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PREFÁCIO

A adoção de quadros 
jurídicos tem sido progressiva 
e baseada na evolução dos 
desafios encontrados na 
região para sustentar a paz 
e o desenvolvimento. Os 
mecanismos desenvolvidos 
pela CEDEAO para prevenir 
conflitos violentos ou para 
dar uma resposta atempada a 
surtos de segurança/desastre 
têm recebido amplos elogios 
tanto de atores regionais 

como internacionais. Contudo, o panorama de paz e segurança 
está a mudar, confrontando a região com ameaças emergentes 
a vários níveis, tais como surtos pandémicos e alterações 
climáticas, confrontos entre agricultores e pastores, violência 
relacionada com eleições e outros fenómenos violentos que 
transcendem as fronteiras regionais da CEDEAO. O panorama 
de segurança em evolução traz à luz desafios persistentes na 
prevenção e gestão de conflitos na região, no entanto, também 
oferece oportunidades às recentes Abordagens de Segurança 
Humana da CEDEAO e explora formas inovadoras e inclusivas de 
construir uma paz duradoura. 

 Neste contexto, a Comissão da CEDEAO iniciou o Fórum de 
Inovação para a Paz e Segurança na África Ocidental (WAPSI), 
acompanhado por este relatório anual, para promover o 
envolvimento da comunidade, facilitar a investigação de ponta, 
fomentar a partilha de conhecimentos, e explorar abordagens 
inovadoras para abordar os desafios emergentes à segurança 
humana na região.

Recorde-se que em fevereiro de 2020, no âmbito do Projeto 
de Arquitetura e Operações de Paz e Segurança da CEDEAO, 
cofinanciado pela União Europeia e pelo Ministério Federal 
Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento 
e implementado com o apoio da Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a Comissão 
da CEDEAO organizou um workshop para debater a 
operacionalização desta troca de conhecimentos com diversas 
partes interessadas. Seguiu-se a formação de um grupo de 
trabalho interdepartamental entre o Departamento de Assuntos 
Políticos Paz e Segurança (PAPS) e o Departamento de Assuntos 
Sociais e Género (SAG). Uma Mesa Redonda sobre Saúde Pública e 

Paz e Segurança foi organizada em abril de 2021, em consonância 

com o tema do fórum deste ano. Além disso, membros do grupo 

de trabalho interdepartamental participaram numa série de 

workshops explorando como a tecnologia pode ser aproveitada 

para a construção da paz no contexto da COVID-19 e mais além. 

 Este relatório é o resultado de uma série de compromissos 

e análises exaustivas dos quadros da CEDEAO sobre paz e 

segurança, tais como o Quadro de Prevenção de Conflitos da 

CEDEAO (2008) e fornece uma visão única sobre os esforços da 

Comissão da CEDEAO, dos Estados Membros, das OSC e dos 

cidadãos para enfrentar os desafios relacionados com a paz 

e a segurança no meio da pandemia da COVID-19. O relatório 

descreve os retrocessos na implementação da agenda “Mulheres, 

Paz e Segurança”, ao mesmo tempo que destaca a resiliência das 

mulheres e dos jovens construtores da paz. O relatório contribui 

para a documentação dos esforços regionais globais da CEDEAO 

para construir a paz num ambiente em rápida mutação. 

Integra também de forma única diversas vozes que trabalham 

em prol da paz e da segurança na região da CEDEAO, desde 

membros de governos a construtores de paz de base, e inclui as 

suas experiências e perspetivas no quadro analítico. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer à equipa 

de consultores da Rede da África Ocidental para a Construção 

da Paz (WANEP), ao Comité Técnico da CEDEAO sobre a WAPSI, 

coordenado pela Divisão de Mediação e Coordenação dos 

Assuntos Políticos Regionais, e ao pessoal dos departamentos 

PAPS e SAG, bem como à Direção de Alerta Precoce pelos seus 

esforços coletivos que resultaram nesta importante publicação 

que proporcionará o terreno para uma discussão mais baseada 

em provas sobre a paz e a segurança na região e inspirará 

reflexões críticas para o reforço da implementação do mandato 

da CEDEAO sobre a paz e a segurança. 

Também aprecio o apoio de longa data da GIZ a várias iniciativas 

no departamento PAPS. 

Abuja, Novembro de 2021

General Francis A. Behanzin 

Comissário para os Assuntos Políticos Paz e Segurança

A Comissão da CEDEAO desenvolveu vários quadros jurídicos sobre paz e segurança que 
informam as áreas de intervenção da CEDEAO nos Estados Membros e identifica os papéis e 
responsabilidades de vários intervenientes regionais em resposta à dinâmica política e de 
segurança. 
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DEFINIÇÕES DE ALGUNS 
TERMOS-CHAVE

Um surto trata-se de um aumento inesperado de número de casos de uma doença infeciosa 
numa zona/comunidade específica. Às vezes, os peritos consideram um único caso de 
doença infeciosa numa nova área como um surto.  

Uma crise é definida como um conjunto de acontecimento que limita as capacidades 
das instituições sociais, económicas e políticas de gerir naturalmente os conflitos e 
confrontos.  As crises podem ocorrer em todos os pilares de segurança humana e podem 
aumentar e/ou espalhar se não forem geridas. 

Uma Epidemia é uma doença infeciosa que afecta muitas pessoas numa comunidade, 
população ou região.  Afecta normalmente uma área superior à do surto. 

Abordagem da segurança humana tem a ver com a perspetiva do desenvolvimento 
humano e segurança que ultrapassa as abordagens tradicionais que foca apenas na análise 
física.  a abordagem da segurança humana vai além da abordagem das ameaças imediatas à 
segurança física para analisar as necessidades básicas e meios de subsistência relacionadas 
com o acesso económico, alimentação, considerações ambientais e saúde. No Quadro da 
CEDEAO para a análise da segurança humana (HSFA), há cinco pilares a segurança humana; 1) 
governança; 2) segurança; 3) ambiente; 4) criminalidade e crime; e 5) saúde. Um pressuposto 
fundamental é que a insegurança humana é derivada da transformação negativa de factores 
estruturais através do aumento dos indutores de conflitos.  A degradação do conflito em 
violência é normalmente causada por gatilhos (Fontes: PNUD, ECPF). 

Uma Pandemia é uma epidemia que se espalhou por vários países ou continentes. Afecta 
mais pessoas e mata mas do que uma epidemia. A Organização Mundial da Saúde (OMS): 
declarou a COVID-19 como pandemia quando ficou claro que a doença era severa e que 
estava a espalhar rapidamente numa vasta área em todo Mundo.  

Resiliência é definida como qualquer factor social/institucional que tem o potencial de 
ajudar a mitigar ou gerir os riscos e vulnerabilidades incluem a liderança política, cultural e 
comunitária com capital social relevante para influenciar as dinâmicas de conflitos de modo 
construtivo, incluindo o sector público, o privado, as instituições religiosas, a sociedade 
civil, os líderes de opinião, os desenvolvedores, e entre outros. Os factores da resiliência 
podem incluir instituições/indivíduos que desempenham um papel de estabilização a curto, 
médio e longo prazo (fonte: USAID CRVA framework/ECOWAS HSAF). 

Vulnerabilidade é definida como qualquer factor estrutural que tem potencial de ser 
um indutor de conflitos. A isto inclui-se factores como o desemprego no seio dos juvens, 
pobreza, desigualdade, clima, clientelismo, factores demográficos, etc. (fonte:  ECOWAS 
CRVA framework)
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A Pandemia da Covid-19 exacerbou a relação entre a saúde pública e a segurança 
humana.  Indo além dos desafios da saúde pública, a COVID-19 aprofundou os problemas 
actuais de segurança e vulnerabilidades socioeconómicas dos cidadãos da CEDEAO, 
nomeadamente mulheres, raparigas, portadoras de deficiência e deslocados.  Ao usar 
os dados de respostas a entrevistas de participantes escolhidos na África Ocidental 
e dados secundários, este relatório de pesquisa avaliou as questões complexas e 
multidimensionais dos desafios de segurança humana causadas pela COVID-19 na África 
Ocidental e mecanismos de resposta, incluindo as respostas tecnológicas, empregues 
por cidadãos da comunidade, mas também as organizações da Sociedade Civil (OSC), 
estados-membros da CEDEAO, a CEDEAO, e a UA visando a mitigação dos efeitos da 

pandemia. 

RESUMO EXECUTIVO

O IMPACTO DA COVID-19 NA SEGURANÇA 
HUMANA NA ÁFRICA OCIDENTAL 

Em toda a região, a COVID-19 expôs e agravou as deficiências 
crónicas nos sistemas de saúde e as lacunas de capacidade 
existentes na gestão de emergências humanitárias e sanitária 
em grande escala. Os défices nas infraestruturas de saúde e 
nos recursos humanos dificultaram o acesso aos cuidados de 
saúde primários e a negligência parcial de outras ameaças pré-
existentes à saúde, incluindo a malária, a febre amarela, a cólera 
e a meningite. No entanto, a pandemia despertou a consciência 
nacional sobre a necessidade de se preparar adequadamente 
para emergências e comportamentos de higiene como lavagem 
regular das mãos. 

Além da saúde pública, a COVID-19 exacerbou as 
vulnerabilidades socioeconómicas da região. As taxas de 
desemprego aumentaram devido aos despedimentos, redução 
de pessoal, falências, levando a uma redução significativa dos 
rendimentos dos agregados familiares, especificamente entre 
mulheres, jovens, e outros trabalhadores do sector informal com 
poucas qualificações. Nalguns países da CEDEAO como Mali, 
Gana e Nigéria, as dificuldades económicas desencadeadas pela 
pandemia resultaram em protestos dos cidadãos na busca de 
melhores serviços. 

De igual modo, a situação de segurança se deteriorou durante 
o período. Ataques de extremistas violentos no Sahel e na Bacia 
do Lago Chade (BCL) não pararam. No entanto, os conflitos 
interétnicos e os conflitos entre agricultores e pastores foram 

minimizados devido às restrições de circulação. Mas a COVID-19 
pós a nu a necessidade de as forças de defesa e segurança 
encontrarem um equilíbrio delicado entre a implementação de 
medidas de restrição e a defesa dos direitos e liberdades das 
pessoas. A incapacidade das força de segurança em reconhecer 
este imperativo resultou em alguns confrontos com os cidadãos, 
alguns dos quais se esforçavam por fazer face aos seus objetivos. 
É certo que alguns cidadãos da CEDEAO não acreditaram na 
existência da COVID-19, porque alegaram de que se trata de 
uma doença dos ricos, dificultando a aplicação dos protocolos 
COVID-19 e das campanhas de vacinação do governo. A segurança 
alimentar e a situação humanitária também se deterioraram 
devido ao encerramento dos mercados, à perda de colheitas, à 
redução do comércio intrarregional e à crescente insegurança. As 
restrições de circulação impediram a disponibilização  de ajuda 
humanitária urgente em tempo útil no nordeste da Nigéria , no 
Burkina Faso, no Mali e no Níger, onde milhões de pessoas foram 
deslocadas ou enfrentaram crises alimentares e nutricionais. 

Na frente política, o COVID-19 mudou a forma como as eleições 
eram organizadas no passado. Nos países que realizaram elei-
ções – Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Guiné, Togo, E Ní-
ger – A proibição de aglomerações proporcionou aos partidos 
políticos, aos órgãos de gestão eleitoral (OGE) e às OSC a oportu-
nidade de inovarem e implantarem tecnologias modernas para 
campanhas eleitorais, exercícios de inscrição de eleitores e edu-
cação de eleitoral nas plataformas de redes sociais. Nos países 
como o Gana, a redução das atividades dos grupos de vigilantes 
políticos, muitas vezes implicados na violência passada durante 
as eleições, foi em grande parte atribuída às restrições de circu-



Relatório sobre a situação de Paz e Segurança na África Ocidental.

IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA DA COVID-19 NA SEGURANÇA HUMANA NA REGIÃO DA CEDEAO10

lação motivadas pela pandemia. Por outras palavras, o COVID-19 
levou à redução da violência eleitoral, embora essa afirmação 
exija validação adicional através de estudos sistemáticos. Hou-
ve também preocupações quanto ao adiamento das eleições e à 
instrumentalização de medidas de restrição por parte dos gover-
nos para se perpetuar no poder. 

O sector da educação não foi poupado, uma vez que o 
encerramento prolongado das escolas e a limitação da 
conetividade à Internet entre as zonas urbanas e rurais 
dificultaram o ensino e a aprendizagem. Embora alguns países 
da CEDEAO tenham introduzido programas de ensino à distância 
na televisão, na rádio e online para assistir na aprender, os 
estudantes das comunidades rurais e das famílias pobres sem o 
devido acesso,  eram na maior parte desfavorecidos. 

