ações conjuntas com resultados
concretos que Estados apoiam o desenvolvimento socioeconômico da região.
Também, vincula-se a Cooperação Ibero-americana à Agenda 2030, em que é refletido
o compromisso para com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).

A convergência entre a CI e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável

  No caminho multilateralista que permeia a Organização e, na própria região, as
experiências de cooperação foram: a Cooperação Sul-Sul (CSS); a Cooperação
Triangular (CT) as CSS Regional e Bilateral; e a Cooperação inter- e intrarregional.
Abaixo as ilustrações das atuações de tais eixos para com os ODS, em que é
observado a tímida presença e a pouca força das atenções necessárias para com
o ODS 5. 

Gráfico 1: A CSS intra- e inter-regional da Ibero-América, conforme a
modalidade em unidades (2019)

  A CSS é definida para incluir doações e empréstimos concessionais, inclusos
créditos às exportações, proporcionados por um país do sul a outro com
objetivo de financiar projetos, programas, cooperação técnica, alívios de dívida e
assistência humanitária, e suas contribuições a instituições multilaterais e
bancos regionais de desenvolvimento (ECOSOC, 2009 apud IPEA, 2014). Trata-se
de um sistema para a colaboração entre países do sul nos domínios econômico,
social, cultural, ambiental e técnico (PNUD, ONU, 2007 apud IPEA, 2014).

Fonte: SEGIB, 2019.
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 Especificamente, pode ser bilateral ou
regional. Assim, é um processo pelo qual
dois ou mais países em desenvolvimento
buscam sua capacidade nacional de forma
individual e/ou compartilhada para
objetivos de desenvolvimento por meio de
trocas de conhecimento, habilidades,
recursos e técnicas know-how (PNUD,
2014); o que pode ocorrer por meio
regional e ações coletivas inter-regionais,
incluídas parcerias governamentais,
organizações regionais, sociedade civil,
academia e o setor privado, a fim de atingir
benefícios dentro e entre regiões e
intrarregionalmente, quando países
constituintes de diferentes regiões
cooperam a fim de alcançar objetivos de
desenvolvimento. 

Gráfico 2: Distribuição dos projetos de CSS Bilateral na Ibero-América,
conforme o potencial alinhamento com os ODS em unidades (2019)

Gráfico 3: Distribuição dos projetos de CSS Bilateral na Ibero-América,
conforme o potencial alinhamento com os ODS em unidades (2019)

desenvolvido e/ou organização
multilateral, para implementar programas
e projetos de cooperação para o
desenvolvimento (PNUD, 2014). Por meio
da cooperação triangular, o
desenvolvimento de prestadores de
assistência do sul podem se beneficiar de
recursos financeiros e suporte técnico,
experiência e know-how técnico, bem
como parcerias multilaterais com países
desenvolvidos. A maior capacidade para
enfrentar os desafios do desenvolvimento
são parcerias fortalecidas e o
aprimoramento regional para melhor
integração. Nesse sentido, há uma via de
colaboração em que os países doadores
tradicionais e as organizações multilaterais
facilitam as iniciativas Sul-Sul por meio do
fornecimento de financiamento,
treinamento, gestão e sistemas
tecnológicos, bem como outras formas de
apoio (PNUD, 2014).

 A CT é definida pela ONU enquanto parcerias
orientadas para o sul entre dois ou mais países
em desenvolvimento, apoiados por um país 

Fonte: SEGIB, 2019.

Fonte: SEGIB, 2019.
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 Bons exemplos de iniciativas e projetos de CSS Regionais para tais países são os
realizados pela própria Organização dos Estados Ibero-Americanos. Nos dados expostos
acima estão as participações percentuais e em unidades de cada país em relação às
mesmas; com o menor participante, dos países contabilizados nesse estudo, sendo
Portugal com 9,9% (apenas 11 iniciativas) e o maior, Costa Rica com 58,6% (65 iniciativas).

 Por outro lado, o número total de iniciativas é o mesmo dos projetos de CSS Bilateral,
com o total de 111. Contudo, o que chama atenção negativamente é a baixa
representatividade do ODS 5, com apenas 2 iniciativas.

Esquema 1: Participação dos países ibero-americanos em iniciativas de CSS
Regional em unidades e percentual (2019)

Gráfico 4: Distribuição dos projetos de CSS Regional na Ibero-América,
conforme o potencial alinhamento com os ODS (2019)

Fonte: SEGIB, 2019. Fonte: SEGIB, 2019.
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Cúpulas ibero-americanas

  A Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo é um fórum
multilateral único de 22 países da América Latina e Europa que compartilham história,
valores, cultura e línguas comuns; em que dois Estados Membros da UE - Espanha e
Portugal - são membros plenos (Parlamento Europeu, 2018). Essa é uma das
instâncias máxima da Organização, em que reúne-se a cada dois anos. Os
representantes são convidados anualmente, desde 1991, a participar há quase três
décadas sem que nenhum dos membros tenha sido expulso ou vetado. Já o
secretariado fornecido pelo país anfitrião em questão coordena as atividades e a
agenda, bem como as reuniões ministeriais setoriais. Para tal, a SEGIB é o órgão
permanente que fornece apoio institucional, técnico e administrativo à conferência,
pois trabalha em estreita colaboração com o secretariado ao conduzir diferentes
órgãos e demais agências.
  Historicamente, o primeiro encontro estabeleceu a base necessária para a
construção de novas ferramentas e conhecimentos para um projeto político,
econômico e cultural comum. De modo que via consenso político fossem buscadas
soluções comuns para problemas e desafios similares; isso por conta da conexão
linguística compartilhada e uma bagagem cultural coletiva (Cumbres
Iberoamericanas, 2018). Assim, em 1991, a primeira cúpula outorgou a Declaração de
Guadalajara, que continha 24 itens em forma de manifesto. Nele, resumiu-se o espírito
do bem-estar, igualdade social, democracia e fortalecimento dos direitos humanos,
como também das instituições. Naquele momento, discursou-se sobre o combate ao
protecionismo e à discriminação, bem como a justa reciprocidade entre países, como
também a promoção da equidade da mulher na sociedade (Cumbres
Iberoamericanas, 2018). 
  Os acordos e compromissos políticos adotados pelos líderes ibero-americanos nas
cúpulas são traduzidos em ações concretas por meio de um modelo único de
cooperação, focado em um escopo regional inclusivo, horizontal e flexível; isso permite
que os países participem voluntariamente e de acordo com as suas prioridades
nacionais (SEGIB, 2017). Nesse sentido, são pensados e postos em voga instrumentos
para promoção do diálogo político e a adoção de novos compromissos e mandatos no
domínio da igualdade de gênero entre os 22 países da comunidade; a serem
explorados futuramente no relatório.
  Foi a partir de 2005 que os Chefes de Estado e de Governo manifestaram nas
Cúpulas o seu compromisso por transversalizar a perspectiva de gênero na CI; e de
igual modo foi no ano de 2014, na XXIV Cúpula Ibero-America, em Veracruz, México,
que a SEGIB priorizou a igualdade de gênero entre as suas ações. Assim, é fortalecida
a capacidade dos programas e organismos ibero-americanos para que sejam
eliminadas as diferenças de gênero nos âmbitos da justiça, segurança social,
juventude, conhecimento, cultura e coesão social. Fomenta-se, ademais, o
empoderamento e autonomia econômica, ao promover a eliminação das leis
discriminatórias na região, além de impulsionar a liderança e a participação igualitária
das mulheres em todos os níveis nas tomadas de decisão via parcerias e colaborações;
também, contribui-se para prevenir e eliminar a violência contra a mulher ao contar
com programas especializados (SEGIB, 2021).
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  Além de resultar em mandatos vinculantes sujeitos a aplicação de penalidade a
países que não cumprirem deveres acordados, outro resultado é o Plano de Ação
Quadrienal da Cooperação Ibero-americana (PACCI). Este é renovado a cada quatro
anos e seus eixos principais de atuação são: o fortalecimento da CI; a inclusão social e
a melhora da governança; o conhecimento, a educação superior, a ciência e a
tecnologia; a igualdade de gênero; a cultura para o desenvolvimento sustentável; a
dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável e a inovação, o
empreendimento e a transformação digital (OEI, 2021).

Imagem 2: I Plano de Ação Quadrienal da Cooperação Ibero-americana (PACCI) 2015-
2018 em relação ao cumprimento dos 17 ODS 

Fonte: OEI, 2018.

 O quadro acima, além de expor um panorama geral sobre os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, consegue evidenciar a cooperação ibero-americana e
sul-sul em relação ao Objetivo de interesse do relatório, o de número 5. Os dados
apontam que efetivamente as metas a serem alcançadas em conformidade com o
objetivo já impactam atualmente o fortalecimento da cooperação ibero-americana,
além da coesão social no espaço ibero-americano. Ademais, as potencialidades
latentes a partir de robustecimento de atividades impactariam também o espaço do
conhecimento ibero-americano em relação à educação, a CT&I, por exemplo, além do
espaço cultural no que diz respeito à dimensão social e de cidadania e a econômica, a
título de exemplificação; para a coesão social, em que já há efeitos práticos, seria
transformado o espaço social para povos indígenas e afrodescendentes. 



As perpsectivas da igualdade de gênero na
América Ibérica

Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável a partir da
Agenda 2030

 Esse acima é o título da 26ª cúpula, a qual realizou-se na Guatemala em novembro de
2018, com o foco no estabelecimento de um roteiro comum para implementação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030, na região. Desde a
aprovação da Agenda 2030 nas Nações Unidas (ONU) em setembro de 2015, a
Cooperação Ibero-americana adotou mudanças contínuas e estratégias para estar
alinhada e impulsionar seu cumprimento. De fato, nas Cúpulas Ibero-americanas
celebradas a partir da criação da Agenda, buscou-se tomar decisões encaminhadas a
promover e desenvolver uma cooperação com enfoque multisetorial, multiator e
multinível orientada a dar cumprimento às metas, concretamente (Somos
Iberoamerica, 2021). Tal ponto também é analisado por Raeder & Menezes (2019),
quando posto que a agenda elenca desafios globais que necessitam de soluções
locais, de forma que há importância da governança multinível via governos locais
como protagonistas no desenvolvimento social.

 Assim, estabeleceu-se, dentre diversos pontos, em sua declaração final, que:

 Contudo, a responsabilidade de concluir tal tarefa a partir de um pensamento crítico
pós-desenvolvimentista é importante. Nesse contexto, o compilado de 17 Objetivos
com o total de 169 metas são, também, problemas concretos e complexos que
precisam ser solucionados por toda a sociedade global a fim de garantir a
sobrevivência da humanidade (Raeder & Menezes, 2019) e devem ser encarados como
tal; é importante que sejam garantidas ferramentas, práticas e recursos voltados para
a realidade nacional, a qual pode e deve ser compartida intrarregionalmente para
aprimoramento e melhor conhecimento técnico e intelectual.

Fonte: OEI, 2018.

 Fortalecer a ação conjunta ibero-americana para a implementação
da Agenda 2030;
 Aprofundar diálogos e estabelecer mecanismos de cooperação
com a UE para possibilitar novas alianças para alcançar a Agenda
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas;
 Lutar contra a violência contra as mulheres, comprometendo-se
com a igualdade de gênero e dando fim à discriminação de
mulheres no trabalho;

Box 2: Declaração Final XXVI Cúpula Ibero-Americana (2018)
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 Mesmo tendo em vista que foi em 2016, a partir da 25ª cúpula, em Cartagena das
Índias, com o tema “Juventude, empreendedorismo e educação”, em que
mencionado e assegurado o compromisso da região para com a Agenda 2030 e seus
objetivos, foi a cúpula da Guatemala a primeira que tratou uma agenda global voltada
para o futuro. Nela, os países participantes discutiram e exploraram maneiras de
alcançar os ODS a fim de contemplar um cenário mais inclusivo e sustentável, de
forma a realizar por meio da CI e metodologias de desenvolvimento o cumprimento
da Agenda 2030. No programa de ação, resultado da Cúpula, um dos mandatos
acordados foi o de que era necessário:

Fonte: OEI, 2018.

 Manter e fortalecer a linha de trabalho dedicada à promoção da
igualdade de gênero na Cooperação Ibero-americana de acordo
com o II Plano Quadrienal de Ação de Cooperação Iberoamericana
2019-2022 referente ao Eixo Estratégico 4 (vide esquema abaixo). 

Box 3: Programa de Ação XXVI Cúpula Ibero-Americana (2018)

Esquema 2: Participação dos países ibero-americanos em iniciativas de CSS
Regional em unidades e percentual (2019)

Fonte: SEGIB, 2018.

