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 A Iniciativa de Governação Inclusiva:  
Promovendo uma abordagem inclusiva para a diversidade sexual e de género  

que faça avançar os ODS e a Agenda 2063 na África Subsaariana  
 

 

Ao adoptar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, os Estados-Membros das Nações Unidas fizeram uma “promessa de que ninguém será deixado 

para trás”. A Agenda 2063 da União Africana tem compromissos semelhantes de inclusão e priorização dos 

mais pobres e marginalizados nos esforços de desenvolvimento. 

Reconhecendo que as minorias sexuais e de género1 costumam ser particularmente marginalizadas e excluídas, 

um grupo de partes interessadas reuniu-se em abril de 2019 para desenvolver um quadro estratégico para a 

promoção dos direitos humanos e da inclusão dessas populações na região, como parte de esforços mais 

amplos para alcançar os ODS e a Agenda 2063. Trabalhando juntos, os representantes da sociedade civil, 

parlamentos, setor judiciário, sector privado, comunidades económicas regionais, organizações das Nações 

Unidas e agências doadoras fizeram um apelo aos países da África Subsaariana para que possibilitem vidas 

inclusivas, justas, afirmativas, seguras, produtivas e enriquecedoras para todos os seus povos, 

independentemente da orientação sexual, identidade de género, expressão de género ou características 

sexuais. O quadro estratégico desenvolvido pelas partes interessadas delineou seis caminhos de apoio mútuo 

para alcançar essa visão, enfatizando que o caminho a ser seguido deve ser impulsionado pelos valores 

africanos de dignidade, justiça, aceitação da diversidade e respeito pela privacidade, sustentados pela ética de 

Ubuntu - o vínculo universal de uma humanidade compartilhada. 

Após vários meses, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) mais uma vez convocou 

uma secção transversal de especialistas e líderes para aconselhar o PNUD sobre a melhor forma de contribuir 

para o avanço da visão do quadro, trabalhando ao lado de muitas outras instituições e indivíduos que buscam 

objectivos semelhantes. Com base nessas discussões, O PNUD lançou a “Iniciativa de Governação Inclusiva” 

em 2020. O objectivo da “Iniciativa de Governação Inclusiva” é apoiar os países da região para que se tornem 

cada vez mais responsáveis e inclusivos de todas as suas populações, incluindo as minorias sexuais e de 

género. Isso, por sua vez, contribuirá para leis melhores, serviços mais responsivos no setor público e normas 

sociais que afirmem os direitos e a inclusão para todos. 

Nos níveis regional e sub-regional, as principais estratégias da Iniciativa concentram-se em apoiar a campeões 

influentes no âmbito das mudanças para que se tornem o mais eficientes possível em seu trabalho de apoio à 

 
1 A frase “minorias sexuais e de género” é usada aqui como uma abreviatura para pessoas cujo sexo biológico, sexualidade, 
identidade de género e / ou expressão de género diferem da maioria da população. Existe uma diversidade considerável entre as 
pessoas que são marginalizadas por causa desses factores, incluindo pessoas intersexuais (pessoas cujos corpos não têm 
características sexuais tipicamente masculinas ou femininas devido a variações nos cromossomos, gónadas, hormonas sexuais 
e/ou genitais); mulheres e homens transgéneros; pessoas que são vistas como estando fora das normas tradicionais de género e 
que podem não se ver como transgéneros; e pessoas envolvidas em relações com pessoas do mesmo sexo. 



   
 

26 de fevereiro de 2021 

 

inclusão de minorias sexuais e de género, e na ampliação do círculo de tais campeões. Além de trabalhar com 

actores do Estado e com funcionários do governo e parlamentares, a Iniciativa também irá colaborar com 

influenciadores-chave de ONGs de desenvolvimento, instituições religiosas e tradicionais, com o setor 

corporativo e com funcionários de cooperações para o desenvolvimento. 