O impactos da pandemia afectam profundamente o género. 
A implementação e o progressos da agenda da Mulher, Paz 
e Segurança (WPS) foram prejudicados pela pandemia. As 
medidas de emergência e a insegurança enfraqueceram a 
participação das mulheres na prevenção de conflitos e na 
construção da paz. As dificuldades económicas, o estresse e 
outros factores desencadearam tensões e conflitos internos, 
resultando em vários casos de violência sexual e baseada no sexo 
(VBGS). Os serviços essenciais de saúde, segurança, protecção e 
recuperação de mulheres e raparigas, tais como a saúde sexual, 
reprodutiva, materno-infantil; a resposta da polícia e do sector 
da justiça; a proteção social, incluindo alojamento seguro, 
serviços de emergência e abrigo, e o aconselhamento têm 
sido limitados em muitos países. Gravidez na adolescência e 
casamentos forçados de meninas, principalmente de famílias de 
baixo rendimento, também foram registados levando a muitos 
abandonos escolares após a reabertura das escolas. A maioria 
das mulheres do setor informal também perdeu sua fonte de 
rendimentos durante a pandemia. Também havia preocupações 
de que as medidas de mitigação implementadas pelo governo 
para indivíduos e empresas tiveram em conta as necessidades 
variadas de mulheres e meninas, especialmente as idosas, 
viúvas, mães solteiras e as portadoras de deficiência. 

A implementação do Quadro de Prevenção de Conflitos da 
CEDEAO (ECPF) também foi prejudicada pela pandemia. Antes 
da pandemia, o ECPF enfrentou desafios, incluindo recursos 
inadequados para implementar os seus programas nos estados 
membros, o desfasamento entre a CEDEAO e os estados 
membros devido a necessidades e interesses concorrentes, 
a fraca noção sobre a existência do ECPF entre as principais 
instituições governamentais e as restrições dos recursos 
humanos. A pandemia agravou estes desafios existentes. Não foi 
possível implementar a maioria das actividades previstas, como 
o programa “Juventude para a Paz” e o desenvolvimento de um 
quadro regional para a juventude,  paz e  segurança no âmbito do 
Plano de Acção ECPF (2018-2020). 

RESPOSTAS A NÍVEL DOS ESTADOS MEMBROS 

Os estados membros da CEDEAO iniciaram a implementação de 
diversas medidas de contenção centradas na saúde, tecnologia, 
segurança e proteção social/medidas de emergência de 
apoio. Por toda a região, foram elaborados planos nacionais 
de preparação e resposta para detetar, prevenir e controlar o 
vírus. Pacientes positivos para COVID-19 foram hospedados em 
hospitais identificados e para tratamento, enquanto os com casos 
menos graves foram tratados ao domicílio. Os expostos ao vírus 
foram colocados em quarentena em centros de isolamento e 
hotéis. Para conter a propagação do vírus, foi iniciado o rastreio e 
vigilância reforçados, o rastreio de casos potenciais, restrições de 
circulação, distanciamento social, uso obrigatório  de máscaras 
faciais e exercícios nacionais de desinfeção e fumigação . O Gana 
e o Senegal, por exemplo, tornaram-se bem conhecidos pela 
sua robusta capacidade de rastreio de contactos. Os governos 
também introduziram e aplicaram bloqueio total/parcial e 
restrições nas áreas afetadas, proibições de aglomerações, 
encerramento de fronteiras e outras medidas sociais. Após 
o recente surto nas novas variantes do COVID-19 , os países 
começaram a administrar massivamente a vacina. No entanto , 
as taxas de vacinação permanecem baixas em comparação com 
o resto do mundo devido, sobretudo, à falta de disponibilidade. 

Os governos iniciaram serviços ...proteção social e de apoio 
de emergência para atenuar os efeitos socioeconómicos da 
pandemia sobre a população e as empresas. Algumas destas 
medidas incluem regimes de apoio às empresas, pacote de alívio 
para escolas privadas, fornecimento de alimentos, fornecimento 
de eletricidade gratuita e fornecimento de água aos cidadãos 
durante alguns meses, descontos/isenções fiscais sobre impostos 
sobre o rendimento dos trabalhadores que estão na linha da 
frente e adiamento dos prazos de pagamento de impostos 
para as empresas. As OSC complementaram as intervenções 
governamentais com o fornecimento de itens alimentares, EPP, 
máscaras faciais, desinfetantes, artigos sanitários e outros itens 
de apoio às comunidades para mitigar o sofrimento. No entanto, 
as famílias, especialmente nas zonas rurais, sem ligação à rede de 
abastecimento de água sem acesso à electricidade, não poderiam 
beneficiar da água e da electricidade gratuitos. Alguns inquiridos 
também lamentaram sobre o apoio de emergência, que não teve 
em consideração as diversas necessidades da população-alvo. 
Houve também violações dos contratos públicos e alegações 
de corrupção contra funcionários públicos no que diz respeito 
à transparência, responsabilização e utilização prudente dos 
fundos COVID-19. 

Nos estados membros, forças de defesa e segurança foram 
mobilizadas para ajudar a aumentar a capacidade hospitalar, 
transportar insumos para a luta contra a COVID-19 e prestar 
assistência humanitária. No entanto, houve preocupações com 
as violações dos  direitos humanos devido ao uso excessivo da 
força para aplicar medidas de restrições. Em resposta, algumas 
OSCs fizeram campanha por políticas para proteger os direitos 
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humanos. Além disso , a pandemia levou à adoção de estratégias 
de base tecnológica como o Programa de Informação sanitária 
de nível distrital 2 (DHIS2) no Senegal, a aplicação de informação 
GH COVID-19 no Gana e a tecnologia do Sistema de Gestão e 
Análise de Resposta a Surtos(SORMAS) na Nigéria, no Gana, 
E a Côte d’Ivoire recolha de dados e resposta em tempo útil 
referente aos   casos confirmados pela COVID-19. A tecnologia 
também foi usada para comunicar conteúdos educacionais 
e informações essenciais  e para combater a desinformação 
sobre as origens, sintomas e curas da pandemia. Plataformas 
virtuais como Zoom, Microsoft Teams, Webex e Skype também 
foram utilizadas por profissionais de saúde, organizações, OSC 
e escolas. Foram usados drones  para incentivar a cumprimento 
dos confinamentos bloqueio, e entregar amostras de testes para 
a  COVID e fornecimento de equipamentos de proteção individual 
(PPE), e  ainda para desinfetar bairros selecionados e mercados 
ao ar livre. No entanto, havia preocupações quanto à proteção de 
dados e aos drones a pararem nas mãos de grupos extremistas 
violentos. 

RESPOSTAS A NÍVEL REGIONAL E CONTINENTAL 

A nível regional, a Comissão da CEDEAO mostrou liderança, 
flexibilidade e inovação, desempenhando um papel 
significativo em apoio aos seus estados-Membros. Embora 
isso tenha sido realizado através dos vários departamentos e 
unidades da Comissão da CEDEAO, a Organização de Saúde 
da África Ocidental (OOAS) assumiu o papel de liderança na 
implementação das intervenções da CEDEAO. A OOAS coordenou 
a partilha de informações em tempo real entre os países da 
CEDEAO e aumentou as capacidades de vigilância aeroportuária. 
Colaborou com o Centro Africano de Controlo de Doenças (CDC) 
para aumentar o número de laboratórios regionais de referência 
dedicados ao diagnóstico da COVID-19 e organizou a formação 
de diagnóstico COVID-19 aos profissionais de saúde. Os produtos 
chave, incluindo kits de diagnóstico, kits de transporte de 
amostras, EPI e outros equipamentos de saúde, foram adquiridos 
para os estados-membros. Para harmonizar o custo dos testes de 
PCR COVID-19, a CEDEAO indexou o custo dos testes para viagens 
na região para os cidadão da CEDEAO num valor máximo de 50 
USD. Foram criados Um Fundo Rotativo de Vacinas e o Grupo 
de Trabalho de Doadores COVID-19 para garantir cerca de 240 
milhões de doses de vacinas, preferencialmente as aprovadas 
PELA OMS. 

A CEDEAO também empreendeu iniciativas para promover o 
Estado de direito, os direitos humanos e a boa governação. 
No contexto das eleições, a Rede das Comissões Eleitorais da 
CEDEAO (CEECN) realizou consultas periódicas com os estados 
membros que realizaram eleições em 2020 para a partilha de 
experiências e boas práticas entre os OGE. As diretrizes de saúde 
foram desenvolvidas para orientar as eleições. Com dados de 
alerta precoce da Rede de Alerta e Resposta Precoce da CEDEAO 
(ECOWARN), várias missões de diplomacia preventiva de alto 
nível foram destacadas para apoiar processos eleitorais em países 

como a Côte d’Ivoire, Níger e  Burkina Faso. No Mali, a CEDEAO 
mediou a crise depois que os militares encenaram um golpe 
em agosto de 2020, levando à elaboração de um roteiro para a 
transição de 18 meses para o restauro da ordem constitucional. 
Além disso, a CEDEAO enviou missões de informação, missões de 
observação eleitoral para aumentar a confiança dos cidadãos no 
processo eleitoral. No entanto, a CEDEAO foi criticada nalguns 
países por declarar que as eleições eram livres e justas, apesar 
dos casos de desvios eleitorais. Houve também preocupações 
com as missões da CEDEAO exacerbando a propagação da 
COVID-19. No plano socioeconómico, a CEDEAO apresentou um 
plano de recuperação económica pós-pandemia, para ajudar 
os estados-Membros a recuperarem da devastação económica 
causada pela pandemia. Foram igualmente tomadas medidas 
para salvaguardar cadeias de abastecimento alimentar, tais 
como a livre circulação transfronteiriça de alimentos, o apoio ao 
abastecimento local de alimentos, a garantia do acesso a zonas e 
unidades de produção para apoiar a produção e a promoção da 
compra de conjunta aos produtores. A capacidade das reservas 
alimentares regionais foi melhorada para prestar assistência 
humanitária aos países afectados pela insegurança alimentar e 
nutricional. 

A nível continental, a UA tomou fortes medidas para apoiar os 
estados-Membros com base nos valores do Pan-Africanismo 
e da solidariedade. No entanto, a resposta da UA centrou-
se predominantemente na recuperação epidemiológica e 
económica e menos na reconfiguração dos riscos e impactos 
de governação e segurança. O CDC Africano liderou as 
respostas da UA através do Grupo de Trabalho Africano para o 
Coronavírus (AFTCOR) e do Centro de Operações de Emergência 
e do Sistema de Gestão de Incidentes. A Estratégia Conjunta 
Continental Africana para o surto de COVID-19 informou todas 
as intervenções. O CDC da África disponibilizou conhecimentos 
técnicos e apoio aos estados-Membros nas áreas de vigilância 
(rastreio nos pontos de entrada), prevenção e controlo de 
infeções, gestão clínica de pessoas infetadas, diagnóstico e 
classificação laboratoriais, comunicações de risco e cadeia de 
abastecimento e armazenamento. Também auxiliou na expansão 
dos laboratórios de testes COVID-19. A UA lançou uma parceria 
público-privada com a Iniciativa Afro-Champions, conhecida 
como Fundo de Resposta COVID-19 da África, para angariar 
400 milhões de dólares para apoiar uma resposta médica 
sustentável. Além disso, foi criado o Fundo Africano de luta para 
Coronavírus, com um financiamento inicial de 12.5 milhões de 
dólares americanos , para ajudar a proteger vidas e meios de 
subsistência. A Agência de Desenvolvimento da UA (AUDA-NEPAD) 
também ajudou os estados-Membros a enfrentar o caos social e 
económico causado pela COVID-19. Em termos de diplomacia 
preventiva, a UA continuou os seus esforços de mediação no 
Sudão e noutros países. No domínio da segurança, a intervenção 
da UA foi bastante limitada, embora as operações de apoio à paz 
existentes, como a Missão da UA na Somália (AMISOM) e missões 
ad hoc, tenham sido utilizadas para contribuir para a prevenção 
e contenção da resposta da COVID-19. 
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É urgente investir mais na resolução dos complexos desafios da segurança humana, incluindo a pobreza, a recessão económica, a insegurança 

alimentar, a violência política, os conflitos étnicos, através de abordagens multissetoriais e incluindo várias partes interessadas, para construir um 

futuro mais inclusivo e resiliente. 

Manter uma forte presença de segurança nas áreas voláteis e propensas a conflitos para enfrentar o extremismo violento e a criminalidade organizadas, 

reforçando a capacidade operacional das forças nacionais de defesa e segurança, especialmente na região do Sahel e na Bacia do Lago Chade. 

Integrar as perspetivas de segurança humana nas políticas de preparação e gestão de catástrofes para enfrentar as consequências não intencionais 

da segurança humana das decisões e ações políticas durante as pandemias, que tendem a enfraquecer a resiliência e as capacidades de resposta das 

comunidades.