 Com isso, promove-se, em conjunto com a ONU Mulheres, a coordenação entre os
diferentes atores da região para eliminar a desigualdade que impede e limita o
empoderamento para o desenvolvimento econômico da mulher, monitorando seu
progresso, especialmente no âmbito regulatório quando for o caso.
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Inovação para o Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 2030: Ibero-
América face ao desafio do coronavírus

Por fim, destaca-se a última cúpula, ocorrida em 2020, ao ter sua XXVII edição sediada
em Andorra¹ a partir do tema “Inovação para o Desenvolvimento Sustentável -
Objetivo 2030: Ibero-América face ao desafio do coronavírus”. Em um formato
semipresencial, os principais pontos ali abordados foram:

 Em virtude da pandemia do COVID-19, demonstra-se ainda mais
fundamental a união multidimensional de esforços em relação aos
compromissos para com a agenda 2030: cooperação entre
governos, os cidadãos, o setor privado, a comunidade científica e
acadêmica e todas as partes relevantes;
 Continuar a transversalizar a perspectiva de gênero no conjunto do
Espaço Ibero-Americano e apoiar as ações para pôr fim à violência
contra as mulheres, além de fortalecer a liderança e a participação
das mulheres na esfera pública e privada para fomentar a sua
autonomia e empoderamento econômico, ao visar especialmente o
impacto desproporcional provocado pela COVID-19.

Box 4: Programa de Ação XXVII Cúpula Ibero-Americana (2020)

Fonte: Programa de Ação de Andorra, 2020, p. 3. 

 Tal continuidade do fórum ibero-americano representa um claro
compromisso com o multilateralismo contra o mundo atual de crescente
isolacionismo e declínio do pluralismo na arena internacional enquanto são
tratadas pertinentes questões contemporâneas. Na reunião, uma das
principais iniciativas, sobretudo, foi o compromisso para com a prevenção e
erradicação da violência de gênero. A ação tem por finalidade assegurar o
direito a uma vida livre de violência de todas as mulheres e meninas a nível
internacional e regional, principalmente por conta do exposto na ocasião de
que dados apurados revelaram de que após a crise sanitária provocada pelo
Coronavírus, os índices de violência contra a mulher aumentaram
consideravelmente. Ao momento de sua aprovação, o projeto contou com o
apoio de 10 países:, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Espanha,
México, Peru, República Dominicana e Uruguai.

 ¹ Unidade política europeia que recentemente foi considerado parte da região pela OEI enquanto 23º membro, porém
para os fins propostos pelo presente documento não foi aqui considerado ou contabilizado.
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Agenda Gênero

 Dentre os eixos da CI, a qual seus dados foram expostos anteriormente, estão:
fortalecimento e visibilidade; inclusão social; meio ambiente e desenvolvimento
sustentável; CSS; conhecimento, educação e tecnologia; cultura e desenvolvimento;
inovação, empreendimento e transformação digital; e igualdade de gênero. 
 Enquanto um eixo estratégico, a igualdade de gênero busca ser uma meta atingida
na região principalmente via mandatos vinculantes das cúpulas já citadas, por
exemplo. Os países envolvidos apresentam, continuamente, avanços importantes em
relação aos direitos humanos das mulheres e a igualdade de gênero. Nesse sentido,
todos ratificaram os principais instrumentos internacionais e regionais em matéria de
igualdade, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher², além de terem sido criadas estruturas institucionais
para monitoramento e promoção de políticas públicas para a igualdade de
oportunidades entre mulheres e homens (SEGIB, 2021). Desse modo, a
implementação efetiva da meta em questão é  transversalizar o tema nos ciclos de
vida das políticas, iniciativas e ações estratégicas presentes nos organismos ibero-
americanos.
 Ao que diz respeito à Agenda 2030 e o objetivo de desenvolvimento sustentável
(ODS) da igualdade de gênero, o qual confere o ODS 5, vocaliza-se na região,
sobretudo por meio da OEI, a necessidade de maior financiamento para a causa a
partir da premissa de que é um investimento e não uma despesa (OEI, 2016). Nesse
sentido, as organizações ibero-americanas são e devem continuar sendo presentes
nos fóruns internacionais de discussão para popularizar e transversalizar o debate
sobre gênero, como foi por exemplo a presença da SEGIB, em 2016, no sexagésimo
período de sessões da Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher na Sede das
Nações Unidas em Nova Iorque; e também, em 2018, na Comissão Nacional de
Planejamento de Saúde e Família da China, em conjunto com o Fundo das Nações
Unidas para a População. Portanto, a mudança reivindicada não é apenas o
movimento de transição de espaços femininos, mas sim a transformação espacial,
social e econômica das estruturas políticas, públicas e econômicas pré-definidas, das
quais elas fazem parte enquanto seres humanos dotados de cidadania e direitos. 
 A partir disso, são traçadas direções para impulsionamento na região, como por
exemplo um marco legal bem definido e embasado que extingua leis discriminatórias
e/ou restritivas dos direitos femininos. Na empreitada para a comunidade em questão,
uma grande aliada da causa foi a ONU Mulheres³, a qual analisou e elaborou relatórios
para que disparidades do tema fossem mitigadas e eliminadas, coroando a iniciativa:
Igualdade perante a Lei para as Mulheres e as Meninas para o ano 2030: uma
estratégia multiator para a ação imediata.  Além disso, as próprias assimetrias das
metas propostas pelo objetivo 5 dentre os países chamam atenção para a relação
histórica e estrutural perpassada pelas questões da desigualdade de gênero, o espaço
e suas populações; como também por conta de interesses e necessidades diferentes,
mas que podem ser compartilhados, debatidos e combatidos, em conjunto. 

 
 ² Muitos deles modificaram suas constituições e seus códigos civis, criaram ministérios ou institutos de assuntos da
mulher, estabeleceram cotas para os cargos políticos e tipificaram a violência de gênero como um delito.
 ³ Organização da ONU dedicada à igualdade de gênero e ao empoderamento das meninas e mulheres. A ferramenta
foi criada para acelerar o progresso na satisfação de suas necessidades em todo o mundo.
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 O ODS 5 e a desigualdade de gênero na
América Ibérica

 Mulheres e meninas representam metade da população mundial⁴ e, portanto,
também metade do potencial global. Porém, hoje a desigualdade de gênero persiste
em todos os lugares e estagna o progresso social. Mulheres continuam a ser sub-
representadas em todos os níveis e aspectos. Desigualdades enfrentadas por meninas
podem começar logo no nascimento e seguir todos os seus anos de vida (ONU, 2020).
Desse modo, desvantagens sociais femininas se traduzem em falta de acesso a
habilidades e a oportunidades limitadas no mercado de trabalho. Entretanto, é
exatamente o empoderamento de mulheres e meninas que faz-se essencial para
expandir o crescimento da economia e promover o desenvolvimento social. A
participação plena das mulheres em força de trabalho adicionaria pontos percentuais
para a maioria das taxas de crescimento nacional (ONU, 2020). Então,
independentemente da região geográfica, igualdade de gênero é um direito humano
fundamental e sua promoção é essencial para todas as áreas de uma sociedade
saudável, seja em função da redução da pobreza, para promoção da educação,
proteção ou bem-estar.
  Nesse sentido, a Agenda 2030 é um plano de ação outorgado na ONU no ano de 2015
em que estabeleceu o total de 17 objetivos a serem alcançados no dito ano futuro a
nível global. Nele, perpassam tópicos de desigualdade e iniquidade social, econômica
e ambiental. Os alvos determinados são integrados e indivisíveis, em que o alcance
pleno de um objetivo apenas é contemplado quando todos são. O objetivo de número
5 trata da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. A
ONU definiu 9 metas e 14 indicadores para o ODS 5 como pilares para a conquista
plena do objetivo de um mundo mais pacífico, próspero e sustentável⁵. As metas
especificam o objetivo e os indicadores representam as métricas pelas  quais é
monitorado como tais metas são mais e melhores alcançadas. Aqui, são retratadas e
analisadas 4 das 9 metas de acordo com seus indicadores de desempenho e dados
em relação às mulheres e meninas ibero-americanas. Das 4 metas, duas são para
fortalecimento e ensejo, enquanto as outras duas dizem respeito ao rechaço e
eliminação de devidas ações.

⁵ É reconhecido aqui que a proposta da Agenda 2030 não é um modelo perfeito, sobretudo via crítica pós-
desenvolvimentista do quanto a proposta pode estar atrelada a conceitos fortemente ligados ao capital e sua máquina
e não disruptiva a normas, discursos e práticas economicamente centristas (Salleh, 2016). Porém, aqui são medidos os
esforços propostos, já que é uma direção positiva e pensada naqueles que dela precisam e que, por outro lado, podem
participar integralmente da estrutura sem necessariamente ser obrigatório rompê-la por inteiro. 

⁴ Globalmente, no atual ano de 2021, a população total é de 7.874.966 milhões, enquanto 3.904.727 são mulheres e
3.970.238 são homens. Fonte: World Population Prospects 2021, United Nations, Populations Division.
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Meta 5.1: Acabar com todas as formas de discriminação contra
todas as mulheres e meninas em toda parte
Indicador 5.1.1: Se há ou não estruturas legais em vigor para
promover, fazer cumprir e monitorar a igualdade e a não
discriminação com base no sexo
Meta 5.2⁶: Eliminar todas as formas de violência contra todas as
mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas.
Indicador 5.2.1⁷: Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de
idade e mais velhas que já tiveram um parceiro e sofreram violência
física, sexual ou psicológica por um atual ou ex-parceiro íntimo nos
últimos 12 meses, por forma de violência e por idade
Meta 5.5: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de
tomada de decisão na vida política, econômica e pública 
Indicadores 5.5.1 e 5.5.2: Proporção de assentos ocupados por
mulheres nos parlamentos nacionais e governos locais e proporção
de mulheres em cargos gerenciais
Meta 5.c: Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável
para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de
todas as mulheres e meninas, em todos os níveis
Indicador 5.c.1: Proporção de países com sistemas para rastrear e
fazer alocações públicas para a igualdade de gênero e o
empoderamento das mulheres

Box 5: Metas e indicadores selecionados do Objetivo 5 da Agenda 2030

5.1: Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as
mulheres e meninas
Mapa 1: Menção em cláusula constituinte a não discriminação de gênero
(2015)

⁷ O segundo e último indicador, 5.2.2, referente à meta 5.2, em relação a pessoas que não são parceiros íntimos e
acometem violência às mulheres e meninas não foi contabilizado para os fins desta pesquisa.

⁶ Para a proposta deste relatório não foi levado em consideração os tópicos de tráfico e/ou exploração sexual de
mulheres e meninas, ambos presentes na meta 5.2.

Fonte: Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido do Banco Mundial.

https://sdg-tracker.org/gender-equality
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 Mapa 2: Exigência por lei sobre a não discriminação com base em gênero
para a contratação (2015)

 O indicador acima mede se há uma cláusula de não discriminação na constituição
estatal que mencione gênero; nesse sentido, a constituição deve usar a palavra
“discriminação” ou “não discriminação” ou mesmo apresentar provisões de garantia à
não discriminação para certas áreas da lei, como herança, família e direito
consuetudinário.
 A Costa Rica, o Paraguai e Portugal, até o ano indicado, não possuíam em suas
constituições uma sequer cláusula que abordasse a disparidade de gênero. Ademais,
Argentina, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, e Uruguai eram países que não
apresentavam dados, o que também pode ser preocupante, visto a importância de tal
legalidade assegurada. Contudo, 13 países sim apresentam tal menção nas respectivas
constituições nacionais.

Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido do Banco Mundial.

 Já esse indicador mostra se a lei especificamente previne ou penaliza a
discriminação com base no gênero no processo de contratação, apesar de que o diz
respeito a anúncios de emprego, critérios de seleção e recrutamento, embora
igualmente importantes, não são considerados como "contratação" para os fins
desta medida.
 Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala,
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana são os países que não
apresentam em sua legislação remediações para contratações justas na região;
esse conjunto representa 54% da América Ibérica
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Mapa 3: Igualdade de gênero no emprego e em benefícios econômicos (2020)

Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido da ONU Mulheres.

 O dado exposto acima representa um indicador baseado em uma avaliação da
legislação que trata da qualidade de gênero em termos de emprego e benefícios
econômicos. Há uma boa predisposição, porém ainda muito esparsa e não
harmoniosa, na região para com tal jurisprudência, sobretudo no contexto recente
de instabilidade político-econômica que a região enfrenta, ao levar em conta a
atualidade do dado. Dos 22 países totais, 18% apresentam avaliação regular entre
40% e 60%, enquanto 27% possuem avaliação ótima entre 60% e 80%, incluso Brasil
em 80%; e o espectro excelente entre 80% e 100% é refletido em 22% da região,
sendo esses: El Salvador, Espanha, Paraguai, Peru e Portugal.