A Iniciativa também apoiará um envolvimento mais intenso em vários países da região, a começar por Angola, 

Cotê d’Ivoire, República Democrática do Congo, Quénia, Namíbia e Zimbabwe. Em cada um desses países, o 

PNUD irá convocar uma secção transversal de partes interessadas provenientes do governo, sociedade civil e 

outras instituições para desenvolver uma visão compartilhada para o progresso a nível nacional, além de 

identificar janelas estratégicas de oportunidade para mudanças positivas e identificar prioridades de acção a 

curto e médio prazo. Estas prioridades irão variar de acordo com o contexto do país. Por exemplo, uma equipa 

nacional pode optar por se concentrar em aproveitar as lições aprendidas durante o trabalho com minorias 

sexuais e de género na área do VIH e utilizá-las no trabalho de assistência médica universal e protecção social; 

no aumento do acesso à justiça e na ampliação do apoio aos direitos humanos; no reforço dos sistemas de 

governo para recolher e analisar dados relevantes; ou na construção de amplas coalizões que promovam a 

inclusão não apenas para as minorias sexuais e de género, mas também para outras populações marginalizadas 

ou estigmatizadas. 

Ao combinar esse trabalho a nível de país com a cooperação Sul-Sul, actividades sub-regionais e o envolvimento 

com instituições e redes regionais, a Iniciativa contribuirá para os cinco resultados a seguir: 

• Reforçar o compromisso e a capacidade dos decisores africanos para que incluam e respondam às 

questões de diversidade sexual e de género em seu trabalho. Isso incluirá iniciativas de aumento da 

capacidade, compromisso e acção dos decisores que já apoiam a inclusão e os direitos das minorias sexuais 

e de género, bem como esforços para aumentar o número de decisores solidários e influenciadores-chave. 

• Reforçar a capacidade de activistas da área de diversidade sexual e de género e aliados provenientes de 

outros movimentos sociais focados nos ODS, para que compreendam e trabalhem conjuntamente e 

influenciem decisores. Isso inclui encorajar aliados da sociedade civil africana - que estejam envolvidos em 

questões como HIV, igualdade de género, redução da pobreza e saúde para todos - a se tornarem mais 

inclusivos e responsivos a questões de diversidade sexual e de género em seu trabalho. 

• Incluir as questões e activistas da área de diversidade sexual e de género no desenvolvimento e 

implementação de leis, políticas e programas. Isto inclui o apoio direcionado a grupos de partes 

interessadas em países específicos onde haja janelas de oportunidade para mudanças positivas e 

engajamento, conforme for apropriado junto às comunidades económicas regionais e outras instituições 

e redes sub-regionais e regionais relevantes. 

• Estimular a demanda e o uso de ideias, evidências e inovações relevantes. A iniciativa promoverá o uso 

de ferramentas, recursos e evidências existentes que possam ajudar a apoiar mudanças positivas. Produtos 

particularmente estratégicos serão traduzidos de ou para português, francês e/ou inglês, para que se possa 

alcançar públicos mais amplos. O projecto também incluirá o monitoramento e avaliação robustos do 

contexto mais amplo de inclusão/exclusão, bem como das realizações e contratempos do projecto. 

• Sustentar e expandir o financiamento de doadores internacionais para o trabalho regional no continente 

africano,  trabalho este que seja fundamentado em evidências e na comunidade, e que aborde a questão 

da diversidade sexual e de género e/ou das populações-chave afectadas pelo VIH. A Iniciativa defenderá 

junto aos doadores internacionais o investimento apropriado em organizações e iniciativas que abordem 

aspectos prioritários da agenda mais ampla de mudança na região. A Iniciativa também buscará recursos 
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adicionais, com base em seu próprio aprendizado e de acordo com sua capacidade, para se expandir para 

países em foco adicionais e se estender de quatro para dez anos.  

O financiamento inicial da Iniciativa foi fornecido pela Suécia e pela Fundação Bill e Melinda Gates. O projecto 

é administrado a partir de um pequeno secretariado no escritório nacional do PNUD na África do Sul, sob a 

orientação da equipa de VIH, Saúde e Desenvolvimento do PNUD e do Escritório Regional do PNUD para África. 

 

Contatos do projeto: jeffrey.omalley@undp.org; amitrajit.saha@undp.org  
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