Abordar o desemprego dos jovens através da criação de empregos sustentáveis e proporcionar incentivos económicos para apoiar os jovens 

empresários das pequenas e médias empresas, bem como os do setor informal. 

Envolver-se em reflexões políticas e estratégicas de longo prazo sobre como reduzir significativamente a dependência alimentar externa, fornecendo 

apoio à produção local e processamento de produtos alimentares para melhorar a segurança alimentar e os sistemas nutricionais. 

Integrar abordagens baseadas nos direitos humanos em respostas pandémicas para garantir que as medidas destinadas a prevenir e a conter futuras 

pandemias sejam implementadas num quadro de Estado de direito e direitos humanos. 

RECOMENDAÇÕES
Estados-membros da CEDEAO 
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Aumentar a participação e a liderança das mulheres nos esforços de resposta e recuperação da pandemia COVID-19 para abordar as causas sistémicas 

de exclusão e discriminação, e capacitá-las a contribuir para a paz e o desenvolvimento socioeconômico. 

Aproveitar a força comparativa das OSC, do sector privado, dos meios de comunicação social e das comunidades para responder ao futuro pandemias 

através de uma abordagem inclusiva e participativa que reúna todas as partes interessadas relevantes no a nível nacional.

Investir e tratar as desigualdades de acesso e utilização de tecnologia quer nas comunidades rurais e semiurbanas e rurais para apoiar as empresas, o 

ensino e aprendizagem. 

Aumentar o investimento na disponibilização de infraestruturas de saúde, equipamento médico crítico, sistemas de alerta precoce de doenças e 

informações, e a realização de pesquisas científicas inovadoras para aumentar a resiliência contra crises futuras.

Melhorar os serviços essenciais para a saúde, segurança, protecção e recuperação das mulheres e meninas tais como a saúde sexual, reprodutiva, 

materna e da criança, a instrução de processos contra os casos de VBGS, e protecção social, incluindo o aconselhamento e abrigo às vitimas de 

violência. 

Desenvolver capacidades locais para a investigação e desenvolvimento de vacinas para ultrapassar a escassez global de abastecimento de vacinas, 

ideias erradas sobre as vacinas e dependência excessiva dos países ocidentais para o fornecimento de vacinas. 

Aproveitar as vantagens comparativas das OCS, o sector privado a comunicação social, e comunidades em resposta a futuras pandemias através de 

uma abordagem participativa e inclusiva que abarca todas a s partes interessadas relevantes ao nível do país. 
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Apoiar os estados-membros e o sector privado a desenvolverem indústrias competitivas a nível mundial para darem resposta às necessidades regionais 

de garantir o fornecimento fiável de medicamentos de qualidade, acessíveis, comportáveis seguros e eficazes. 

Aumentar e alargar a cobertura da assistência humanitária e alimentar para os vulneráveis na região incluindo não só os países que enfrentam 

problemas de segurança. 

Considerar a investigação na saúde para se explorar o impacto das condições climáticas na áfrica Ocidental nos números da COVID-19, para ajudar a 

aumentar a resiliência e preparação para futuras pandemias. 

A CEDEAO (através da ECONEC) deverá desenvolver as modalidades ou os quadros para realização de eleições durante as pandemias ou catástrofes 

para garantir processos credíveis e transparentes.

Assistir os estados-membros através assistência técnica e financeira para prevenir e combater a ameaça crescente de extremismo violento e 

criminalidade organizada na região através da resolução dos problemas de governação e desenvolvimento subjacentes. 

Mobilizar os recursos financeiros da comunidade internacional para apoiar os estados-membros a resolver os desafios socioeconómicos crescentes 

que possam conduzir a agitações sociais e violência. 

CEDEAO E UA
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(Fotografia do Exército dos E.U.A. pelo Sargento Candace Mundt)

Garantir que os estados-membros cumpram com os principais princípios de governação tais como a promoção do Estado de direito, protecção dos 

direitos humanos tal como previsto no Protocolo da CEDEAO para a Democracia e Boa Governação e a Carta Africana para a Democracia, Eleições e Boa 

Governação, nas respostas a emergências, e ainda impor sanções quando necessário.  

A CEDEAO deverá continuar os contactos com os governos, partidos da oposição e outras partes interessadas no processo eleitoral nos países 

afectados pela violência pós-eleitoral em 2020 e aqueles que estão a organizar as eleições em 2021, para se promover o diálogo e reformas 

políticas inclusivas para prevenir futuras agitações. 

A CEDEAO deverá priorizar a preparação e gestão de catástrofes na implementação da agenda ECPF, WPF, e outros protocolos regionais para a paz e 

Segurança.
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CAPÍTULO UM

FAO David Kujabi 
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Introdução

1.1 CONTEXTO 

As pandemias como a gripe espanhola, H1NI, gripe suína,. VIH/
SIDA Febre do Lassa, febre amarela e doença do Vírus Ébola, têm 
grande impacto na sobrevivência, meios de vida e dignidade 
humanas durante séculos. Os efeitos da pandemia da COVID-19 
desde do início do surto em Wuhan na China, demonstrou 
claramente que as pandemias são muito mais do que um 
problema de saúde pública Na áfrica Ocidental para além das 
6 282 mortes e 470 769 infecções registadas até 15 de Junho de 
2021,2  a pandemia aprofundou as vulnerabilidades estruturais 
existentes, e afectou grandemente a economia regional. Pós 
a nu a fraca infraestrutura sanitária na região, exacerbou as 
vulnerabilidades socioeconómicas das pessoas, especialmente 
as mulheres, jovens e as pessoas portadoras de deficiência e 
deslocados.  Ao contrário das outras pandemias como a febre 
do lassa, cólera, febre amarela e ébola, a COVID-19 amplificou a 
relação entre a saúde pública e a segurança humana em maiores 
proporções.  Teve impactos socioeconómicos significativos, 
afectando grandemente a governação, a paz, a segurança, 
invertendo alguns ganhos registados nas últimas décadas. As 
medidas de contenção do surto impostas pelos Governos na 
região não incluíram de forma adequada as abordagens de 
segurança humana e de género.  Os diferentes impactos da 
pandemia e a natureza ad hoc das medidas de resposta realçaram 
os limites das capacidades institucionais e dos mecanismos 
nacionais e regionais para assegurar uma resposta sustentável 
aos surtos epidémicos.

Se por um lado os problemas sanitários relacionados 
directamente com a pandemia da COVID-19 estão bem 
documentados, o impacto global do vírus na segurança humana 
na região não foi investigado de modo abrangente e sistemático.  
Por conseguinte, é imperativo dominar o vasto leque dos 
desafios complexos e diversos que foram impostos pelo vírus 
na Comunidade Económica de Estados da África Ocidental 
(CEDEAO).  Para além disso, devido às pandemias como a 
COVID-19 e ébola poderem repetir no futuro, é extremamente 
importante avaliar os mecanismos de resposta, incluindo 
soluções tecnológicas propostas pelos cidadãos, Organizações da 
Sociedade Civil, estados-membros, a CEDEAO e a UA para mitigar 
o impacto da pandemia para informar intervenções futuras.  
Mais concretamente, para a CEDEAO, o impacto devastador da 
pandemia insta uma análise sobre a sua capacidade institucional 
para dar resposta às ameaças crescentes à segurança humana, 

2 OOAS (2021).   CEDEAO COVID-19” Quadro de informação Disponível em https://data.wahooas.org/outbreaks/#/, Consultado a 15 de Junho de 2021.

especialmente na implementação do Quadro de Prevenção de 
conflitos da CEDEAO, bem como oportunidades existentes para 
lidar com as fraquezas institucionais.  

Embora impacto da pandemia ir além da segurança humana, 
o presente relatório de análise não pretende ser exaustivo na 
cobertura de todos impactos para a pás e segurança na África 
Ocidental.  Apesar das considerações iniciais serem sobre a 
pandemia da COVID-19, e do período em análise ser entre 
Fevereiro 2020 a Junho de 2021, serão feitas referências a 
pandemias passadas, quando necessário, tal como o Ébola, 
Febre do Lassa, Malária, VIH/SIDA para garantir uma nuance na 
análise das questões. 

1.2 OBJECTIVOS 

O principal objectivo do presente estudo é de avaliar as 
implicações da COVID-19 na segurança humana na região 
da CEDEAO. Com base nesta meta abrangente, os objectivos 
específicos deste estudo passa por: 

I. Analisar como a insegurança actual tem relação com a 
COVID-19 para aprofundar a insegurança humana na África 
Ocidental. 

II. Explorar os riscos que as populações na região enfrentam 
em termos de governação, tecnologia e dos desafios 
relacionados com a COVID-19.

III. Avaliar as respostas dos governos, CEDEAO, UA, OSC para os 
desafios da segurança humana impostos pela Pandemia na 
região, incluindo as soluções tecnológicas.

IV. Apresentar uma análise centrada no género sobre o impacto 
da COVID-19 nas mulheres, paz e segurança, e ainda explorar 
as oportunidades para uma mudança ou das viaslorar as 
oportunidades para uma mudança ou das vias para a acção a 
longo prazo.

V. Analisar os desafios impostos pelo contexto de segurança 
actual na implementação do Quadro de Prevenção de 
conflitos da CEDEAO. 

VI. Questionar os mecanismos e abordagens institucionais que a 
CEDEAO pode adoptar para lidar com as fraquezas e soluções 
institucionais para os desafios de segurança humana na 
África Ocidental. 

VII. Apresentar recomendações e opções para respostas políticas 
para orientar as intervenções e promover a paz e segurança 
na África Ocidental. 
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1.3 METODOLOGIA 

O método usado no estudo foi a investigação qualitativa optou-
se por proporcionar uma compreensão mais abrangente 
do problema da investigação através das perspetivas dos 
participantes da investigação. Os dados foram recolhidos 
e analisados por meio de investigação de dados práticos 
secundários, observações, entrevistas aprofundadas e 
discussões em grupos focais (via plataformas on-line como 
zoom). 

Para a recolha de dados, os 15 países da CEDEAO foram divididos 
em três zonas geográficas que incluem a zona Senegâmbia-
Guiné (Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné e Senegal); A 
zona do Sahel (Burkina Faso, Mali e Níger); e a zona do Golfo da 
Guiné (Serra Leoa, Libéria, Benim, Costa do Marfim, Gana, Nigéria 
e Togo). Com base nas estatísticas (ver figura 1.1) da Organização 

Oeste-Africana da Saúde (OOAS) a partir de 14 de Abril de 2021, 
foram selecionados dois países em cada uma destas zonas, com 
exceção da zona Senegâmbia-Guiné, onde foram escolhidos três 
países. Foram tomados em consideração os países que tinham 
registado o maior número de casos confirmados e ativos para a 
recolha de dados, bem como a cobertura das três línguas oficiais 
da CEDEAO (inglês, francês e português). 

Evidências anedóticas sugerem que os governos de países com 
maior número de casos de COVID-19 frequentemente impõem 
medidas mais rigorosas para lidar com a propagação do vírus. 
Na aplicação das medidas mais rigorosas, a consequência da 
segurança humana para a população é muitas vezes maior 
do que em países com um número menor de casos em que as 
medidas são um pouco menos rígidas. Assim, países com poucos 
casos não foram selecionados para a investigação.