Mapa 4: Maior igualdade de gênero dentro do casamento e da família (2020)

Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido da ONU Mulheres.
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  O indicador em questão demonstra que uma porcentagem mais alta indica uma
legislação mais forte para tratar da qualidade de gênero em termos casamento e
família. Em geral, a região apresenta indicador alto positivo em que 63% dos países
representam um indicador excelente entre 80% e 100%. Contudo, 04 países não
apresentam dados e outros 04, Bolívia, Brasil e Uruguai com 72.73% e Chile com
63,64%.

Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido de dados compilados da ONU.

5.2: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e
meninas
Mapa 5: mulheres que experienciaram violência de um parceiro íntimo (2018)

  O indicador referente à meta de eliminação da violência contra a mulher na região
é surpreendentemente baixo. Especificamente, no material exposto acima está
referida a parcela de mulheres, com 15 anos ou mais, que sofreram violência física
ou sexual de um parceiro íntimo no ano indicado. Os índices são traduzidos em 40%
dos países apresentarem o índice excelente do espectro entre 0% e 5%, seguidos
por 50% da região que integra a segunda melhor variação entre 10% e 15% de suas
mulheres e meninas terem experimentado situações de violência em algum
momento, enquanto apenas a Bolívia reporta um percentual maior, em 15,5%. 
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Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido do Banco Mundial.

5.5: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de
tomada de decisão na vida política, econômica e pública 
Mapa 6: Países e suas proporções de assentos ocupados por mulheres em
parlamentos nacionais (2020)

  A presente métrica sobre participação política feminina mostra que a região está
razoavelmente bem representada, apesar das disparidades intrarregionais. A
proporção de mulheres nos parlamentos nacionais é definida como a porcentagem
de parlamentares em assentos ocupados por mulheres, em que o país com maior
porcentagem é Cuba, com 53,22%, enquanto o menor é o Brasil, com 14,62%. No
espectro entre 15% e 20% estão Colômbia, Guatemala e Uruguai; entre 20% e 30%
estão Chile, Honduras, Panamá, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela;
já entre 30% e 40% estão El Salvador, Equador e Portugal; entre 40% e 50%
Argentina, Bolívia, Costa Rica, Espanha, México e Nicarágua.

Mapa 7: Países e suas proporções de mulheres em cargos ministeriais (2016)

Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido do Banco Mundial.
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  O referencial exposto traduz as mulheres em cargos de nível ministerial a partir da
proporção de mulheres em cargos ministeriais ou cargos equivalentes no governo,
em que estão inclusas primeiras-ministras e chefes de governo, porém exclui-se
vice-presidentes e chefes de órgãos governamentais ou públicos. Novamente, o
Brasil é o país mais sub-representado na categoria, além de ser um das nações com
as menores taxas do mundo, com apenas 4% do percentual e em contrapartida, a
Nicarágua é o melhor exemplo regional com 52,9%. O restante de países se encontra
nos três espectros de 15% até 25%, de 25% até 30% e de 30% até 40%, em que
alocam-se 27%, 22% e 27%, respectivamente.

Mapa 8: Países e suas proporções de mulheres em cargos de gerência média
ou sênior (2020)

  Acima estão as estimativas baseadas nos empregos por ocupação. Alta e média
gerência correspondem aos cargos de legisladores, altos funcionários e gerentes, de
acordo com a Classificação Internacional Padrão de Ocupações. Demonstra-se que
na comunidade ibero-americana, diferentemente do cenário público, a vida privada
possui maior número de mulheres em sua composição. Em primeiro lugar está a
Nicarágua com 53,68%, seguida pela República Dominicana com 50,19%, Honduras
com 47,47% e Panamá com 43,54%. A maioria dos outros países estão no espectro
entre 30% e 40%, incluindo Brasil (38,61%), Equador (37,1%), México (35,52%), Uruguai
(35,14%), Guatemala (34,5%), Argentina (33,14%); a Bolívia é o país, com dados
informados, que apresenta o menor número de 28,08%. Por outro lado, os países
europeus ibero-americanos apresentam números inferiores se comparados a uma
grande quantidade america, com Portugal em 36,97% e Espanha, 33,72%.
 Em abril de 2020, a Secretária Geral Ibero-Americana acionou
interinstitucionalmente seus membros para a questão da participação igualitária
das mulheres na tomada de decisões frente à crise do COVID-19. Foi ressaltada a
importância e necessidade da perspectiva de gênero no sentido de que lideranças
femininas sejam feitas presentes na resposta às consequências sociais e
econômicas da pandemia a fim de seja assegurada a consideração dos impactos
diferenciados da pandemia na vida e bem estar das mulheres e homens.



Integração, empoderamento, proteção e
autonomia de mulheres e meninas

Mapa 9: Sistemas para rastrear e fazer alocações públicas para igualdade de
gênero e o empoderamento de mulheres (2018)

  O representativo em questão demonstra a pouca intervenção e/ou pesquisa para
com o objetivo de empoderamento feminino via sistemas públicos. A falta de dados
é muito prejudicial para a devida compreensão da realidade ibero-americana e de
uma melhor avaliação da situação atual. De todo modo, desafortunadamente, o
mapa também representa negativamente os dados de Costa Rica, El Salvador,
Paraguai, Peru e República Dominicana, os quais não apresentam recursos para
designar ou aferir sistemas. No entanto, a Guatemala é a representante regional ao
afirmar que possui tais incentivos.
  A fim de investigar mais e melhores dados, abaixo está colocado o estudo do
Fundo Monetário Internacional (FMI) em relação ao Gender Budgeting - ou
Orçamento de Gênero, em tradução livre. Nele, reflete-se a iniciativa de analisar qual
percentual monetário é orçado em governos ministeriais e departamentos,
anualmente, com destino a mulheres e meninas, sobretudo em gastos públicos. A
partir de pesquisas regionais, foi reportado um relatório para definir países
proeminentes no orçamento, com iniciativas substantivas, países que praticam a
iniciativa e “países outros”, os quais utilizam políticas fiscais para alcançar metas,
mas não apresentam iniciativa formal de orçamento de gênero. É visto, a partir
disso, disparidades intrarregionais, em que a maioria dos países classifica-se como
utilizadores de orçamento de gênero e parte considerável, apenas alocada
enquanto “países outros”, com destaque para Argentina e Portugal. Por outro lado,
países proeminentes no orçamento chamam a atenção, como Bolívia, Espanha,
Equador e México.
 

5.C: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de
tomada de decisão na vida política, econômica e pública 

Fonte: Sustainable Development Goals Tracker/Gender Equality colhido do de dados
compilados da ONU.
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Mapa 10: Orçamentos de gênero (2016)

  Em um junho de 2019, na apresentação em Madri pelo Centro de Desenvolvimento
da OCDE do Índice de Instituições Sociais e Gênero (SIGI) do ano de 2019, a
secretária-geral ibero-americana Rebeca Grynspan ressaltou que estudos mostram
que ao serem eliminadas as barreiras para o empoderamento econômico das
mulheres há maior crescimento dinâmico e inclusivo, mais equidade e menos
pobreza. Tais fatores econômicos precisam ser vistos com mais engajados e atentos
olhos pelos atores que possuem domínio total ou parcial das tomadas de decisões.
A possibilidade de ambientes sociais mais ricos e justos é um aspecto a ser
priorizado a partir do ponto de vista da igualdade de gênero e sua integração
econômica e financeira.

Fonte: Fundo Monetário Internacional.

Índice de Gênero e Instituições Sociais (SIGI) 

  Outro forte indicador para o progresso do ODS 5 é o Índice de Gênero e
Instituições Sociais (SIGI) do Centro de Desenvolvimento da OCDE. Nele, é
medida a discriminação contra mulheres em instituições sociais expressas em
leis, normas sociais e práticas. Aqui, demonstra-se a coleta de dados da região,
com exceção de Porto Rico, considerado pela organização como protetorado
estadunidense e com isso posta a conjunção inseparável de dados.
  A divisão de Redes, Alianças e Igualdade de Gênero do Centro de
Desenvolvimento da OCDE avaliou que o relatório SIGI do ano de 2019 faz um
chamado a não deixar nenhuma mulher nem menina para trás, a partir da
mitigação das leis e normas sociais discriminatórias, as quais são os principais
obstáculos para alcançar a igualdade de gênero. O documento trata dos
seguintes 04 elementos: discriminação familiar, acesso restrito a recursos de
produção e financeiro, irestrição da integridade física e, por fim, restrição da
liberdade civil. O presente reporte e irá abordar segmentos dos 03 primeiros
elementos citados para análise.
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 Tabela 2: Discriminação familiar (2019)

Fonte: SIGI, OCDE, 2019.

 Em relação à meta 5.1, estão  as
responsabilidades do lar em relação à
mulheres e meninas na região, no
tocante específico à discriminação
familiar. É definido que para leis, a
classificação 0 utilizada é a mais
positiva, em que há aparatos formais
legais para assegurar a igualdade e a
não discriminação familiar, enquanto o
referencial 1 é o oposto, em que não há
recursos ou estruturas legais. Assim,
avalia-se que o Chile é o país mais
despreparado legalmente, enquanto a
Colômbia é o mais preparado; todos os
outros, incluindo os da Península
Ibérica, estão à margem, qualificados
em 0,5 pois são identificadas algumas
brechas legais, textos incompreensíveis
ou exceções jurídicas.

 As normas sociais (“attitudes”) e práticas representam, respectivamente, a
população que concorda que "quando uma mãe trabalha, os filhos sofrem”; e a
proporção de mulheres para homens em relação ao tempo médio gasto em
trabalho doméstico não remunerado, o cuidado e o trabalho voluntário. Em
normas sociais, apesar do alto índice de países sem dados, Argentina, Brasil e
Portugal, consecutivamente com 67,7% 60,4% e 57,3% lideram a região com o
pensamento antiquado. Por outro lado, as práticas realistas variam
intrarregionalmente, ao passo que Espanha apresenta a menor proporção 2,2
do tempo feminino gasto em trabalho doméstico, ao passo que Brasil e
Guatemala estampam as grandes marcas de 4,27 e 5,81, de modo respectivo.

Tabela 3: Acesso seguro a serviços financeiros formais e direitos trabalhistas
(2019)
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 Tabela 4: Violência contra a mulher (2019)

  Para a meta 5.c, centrada no empoderamento via políticas e legislações, estão
os indicadores do elemento de restrição de acesso a recursos de produção e
financeiros. A classificação em 0 representa homens e mulheres com mesmo
direito à contas bancárias e crédito sem nenhuma exceção jurídica impeditiva,
enquanto a classificação 1 é o oposto. Todos os países  apresentam condições
excelentes ou ótimas, com exceção da Costa Rica. Já as práticas sociais
mostram a porcentagem de mulheres no total populacional que têm 15 anos ou
mais e possuem conta individual ou conjunta. Evidencia-se na região, as
mulheres como metade da população economicamente ativa; destaque para a
Argentina com 53,5%; e o menor nível é o bom percentual de 40,3% peruanos.
 As leis trabalhistas medem maximamente a garantia de igualdade entre
mulheres e homens no local de trabalho para licença-parental a mães e pais, a
proteção dos direitos das mulheres durante a gravidez, ao mesmo tempo que
leis ou práticas consuetudinárias, religiosas e tradicionais não discriminam o
direito legal das mulheres para certas profissões. Destacam-se negativamente a
maioria dos países em tal quesito, pois falham na plenitude do apoio; apenas
33% dos países concedem tal suporte em totalidade e 38% não possuem
qualquer garantia legal. 
 As normas e práticas refletem, respectivamente, a porcentagem da população
que discorda da opção feminina de trabalho reumunerado e a porcentagem de
mulheres entre o número total de gerentes. É visto positivamente que baixa
parcela discorda do direito ao trabalho remunerado da mulher, em que a maior
taxa são os 15% mexicanos até perpassar ao 0% espanhol. Ainda assim, a
quantidade percentual de mulheres gerentes deixa a desejar pois estagna em
uma média de 35% na região, em que a Colômbia apresenta 53,4% com a melhor
posição e Espanha em último com 30,6%.
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  Já a partir do elemento de restrição da integridade física, estão colocados
acima  os índices da violência contra a mulher, referente à meta 5.2 do ODS 5.
  Insatisfatoriamente, em nenhum dos países analisados há leis que asseguram
a plenitude de proteção contra a violência de meninas e mulheres a partir de
uma abordagem compreensiva e sem exceções jurídicas de forma a contemplar
violências de parceiro, estupro e assédio sexual. Mais do que isso, 33% da região
tem índice péssimo de 0,75, enquanto 23% possuem regular com o referencial
em 0,5 e 42% apresentam uma proporção de parâmetro bom com 0,25. Por
outro lado, as normas sociais indicam a porcentagem de mulheres entre 15 e 49
anos que consideram que o marido tem justificativa para bater em sua parceira
por pelo menos um dos motivos a seguir: queimar a comida, brigar com
parceiro, sair sem comunicar o parceiro, negligenciar filhos ou recusar ter
relações sexuais com parceiro. Nesse cenário, o Peru é o país ibero-americano
com a porcentagem recorde de 32,2% enquanto o Uruguai apresenta a menor
com 1,5%. Em relação às práticas sociais, avalia-se a porcentagem de mulheres
que já tiveram se relacionam com um parceiro íntimo que as violentou física
e/ou sexualmente e nessa conjuntura, a Bolívia aparece disparadamente em
primeiro lugar com 64,1% seguida pelo Equador com 37,5%, o Brasil com 33,5% e,
contraditoriamente ou não, o Uruguai com 33,2%. 
 Outro referencial capaz de detalhar dados regionais em relação ao gênero é o
projeto Mulher, Negócios e Leis (WBL - Women, Business and The Law), que
atua via coleta de dados sobre as leis e regulamentos que afetam as
oportunidades econômicas das mulheres realizado pelo Banco Mundial. A base
de dados disponível permite avaliar objetivos de acordo com a pontuação de
indicadores que oferecem referenciais mensuráveis   para o progresso global em
relação à igualdade de gênero, sobretudo econômica.