ILUSTRAÇÃO 1:1 ESTATÍSTICAS DA COVID-19 DA OOAS, 14 DE ABRIL DE 2021

Fonte: OOAS

Covid-19 na região da CEDEAO, 14 de abril de 2021

MUNDO:  Casos: 138,302,131

 Mortes: 2,973,874

 Letalidade: 2,15%

CEDEAO na África: 10,2% dos casos ; 5,0% das mortes ; 10,6% das Curas ; 7,2 % casos ativos

www.wahooas.org; @OoasWaho

 ÁFRICA: Casos:  4,383,085 (3,2% do total mundial)

 Mortes : 116,747 (4.0 % do total mundial)                                     

 Letalidade: 2,66 %

Países da CEDEAO Casos confirmados Mortes   (%Letalidade) Curas (%) casos ativos(%)
Nigéria 164,000 2,061 1.26 154,270 94.1 7,669 4.7

Gana 91,477 763 0.83 89,301 97.6 1,413 1.5
Côte d’Ivoire 45,388 271 0.60 44,833 98.8 284 0.6

Senegal 39,560 1,084 2.74 38,290 96.8 185 0.5
Guiné 21,299 136 0.64 18,815 88.3 2,348 11.0

Cabo Verde 19,525 188 0.96 17,645 90.4 1,692 8.7
Burkina Faso 13,050 154 1.18 12,689 97.2 207 1.6

Mali 12,467 419 3.36 7,238 58.1 4,810 38.6
Togo 12,214 117 0.96 9,543 78.1 2,554 20.9

Benim 7,611 95 1.25 6,995 91.9 521 6.8
Gâmbia 5,694 170 2.99 5,165 90.7 359 6.3

Niger 5,113 190 3.72 4,767 93.2 156 3.1
Serra Leoa 4,013 79 1.97 2,832 70.6 1,102 27.5

Guinea bissau 3,694 66 1.79 3,093 83.7 535 14.5
Libéria 2,071 85 4.10 1,927 93.0 59 2.8

TOTAL CEDEAO 447,176 5,878 1.31% 417,403 93.3% 23,894 5.3%
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Embora a recolha de dados tenha se concentrado nos 
sete países selecionados, foram feitos esforços para 
recolha os dados secundários relevantes de outros 
países para complementar os dados primários. Mais 
especificamente, os dados de alerta precoce da WANEP3 

recolhidos nesses países desde o início da pandemia eram 
importantes. Para garantir a validade das conclusões da 

3 Os dados de alerta precoce podem ser definidos como dados gerados a partir da leitura sistemática de indicadores ou sinais específicos, tendências ou padrões; e tra-

duzir esses padrões em projecção sobre a probabilidade de surgimento ou escalada de conflitos violentos. A WANEP criou o Sistema Nacional de Alerta Precoce (NEWS) 

em todos os 15 países da CEDEAO para complementar e reforçar a Rede de Alerta e Resposta da CEDEAO (ECOWARN). AS NOTÍCIAS recolhem e divulgam informações 

baseadas em indicadores específicos, incluindo a segurança humana, a saúde, os direitos humanos, a democracia e a governação, as eleições, Mulher, Paz e Segurança, 

Segurança Ambiental, extremismo violento e crimes organizados transnacionais.

investigação, os dados obtidos por meio de métodos qualitativos 
e quantitativos complementares foram continuamente 
triangulados e avaliados. Os dados de fontes primárias e 
secundárias foram analisados através de uma combinação 
de quatro abordagens analíticas para atingir os objetivos da 
pesquisa: 

ILUSTRAÇÃO 1.2. PAÍSES SELECIONADOS 

Fonte: Compilação dos autores

Senegal Guinea Mali Nigeria GhanaBurkina
Faso

Guinea 
Bissau

ILUSTRAÇÃO 1.3. ABORDAGENS ANALÍTICAS 

Fonte: Compilação dos autores

Abordagens interseccionais

Análise a vários níveis 

Análise de tendências

Análise temática e de conteúdo

Tal como representado na ilustração 2, para a zona Senegâm-
bia-Guiné, os países selecionados eram o Senegal, a Guiné e a 
Guiné-Bissau. Mali e Burkina Faso foram selecionados para a 
zona do Sahel, enquanto Nigéria e Gana foram escolhidos para 

a zona do Golfo da Guiné. As partes interessadas relevantes dos 
países selecionados foram consultadas para a investigação (ver 
anexo 1 para uma lista de inquiridos). 

ZONA SENEGAMBIA - 
GUINÉ

ZONA SAHEL ZONA DO GOLFO DA 
GUINÉ

Senegal Guinea Mali Nigeria GhanaBurkina
Faso

Guinea 
Bissau
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Abordagens interseccionais. A pesquisa utilizou abordagens 

interseccionais para avaliar as vulnerabilidades populacionais da 

pandemia da COVID-19 (baseadas em fatores como sexo, idade, 

divisão rural e urbana e como esses fatores se relacionam para 

moldar identidades individuais) e compreender as necessidades 

e experiências de segurança humana. A abordagem interseccional 

também foi utilizada para analisar as ameaças transversais à 

segurança e como afetam o “cenário de ameaça” e os cidadãos, 

especialmente as mulheres e as populações deslocadas. 

Análise a vários níveis: Isto foi realizado para analisar 

simultaneamente dados de diferentes níveis da hierarquia social 

para explorar os riscos que as populações da África Ocidental 

enfrentam no meio de desafios relacionados com governação, 

tecnologia e COVID-19. Isso ajudou a entender os impactos 

diferenciados dos desafios relacionados à COVID-19 nos níveis 

macro, meso e micro. 

Análise de tendências. Foi realizada uma análise de tendências 

das ameaças emergentes à segurança humana na África 

Ocidental, devido ao surto da pandemia COVID-19, para prever 

quais as novas tendências que poderão surgir no futuro. A 

análise de tendências baseou-se nos dados atuais observados de 

como a COVID-19 tem afectado a situação de segurança humana 

na África Ocidental.

Análise temática e de conteúdo: Isto foi feito para identificar 

temas e padrões abrangentes ao nível das respostas à COVID-19 

da parte do cidadão da CEDEAO, organizações da sociedade civil, 

governos dos Estados membros da CEDEAO, CEDEAO e UA às 

ameaças de segurança humana induzidas pelo surto pandêmico. 

Uma análise do conteúdo das respostas tecnológicas aos desafios 

de paz e segurança no âmbito do surto de COVID-19 também foi 

enfatizada na análise temática. 

Limitações: A investigação teve duas limitações. Em primeiro 

lugar, foi difícil aceder a alguns funcionários relevantes do 

governo nos estados membros da CEDEAO para entrevistar no 

âmbito da investigação. Apesar dos esforços dos consultores, a 

natureza burocrática das aprovações para entrevistas atrasou 

o processo de recolha de dados e limitou os dados primários 

necessários para escrever o relatório de pesquisa. No entanto, 

os dados primários recolhidos foram complementados com 

dados secundários, incluindo os relatórios e documentos oficiais 

da CEDEAO e da UA. A segunda limitação era que os dados 

primários eram recolhidos de apenas sete países em vez dos 15 

países da CEDEAO. Para um estudo sobre a região da CEDEAO, 

pelo menos dez países seriam ideais, mas isso não foi possível 

devido à restrição de tempo para a execução da pesquisa. Foram 

utilizados documentos científicos e políticos relevantes para 

complementar os dados primários recolhidos para resolver este 

défice. 
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O IMPACTO DA COVID-19 NA SEGURANÇA 
HUMANA NA ÁFRICA OCIDENTAL

Thomas Omondi / Departamento para o Desenvolvimento Internacional

2.1 VISÃO GERAL DAS PANDEMIAS NA ÁFRICA 
OCIDENTAL

Historicamente, a África Ocidental sempre foi vulnerável a epide-
mias e pandemias. Entre estas doenças recorrentes destacam-se 
a malária, a cólera, o sarampo, a meningite, febre do Lassa e a 
amarela, varicela, o VIH/SIDA e o Ébola. Alguns desses surtos co-
muns de doenças na região são discutidos abaixo. 

ILUSTRAÇÃO 2.1. DOENÇAS EPIDÉMICAS/PANDÉMICAS NA ÁFRI-
CA OCIDENTAL

A malária é das doenças comuns na região. Tornou-se uma 
grande preocupação com a saúde pública na África Ocidental, 
depois de 1897 i Sir Ronald Ross ter descoberto os  mosquitos 
como o principal vetor de transmissão da malária 4. Ao longo dos 

4  Snow R. W., Amratia P., Kabaria W. C, Noor, A.M., e Marsh, K. (2012). Os limites variáveis e a incidência da malária: 1939– 2009. Avanços na Psicologia. Vol .78, 2012. pp. 

169- 262.

5  Kleinschmidt i, et al (2001). Um Mapa Empírico de Distribuição de Malária para a África Ocidental. Medicina Tropical e Saúde Internacional. Vol . 6. N.o 10. Pp 77-786.

6  Organização Oeste Africana de Saúde. OOAS Declaração por ocasião do Dia Mundial da Malária. Disponível em https://www.wahooas.org/web-ooas/en/actualites/ 

waho-statement-occasion-world-malaria-day, Consultado a 21 de Junho de 2021.

7.  Ibid.

8  Ibid.

anos, a África Ocidental tornou-se uma das regiões com a maior 
população exposta a níveis elevados de transmissão da malária.5 
Dos 112 milhões de casos e das 194,000 mortes ocorridas em 
2019, a África Ocidental, por si só, representava 49% e 47% 
dos casos globais  e mortes por malária, respetivamente. 6Além 
disso, cerca de 64% dos casos na África Ocidental são afetados 
por crianças com menos de cinco anos. 7As mulheres grávidas 
e as que têm acesso deficiente aos cuidados de saúde também 
estão entre os grupos mais vulneráveis afetados pela malária na 
região.8 A nível nacional, estima-se que o impactos económico 
da malária seja de até 6% do PIB através do absentismo, da 
perda de produtividade, da redução do turismo e da redução do 

Fonte: Compilação dos autores
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investimento estrangeiro.9 No entanto, entre 2015 e 2019, a região 
da CEDEAO realizou alguns ganhos modestos, reduzindo a taxa 
de incidência por 1,000 habitantes e a taxa de mortalidade por 
milhão em 4% e 22%, respetivamente.10 O progresso é em grande 
parte devido à colaboração sustentada entre os intervenientes 
internacionais no desenvolvimento de mecanismos preventivos, 
incluindo investimentos em investigação, desenvolvimento de 
medicamentos anti malária e vacinas para tratamento, redes 
mosquiteiras, melhoria relativa do saneamento público e 
campanhas de sensibilização. 

O VIH/SIDA é também uma grande pandemia global de saúde 
pública que continua a ameaçar a segurança sanitária na 
África Ocidental. Ao longo de três décadas após o primeiro 
caso relatado de VIH/SIDA, a África Subsariana continua a  ser 
uma das regiões mais afetadas do mundo.11 No final de 2020, 
estima-se que 37.6 milhões de pessoas vivam com o VIH, dos 
quais mais de dois terços vivem na região africana.12 Só a África 
Oriental e a África Austral representam 56% do fardo global do 
VIH com oito países que têm estimativas para mais de 1,000,000 
pessoas vivendo com o VIH/SIDA.13 Em 2020, ocorreram 690,000 
mortes relacionadas com o VIH e 1.5 milhões de pessoas foram 
infetadas recentemente a nível mundial.14 A prevalência do VIH 
na África Ocidental é comparativamente baixa. A prevalência de 
adultos na população em geral é igual ou inferior a 2%, exceto 
na Cote d’Ivoire e na Nigéria, onde é estimada em 3.4% e 3.5%, 
respetivamente.15 Face  contexto do estigma, discriminação 
e criminalização relacionados com o comportamento sexual, 
resultando também num acesso limitado aos cuidados de saúde, 
dados recentes indicam que as relações sexuais entre homens 
pode desempenhar um papel significativo na propagação da 
infeção pelo VIH.16 Os dados recolhidos do Senegal, da Gâmbia, 
da Costa do Marfim, do Gana e da Nigéria revelam um número 

9  Ibid.

10  Ibid.

11   Djomad G., Oquaye S. e Sullivan, P.S. (2014). Epidemia de VIH entre as principais populações da África Ocidental. Opinião actual sobre VIH/SIDA. Vol . 9. Edição 5. Pp. 

506-513. 12

12  Organização Mundial de Saúde. VIH/SIDA (2020): Factos Chaves. Novembro. Disponível em https://www.wahooas.org/web-ooas/en/actualites/waho-statement-

occasion- world-malaria-day, Consultado a 16 de Junho de 2021.

13  Djomad, Oquaye and Sullivan. (2014). Op. cit.

14  Ibid.

15  Ibid.

16  Ibid.

17  Ibid.

18  Ibid.

19  Ibid.

20  Buseh, A. G, Stevens, P.E., Bromberg, M. e Kelber, S.T. (2015). As epidemias de Ébola na África Ocidental: Desafios, Oportunidades e Áreas Prioritárias de Política. Nurse 

Outlook, January-February; 63(1): 30-40.

21 Ibid.

substancial de casos de infeção entre homossexuais , muitos 
dos quais também tem contactos sexuais com o sexo oposto.17 
A doença também é prevalente entre profissionais do sexo 
feminino e seus clientes. As estimativas reportadas indicam 
15.9% na Gâmbia, 20% na Nigéria, 20.1% no Senegal, 25.7% no 
Burkina Faso, 26.6% na Costa do Marfim, 30.4% no Benim, 45.4% 
no Togo e até 68.6% no Gana.18 Embora não haja cura para a 
infeção pelo VIH, o acesso a medicamentos antirretrovirais, o 
diagnóstico precoce e campanhas eficazes de saúde pública 
contribuíram para melhorar o tratamento e a prevenção. 

A doença do vírus Ébola (DVE) é outra epidemia recorrente na 
África Ocidental, com consequências devastadoras na segurança 
humana. O primeiro caso na África Ocidental foi relatado em 
dezembro de 2013 de Côte em Guéckédou, Guiné – uma cidade 
conhecida pela presença de comerciantes da África Ocidental da 
Guiné, Serra Leoa, Libéria e Côte d’Ivoire.19 Dadas as deficiências 
dos sistemas de vigilância da saúde e do comércio e migração 
transfronteiriça em toda a região, o vírus propagou-se para a 
Serra Leoa e a Libéria. A8 de Agosto de 2014, a OMS declarou 
a deterioração da situação na África Ocidental como uma 
Emergência de Saúde Pública de cariz internacional (PHEIC), que 
só é designada para eventos com risco de potencial propagação 
internacional ou que requerem uma resposta internacional 
coordenada.20 A DVE espalhou-se por mais sete países – Itália, Mali, 
Nigéria, Senegal, Espanha, O Reino Unido e os Estados Unidos. 
Na África Ocidental, ocorreram um total de 28 616 casos Ébola, 
11 310 mortes foram relatadas na Guiné, Libéria e Serra Leoa. 

21Entre as populações vulneráveis afetadas, estavam os 
profissionais de saúde, as crianças, as mulheres e os idosos.  
Na Libéria, por exemplo, 8% dos seus médicos, enfermeiros e 
parteiras morreram de DVE, enquanto na Guiné, Libéria e Serra 
Leoa, a propagação do vírus afetou gravemente a prestação de 
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serviços de saúde e causou atrasos no tratamento e controlo do 

VIH, tuberculose, sarampo e malária.22 Os impactos devastadores 

da epidemia desencadeou respostas, incluindo o encerramento 

de fronteiras vizinhas, para evitar a propagação transfronteiriça. 

Durante a propagação da pandemia de COVID-19 em 2020, as 

autoridades de saúde relataram uma reemergência do surto de 

Ébola em N’zerekore e Conakry, na Guiné, com um total de 21 

casos confirmados e nove mortes em Março de 2021.23 A rápida 

resposta colaborativa das autoridades guineenses e OMS colocou 

o ressurgimento do Ébola sob controlo nas áreas afetadas do 

país. 

Além da malária, VIH/SIDA e Ébola, outras epidemias recorrentes, 

incluindo cólera, poliomielite, meningite, sarampo, febre 

amarela e febre de Lassa continuam sendo problemas críticos de 

saúde pública nos países da África Ocidental. Em abril de 2021, 

só a Nigéria registou 3.648 casos suspeitos de cólera, incluindo 

cinco casos confirmados por laboratório e 124 mortes.24 

22  Ibid.

23  Para mais informações consultar:  https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/16514/SSHAP, Acedido em 01 de Abril de 2021

24  Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças. (2021). Visão Geral Mundial da Cólera. Atualização Mensal à data de 18 Junho. Disponível em https://www.ecdc.

europa.eu/en/all-topics-z/cholera/surveillance-and-disease-data/cholera-monthly, Acedido em 18 de junho de 2021 

25  Para mais informações, vide https://www.cdc.gov/globalhealth/measles soutbreaks.htm, Acedido em 18 de junho de 2021. 

26  Ibid.

27  Para mais informações, vide www.ncdc.gov.ng, Acedido em 05 de maio de 2021.

28  Para mais informações, vide https://reliefweb.int/report/sierra-leone/polio-week-sierra-leone, acedido em 18 de junho de 2021.

29  Boletim Mensal da WANEP Gana. (2020). Abril a setembro de 2020. Disponível em www.wanep.org, acedido em 25 de julho de 2021

Entre janeiro e março de 2021, as autoridades de saúde da Guiné 

notificaram 50 casos confirmados de febre amarela com 14 mortes.25 

A Nigéria também relatou um aumento do sarampo no estado 

de Borno, com pelo menos 1.158 casos em junho de 2021.26 

Além disso, houve relatos de 84 casos de febre de Lassa com 

14 mortes nos estados de Edo, Ondo, Taraba, Ebonyi, Bauchi, 

Plateau, Enugu, Benue, Kaduna e Delta no mesmo período.27 

As autoridades de saúde em Serra Leoa também relataram 

três novos casos de poliomielite (tipo 2) pela primeira vez em 

dez anos. Esses casos foram registados em Kambia, Tonkolili 

e distritos rurais ocidentais.28 Em abril de 2020, Gana também 

registou um surto de meningite cerebrospinal, com um total de 

440 casos e 51 mortes nas regiões Upper West, Northern, Upper 

East, Ashanti e Central do país.29 Geralmente, os casos registados 

de febre de Lassa, sarampo e Ébola e outras doenças têm o 

potencial de agravar a saúde e a insegurança humana induzidas 

pelo COVID-19 na região. 
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2.2. VISÃO GERAL DA PANDEMIA DE COVID-19 
NA ÁFRICA OCIDENTAL

Após a eclosão da pandemia COVID-19 em dezembro de 2019, 
o cenário global de segurança humana sofreu consequências 
gravosas. A propagação do vírus custou milhões de vidas, 
enquanto as atividades socioeconómicas em países em 
todo o mundo estão em perigo. Apesar das respostas dos 
governos, a propagação do vírus continua a se intensificar e 
mutações aparecem em diferentes países. Globalmente, no 
final do primeiro trimestre de 2021, havia 120.164.106 casos 
confirmados de COVID-19, incluindo 2.660.422 mortes.30 No final 
do segundo trimestre de 2021, os números aumentaram para 
177.108.695 casos confirmados, incluindo 3.840.223 mortes.31 
Em termos de disseminação regional, a Ásia foi o epicentro do 
surto inicial que se espalhou da China no início de 2020, mas o 
número de casos confirmados e fatalidades associadas foram 
inicialmente menores do que na Europa e na América do Norte.32 

No entanto, desde o início de 2021, um aumento repentino de 
casos na Índia mudou a dinâmica, com cerca de 30 milhões de 
casos confirmados e um número oficial de mortes de mais de 
380.000.33 Isso fez da Índia o epicentro da pandemia global, 
resultando no surgimento de uma variante Delta e na escassez 
de oxigénio e vacinas em junho de 2021. 

A África registou um número relativamente baixo de infeções 
e casos fatais em comparação com o nível global. De acordo 
com o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, 
no segundo trimestre de 2021, o continente registou mais 
de cinco milhões de casos confirmados e 136.949 mortes.34 
Apesar disso, a proporção de casos de fatalidade continental 
é agora maior do que a taxa global.35 Quase todos os países da 
UA experimentaram pelo menos duas vagas de casos, tendo 
a maioria experimentado uma segunda vaga mais severa.36 
Com 7.721.121 casos confirmados e 194.168 mortes no final de 
agosto de 2021, a África do Sul é o país mais afetado da África.37 

Enquanto o Marrocos registrou mais de 500.000 casos e mais de 

30  Organização Mundial da Saúde (OMS). (2021). Painel COVID-19. Disponível em https://covid19.who.int/ Acedido em 18 de junho de 2021.

31  Ibid.

32  BBC NEWS. (2021). Equipa de Dados Visuais e Jornalismo. Mapa do COVID: Casos de coronavírus, óbitos, vacinação por país. Disponível em https://www.bbc.com/

news/world-51235105, acedido em 20 de junho de 2021.

33  Ibid.

34  Africa CCD. (2021). Painel COVID-19. Disponível em https://africacdc.org/covid-19/, acedido em 20 de junho de 2021.

35  Africa CCD. (2021). Estratégia conjunta da África Continental adaptada para a pandemia de COVID-19.Revisão de junho de 2021. Disponível em https://africacdc.org/

download/adapted-africa-joint-continental, Acedido em 20 de junho de 2021.

36  Ibid.

37  Ibid.

38  Ibid.

39  Sistema de Alerta Precoce Nacional da WANEP. (2020). Doença por Coronavírus 2019 (COVID-19) na África Ocidental: Vulnerabilidades, ameaças, riscos e cenários. 

Publicação da WANEP, março de 2020.

9.000 mortes, Tunísia, Etiópia e Egito testemunharam mais de 

250.000 casos confirmados.38

Na África Ocidental, desde a confirmação do primeiro caso em 

27 de fevereiro de 2020 na Nigéria, a pandemia se espalhou por 

todos os 15 países da CEDEAO, com consequências devastadoras 

nas várias facetas do cenário da segurança humana. Embora a 

primeira vaga da pandemia tenha progredido lentamente na 

África Ocidental (mais de 4.000 casos confirmados e 96 mortes),39 

a segunda vaga, no final de dezembro de 2020, trouxe um 

Banco Mundial Ousmane Traore
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aumento de casos – foram confirmadas 244.213 infeções, com 
3.263 mortes.40

No final do segundo trimestre de 2021, os casos de infeção e morte 
dobraram para 477.682, com uma taxa de letalidade (TL) de 1,33%.41 

 Um relatório de avaliação comparativa do Centro de Con-

40  Rede da África Ocidental para a Construção da Paz. (2021). Perspetiva da Alerta Precoce na África Ocidental: Potenciais Pontos de Insurreição e Conflitos Latentes na 

Região. Publicação de Alerta Precoce da WANEP, janeiro.

41  Africa CCD. (2021). Op.cit

42  Ibid.

trolo de Doenças da UA (CCD da UA) mostrou que a região 
da África Ocidental teve o quarto maior número de ca-
sos confirmados no continente – África Austral (2.274.838), 
África do Norte (1.529.964) e África Oriental (695.835)42 

 Os países mais afetados na região incluem Nigéria, Gana, Côte 
d’Ivoire, Guiné e Senegal, conforme representado na Figura 2.2.  

  
FIGURA 2.2: MAPA DA ÁFRICA OCIDENTAL MOSTRANDO FOCOS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NA REGIÃO
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Source: WAHO ECOWAS COVID-19: https://wahooas.org/outbreak/#/

Prof. B.J.B Nyarko GAEC

  

FIGURA 2.3. CASOS DE RECUPERAÇÃO E MORTE POR COVID-19 NA REGIÃO DA CEDEAO
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43  Nachega, J. B., Sam-Agudu, N. A. Masekela R. e Van derzalm, M., et al. (2021). Enfrentar os Desafios para Lançar as Vacinas COVID-19 na África. Disponível em 

  https://www.thelancet.com/journals/langlo t, acedido em 22 de junho de 2021; Seydou, A. (2021). Quem Deseja a Vacinação COVID-19? Em 5 países da África Ocidental, 

a hesitação é alta e a confiança baixa. Afrobarômetro. Despacho Nº 432.

44  Fundo Fiduciário das Nações Unidas para a Segurança Humana (2016). Manual de Segurança Humana: Uma Abordagem Integrada para a realização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e áreas prioritárias da Comunidade Internacional e dos Sistemas das Nações Unidas. Unidades de Segurança Humana. Nações Unidas. 

Janeiro de 2026. Disponível em https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf, acedido em 07 de julho de 2021. 

As baixas taxas de letalidade e altas taxas de recuperação 

registadas se devem, em parte, à demografia predominante 

jovem da região e à titularização da pandemia. A figura 2.3. mostra 

um gráfico que descreve casos confirmados de recuperação e 

morte de COVID-19. No entanto, existem preocupações de que os 

baixos números de COVID-19 registados na região não sejam um 

verdadeiro reflexo da situação, dada a capacidade limitada de  

testes e os fracos sistemas de saúde dos países. Embora a África, 

em geral, não tenha testemunhado fatalidades massivas de 

COVID-19 como ocorrido em outras regiões do mundo, a segunda 

vaga se espalhou mais rapidamente e afetou populações mais 

jovens e saudáveis no continente do que a primeira onda43.

2.3. O CONCEITO DE SEGURANÇA HUMANA

A abordagem de segurança humana das Nações Unidas (ONU) 

é uma resposta abrangente que permite uma perspetiva ampla 

sobre os desafios complexos e multidimensionais que as pessoas 

e os governos enfrentam para ajudar a realizar um mundo livre de 

medo, necessidade e indignidade.44 Ela encapsula sete tipos de 

insegurança humana, conforme indicado no Quadro 2.1. abaixo.  
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QUADRO 2.1. TIPOS DE INSEGURANÇA HUMANA E POSSÍVEIS CAUSAS PROFUNDAS

Fonte: Fonte: Fundo das Nações Unidas para a Insegurança Humana 

TIPO DE INSEGURANÇA CAUSAS PROFUNDAS

Insegurança económica Pobreza persistente, desemprego, falta de acesso ao crédito e outras oportunidades económicas

Insegurança alimentar Fome, malnutrição, aumento repentino dos preços dos alimentos

Insegurança de saúde Epidemias, desnutrição, saneamento precário, falta de acesso a cuidados básicos de saúde

Insegurança ambiental Degradação ambiental, esgotamento de recursos, desastres naturais

Insegurança pessoal Violência física em todas as suas formas, tráfico de pessoas, trabalho infantil

Insegurança da comunidade Tensões interétnicas, religiosas e outras baseadas na identidade étnica, crime, terrorismo

Insegurança política Repressão política, violações dos direitos humanos, falta de Estado de direito e justiça

Banco Mundial Henitsoa Rafalia

Da mesma forma, a CEDEAO identifica cinco pilares de segurança 
humana em seu Quadro de Análise de Segurança Humana 
(QASH): 1) governação; 2) segurança; 3) meio ambiente; 4) crime 
e criminalidade; e 5) saúde.45 O QASH foi concebido para ajudar 
a identificar os fatores estruturais que produzem desafios de 
segurança humana nos Estados-membros da CEDEAO de uma 
forma que apoie o planeamento da resposta. Quadro 2.2. 
descreve brevemente esses pilares. 