Fonte: Banco Mundial, 2021.
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   Assim, dos oito indicadores explorados na base de dados disponibilizada,
foram aqui selecionados seis, os quais são: ambiente de trabalho, pagamento,
casamento, maternidade/paternidade, empreendedorismo e ativos. De maneira
disparada, Portugal e Espanha apresentam as maiores e melhores pontuações
em todos os indicadores observados; com o total de 100.0 e 97.5,
respectivamente. Guatemala, Honduras e Argentina são os países que, nessa
ordem, possuem as pontuações mais baixas; com destaque para a baixa
infraestrutura legal para pagamento, com 50.0 na Argentina, 25.0 para o
ambiente de trabalho guatemalteco e a contagem de 20.0 para a
maternidade/paternidade hondurenha. 
   Por outro lado, com a exceção guatemalteca no ambiente de trabalho, 80%
dos países ibero-americanos apresentam escore de 100.0; ademais, a proteção
legal dos ativos é de 95% pontos máximos de 100.0 no território, com a única
exceção chilena de 60.0 pontos. Já para a segurança legal matrimonial apenas
66% dos países alcança o placar de 100.0. Entretanto, os indicadores de
maternidade/paternidade e pagamento são os com mais oscilação, ao variar
entre 20.0 a 100.0 e 50.0 a 100.0, respectivamente; enquanto para ativos, a
jurisprudência empreendedora ibero-americana é efetiva para mulheres e
meninas, ao contemplar em 100.0 pontos 52%% da região.

O feminismo decolonial e as realidades da
disparidade intrarregional 

América Ibérica X Península Ibérica

 Os dados já expostos anteriormente mostram compilados de recortes que
buscam localizar por um panorama geral o progresso, ou a falta dele, em
relação às metas propostas pelo Objetivo 5 aqui analisado. Contudo, é
facilmente perceptível, na esmagadora maioria das vezes, a
desproporcionalidade de realidades dos países europeus da Península Ibérica -
Espanha e Portugal - quando apresentam cenários muito mais positivos,
progressistas e promissores se comparados às nações ibero-americanas
localizadas no continente americano. É inegável o avanço e desenvolvimento
técnico, de conhecimento, socioeconômico e político de tais territórios
europeus. Contudo, também é irrefutável que muito de seus antigos impérios
acumularam tais patamares a partir do sequestro de saberes, conhecimentos,
recursos e capital dos Estados americanos da América Ibérica via séculos de
colonização.
 Atrelado a isso, há o feminismo decolonial, uma corrente contemporânea que
complexifica conjecturas importantes do feminismo homogênico, até mesmo as
questiona; assim, uma boa parte das propostas do feminismo interseccional
contesta perspectivas que consideram que todas as mulheres possuem as
mesmas experiências e visões de mundo (Curiel, 2020); sobretudo, aqui,
geográficas. Além disso, é feita a ressalva de que a institucionalização do femi-
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nismo, i.e, o produto das políticas de desenvolvimento oferecidas por
instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial
possibilita a dependência de mulheres e meninas em relação a agendas
definidas por essas instituições (Curiel, 2020).    
 Por outro lado, tal organização e promoção dessas agendas também são
possibilidades e ferramentas de órgãos internacionais e regionais, juntamente a
seus fundos econômicos e administrativos de contribuir ao debate e auxiliar a
transformação prática de realidades precarizadas, mesmo que muitos pontos
sejam defasados e insuficientes, nos dias de hoje. Em meio a tal reflexão, são os
estudos modernidade/colonialidade que reformulam contribuições pós-
coloniais feitas essencialmente por feministas do Norte que muitas vezes
observavam mulheres do Sul apenas como um objeto sem agência (Curiel,
2020). Com isso, é avaliado como não é possível separar globalização,
capitalismo, colonialismo e modernidade, em dinâmicas que localizaram alguns
como humanos e outros, não⁸ desde 1492, com o colonialismo, o que ainda
intrínseca ou explícitamente permanece.
 Construções sociais opressivas colonialistas de poder moldaram o escopo de
gênero; isso foi feito de forma patriarcal com mulheres de modo a sujeitá-las à
marginalização do sistema e ao desempoderamento (Lugones, 2007). Na
constituição das muitas classificações sociais originadas da colonização, a
colonialidade permeou todos os aspectos da existência social e acabou por dar
origem a novas identidades geoculturais, como “América” e “Europa” e em
adição, as raciais: “europeu”, “índio”, “africano” (Quijano 2000 apud Lugones,
2007, p. 190). Contudo, nos primórdio da colonização, é apontado que todos,
homens e mulheres, que habitam o território da América e não eram europeus,
eram bestializados frente à compreensão normativa de excelência de mulheres
e homens europeus; com isso, os colonizados tornaram-se machos e fêmeas: os
machos, não-humanos-como-não-homens, e as fêmeas colonizadas tornaram-
se não-humanas-como-não-mulheres (Lugones, 2010, p. 744). Além disso, A
"missão civilizadora" colonial foi a cortina de fumaça para o acesso brutal aos
corpos das pessoas através da exploração inimaginável, violação sexual violenta,
controle da reprodução e terror sistemático, ao alimentar a rivalidade entre
colonizadores e colonizados mas também entre os próprios colonizados
(Lugones, 2010, p. 745). Isso motivou a normalização da violência, desproteção,
desapropriamento e não autonomia de mulheres e meninas. 
 Finalmente, ao que diz respeito o feminismo decolonial, dados empíricos e as
políticas de desenvolvimento, Lang (2016) expõe que a pauta
desenvolvimentista soube parcialmente adereçar as demandas das mulheres,
porém sobretudo via feminismo liberal, com suas instituições internacionais e
nacionais, por exemplo a partir do orçamento direcionado a gênero, como aqui
já evidenciado; porém, “as relações patriarcais de poder no interior da família,
que condiciona todo o acesso das mulheres a outros âmbitos econômicos ou
políticos” (Lang, 2016, p. 117), pouco ou rasamente são exploradas. Para que seja
possível melhor compreensão, reflexão e acesso a dados reais, faz-se necessário 

⁸ O que foi acompanhado por outras distinções hierárquicas dicotômicas, entre elas a que existe entre homens e
mulheres (Lugones, 2010, p. 743).
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o estudo de casos a partir do Sul; assim, “a produção teórica e política do
feminismo do Sul tem sido fundamental para a constituição de novas
tendências e propostas [...] e é a partir dos feminismos do Sul que se recuperam
e atualizam debates que articulam patriarcado, crise civilizatória, modelo de
produção e de desenvolvimento” (Lang, 2016, p. 119) enquanto alternativas para
solução de uma renovação e reintegração da comunidade da América Ibérica.
  A partir disso, sim. Países americanos pertencentes ao espaço ibero-americano
podem analisar, pesquisar e ter como alvo os bons parâmetros europeus ibero-
americanos, porém isso não deve ser usado como métrica colonialista via
percepção de que países americanos são inferiores. Ainda, faz-se importante
que a troca de experiência das nações que compartilham valores linguísticos,
culturais e sociais possa ser enriquecida ao transitar o Atlântico vinda da
América em direção à Europa e vice-versa, igualmente; sobretudo com o
objetivo de elaborações conjuntas ou individuais de soluções que alcancem as
metas aqui demonstradas. Tal lógica faz-se possível principalmente porque a
possibilidade que faz ser comum essas nações comungarem tais semelhanças é
principalmente a formação histórica de tal encontro, em que destaca-se a
colonização escravocrata genocida exercida em território americano, sobretudo. 
  Por isso, a intenção desta subdivisão é apresentar dados intrarregionais a partir
da concepção de que é inerente aos espaços políticos de coesão
socioeconômica, marcados pela colonização ocidental, a partir do diâmetro de
opressor e oprimido, produzirem e proporcionarem realidades díspares, a
independer do compartilhamento de idioma, valores e cultura. Contudo, tal
fator diametral certamente não é o único determinante às realidades
discrepantes entre si, há outros processos e interações nacionais individuais que
aprofundam ou amenizam existências marginalizadas. A partir de tal raciocínio,
serão dispostos abaixo dados e informações dos países Espanha e Portugal a
respeito das quatro metas anteriormente apresentadas referente ao Objetivo 5
versus os mesmos cenários para as condições dos territórios americanos da
América Ibérica, a fim de destacar a disparidade intrarregional.

Integração (Meta 5.1: Acabar com todas as formas de discriminação)

  O acesso ao trabalho remunerado é crucial não apenas para a sociedade e para
núcleos familiares e/ou de convivência, de forma geral, mas também para a
própria autonomia e bem-estar profissional e pessoal de mulheres e de homens
(CIG Portugal, 2021). Todavia, o que é observado é que histórica e
empiricamente mulheres têm recebido e acumulado menores porcentagem de
capital por sua força de trabalho. Assim, de forma para que hajam estruturas
legais que cumpram, promovam e monitorem a não discriminação com base no
sexo, é importante que governos, empresas e stakeholders assumam e firmem
comprometimentos para pagamentos equitários, a independer da diferença de
sexo em posições iguais ou distintas. 
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 Acima os indicadores europeus a respeito da diferença salarial por sexo em
cada respectivo país, no ano de 2019. A Espanha apresenta em média 19% de
distinção, enquanto Portugal, 14%. Para espanhóis, a maior diferença é na
comunidade autônoma de Asturias com 25% de lacuna em que homens podem
receber até 7.183,17 euros a mais que mulheres, anualmente. Às portuguesas, há
o desfavor de até 14% de diferença ao ter como parâmetro o salário-base mensal
em que medialmente aos homens são ofertas 1.069,00 euros e às mulheres,
920,00 euros. 
 Em paralelo, para países localizados no continente americano pertencentes à
comunidade, há uma grande oscilação e variedade de cenários aqui já explora-

  Diferença salarial entre homens e mulheres espanhóis (2019)

 Fonte: CincoDías/El País via Instituto Nacional de Estatísticas, 2021.

 Diferença salarial entre homens e mulheres portugueses (2019)

Fonte: Comissão Para a Cidadania e a Igualdade de Gênero Portuguesa (CIG), 2021.
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dos. A título de exemplificação, o projeto do Banco Mundial sobre as leis e
regulamentos que afetam as oportunidades econômicas das mulheres
contabiliza o indicador para salários na Argentina, Colômbia, Costa Rica,
Honduras e Guatemala em 50.0, os piores da região; o Brasil, Chile, El Salvador,
México, Nicarágua, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela em
75.0. Para além dos países europeus, apenas outros três atingem o nível de
100,0: Bolívia, Equador e Paraguai⁹.

⁹ O que foi acompanhado por outras distinções hierárquicas dicotômicas, entre elas a que existe entre homens e
mulheres (Lugones, 2010, p. 743).

 Proteção (Meta 5.2: Eliminar todas as formas de violência contra
todas as mulheres e meninas)

 A violência contra mulheres e meninas é definida como qualquer ato de
violência de gênero que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual ou
psicológico ou sofrimento às mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção
ou privação arbitrária de liberdade, ocorrendo na vida pública ou privada (ONU
Mulheres, 2015). Tal ato e, muitas vezes, infelizmente, prática é uma forma de
discriminação contra as mulheres, que prejudica ou acaba por anular a fruição
de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. A eliminação e
prevenção de todas as formas de violência é, portanto, uma importante e
interseccional meta a ser atingida até 2030.