Em termos das responsabilidades dos atores para garantir a 
segurança humana, os governos têm o papel principal de garantir 

45 CEDEAO (2020). Quadro de Análise de Segurança Humana da CEDEAO. Abuja: Comissão da CEDEAO

46 Ibid. 

a sobrevivência, o sustento e a dignidade de seus cidadãos. O 
papel da comunidade internacional é complementar as ações 
dos governos e fornecer-lhes o apoio necessário, quando 
solicitados, para fortalecer sua capacidade de responder às 
ameaças atuais e emergentes.46 Como tal, é necessária uma 
colaboração e parceria robustas entre governos, organizações 
internacionais e regionais e a sociedade civil para proteger e 
melhorar a segurança humana.
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QUADRO 2.2. TIPOS DE INSEGURANÇA HUMANA NO QUADRO DE ANÁLISE DE SEGURANÇA HUMANA DA CEDEAO 

TIPO DE INSEGURANÇA DESCRIÇÃO 
Governação e Direitos 
Humanos 

[Legitimidade política, gestão económica, funcionamento do governo/serviços públicos, 
independência judicial/Estado de direito]
· Acesso – Infraestrutura 
· Proteção Infantil 
· Fragmentação da Comunidade 
· Pressões económicas 
· Vulnerabilidades eleitorais 
· Intolerância e marginalização 
· Repressão e Exclusão 
· Desemprego e estagnação 
· Violações de direitos humanos 
· Corrupção e responsabilização

Segurança [Capacidade das Instituições de Defesa, Conflito/Terrorismo, Deslocamento]
· Violência – Estatal e Não Estatal, bem como sua Interseção em Grupos de Guerra por Procuração 
· Violência - Crianças Soldados 
· Violência - Contágio 
· Propaganda Radical 
· Fanatismo Religioso 
· Radicalização 
· Discurso de Ódio 
· Recrutamento Criminal 
· Perturbações Marítimas 
· Postos de Controlo de Segurança 
· Agressão 
· Financiamento do Terror 
· Movimento Suspeito 
· Governança do Setor de Segurança

Saúde [Serviços, Desnutrição, Saúde Materna/Feminina, Doença/Mortalidade]
· Manutenção da Saúde 
· Acesso à Saúde 
· Doença – Humana 
· Doença – Planta e Animal 
· Saúde Reprodutiva 
· Saneamento, Água e Qualidade do Ar

Meio Ambiente Meio Ambiente [Ar/Água, Pressões Populacionais, Biodiversidade e Proteção Ambiental]
· Stresse Climático  
· Desflorestação/Desertificação 
· Modificação do Ecossistema 
· Insegurança Alimentar 
· Conflito entre Agricultores e Criadores de Gado 
· Disputas de Controlo de Terras
· Poluição 
· Assentamento Urbano 
· Gerência de Água

Crime e Criminalidade [Segurança Pessoal, Violência de Género]
· Tráfico – Recursos Naturais 
· Tráfico – Contrabando 
· Tráfico – Humano 
· Tráfico – Mercadorias 
· Tráfico – armas 
· Tráfico – Drogas 
· Violência – Gangues 
· Violência – Engendrada (violência baseada no género)
· Violência – Extrajudicial 
· Lavagem de Dinheiro 
· Cibercrime

Fonte: Quadro de Análise de Segurança Humana da CEDEAO, 2020 
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A análise deste estudo tem como premissa os diferentes tipos 

de inseguranças humanas desencadeadas pelo impacto da 

pandemia de COVID-19. A adoção da segurança humana como 

uma lente fornece uma estrutura para compreender a gama 

variada e ampla de desafios que a pandemia representou para 

a segurança humana nas áreas de estudo escolhidas. A sua 

aplicação proporciona também uma base útil para uma análise 

centrada no ser humano das respostas dos intervenientes 

críticos, ao mesmo tempo que identifica as lacunas e oferece 

recomendações para reforçar a resiliência contra futuras 

pandemias. 

2.4. IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA 
SEGURANÇA HUMANA NA REGIÃO DA 
CEDEAO

Antes da eclosão do COVID-19, o cenário de segurança humana 

da África Ocidental já estava repleto de uma miríade de ameaças. 

Os principais entre eles são os ataques terroristas e extremistas 

violentos, que ganharam muito destaque, com os grupos 

perpetradores se expandindo exponencialmente ao longo dos 

anos. As insurreições do Boko Haram e do Estado Islâmico na 

África Ocidental (ISWAP/EIAO) no Nordeste da Nigéria tiveram 

efeitos contagiosos em outros estados na Bacia do Lago Chade 

– mais especificamente Camarões, Chade e Níger. As incursões 

de Jama’ at Nasr al-Islam wal Muslimi (JNIM) e uma série de 

outros grupos armados continuam a aumentar a instabilidade 

na região do Sahel, especialmente no Mali e no Burkina Faso. 

Além disso, os crimes organizados transnacionais, incluindo o 

tráfico de pessoas e drogas, o influxo de armas ligeiras e pequeno 

calibre (ALPC), bem como a lavagem de dinheiro, continuam a 

alimentar conflitos e violência em comunidades vulneráveis. 

A exclusão política, a corrupção, a marginalização, a agitação 

civil e a violência eleitoral geraram tensão e instabilidade que 

fragmentaram ainda mais a coesão social dos estados da região. 

A região da África Ocidental estava a lutar com os efeitos de várias 

camadas de desastres de início rápido e lento. Particularmente 

preocupantes são as mudanças climáticas e seu impacto adverso 

no esgotamento dos recursos, incluindo água, terra, alimentos, 

pescas e biodiversidade que sustentam a subsistência de 

milhões de pessoas em toda a região, mas particularmente na 

sub-região do Sahel. Essa tendência cada vez mais preocupante 

levou ao aumento da competição por recursos limitados, que 

muitas vezes desencadeou violência étnica e intercomunitária, 

47  CEDEAO, UNECA & PAM (2020). Pandemia COVID-19: Impacto das Medidas de Restrição na África Ocidental. Dezembro. Disponível em https://reliefweb.int/report/

burkina-faso/covid-19-pandemic-impact-restriction-measures-west-africa (Acedido em 28/06/2021). 

48  Ibid.

49  Ibid.

50  Ibid.

bem como conflitos entre agricultores e criadores de gados 

nas comunidades. O impacto abrangente das ameaças 

manifestadas em um coquetel de emergências humanitárias, 

incluindo aumento de fatalidades, deslocamentos internos, 

fluxos de refugiados, migração irregular, insegurança alimentar 

e perpetração de violência sexual e baseada no género (VSBG) 

contra mulheres e crianças. Essas constelações de tendências 

e dinâmicas humanitárias complexas expuseram falhas de 

governação e aumentaram as fragilidades de segurança humana 

e estatal na região. As ameaças prevalecentes se cruzaram com 

a disseminação global da COVID-19 para desencadear diversos 

efeitos adversos no clima de segurança humana. 

Segurança Sanitária

Antes da pandemia, os sistemas de saúde nos países da CEDEAO 

já estavam debilitados devido a baixos investimentos. Com 

exceção de Serra Leoa (13,4%), todos os países tiveram gastos 

em saúde abaixo da média mundial de 9,9% do PIB em termos 

de investimentos.47 A situação é ainda mais difícil para a Costa 

do Marfim (4,5%), Senegal (4,1%), Guiné (4,1%), Mali (3,8%), 

Nigéria (3,8%), Benim (3,7%), Gâmbia (3,3 %), e Gana (3,3%), 

em que o nível de investimentos está abaixo da média da África 

Subsariana.48 

No que diz respeito ao rácio pessoal de saúde/população, o 

número de médicos por 1.000 habitantes também é muito baixo 

para todos os países da CEDEAO.49 À exceção de Cabo Verde, com 

um rácio de 0,77 médicos por 1.000 habitantes, os rácios dos 

restantes países variam entre 0,025 (Serra Leoa) e 0,38 (Nigéria).50  

As estatísticas retratam um quadro preocupante sobre as 

fragilidades estruturais que continuam a impedir o acesso 

aos cuidados de saúde por parte das populações da região da 

CEDEAO. Isso levou ao acesso limitado a cuidados de saúde 

primários de qualidade, sistemas de vigilância de doenças fracos 

e infraestrutura de saúde pública deficiente que continuam 

a dificultar a contenção de surtos de doenças e aumentar a 

mortalidade. 

O surto da pandemia COVID-19 agravou ainda mais os já frágeis 

sistemas de saúde na região da CEDEAO. A pandemia também 

expôs as lacunas de longa data na capacidade dos países de 

administrar a saúde em grande escala e outras emergências 

humanitárias. De acordo com os entrevistados, a pandemia expôs 

as linhas de falha nos sistemas de saúde e sobrecarregou ainda 
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mais a infraestrutura de saúde, com efeitos em cascata sobre a 

segurança da saúde. Comentando sobre isso, um entrevistado da 

Guiné-Bissau observou que:

O grave impacto do COVID-19 na já frágil infraestrutura de 

saúde na Guiné-Bissau evitou que pessoas com teste positivo 

para COVID-19 fossem isoladas de outros pacientes com casos 

negativos do vírus. Isso levou à disseminação do vírus entre 

pacientes em hospitais e clínicas do país.51

Da mesma forma, um entrevistado da Nigéria também observou 

que:

A titularização da pandemia COVID-19 e as respostas 

levaram ao abandono de outras ameaças à saúde existentes 

que a população do país enfrenta. Os recursos do Estado 

para os setores de saúde têm se concentrado no combate 

à pandemia, embora existam outras doenças como a febre 

amarela e de Lassa, cólera e meningite que estão a afetar 

a população. Isso resultou em mortes entre as populações 

vulneráveis nas comunidades afetadas.52

Além do número de mortos e da taxa de infeção, o acesso 

aos cuidados de saúde maternos foi afetado, com graves 

consequências na mortalidade materna, como o exemplo da 

Nigéria é ilustrado no quadro 2.1. 

Quadro 2.1. Mortalidade Materna na 
Nigéria

Na Nigéria, 362.700 mulheres grávidas faltaram ao 

atendimento pré-natal entre março e agosto de 2020 em 

meio à pandemia. Além disso, mais de 97.000 mulheres 

deram à luz fora das unidades de saúde e mais de 193.000 

faltaram aos cuidados pós-natais dois dias após o parto. 

Houve também 310 mortes maternas em unidades de saúde 

da Nigéria em agosto de 2020, quase o dobro do número em 

agosto de 2019, na sequência da pandemia. 

Fonte: WANEP, Perspetivas de alerta precoce da África Ocidental 

2021. 

51  Entrevista com o Coordenador da Rede Nacional (CRN) da WANEP-Guiné-Bissau, via Zoom a 14 de maio de 2021. 

52  Entrevistas com um ativista da sociedade civil na Nigéria, via Zoom em 17 de maio de 2021. 

53  União Africana e PNUD. (2020). O impacto do surto do COVID-19 na governança, paz e segurança no Sahel. Adis Abeba: Comissão da União Africana e Centro de Servi-

ço Regional do PNUD para a África.

54  Ibid.

55  Ibid.
56  O Banco Mundial. (2021). Em Apoio a uma Economia Resiliente: Prioridades do Banco Mundial para as regiões da África Ocidental e Central 2021-2025. Disponível 

emhttps://documents1.worldbank.org/curated/en/978911621917765713, Acedido em 1 de julho de 2021. 