 Mulheres e meninas espanholas que sofreram violência física, sexual ou
psicológica (2015-2019)

Fonte: Instituto Espanhol Nacional de Estatística via Ministério Espanhol do Interior, 2019.

Vítimas X Denunciados sobre violência doméstica em Portugal (2020)
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 Ao visualizar os dados é perceptível a baixa incidência dos casos quando
comparados à população total. No caso da Espanha, apenas 0,1908% da
população feminina no ano de 2020 notificou violência por um parceiro;
contudo ao levar o número populoso de 23 milhões de mulheres em tal ano¹⁰, as
notificações representam xx ocorrências no país. Além disso, o gráfico mostra
que o número subiu desde 2015, em comparação. Já o país português mostra
que no ano de 2020, foram contabilizadas 27.673 ocorrências, representando
0,5% da população feminina entre as totais 05 milhões de portuguesas. Ainda no
caso português, a pesquisa declara que 75% das vítimas nas denúncias foram
mulheres e que 81,4% dos denunciados eram homens.
 Em contrapartida, conforme já divulgado no presente relatório, os países
americanos registram taxas maiores, como é o caso do país com maior
porcentagem na comunidade, as 15.5% mulheres bolivianas no ano de 2018 que
denunciaram atos de violência sofridos. Seguido por: Colômbia com 10%, Peru
com 9%, México com 8.9%, República Dominicana com 7.8%, Venezuela com
7.3%, Honduras com 6.8%, Equador com 6.6%, Panamá com 6.4%, Guatemala
com 6.3%, Costa Rica com 5.8%, Nicarágua com 5.6% e Brasil com 5.3%.
Argentina, Chile, Cuba, El Salvador, Paraguai e Uruguai apresentam taxas iguais
ou maiores, em ponto percentual, a 4% ou 3%.
 Diante de todo o exposto e sua reflexão, reitera-se aqui a realidade da
subnotificação dos casos de violência contra à mulher. Para mulheres em
condições de vulnerabilidade social, e em muitos momentos mulheres também
em cenários média ou plenamente estáveis, aceitar a violência pode ser o
pagamento pela própria sobrevivência; viver em um lar violento pode ser
melhor do que não ter um lar, tolerar as contínuas violações pode ser melhor do
que passar fome e não ter sustento (Brasil de fato, 2021). Além disso, a vergonha
da exposição em ter vivido em uma situação degradante é outro fator de peso;
muitas das mulheres vítimas de violência não conseguem denunciar seus
agressores, seja por medo, por vergonha, ou por muitas outras razões. Isso
caracteriza parâmetros ainda piores do que as demonstrações pelas estatísticas,
ao escancarar a profunda desigualdade de gênero e a constante violação da
dignidade das mulheres. Tal circunstância, inclusive, é ressaltada na própria
meta 5.2 quando redigido “atual ou ex-parceiro”, evidenciando mulheres que
apesar de notificarem a violência, continuam a relação.

¹¹ Para a meta 5.5, nessa seção, apenas foi considerado o indicador 5.5.1, pois conforme exposto na seção anterior, o
indicador 5.5.2 não registra altos índices de disparidade intrarregional.

 Autonomia (Meta 5.5: Garantir a participação plena e efetiva em
todos os níveis de tomada de decisão na vida política)¹¹

 Para que meninas e mulheres tenham a autonomia de serem
autorrepresentadas nos espaços públicos e privados, onde podem e devem
transitar, é necessário um olhar mais atento do quanto tais locais já foram
reivindicados e conquistados. Ademais, o debate de diferentes perspectivas é
importante porque mulheres trazem diferentes experiências, visões de mundo,
talentos e habilidades, contribuindo para decisões mais bem informadas,
resultados e políticas mais justas e leis que funcionam mais e melhor para
mulheres e homens (ONU, 2020). 
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 É significativo ressaltar, nesse sentido, que mulheres e meninas são afetadas de
forma desproporcional, particularmente por conta de desigualdades devido à
renda, raça, localização geográfica, idade, deficiência, migração e saúde status.
A liderança feminista e a ampla participação de organizações de direitos das
mulheres são essenciais para garantir que as necessidades das mulheres, e seus
intergrupos marginalizados, sejam priorizados.

Assentos ocupados por mulheres espanholas (deputadas) no Congresso
Nacional (2019)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística via Ministério Espanhol do Interior, 2019.

Assentos ocupados por mulheres espanholas (senadoras) no Senado Federal
(2019)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística via Ministério Espanhol do Interior, 2019.

Assentos ocupados por mulheres espanholas (senadoras) no Senado Federal
(2019)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística via Ministério Espanhol do Interior, 2019.
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 A igualdade de gênero política espanhola é um dos melhores exemplos para a
comunidade ibero-americana. Altas porcentagens alocam em um lugar de
destaque autônomo as mulheres e meninas representadas, seja pelos 44% no
Congresso Nacional, os 39% no Senado Federal ou os 27,9% nas prefeituras
municipais, 21,7%. Todavia, ressalta-se mais uma vez como tais números são
capazes de ser realidades, a Espanha moldou e aperfeiçoou por séculos seus
modelos e hierarquias políticas, as quais foram espelhadas e praticadas nos
países hispanófonos do continente americano, reforçando sua estrutura,
capacidade e recursos na metrópole de seu antigo Império; sobretudo a divisão
política de consejerías, alcaldías e concejalías, em nível local. Nesse sentido,
respectivamente, tais instâncias representam no país o percentual feminino de
46,2%, 21,7% e 40,8; ao representar uma boa presença média na administração
pública local¹².

Distribuição nacional, regional e autônoma de mulheres portuguesas que
ocupam cargos políticos mais altos (2020)

¹²  Fonte: https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4990. 

Prefeituras portuguesas ocupadas por mulheres (2005 - 2021)

 Por outro lado, a administração pública geral portuguesa, ao incluir
Congresso Nacional e Senado Federal, possui uma menor porcentagem de
33,6%. Também inferior é a participação de mulheres na administração local,
em que apenas 26,4% fazem parte; apesar de haver melhores índices nas
comunidades autônomas de Madeira e Açores. Contudo, em relação aos
países americanos, apenas seis deles podem se equiparar aos níveis europeus
sobre assentos femininos parlamentar: Cuba (53,22%), México (48,2%), Nicará-

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4990
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4990
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 O empoderamento faz-se muito necessário para mulheres e meninas,
sobretudo não deve ser colocado em um plano secundário após proteção,
autonomia e integração, merece a devida interseccionalidade,
representatividade e atenção. Em tal recorte, a licença-
maternidade/paternidade, aqui escrita dessa maneira sob à luz da igualdade de
gênero, ou de como se espera que funcionasse na prática, já é um privilégio por
si própria. Isso porque as mulheres estão sobre-representadas no trabalho
informal, autônomos, inclusos empregos de meio período e empresas que não
são regulamentadas e carecem de proteções sociais, como licença custeada no
período gestacional estabelecido por lei (ONU Mulheres, 2015). Tal permissão as
mulheres se recuperam física e emocionalmente do parto, bem como estabelece
rotinas e vínculos com o recém-nascido. Assim, a meta de adotar e fortalecer
políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e
o empoderamento de todas as mulheres e meninas pode também ser lida pelo
privilégio mais que necessário do suporte econômico em questão. Portanto, será
avaliada a proporção dos países ibero-americanos que adota e fortalece tal
política e a distinção de parâmetros intrarregionais.

gua (47,25%), Bolívia (46,15%), Costa Rica (45,61%) e Argentina (40,86%). Isso pode
imprimir a necessidade de uma maior e melhor compreensão e contribuição
efetiva em relação aos países mais com baixos índices, como Brasil (14,62%),
Paraguai (16,25%), Guatemala (19,38%), Uruguai (21,21%), Chile (22,58%). Por fim,
as prefeituras portuguesas, especificamente, mesmo ao se tratar de um país
europeu, apresentam grande discrepância na quantidade de mulheres, se
comparadas às espanholas, com 9,4% em 2021 contra 27,9% do país espanhol.

¹³ Prestaciones contributivas significando a proteção econômica estatal espanhola assegurada para mães/pais
gestacionais durante tempo estabelecido.

Fruição da licença-maternidade/paternidade e porcentagem de utilização por
homens e mulheres espanhóis (2008 - 2018)¹³

Empoderamento (Meta 5.c: Adotar e fortalecer políticas sólidas e
legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero)

Fonte: Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais/Universidade Pontifícia de Comillas via Ministério
de Trabalho, Migrações e Seguridade Social e Instituto
Nacional de Estatística, 2020.
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 Há um grande avanço social na questão para os espanhóis. No ano de 2018, em
relação ao número de nascidos e de pais empregados, 67,8% das mulheres
usufruíram da licença, enquanto 68,8% homens o fizeram, ultrapassando as
mulheres. No país, uma dos poucos entraves é o tempo usufruído pelas
mulheres que possuem cargos ou estrutura de trabalho que possa se ausentar
por mais ou menos dias, a independer do tempo total ofertado pelo benefício
(CiHS Comillas, 2020). 

Fruição da licença maternidade/paternidade de mulheres e homens
portugueses (2009 - 2019)

Fonte: CIG Portugal via Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, 2021.

 Em Portugal, também há a disponibilidade da licença-paternidade. Contudo, a
opção compartilhada é a menos usufruída por homens, com percentual de
39,3%. Em contrapartida, 93,9% das mulheres em 2020 usufruíram o benefício.
Ainda, a licença-paternidade obrigatória e facultativa foram utilizadas pelos
homens com, respectivamente, 72,2% e 67,6%. Mais uma vez, a demonstração do
distinto cenário europeu em que o debate é o repasse de valor ao homem, os
dias de afastamento da mulher e do homem e como é aproveitada a licença-
paternidade, via uso obrigatório, facultativo ou compartilhado.

Políticas de suporte à maternidade-parental dos Estados ibero-americanos
localizados na América (2020)

 As políticas de cuidados passaram a ser
apreciadas com maior atenção na agenda
dos governos ibero-americanos,
principalmente desde meados da década
de 2010. No geral, a região se movimenta
em uma direção de melhoria da equidade,
especialmente em termos de igualdade
social, o que inclui as licenças; porém ainda
com mudanças estruturais a serem feitas.
Em licenças baseadas no emprego, tem
havido iniciativas para incluir
trabalhadoras mais vulneráveis   na
cobertura do afastamento pago e também
para aumentar a duração da licença, às
vezes explicitamente ligada à
amamentação. Onde vemos menos movi-
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mento, tanto no enquadramento quanto na adoção de políticas, é a
corresponsabilidade paterna no cuidado de crianças. Embora o Chile e o
Uruguai tenham instituído a licença-paternidade paga no período da primeira
metade da década de 2010 a licença-parental compartilhada; o que é uma
inovação regional além de Cuba (ONU Mulheres, 2015); infelizmente até o
passado ano de 2020, seguem a ser os três únicos dentre os países americanos
do total de países ibero-americanos¹⁴.
 Por fim, os próprios métodos de pesquisa para países americanos e europeus
são direcionadamente diferentes; enquanto aos europeus foi produzido um
dado com números objetivo, sobretudo a porcentagem do uso desse benefício,
à América foi colocada a visualização positiva, negativa ou parcialmente
insatisfatória sobre mulheres e homens terem direito à licença. Por último,
constata-se que enquanto na América apenas três países exercem a
disponibilidade legal da licença-paternidade, a Europa oferece a Portugal e
Espanha.

Os muitos caminhos para a igualdade de
gênero

¹⁴ Na tabela expostas, as informações fazem referência aos seguintes parâmetros  
1. Duração em semanas. Verde = 18 semanas ou mais; Amarelo = 14 semanas ou mais; 
Vermelho = menos de 14 semanas. 
2. Porcentagem de salários pagos. Verde = 100 por cento do salário; Amarelo = entre 66 por cento e 100 por cento.
3. Estrutura de financiamento. Verde = financiado inteiramente pela seguridade social; Amarelo = financiado pela
seguridade social e empregador; Vermelho = totalmente financiado pelo empregador.
4. Duração em dias. Verde = 8 dias ou mais; Amarelo = entre 5 e 8 dias; Vermelho = menos de 5 dias.
5. Disponibilidade de licença-parental. Verde = licença-parental paga concedida; Amarelo = licença-parental não
remunerada; Vermelho = não oferece.
6. Duração das pausas em meses. Verde = 12 meses ou mais; Amarelo = 6–7 meses; Cinza = não especificado; 
Vermelho = não oferece.

 A seguir, vias, estratégias e propostas para solucionar as disparidades que
acometem mulheres e meninas no espaço da América Ibérica, com destaque
para os quatro pilares centrais aqui amplamente observados, a partir do Objetivo
5 da Agenda 2030: integração, autonomia, proteção e empoderamento.

As Cúpulas Ibero-Americanas de Agendas Locais de Gênero

 A partir do recurso de cúpula oferecido pela OEI, seus mandatos vinculantes
passíveis de retaliação e as projeções elaboradas e acordadas entre os países
podem ser vistos como artifícios para maior troca de informações e tomadas de
decisões nos espaços sociopolíticos das Cúpulas Ibero-Americanas. Porém, em
um nível ainda mais profundo e especializado para compartilhamento de saberes
estão as Cúpulas Ibero-Americanas de Agendas Locais de Gênero. Essas são fator
importante particularmente porque “localização é o processo de levar em
consideração os contextos subnacionais na realização da Agenda 2030, desde o
estabelecimento de objetivos e metas até a determinação dos meios de
implementação, bem como o uso de indicadores para medir e acompanhar o
progresso; refere-se tanto à forma como os governos locais e regionais podem
apoiar a realização dos ODS por meio de ações ‘de baixo para cima’, quanto a for-
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ma como os ODS podem fornecer um arcabouço para uma política de
desenvolvimento local” (Raeder & Menezes, 2019, p. 14); em tal modus operandi,
aplica-se a noção de pensar globalmente e agir localmente.
  Foi a partir da Cúpula de Veracruz, organizada pela OEI, no México, intitulada
“Ibero-América no Século XXI: Educação, Inovação e Cultura”, em 2014, que a
Secretaria Geral Ibero-Americana conferiu prioridade à igualdade de gênero nos
seus mandatos a fim de alcançar resultados em contribuição para a construção
de uma Ibero-América mais igualitária, justa e sustentável (SEGIB, 2021).
Contudo, movimentos anteriores sobre o tópico na região já haviam sido
anteriormente materializados, como a Cúpula Ibero-Americana sobre Agendas
Locais de Gênero, inicialmente organizada majoritariamente pela União Ibero-
Americana Municipalista (UIM). Nesse sentido, foi criada com o intuito de
promover a construção de novos modelos de cidade, a partir de uma visão de
justiça e equidade de gênero como premissa para o desenvolvimento local
(ACEP, 2011). A primeira edição ocorreu no ano de 2011, em Córdoba, na
Argentina e teve como objetivo, facilitar uma esfera para o diálogo, reflexão e
troca de conhecimentos e experiências entre autoridades locais, sociedade civil,
responsáveis   por mecanismos de gênero e agências de cooperação na Ibero-
América. Desse modo, desejava-se que houvesse o enfoque de gênero nas
agendas públicas locais por meio de consciência social e compromisso político
com a equidade por meio de modelos adaptáveis de gestão de cidades, no
recorte de gênero.
 A segunda edição, em 2013, ocorreu em Aguascalientes, no México, onde foi
assinada a Declaração: "Repensando as cidades a partir dos direitos das
mulheres", que permitiu o consenso sobre os anseios do municipalismo a partir
de uma perspectiva de gênero (UIM, 2013). Com o foco de oportunidades de
desenvolvimento ser o mesmo para os habitantes locais femininos e masculinos,
em ordem do alcance de uma vida plena, e para que boas práticas
governamentais repensassem os territórios locais desde os direitos das
mulheres traduzidos na inclusão de necessidades e interesses via planos e
programas públicos que visassem extinguir violência e discriminação. Em
continuidade, a III Cúpula passou a contar com o apoio organizacional da
SEGIB¹⁵ em que Santiago, no Chile, foi a cidade anfitriã do evento “Mulher e
Cidade”. Nela, compareceram 130 autoridades locais de toda a Ibero-América
para apresentar experiências em matéria de igualdade e de perspectiva de
gênero na área pública a fim de intensificar o trabalho em torno da igualdade
substantiva e da incorporação da mulher na política num espaço aprazível de
cidades integradoras (SEGIB, 2016).
 A IV Cúpula, “Direitos das mulheres e igualdade de gênero na democracia e no
desenvolvimento local: desafios para a Agenda 2030", sediada em Cuenca, no
Equador, em 2018, teve propósito de compartilhar experiências inovadoras e de
gestão em torno da agenda pela igualdade de gênero para incorporar as vozes
das mulheres desde sua participação no poder político em organizações de
base, lideranças, dirigentes, técnicas; além de convocar homens democráticos
para somar suas reflexões e caminhar em direção a um novo pacto social 

¹⁴  Isso faz com que hoje a Cúpula Ibero-Americana de Agendas Locais de Gênero seja um dos projetos adstritos
(prática concreta de um dos pilares da OEI, os PIPAs) da OEI para o alcance da igualdade de gênero na comunidade.
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corresponsável e igualitário (PNUD, 2019). Já a V Cúpula, “Municipalismo e
Agendas de Gênero em tempos de pandemia: Repensando o mundo desde a
igualdade”, aconteceu em 2020 em Colima, México porém transmitida em
formato online. Além de dar continuidade a pautas anteriores do encontro, foi
proposto posicionar lideranças femininas e fortalecer suas experiências,
valorizar suas trajetórias e capacidades políticas pois a COVID-19 demonstrou a
importância decisiva da liderança das mulheres ibero-americanas para a
recuperação pandêmica (V Cumbre Iberoamericana, 2020)¹⁵. Portanto, é
perceptível que iniciativas como a Cúpula Ibero-Americana de Agendas Locais
de Gênero consegue dimensionar perspectivas locais para que distintas e
diversas realidades possam ser analisadas e estejam incluídas no pensamento
de transformação para integração, empoderamento, proteção e autonomia de
mulheres e meninas ibero-americanas; aproveita-se para informar que a
próxima ocorrerá entre 06 a 10 de dezembro de 2021 em Orizaba, México.

¹⁵ A COVID-19 destacou as assimetrias entre homens e mulheres nas condições de vida cotidiana nas cidades e
aglomerados, bem como as desigualdades de gênero nas situações econômicas e de trabalho, as dificuldades de
acesso à infraestrutura urbana e aos serviços básicos. As mulheres sofrem maiores condições de pobreza, agravadas
pela divisão do trabalho que as torna responsáveis   pela vida reprodutiva e social, o que as sobrecarrega. Soma-se ao
que foi dito a violência no lar e nas ruas, a necessidade de poder decidir sobre a sexualidade e a reprodução; todos os
quais marcam a vida das mulheres em sua diversidade racial, étnica e etária. Fonte: V Cumbre Iberoamericana, 2020.

A transversalização da perspectiva de gênero nas políticas ibero-americanas

 Em uma ação desenvolvida e promovida pela OEI, adotada pelos países via
mandato vinculante, para alcançar a igualdade de gênero na comunidade ibero-
americana, a estratégia de transversalização da perspectiva de gênero tem
ganhado cada vez mais presença e peso. Ela é proposta enquanto direção para
programas, iniciativas e projetos adstritos em seus ciclos completos; tal
incorporação não é um objetivo em si mesmo, mas sim um processo de inclusão
e resposta às experiências, necessidades e interesses dos homens e das
mulheres para avaliar as implicações e os efeitos de ações nos status de
configuração, implementação, monitoramento e avaliação a fim de que homens
e mulheres sejam beneficiados por igual (OEI, 2021).
 Para tal, algumas das vias pela qual o paralelo é aplicado são: de análise de
gênero, integração de objetivos de gênero, definição de linhas de ação
específicas para promover a igualdade, indicadores sensíveis ao gênero,
formação/sensibilização de agentes-chave, comunicação inclusiva, orçamentos
específicos de gênero. A fim de fazer com que isso seja possível, o Comitê de
Gênero dos Organismos Ibero-Americanos estabeleceu o seguinte conjunto de
critérios mínimos expostos abaixo; deve-se ter em conta que o objetivo
específico de gênero é obrigatório.
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 Nesse sentido, os PIPAs deverão comunicar as ações previstas na fase de
planificação de suas ações, o que necessariamente deve cobrir o cumprimento
de ditos critérios e sobre os quais também lhes serão requisitadas
responsabilidades de acompanhamento e reporte; assim, a Plataforma de
Acompanhamento da Cooperação Ibero-Americana determinará que o PIPA em
questão transversalizou o gênero sempre que tenha incluído um objetivo
específico de gênero e/ou incorporado pelo menos 3 dos 6 restantes critérios
(OEI, 2021).

Esquema ?:  Critérios Ibero-Americanos para incorporar a Perspectiva
de Gênero nos Programas, Iniciativas e Projetos Adstritos (2021)

Fonte: SEGIB, 2021.

Análise de gênero: Dados globais, regionais e nacionais, Estudos e investigações
específicos, Políticas e regulamentações, Análises de resultados/eficácia, Análises
de dados desagregados por sexo realizadas pelos PIPA e Inquéritos aos
países/instituições membros dos PIPA.
Objetivos específicos de gênero: Abordar de forma concreta as diferenças de
gênero e Estabelecer uma cadeia de resultados específicos de género
Resultado ou linha de ação: resultados sobre transformações positivas a longo
prazo e resultados mensuráveis e acompanhados por indicadores associados à
metas realistas
Resultado ou linha de ação: resultados sobre transformações positivas a longo
prazo e resultados mensuráveis e acompanhados por indicadores associados à
metas realistas
Ações específicas ou afirmativas: Elaboração de investigações ou diagnósticos,
Definição de limiares mínimos (ou quotas) dos concursos específicos, Ações
destinadas ao empoderamento individual e coletivo, Atividades concretas para dar
visibilidade e Ações orientadas para abordar especificamente as problemáticas de
gênero identificadas

Box : Critérios para transversalização do tópico nos PIPAS (OEI, 2021)
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 Formação/sensibilização em matéria de género: Sensibilização sobre os direitos,
Sensibilização em matéria de corresponsabilidade de homens e mulheres,
informação, prevenção e serviços de atendimento e Formação em matéria de
novas masculinidades
Indicadores sensíveis ao género: Indicadores de produto (a nível da linha de ação),
Indicadores de processo (a nível da linha de ação), Indicadores de efeito (a nível do
resultado) e Indicadores de impacto (a nível do objetivo)
Análise de dados desagregados por sexo: recompilação e análise dos dados
desagregados por sexo fornecido pelo PIPA

 Além disso, outro instrumento de promoção e monitoramento da
interseccionalidade da perspectiva de gênero às demais agendas de cooperação
da região é o Plano Quadrienal da Cooperação Ibero-Americana 2018-2022
(PACCI). Em resposta aos mandatos das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes e
Chefas de Estado e de Governo, o Espaço Ibero-Americano da Coesão Social
constitui um quadro estratégico e propício para coordenar e promover as ações
do Sistema Ibero-Americano neste âmbito. Conforme já exposto na subseção
anterior Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável a partir da Agenda
2030, tal instrumento proporciona o suporte necessário para tal incorporação e
fortalecimento.

Esquema ?:  Transversalização da perspectiva de gênero no II PACCI 

Fonte: SEGIB, 2018.
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 Transversalizar o gênero em todo o ciclo de vida de um programa representa
um desafio que requer uma profunda atenção para atuar com consciência e
contribuir para a eliminação da desigualdade entre mulheres e homens (SEGIB,
2018). Isso exige ter em conta as experiências, necessidades e interesses das
mulheres e dos homens para enfrentar as desigualdades nos vários âmbitos de
intervenção e em todas as etapas do ciclo do projeto. Ao assumir tal desafio,
contribui-se para alcançar sociedades mais sustentáveis e democráticas, onde a
igualdade de gênero, como elemento fundamental do desenvolvimento
sustentável, conduz plenamente aos direitos humanos de mulheres e homens.
Além disso, os Organismos Ibero-Americanos desenvolveram as suas próprias
ferramentas e estratégias para responder aos mandatos de incorporação da
perspectiva de gênero, ao as adaptar aos seus âmbitos de trabalho (SEGIB,
2018).

Alternativas ibero-americanas para garantia da não discriminação,
fortalecimento do empoderamento, a eliminação da violência e a
promoção da autonomia 

A garantia da não discriminação: revisitar e reformular

 A legislação discriminatória relativa à gênero é um tópico constantemente
examinado na região, em especial pela OEI, como os exemplos empíricos nas
seções anteriores já evidenciaram. Nesse sentido, iniciativas da SEGIB
juntamente ao Escritório Regional para as Américas e o Caribe da ONU
Mulheres buscam mapear e concluir dados a fim de revisitar legislações da
região; para isso,  realiza-se propostas de agendas na qual são indicadas as
disposições específicas a reformar e/ou eliminar em cada um dos 22 países da
Ibero-América (SEGIB, 2020). Especificamente no levantamento citado, foram
analisados progressos e desafios nas seguintes áreas: igualdade de género e não
discriminação; liberdade de escolha de profissão; igualdade salarial; proteção da
maternidade; licença de paternidade; cuidados; trabalho doméstico
remunerado.