As restrições de movimento afetaram o acesso das mulheres aos 

serviços de cuidados maternos e neonatais, minando a saúde 

sexual e reprodutiva e os direitos de mulheres e meninas. Em 

toda a região, os inquiridos também indicaram como a maioria 

das áreas fora da capital e das grandes cidades foram privadas 

de laboratórios de testes COVID-19, médicos e enfermeiros 

para tratar as pessoas infetadas. Devido a esse desafio, ficou 

difícil para as pessoas que residem nessas comunidades rurais 

e semiurbanas fazerem o teste de deteção do vírus. Às vezes, 

as amostras tinham de ser coletadas de indivíduos suspeitos 

que residiam nessas áreas e transportadas para as capitais para 

análise. Além disso, de acordo com alguns dos especialistas 

entrevistados, a maioria dos hospitais da região, especialmente os 

países do G5 Sahel, careciam de medicamentos e equipamentos 

médicos essenciais como EPIs e ventiladores para tratar pessoas 

em condições críticas. Por exemplo, quando a pandemia atingiu 

a região, Mali tinha 56 ventiladores para 19 milhões de pessoas 

e Burkina Faso tinha apenas 15 leitos de UTI em todo o país,53 

um forte indicativo de como alguns dos países estavam mal 

preparados para a pandemia

Segurança Económica

A pandemia teve graves consequências económicas para os 

países da CEDEAO. De acordo com o Grupo do Banco Africano 

de Desenvolvimento, cerca de 30 milhões de africanos foram 

empurrados para a pobreza extrema em 2020 por causa da 

pandemia e estima-se que cerca de 39 milhões de pessoas 

poderiam cair na pobreza extrema em 2021. A população mais 

afetada inclui aqueles com níveis mais baixos de educação, 

recursos limitados e empregos informais. A pandemia afetou 

desproporcionalmente pessoas vulneráveis, especialmente 

mulheres, jovens e trabalhadores do setor informal pouco 

qualificados. Mulheres e famílias chefiadas por mulheres podem 

representar uma grande parte dos novos pobres devido ao 

impacto da pandemia em seus meios de subsistência.54 O custo 

monetário de elevar os novos extremos pobres para a linha de 

pobreza de US $1,90 por dia é estimado em US $ 4,5 bilhões para 

2021 - cerca de US $ 90,7 milhões em média por país na África.55 

O impacto debilitante da pandemia reverteu pelo menos cinco 

anos de progresso feito no combate à pobreza.56
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A pandemia resultou em uma recessão económica em toda a 

região, evidente em cortes e perdas de empregos, aumento das 

taxas de desemprego, reversão dos ganhos com a educação e 

aumento dos níveis de dívida que ameaçam os gastos sociais e 

uma resposta fiscal expansionista.57 A taxa de pobreza na África 

Ocidental aumentou quase 3% em 2020 após uma década de 

declínio constante e as projeções de pobreza para 2030 são 

4% mais altas do que as previsões pré-COVID-19.58 O efeito 

cascata disso pode se manifestar no risco de aumento das 

tensões sociais, protestos dos cidadãos e agitações em busca de 

melhores serviços socioeconómicos para aliviar as dificuldades 

desencadeadas pela pandemia. Isso também tem consequências 

potenciais sobre a coesão social dos países. Comentando sobre 

o impacto económico da pandemia nas populações vulneráveis, 

um entrevistado de uma OSC na Guiné destacou vividamente 

que: 

A COVID-19 piorou a situação socioeconómica de jovens em 

comunidades rurais e urbanas que estão engajados em 

negócios de pequena escala em grande parte devido às 

restrições e toques de recolher introduzidos pelo governo 

para conter a propagação da pandemia entre a população 

do país. O fechamento de praias, por exemplo, afetou mais de 

180 jovens que trabalhavam nas praias, enquanto aqueles 

que também trabalhavam em atividades recreativas e 

culturais também perderam seu sustento económico. 

Isto é ainda exacerbado por cortes de empregos e layoffs, 

especialmente na indústria da hotelaria e restauração que 

deixou vários jovens desempregados no país. Mesmo as 

rendas das profissionais do sexo também foram afetadas 

em grande parte devido às medidas de restrição colocadas 

nas áreas de seus respetivos clientes.59

57  Ibid. 

58  Ibid.

59   Entrevista com um representante de uma OSC na Guiné, via Zoom em 17 de maio de 2021. 

60   Entrevista com um Reverendo Ministro de uma organização religiosa em Gana em 5 de maio de 2021. 

61  WANEP Sistema Nacional de Alerta Precoce (2020). Coronavirus 2019 (COVID-19) na África Ocidental: Vulnerabilidades, Ameaças, Riscos e Cenários. Publicação WANEP. 

Março. Disponível em www.wanep.org, consultado 2 de julho de 2021.

62  Ibid.

A observação acima não é totalmente diferente da situação 
observada em Gana. Um entrevistado de uma organização 
religiosa mencionou que: 

A hotelaria e a indústria do turismo foram completamente 
devastadas pelas medidas de restrição. Isso afetou os ganhos 
em divisas estrangeiras para a economia do país, enquanto as 
perdas de empregos e demissões no setor também afetaram 
a renda da maioria dos jovens, especialmente as meninas que 
trabalham no setor. Além disso, o fechamento de fronteiras 
(aérea, terrestre e marítima), restrições e medidas de 
distanciamento social afetaram negativamente o setor aéreo, 
o trabalho dos promotores de eventos e outros trabalhadores 
em outros eventos sociais, incluindo funerais, casamentos, 
noivados e festas ocasionais. Isso também afetou a renda 
e a subsistência económica de jovens e mulheres que estão 
principalmente envolvidos nos setores.60

Nos casos da Nigéria, Burkina Faso, Mali, Guiné-Bissau e Senegal, 
os entrevistados destacaram o impacto devastador da pandemia 
na renda de jovens e mulheres que estão principalmente 
envolvidos na indústria do turismo e hotelaria. Dada a contribuição 
significativa do turismo e da hotelaria, bem como das indústrias 
da aviação nas economias dos países da África Ocidental, o 
efeito cascata sobre a estabilidade macro e microeconómica dos 
países não pode ser subestimado. Isso também tem implicações 
negativas na subsistência socioeconómica dos cidadãos. 

A nível macro, as economias mais fortes da África Ocidental – 
Nigéria, Gana e Côte d’Ivoire – foram afetadas pela pandemia. 
A Nigéria, por exemplo, foi forçada a reajustar para baixo sua 
receita projetada para 2020 com o petróleo bruto em meio à 
queda acentuada no preço global do petróleo devido à baixa 
demanda. Com mais de 90% de dependência económica da 
receita do petróleo, isso piorou sua capacidade de administrar a 
economia e torna difícil para o governo federal enfrentar a crise 
sem apoio financeiro externo.61 Da mesma forma, no Gana, a 
pandemia levou ao rebaixamento de seu PIB projetado para 2020 
de 6,8% para 2,6%.62 O caso específico do impacto do COVID-19 
na economia do Gana é apresentado no quadro 2.2. 

A pandemia prejudicou ainda mais o comércio transfronteiriço, 
conforme consagrado no tratado da CEDEAO de livre circulação 
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de bens e serviços, e limitou as perspetivas económicas dos 
países mais pobres com economias mais fracas para alcançar 
suas projeções de receita para 2020. A pandemia também afetou 
a capacidade da Comissão da CEDEAO de angaria totalmente 
a Taxa Comunitária de 0,5 sobre o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) aplicável a todos os Estados-membros para 
2020, embora isso fosse um desafio antes do surto de COVID-19.63 

Isso pode representar desafios para a atualização dos objetivos 
regionais planeados pela Comissão da CEDEAO.

Quadro 2.2. Caso específico do impacto do 
COVID-19 na economia do Gana

De acordo com os resultados de um novo Inquérito de 
Acompanhamento de Empresas COVID-19 realizado pelo 
Serviço de Estatística do Gana (GSS, sigla em inglês), em 
colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), e o Banco Mundial, cerca de 
770.000 trabalhadores (25,7% da força de trabalho total), 
tiveram os seus salários reduzidos e cerca de 42.000 
empregados foram despedidos durante o encerramento 
parcial da COVID-19 no país. A pandemia também levou 
à redução da jornada de trabalho para cerca de 700.000 
trabalhadores. Os dados gerados pela pesquisa revelaram 
também que, durante o confinamento, cerca de 244 mil 
empresas começaram a ajustar os modelos contando mais 
com soluções digitais, como dinheiro móvel e Internet para 
as vendas. As empresas do sector agrícola e outras indústrias 
utilizaram relativamente mais soluções digitais (56%), sendo 
os estabelecimentos do sector do alojamento e alimentação 
os que menos adotaram soluções digitais (28%).  Em 
geral, os resultados indicam que, durante o confinamento 
parcial do país, as empresas receberam choques na oferta 
e demanda de bens e serviços. Quase 131.000 empresas 
enfrentaram desafios para terem acesso financiamento 
e expressaram incerteza no ambiente de negócios. De 
acordo com os resultados, a diminuição média nas vendas 
foi estimada em 115,2 milhões de Cedis do Gana, com as 
empresas do comércio e do setor manufatureiro (incluindo 
as empresas exportadoras) amplamente afetadas. Mais 
da metade dessas empresas teve dificuldades em obter 
insumos devido à indisponibilidade e aumento dos custos, 
levando a desafios na cobertura de quebra de receitas. 
Mesmo com a flexibilização das medidas de confinamento, 

63  Ibid. 

64  A Rede de Prevenção de Crises Alimentares. (2021). COVID-19 Impacto na Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em https://www.food-security.net/en/topic/

food-and- -nutrition-crisis-2020/#rub-5, consultado 03 de julho de 2021.

65  Ibid. 

66  Ibid. 

67  Ibid. 

os resultados da pesquisa mostram um alto grau de incerteza 
nas expectativas das empresas em relação às vendas e ao 
emprego.  

Segurança Alimentar e Assistência 
Humanitária

As medidas de restrição interagiram com uma crescente crise 
de segurança para ampliar a insegurança alimentar na região. 
Entre março e maio de 2020, estima-se que cerca de 11,4 milhões 
de pessoas precisaram de assistência alimentar e nutricional 
imediata em 13 países da região do Sahel e da África Ocidental, 
incluindo 5,1 milhões de pessoas na Nigéria, 1,6 milhões no 
Níger e 1,6 milhões em Burkina Faso.64 De junho a agosto de 
2020, o número de pessoas em crise alimentar subiu para cerca 
de 17 milhões (6,2%), incluindo 1,2 milhão em emergências.65 A 
pandemia e as medidas de restrição associadas mergulharam 
ainda mais 51 milhões de pessoas em uma crise alimentar e 
nutricional na região.66 A desnutrição aguda persiste em toda 
a região e afetou cerca de 2,5 milhões de crianças menores 
de cinco anos apenas nos países do Sahel.67 A pandemia 
interrompeu diretamente os canais de alimentos, impactando a 
oferta e demanda de alimentos, as cadeias de abastecimento e 
os sistemas alimentares locais. Isso teve repercussões na renda 
familiar, no emprego e levou a uma redução na prestação de 
serviços sociais. 

Embora as restrições de mobilidade e o fechamento de fronteiras 
isentassem a ajuda humanitária e a assistência médica, alguns 
entrevistados observaram que os bloqueios internos ao 
transporte e outras medidas impediram a entrega de assistência 
alimentar em muitas áreas de difícil acesso. O impacto das 
medidas de restrição ao acesso humanitário resultou ainda 
em desafios logísticos adicionais que também impediram a 
entrega atempada de ajuda humanitária e alimentar urgente, 
particularmente no Nordeste da Nigéria, Burkina Faso, Mali e 
Níger. 

Os inquiridos observaram que as restrições aos movimentos 
internos e transfronteiriços também limitaram o acesso ao 
mercado e restringiram o comércio intra-regional. Por essa razão, 
a entrega de sementes e outros insumos agrícolas essenciais, 

Fonte: Banco Mundial, 2021
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especialmente fertilizantes que são vitais para a preparação para 
a próxima safra agrícola, foi prejudicada.68 Uma vez que pelo 
menos dois terços das necessidades alimentares da região são 
atendidas por meio dos mercados, o fechamento e a redução 
das atividades do mercado afetaram a renda e o poder de 
compra dos pequenos agricultores devido à perda de safras.69 
Além disso, muitos atores na cadeia de abastecimento de 
alimentos sofreram perdas significativas de renda, interrupções 
na cadeia de abastecimento e grave deterioração dos meios de 
subsistência, especialmente nos centros urbanos que dependem 
dos agricultores rurais para o abastecimento de alimentos em 
seus mercados.70 Os toques de recolher noturnos introduzidos 
em Gana, Senegal, Burkina Faso, Nigéria, Guiné-Bissau e Guiné 
tiveram um impacto notável no comércio urbano informal de 
alimentos. Isso aumentou os níveis de desemprego, afetando 
particularmente a população urbana mais vulnerável, que tinha 
menos recursos para lidar com a perda de renda, o aumento dos 
preços dos alimentos e outros impactos da crise.71 A maioria 
dos inquiridos apontou que “essas [escassez no fornecimento de 
alimentos] aumentaram os roubos, e furtos em lojas, entre outros 
nas áreas urbanas”.72 

Em Burkina Faso, os inquiridos expressaram preocupação com 
os altos preços dos alimentos e a perda de empregos entre os 
jovens nos centros urbanos e nas comunidades fronteiriças. Um 
inquirido observou que: 

68 Ibid. 

69 Ibid.

70 Ibid.

71 Entrevista com representantes de OSCs de Gana, Nigéria, Burkina Faso, Senegal, Burkina Faso, Guiné e Guiné-Bissau, via reunião Zoom.