Box :  A legislação discriminatória na América Ibérica (SEGIB, 2020)

59% dos países da região não contemplam em legislação a
regulamentação a respeito do objetivo de igual remuneração por trabalho
de igual valor, tal como estabelece a Organização Internacional do Trabalho
(OIT).

64% dos países ibero-americanos possuem leis normativas que cerceiam a
livre escolha de emprego às mulheres e assim, promovem a segregação
ocupacional.

27% das nações apresentam textos com disposições discriminatórias legais
atreladas ao reconhecimento e redistribuição do trabalho doméstico, como
também de prestação de cuidados não remunerados. 
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 Uma das iniciativas, também por parte da Organização dos Estado Ibero-
americanos, para melhor compreensão e disseminação sobre o debate do
empoderamento feminino foi o evento Jornadas Europeias de Desenvolvimento:
Mulheres e meninas à vanguarda do desenvolvimento sustentável, em 2018.
Desde 2006, a Comissão Europeia organiza o encontro que no ano recente
citado contou com apoio da SEGIB para que países da comunidade
compartilhassem ideias e experiências com objetivo de gerar novas alianças e
soluções. Espaços de discussão como esse, sediados no continente americano
ou europeu do espaço ibero-americano, são importantes para evidenciar
questões estruturais ou pontuais defasadas que necessitam de melhor atenção.
 Um dos pilares para atingir um empoderamento feminino mais abrangente e
consolidado é o investimento público dos orçamentos de gênero¹⁶. Assim como
a transversalização da perspectiva de gênero nos projetos para a comunidade, o
orçamento também é uma proposta interseccional que atravessa em específico
setores e conceitos econômicos para uma melhor distribuição e alocação de
recursos no tópico da igualdade de gênero. Com a finalidade de atingir tal
objetivo, avaliar-se o impacto das receitas e despesas do governo sobre as
mulheres e homens, meninas e meninos. 
 Na prática, não há divisão da pasta de investimentos governamentais de 50-50
entre homens e meninos, por um lado, e mulheres e meninas; exatamente
porque não seria equitativa; o que ocorre é avaliação de abordagens e
aplicações em diferentes necessidades masculinas e femininas (ONU Mulheres,
2003).  Por exemplo, na área da saúde, homens e mulheres terão necessidades
semelhantes em relação à doenças contagiosas, mas mulheres terão
geralmente mais demandas que homens em termos de saúde reprodutiva.
Trata-se, portanto, de garantir que quando os recursos são escassos, ficarão
disponíveis para uso e auxílio daqueles que enfrentam maiores barreiras para
isso. 

27% das unidades políticas ainda não equipararam a licença de
maternidade ao mínimo de 14 semanas estabelecido pela OIT, e 36% não
financiam integralmente a cobertura desta licença por parte da Segurança
Social, o que frequentemente provoca uma discriminação indireta em
resultado da resistência dos/s empregadores/as a contratar mulheres. 
96% dos países da América Ibérica possuem licença
maternidade/paternidade muito limitada; inferior a 15 dias, enquanto 03
países não têm qualquer tipo de licença. Além disso, na maior parte dos
países, não há cobertura integral pela Segurança Social. 
46% dos países da comunidade não modificaram suas leis a fim de evitar a
discriminação em razão do sexo na cobertura de pensões.

¹⁶  ‘orçamentos femininos’, ‘orçamentos sensíveis ao gênero’, ‘Orçamentos de gênero’ e ‘análise aplicada de orçamento
de gênero’ também são outros nomes da mesma iniciativa (ONU Mulheres, 2003).

O fortalecimento do empoderamento: investir para transformar
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A eliminação da violência

  Atualmente, mais da metade dos países ibero-americanos não contam com leis
que garantam o princípio de igual remuneração por trabalho de igual valor;
também, 65% dos países da região possuem normas que restringem a escolha
de trabalhos por parte das mulheres por considerá-los perigosos, pesados ou
moralmente inapropriados (SEGIB, 2021). A partir de tal contexto, desde 2017, a
SEGIB trabalha conjuntamente com a ONU Mulheres para vocalizar a
desigualdade legislativa em áreas como: a liberdade de escolha de emprego, a
igualdade salarial, a licença por maternidade/paternidade, o reconhecimento
dos cuidados, o acesso igualitário à segurança social e os direitos das
trabalhadoras domésticas.
  Nesse sentido, por meio das Cúpulas Ibero-americanas, foi promovido o
diálogo político para adotar medidas que promovam a igualdade de gênero. A
mais destacada é a Iniciativa Ibero-americana para Prevenir e Eliminar a
violência contra as mulheres, aprovada na XXVII Cimeira Ibero-americana de
Andorra, em outubro de 2021. Deste modo, a Ibero-América avança contribuindo
na erradicação da violência de gênero, que afeta uma de cada três mulheres da
região (SEGIB, 2021). Na ocasião, o documento assinado conta com o
“fortalecimento de capacidades e o intercâmbio e sistematização de boas
práticas para promover a medição do custo econômico da violência contra as
mulheres nos países ibero-americanos; a prevenção e atenção da violência
contra as mulheres em situações de emergência; e a produção de dados e
estatísticas sobre violência contra as mulheres” (SEGIB, 2021).

Mapa :   Países participantes da Iniciativa Ibero-americana para Prevenir e Eliminar a
violência contra as mulheres (2021)

Fonte: SEGIB, 2021.

 Assinaram o documento dez dos
vinte e dois países: Argentina, Bolívia,
Colômbia, Chile, Espanha,  México,
Peru, República Dominicana, Uruguai.
A importância do fato se dá
sobretudo porque a violência contra
as mulheres apresentou ns últimas
estimações globais que,
aproximadamente, uma de cada três
(35%) mulheres sofreu violência física
e/ou sexual de seu companheiro ou
terceiros, em algum momento de
suas vidas (SEGIB, 2021). 
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A promoção da autonomia: ocupar e liderar

 No dia Internacional da Mulher neste ano de 2021, o Ministério para a Transição
Ecológica e o Desafio Demográfico da Espanha organizou um evento sobre a
liderança das mulheres no presente e futuro de um desenvolvimento
sustentável e inclusivo que incorpore em todas suas vertentes a perspectiva de
gênero (SEGIB, 2021). Tais promoções são organizadas via mentalidade de que a
igualdade de gênero não só é um direito humano fundamental, senão um dos
fundamentos essenciais para construir um mundo pacífico, próspero e
sustentável. 
 Para isso é imprescindível avançar definitivamente nas três dimensões
estabelecidas pela Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher: a formal, a substantiva e a de resultados¹⁷. Isso
exige valorizar a liderança feminina, remover os obstáculos que as mulheres
encontram em seu caminho rumo à liderança a partir de uma sociedade mútua
entre mulheres e homens, como também fomentar a presença de referências
femininas nos distintos âmbitos da vida pública. Desse modo, colocar as
mulheres no centro das economias dará lugar, fundamentalmente, a melhores
resultados de desenvolvimento e mais sustentáveis para todos, de forma a
direcionar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O engajamento de homens e meninos nos debates e nas ações da igualdade
de gênero

   A igualdade de gênero não pode ser alcançada sem o envolvimento de homens
e meninos. Passo a passo e cada vez mais homens estão trabalhando ao lado das
mulheres para apoiar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e
meninas (UNFPA, 2021). Hoje, é amplamente reconhecido que melhorar a
condição da mulher e promover seus direitos traz benefícios para sociedades
inteiras, não apenas para mulheres e meninas; a garantia de seus direitos significa
o bem-estar sociopolítico e  econômico de comunidades inteiras. É muito
importante a presença masculina na compreensão e elaboração de ações
sobretudo porque são os homens que costumam exercer poder sobre muitos
aspectos da vida das mulheres e, por consequência direta ou indireta, são esses
mesmos que controlam o acesso a informações e serviços de saúde, finanças,
transporte e outros recursos; ao fim e ao cabo, são os humanos masculinos que
realizam decisões que impactam todas as pessoas (UNFPA, 2021).

¹⁷  Realizada pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulheres/ONU Mulheres e em
vigor desde 1981, foi o primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos da mulher.
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 Uma forma de contribuição são os programas elaborados e realizados pela
Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva das Nações Unidas (UNFPA), que
encorajam homens e meninos a abandonar estereótipos prejudiciais, abraçar
relacionamentos saudáveis   e respeitosos ao apoiar os direitos humanos de
todas as pessoas, em todos os lugares. Nesse contexto, são os rapazes e homens
os futuros parceiros, membros e líderes da comunidade ibero-america e a partir
do momento em que desenvolvem consciência sobre a igualdade de gênero, é
visualizada uma das saídas para a garantia de um futuro preventivo à
discriminação. Um dos dados colhidos empiricamente pela Agência (2021), é
que líderes homens podem se tornar aliados valiosos no tratamento de
questões de saúde reprodutiva, desde a mortalidade materna até a violência
contra as mulheres. As evidências também mostram que os homens jovens são
mais receptivos do que os mais velhos a uma maior igualdade. 
 Dois dos muitos programas que a Agência contribui são: MenCare e
MenEngange Alliance; o primeiro visa singularmente envolver os homens
enquanto cuidadores e pais por meio de poderosas campanhas na mídia,
desenvolvimento de programas de alto impacto e iniciativas de defesa de
direitos em nível local e nacional e para além de seu alcance global, atua em 10
dos 22 países ibero-americanos: Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México,
Nicarágua, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. As ações são educativas,
reflexivas e de orientação: oficinas educativas, campanhas comunitárias,
inovações em unidades de saúde para atrair rapazes e uma metodologia de
avaliação de impacto, sobretudo em comunidades periféricas ou espaços
centrais desenvolvidos e infraestruturados para tais trocas (MenCare, 2021). 
 Já o segundo, é uma aliança global composta por dezenas de redes de países,
organizações não governamentais, bem como parceiros da ONU para trabalhar
coletiva e individualmente na promoção da igualdade de gênero, os direitos
humanos e a justiça social para alcançar um mundo em que todos possam
desfrutar de relacionamentos saudáveis, gratificantes e equitativos e em todo o
seu potencial (MenEngange Alliance, 2021). Essencialmente, busca-se advogar
perante os legisladores em níveis local, nacional, regional e internacional via
oficinas, eventos, compartilhamento/divulgação de informações para maior
consciência e circulação do tópico, manifestações pacíficas e captação de
recursos e alocações para ONGs. Em relação à atuação ibero-americana, estão
presentes em 11 países: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Peru e Uruguai.
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Conclusões e recomendações 

Esquema:  Estrutura Organizacional MenEngange

Fonte: MenEngange, 2021.

O fortalecimento do empoderamento: investir para transformar

 O presente policy brief buscou explorar e demonstrar as realidades que
afligem, mas também avançam em relação à igualdade de gênero, na região.
Para isso, a métrica principal que guiou o estudo foram as 04 das 09 metas
presentes no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 05, do total
de 17, compilado pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Assim, foram verificados dados referente aos 22 países da comunidade via 05
indicadores, em que foi almejado analisar os aspectos da integração feminina,
condizente à meta de não discriminação, a autonomia, referente à meta da
garantia a participação plena e efetiva, a proteção, em respeito à eliminar
todas as formas de violência e o empoderamento, atrelado à meta de adotar e
fortalecer políticas sólidas.
 Para tal, muitos contextos foram permeados, como os tipos de cooperação na
região, as organizações com maior atuação, as contribuições financeiras de
cada país para as mesmas e os motivos pertinentes pelos quais a agenda de
gênero possui importância à comunidade. Após isso, foram expostos e
observados os dados das metas supracitadas em que foi possível observar
alguns avanços, como o fato de que 13 países já possuíam no ano de 2015 em
suas constituições nacionais ao menos uma cláusula que reconhecesse e
cosniderasse a não discriminação por gênero, enquanto apenas 03 não; já em
relação à robustez legislativa para a igualdade de gênero em termos
casamento e família, 63% do total de país reportaram indicador excelente en-
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tre 80% a 100% de contemplação, enquanto a menor porcentagem da
comunidade em tal parâmetro foi de 63,64%, em 2020; ainda, as proporções de
mulheres em cargos de gerência média ou sênior nos países da região com
dados disponíveis registraram todos a posição entre 30% e 40%, um indicador
ótimo, com exceção da Bolívia que apresenta 28,08%, um indicador regular.
 Sobre os desafios, há a proporção de mulheres que experienciaram violência e
o ressalva do fato das subnotificações no assunto. Na região, o país com maior
índice é a Bolívia com 15% e em paralelo, 40% dos países se posiciona na faixa
entre 0% e 5% e os outros 50%, 10% e 15%; apesar de relativamente baixos em
comparação, quando examinadas as populações de cada paíse, trata-se de um
grande número de denúncias, evidenciando a falha no auxílio às mulheres.
Além disso, há as evidentes altas variações intrarregionais em relação à
mulheres em cargos ministeriais e sobre a igualdade de gênero no emprego e
em benefícios econômicos; também, a baixa adesão proeminente em relação
às configurações econômicas dos orçamentos de gênero, em que apenas 04
países ibero-americanos foram classificados, em 2016.
 Assim, também foi priorizado a atenção para com as disparidades
intrarregionais, em essência porque a totalidade de país corresponde,
geograficamente, a dois diferentes continentes, os quais compartilham
posições causais e consequências da colonização; e isso deve ser percebido e
levado em consideração para as realidades individuais nacionais, previamente
à observação regional. Por fim, foram exploradas as estratégias possíveis, em
andamento e colocadas em configuração futura para um melhor
desenvolvimento e cooperação em relação à troca de experiências e
conhecimentos.

O que almejar para o futuro das mulheres e meninas ibero-americanas? 
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Recomenda-se a reformulação, o aprofundamento e a adição
de indicadores  interseccionalizados das metas já
estabelecidas para o Objetivo 5 da Agenda 2030 para conferir
maior integração de métricas realistas ao pleno
desenvolvimento sustentável da igualdade de gênero, ao
considerar desigualdades interseccionais em maior número
de dimensões sociais de mulheres e meninas
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 Condições e necessidades particulares demandam respostas concebidas para casos
específicos e nesse ponto é recomendado que haja revisão dos indicadores do
Objetivo 5. Os contextos particulares de muitas mulheres e meninas, para além de sua
identidade e percepção enquanto seres humanos femininos, também podem fazer
parte de suas visões de mundo e de como o mundo as vê, como as seguintes
interseccionalidades: nativas, rurais, afrodescendentes, com deficiência, idosas e
infanto-juvenis. Tais exemplos são só algumas das possibilidades e isso é importante
pois integração, autonomia, proteção e empoderamento são atingidos e possuem
referenciais diferentes para cada uma por conta de sua realidade individual. Nesse
sentido, faz-se necessárias métricas que informem a proporção de mulheres
afrodescendentes em cargos de liderança, a quantidade de mulheres rurais que já
sofreram violência, o número de meninas nativas com deficiência em relação à
igualdade de gênero dentro do casamento e da família; e quantas mais combinações
transpassadas e encruzadas forem possíveis para que a integralidade da realidade de
mulheres e meninas em amplas dimensões sociais, e desigualdades, sejam apuradas
e investigadas para a estruturação de vias possíveis.

02
Recomenda-se iniciativas, programas e projetos ibero-
americanos prioritariamente locais: de bairro, municipais,
citadinos e estaduais com apoio das autoridades locais e
participação popular para elaboração de compromissos e
objetivos da agenda de gênero.

   Este policy brief recomenda que sejam desenvolvidas estratégias de solução
que inicialmente foquem em ambientes locais, como os municípios para que
necessidades primárias e específicas de mulheres e meninas que vivem em
determinadas condições territoriais sejama atendidas com maior performance
de impacto. Desse modo, a resposta está no âmbito local, em que saberes,
expertises e contextos únicos devem ser levados em conta para a elaboração de
soluções que possam ser viáveis e factíveis a condições específicas para que,
posteriormente, possam ser transportadas e adaptadas a uma esfera nacional,
transregional e internacional; de forma a pensar globalmente e agir localmente.
  Tal movimento permite e encoraja esferas para o diálogo, reflexão e troca de
conhecimentos e experiências entre autoridades locais, sociedade civil,
responsáveis   por mecanismos de gênero e agências de cooperação na Ibero-
América. Desse modo, é desejado a implementação do enfoque de gênero nas
agendas públicas locais por meio de informação, capacitação, consciência social
e compromisso público, privado e político com a igualdade por meio de
modelos adaptáveis de gestão de cidades, do campo e demais comunidades no
recorte de gênero. Dita execução pode ocorrer por exemplo via eventos que
promovam a pauta, oficinas teóricas e práticas em escolas, praças públicas,
espaços de convivência comerciais e públicos de trabalho em parceria com
governos e autoridades locais políticas, militares e judiciais como vereadoras,
bombeiras, policiais e delegadas; em que tais conjuntos de apoio também sejam
informados e capacitados sobre as demandas para mudança de aspectos das
realidades de mulheres e meninas que ali habitam e, conjuntamente à
sociedade, elaborem soluções.
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04

Recomenda-se a reforma de jurisprudências ibero-americanas
por meio da derrogação ou revisão de leis discriminatórias,
bem como a promulgação de novas leis para maior e melhor
integração sociopolítica e econômica de mulheres e meninas.

  É recomendado acelerar a eliminação das leis que discriminam as mulheres e
as meninas na Ibero-América. Tal circunstância não só é um imperativo
resultante dos compromissos assumidos por todos os países da região em
múltiplos instrumentos e convenções internacionais e regionais, mas
atualmente também representa uma urgente necessidade em vista da crise
pandêmica global da COVID-19 (ONU Mulheres e SEGIB, 2020). A fim de deter
o retrocesso na participação profissional das mulheres é imprescindível
garantir seus direitos laborais, econômicos, sociais e políticos. 
 Nesse sentido, são aconselhados alguns dos apontamentos feitos pelo
relatório sobre legislação discriminatória na comunidade elaborado pela ONU
Mulheres juntamente à SEGIB (2020): “Revogar todas as leis que promovem a
segregação ocupacional e as restrições das mulheres para a escolha de
emprego”; “Adotar textos legais que destaquem o pleno reconhecimento,
redistribuição e corresponsabilidade do trabalho doméstico e de prestação de
cuidados não remunerado na legislação pertinente e rever as normas sobre a
licença parental de mulheres e homens”; e “Rever a densidade de contribuição
no direito à pensão de velhice tornando-a proporcional às idades de
aposentadoria diferenciadas por sexo, para evitar discriminações na cobertura
das pensões” a fim de que conjuntos de normas legais abarquem a
modernidade real e as reivindicações femininas atuais.

Recomenda-se a aceleração da participação política feminina
a partir de cotas governamentais de gênero em ao menos 50%
assentos obrigatórios previstss por lei via reserva ou quotas
partidárias para completa autonomia política via
autorrepresentatividade.

 Desde 2012, tal movimento é discutido principalmente a partir da ONU: o
fato de que faz-se necessária a implementação e asseguramento de assentos  
para não só candidaturas, mas também mandatos. Já na data citada, as cotas
apresentavam um aumento do envolvimento político feminino, como por
exemplo os países que sediaram eleições em 2011 e adotaram a medida
alcançaram um ganho de 27% de assentos parlamentares ocupados por
mulheres contra 16% do ano anterior àquele (ONU News, 2012).
 A Organização Global de Parlamentos Nacionais evidenciou que com as
eleições realizadas em 2020, em que cotas eleitorais de gênero foram
aplicadas em 25 dos 57 países que tiveram renovações parlamentares, em
média, foram elegidas 12% mais mulheres para as câmaras simples e
inferiores, e 7,4% mais mulheres para as câmaras superiores (UN News, 2021). 
 Apenas seres humanos que possuam conhecimento, experiência e
comprometimento com realidades femininas são capazes de pensar, elaborar
e aprovar textos legais voltados para aspectos que impactam positivamente a
vida de mulheres e meninas. 
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   A região ibero-americana é destaque: dos quatro países em termos globais
que possuem alto índice de mulheres presentes em parlamentos de alto ou
baixo escalão está Cuba e Bolívia, ambas com 53%; além disso, no Chile,
Colômbia and Equador, a porcentagem é acima da média (UN News, 2021).

Recomenda-se o princípio de salário igual para trabalho de
igual valor e o asseguramento da permanência empregatícia
com direito à licença maternidade/paternidade para mulheres
e homens nos casos de gestação e maternidade para maior
empoderamento e dignidade feminina no ambiente de
trabalho

05
Recomenda-se a elaboração e aprovação de Redes Locais de
Apoio às Vítimas de Violência para proteção de mulheres e
meninas

  Com o exemplo da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência
Doméstica (RNAVVD), elaborada e implementada pela Secretaria de Estado
para a Cidadania e Igualdade do governo de Portugal, é recomendado e
encorajado que os demais 21 países da comunidade ibero-america estudem e
adaptem tal modelo, de acordo às suas realidade, para suas localidades
municipais. Dessa forma, tal projeto deve contar com aspectos que se
assemelham a estruturas de atendimento: profissionais multidisciplinares
atendam presencial e telefonicamente a fim de  fornecer informação jurídica e
apoio psicológico e social, de forma gratuita; espaços de abrigo: unidades
residenciais para acolhimento de vítimas, acompanhadas ou não de filhos/as
menores, ou maiores dependentes; acolhimentos de emergência: unidades
residenciais para acolhimento urgente de vítimas, acompanhadas ou não de
filhos/as menores, ou maiores dependentes (CIG Portugal, 2018).

  A partir de dados que expõem as mulheres super-representadas nos
empregos de pior ou menor remuneração (ONU Mulheres, 2016), é
particularmente importante que o piso mínimo de salários seja alocado em um
padrão decente em relação a um custo de vida digno, em paridade de gênero;
principalmente porque definições internacionais consideram baixa
remuneração o parâmetro inferior a 60% do salário médio, mas os níveis
salariais mínimos geralmente estão abaixo disso (ONU Mulheres, 2016).
Ademais, tal legislação  pode desempenhar um papel positivo duplo pois é
possível que, primeiramente, o salário mínimo no setor formal consiga
impactar positivamente os níveis salariais também no setor informal; como
também é capaz de definir um padrão para grupos de pressão e sindicatos
visarem melhores condições para terceirização e vínculos de subcontratação. 
 Somado a isso, é necessário a garantia do afastamento pago garantido a
mulheres e homens na condição de pais. Para abrir oportunidades de emprego,
é necessária uma estratégia de apoio a mulheres que buscam carreiras flexíveis
ou não lineares (ONU Mulheres, 2016).  A maneira inteligente é fornecer
assistência aos pais preferencialmente remunerada, com direito de retorno ao
mesmo emprego ao fim do período previsto.
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  Para evitar a discriminação contra as mulheres, ditos direitos devem ser
estatutários, universais, financiados coletivamente e disponíveis para ambos
os pais; em adição, o horário de trabalho precisa ser regulamentado no
interesse dos pais que trabalham, tanto homens como mulheres, a fim de
reduzir horas ou de trabalhar de forma mais flexível quando há crianças muito
jovens (ONU Mulheres, 2016). 

Recomenda-se maior investimento na região em relação ao
ODS 5 via orçamentos de gênero e contribuições a
organizações regionais para que hajam melhores e mais
direcionados resultados 

07 Recomenda-se o maior engajamento e participação de
homens e meninos à pauta de igualdade de gênero

  Enquanto exemplo a ser estudado e adaptado, está a iniciativa “Homens
pela Igualdade de Gênero”, da ONU Mulheres, em que o foco é a promoção
dos direitos humanos para todos; a prevenção e redução da violência de
gênero; a promoção dos direitos sexuais e reprodutivas saudáveis; exercício
de paternidade e cuidado; e contribuições à justiça de gênero em outros
domínios (ONU Mulheres, 2020). Desse modo, atua-se dentro de espaços de
desenvolvimento internacional e assistência humanitária, bem como de
promoção da saúde e desenvolvimento da comunidade. Para tal, há ampla
variedade de organizações, desde pequenas ações de advocacy e grupos
focados em serviços que executam campanhas locais em grande escala a
organizações que operam não apenas nacionalmente, mas também
regionalmente e globalmente, focados na transformação das masculinidades
patriarcais (ONU Mulheres, 2020).

  Um dos primeiros dados apresentados neste policy brief foi o percentual de
contribuições monetárias - em euros - de cada país-membro da OEI.
Contudo, aquela informação evidencia a extrema disparidade de contribuição
e real engajamento e esforço para um robusto e estruturado eixo de soluções
e intercâmbio da região. Portanto, é aconselhado que a baixa média de
menos de 10% seja elevada a fim de que tais captações possam ser revertidas
em recursos e resultados à altura do que a América Ibérica precisa e merece.
 Adicionalmente, a iniciativa econômica pouco adotada na região - os
orçamentos de gênero - devem ser olhados com mais atentos olhos, em
específico em relação às suas vantagens. A partir da aprovação, os passos
seguidos são “1) análise da situação de mulheres, homens, meninas e
meninos em um determinado setor; 2) avaliação da extensão em que a
política do setor aborda a situação de gênero; 3) uma avaliação para
confirmar se as alocações orçamentárias são adequadas para implementar a
política com perspectiva de gênero; 4) monitorar se a verba foi alocada
conforme planejado; 5) uma avaliação para saber se a política foi
implementada” (ONU Mulheres, 2003). 
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