72 Ibid.

73 Entrevista com o representante de OSC de Burkina Faso via Zoom em 3 de junho de 2021. 

74 Entrevista com o chefe de uma OSC na Nigéria via Zoom em 7 de maio de 2021. 

O fechamento das fronteiras, juntamente com a situação de 
segur ança, afetou o abastecimento de alimentos e levou ao 
aumento dos preços dos alimentos e afetou muitas mulheres 
e jovens cuja fonte de subsistência dependia da indústria de 
alimentos e do comércio transfronteiriço, especialmente ao 
longo das fronteiras de Burkina Faso com Gana e Côte d’Ivoire. 
Além disso, os jovens envolvidos em atividades artísticas e 
culturais, indústria hoteleira e venda de alimentos foram 
afetados negativamente. Demissões, cortes de empregos e 
desemprego que afetaram principalmente os jovens também 
impactaram negativamente sua renda e limitaram seu poder 
de compra de alimentos para as famílias.73

Na Nigéria, um inquirido postulou que:

A insegurança alimentar, especialmente na região Nordeste 
da Nigéria, ocasionada pelo aumento da insegurança, foi 
ainda mais agravada pela COVID-19 e medidas de restrição 
associadas e fechamento de fronteiras. Isso aumentou 
a insegurança alimentar e aumentou os preços em 
comunidades vulneráveis afetadas pela insegurança. De 
forma ameaçadora, a assistência humanitária a deslocados 
internos em comunidades afetadas foi impedida pela 
insegurança e pelas medidas de restrição à pandemia. 
Além disso, a distribuição de alimentos pelo governo às 
comunidades rurais foi generalizada sem visar as famílias de 
baixa renda, idosos, PPDs e mulheres.74 

As respostas e análises acima revelam que a insegurança 
alimentar na região da CEDEAO não é atribuível apenas à 
COVID-19. Em vez disso, a pandemia interagiu com a insegurança 
prevalecente em comunidades vulneráveis para aumentar a 
insegurança alimentar nas áreas afetadas. 

Impacto na Educação 

O setor de educação na sub-região não foi poupado das 
consequências devastadoras  da pandemia. Os fechamentos 
prolongados de escolas, juntamente com as dificuldades 
socioeconómicas generalizadas e a desigualdade digital, 
afetaram negativamente o setor educacional e suas partes 
interessadas, especialmente alunos, professores e funcionários 
não docentes de instituições educacionais e pais. Isso expôs 
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ainda mais as desigualdades socioeconómicas generalizadas na 

educação. 

As entrevistas de pesquisa conduzidas geralmente revelaram 

que as desigualdades existentes entre as áreas urbanas e 

rurais levaram à exclusão de alunos de lares de baixa renda 

dos programas governamentais de ensino à distância/remoto.75 

Enquanto os alunos de centros urbanos com níveis relativamente 

mais altos de infraestrutura e acesso à tecnologia se beneficiaram 

amplamente dos programas de apoio à aprendizagem durante o 

fechamento das escolas, aqueles em comunidades rurais com 

infraestrutura fraca ficaram em desvantagem. Mesmo nos centros 

urbanos, crianças de famílias de baixa renda e extremamente 

pobres, com falta de acesso à televisão, computador e Internet, 

não conseguiam se engajar no ensino à distância/remoto. Na 

Nigéria, por exemplo, um inquirido observou que:

75  Uma observação geral das entrevistas com representantes de OSCs, maio e junho de 2021. 

76 Entrevista com OSC Ativista na Nigéria via Zoom em 7 de maio de 2021. 

77  Discussões de grupos focais em Burkina Faso via zoom em 03 de junho de 2021.

78 Entrevista com OSC Ativista em Gana via Zoom em 9 de maio de 2021.

Embora os governos estadual e federal tenham introduzido 

o e-learning e outras lições online para crianças, os enormes 

défices infraestruturais nas comunidades rurais negaram 

especialmente o acesso de crianças nessas áreas para 

beneficiarem das lições online. Além disso, a crise energética 

crónica no país afetou as aulas online. Mais uma vez, 

essas aulas online beneficiaram amplamente as crianças 

de famílias ricas e de classe média em centros urbanos, 

especialmente escolas privadas, enquanto as crianças de 

famílias pobres maiores em áreas principalmente rurais não 

se beneficiaram de tais respostas. Fechamento de escolas, 

ataques armados e sequestros em comunidades vulneráveis, 

com fraca segurança, levaram mais de 10 milhões de crianças 

a abandonarem as escolas.76

No caso específico do Burkina Faso, as respostas de um grupo de 

focal de discussão mostraram que: 

O fechamento de escolas por mais de 3 meses exacerbou os 

défices no fraco setor educacional. As medidas de restrição 

também afetaram negativamente os estágios profissionais. 

Os jovens licenciados que deviam fazer estágios não o pude-

ram fazer. Além disso, o trabalho online a partir de casa não 

poderia absolver um maior número de estudantes. O plano de 

estudos e os currículos não puderam ser concluídos devido ao 

fechamento das escolas. Várias falhas foram registadas em 

universidades, escolas primárias e secundárias. As medidas 

de restrição também causaram atrasos no exame nacional, 

levando ao abandono escolar, especialmente nas comunida-

des rurais.77

Em Gana, um inquirido observou que: 

Enquanto os alunos de escolas particulares, que geralmente 

consistem de crianças de famílias ricas e de classe média, se 

beneficiaram de aulas virtuais organizadas por suas escolas, 

as crianças de escolas públicas, principalmente de famílias 

de baixa renda e pobres, tiveram que contar com aulas à 

distância do governo organizadas por rádio e televisão que 

não eram regulares e tinham cobertura limitada. Novamente, 

embora as famílias de classe média em áreas urbanas con-

tratassem professores particulares para oferecer aulas em 

casa para apoiar seus filhos, isso trouxe um fardo financeiro 

adicional para a renda familiar já afetada pela pandemia. 78

União Europeia, 2021 (fotógrafo - Olympia de Maismont) Maismont) 

União Europeia, 2021 (fotógrafo - Olympia de Maismont) Maismont) 
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ECONEC, Abril 2021, Cabo Verde (Fotógrafo, Raouf Salami)

ECONEC, Abril 2021, Cabo Verde (Fotógrafo, Raouf Salami)

Um inquirido de uma OSC no Senegal destacou que: “as 
crianças de escolas privadas se beneficiaram da aprendizagem 
virtual, enquanto as crianças de escolas públicas contaram 
com programas de ensino à distância que não foram eficazes e 
também não beneficiaram alunos de comunidades rurais com 
falta de televisão, rádio, computadores e Internet.”79 No entanto, 
no caso da Guiné-Bissau, um inquirido salientou que “o governo 
carecia de um claro programa de ensino à distância para apoiar 
as crianças afetadas pelo encerramento de escolas. Isso fez com 
que aqueles que podiam pagar aulas particulares para apoiar as 
crianças que aprendiam em casa, enquanto as famílias de baixa 
renda e pobres não podiam pagar as aulas em casa para seus 
filhos.”80 

As respostas supramencionadas demonstram como os 
calendários académicos nacionais, o currículo e o aprendizado 
dos alunos foram afetados durante o fechamento das escolas. 
Mas, em geral, a pandemia expôs as desigualdades estruturais 
entre as áreas rurais e urbanas e trouxe à luz a exclusão de 
crianças vulneráveis das respostas dos países ao impacto da 
COVID-19 no setor educacional. 

Impacto nas eleições e governação

Em meio à propagação da pandemia, seis eleições presidenciais 
(Togo, Côte d’Ivoire, Guiné, Gana, Burkina Faso e Níger) 
foram organizadas no último trimestre de 2020. A imposição 
de medidas de restrição, especialmente o fechamento de 
fronteiras, medidas de distanciamento social e proibição de 
grandes aglomerações impactaram a condução das eleições 
programadas. A Comissão Eleitoral (CE) do Gana, por exemplo, 
teve que interromper os processos de recenseamento eleitoral 
devido à possível disseminação do vírus. No Burkina Faso, a 
emissão de títulos de eleitor também foi suspensa. O referendo 
e as eleições parlamentares da Guiné foram realizados tendo 
como pano de fundo a disseminação da COVID-19, intensos 
desacordos políticos, protestos e um boicote por parte dos 
principais partidos da oposição. A principal razão para a agitação 
foi a falta de transparência da emenda à constituição nacional 
iniciada pelo presidente Alpha Condé para lhe permitir reiniciar 
o relógio do limite do mandato presidencial e concorrer a um 
terceiro mandato.

Geralmente, havia a preocupação de que os governos 
instrumentalizassem a pandemia COVID-19 para perpetuar o 

79  Entrevista com representante da OSC no Senegal via zoom em 15 de maio de 2021

80 Entrevista com representante da OSC da Guiné-Bissau via zoom em 20 de maio de 2021

81 Entrevista com o representante da OSC em Gana via Zoom em 6 de maio de 2021. 

82 Entrevista com representantes de OSCs na Guiné via Zoom em 29/05/2021. 

83 Entrevista com o representante de OSC em Burkina via Zoom em 3 de junho de 2021. 

mandato. No caso de Gana, enquanto o governo justificou o 
fechamento das fronteiras como parte dos esforços para conter 
a propagação da pandemia, o principal partido da oposição, 
o Congresso Nacional Democrático (NDC, sigla em inglês), 
alguns chefes tradicionais e uma secção das OSCs expressaram 
preocupação com o destacamento de militares pelo governo 
ao longo das comunidades fronteiriças na região de Volta e seu 
possível impacto na participação eleitoral no local mais forte do 
NDC.81 Da mesma forma, os inquiridos da Guiné mencionaram que 
os principais partidos da oposição expressaram preocupações de 
que o governo em exercício estava a usar as medidas de restrição 
e o fechamento das fronteiras como uma ferramenta política 
para manipular as eleições.82 Ao contrário de Gana e da Guiné, 
em Burkina Faso, a pandemia se espalhou em meio à crescente 
insegurança causada por terroristas e grupos armados. Como tal, 
o fechamento da fronteira foi visto pelos partidos da oposição 
e pela sociedade civil como parte das medidas para conter a 
insegurança e a pandemia, embora expressassem preocupação 
com a exclusão de eleitores em áreas de alto risco de segurança 
da participação nas eleições.83 
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Mulheres da ONU Adriana Borra

Quadro 2.3: Eleições em Burkina Faso

As eleições em Burkina Faso foram organizadas em um 
cenário de crescente insegurança. Devido a isso, a Comissão 
Eleitoral Nacional Independente (CENI) decidiu não 
organizar eleições em áreas de alto risco de segurança das 
regiões de Boucle du Mouhoun, Norte, Sahel e Leste durante 
as eleições presidenciais e parlamentares de novembro 
de 2020. Isso levou à exclusão e à falta de participação 
inclusiva de eleitores qualificados nas regiões afetadas 
do país. Isso também significou que as populações em 
deslocados internos, entre as quais a maioria são mulheres, 
foram excluídas do exercício de seu direito a voto devido 
a questões de segurança nas áreas afetadas. Embora esta 
decisão tenha sido tomada após consulta às autoridades 
responsáveis pela segurança e de acordo com a Assembleia 
Nacional, gerou tensões com repercussões na taxa de 
participação global das populações. Como resultado, várias 
mulheres foram excluídas, comprometendo os esforços 
para a concretização da participação feminina... Com efeito, 
devido à insegurança, o governo burquinense declarou o 
caso de força maior em 1.645 localidades ou 17,70% do 
território nacional. Como resultado, uma grande parte da 
população não participou nas eleições de 22 de novembro 
de 2020. 

Fonte: WANEP, 202184

Violações de Direitos Humanos e Segurança

A pandemia expôs a necessidade de os Estados atingirem um 
equilíbrio delicado entre a implementação de medidas de 
restrição e a defesa dos direitos humanos e da liberdade das 
pessoas. A incapacidade das agências de aplicação da lei de 
reconhecer esse imperativo resultou em confrontos com os 
cidadãos que violaram as medidas de confinamento e aqueles 
que estavam a trabalhar para sobreviver devido às dificuldades 
económicas desencadeadas pela pandemia. Na Nigéria, por 
exemplo, o protesto ENDSARS que foi causado pelas brutalidades 
da polícia contra os jovens foi parcialmente desencadeado pelas 
dificuldades existentes e económicas causadas pela COVID-19. 
Em quase todos os países, houve casos de violações dos direitos 
humanos por militares e policiais contra cidadãos. Na Guiné-
Bissau, um inquirido observou que houve casos de abuso 
policial e militar de mulheres do mercado, jovens e idosos que 
saíram durante o toque de recolher em busca de alimentos para 
alimentar suas famílias.85 

84 Para obter mais informações, consulte a Declaração Eleitoral Preliminar da EMAM para Eleições Presidenciais e Parlamentares em Burkina Faso em 23 de novembro de 

2020. Disponível em www.wanep.org (consultado em 06/03/2021)

85 Entrevista com representante de OSC na Guiné-Bissau, via Zoom em 4 de junho de 2021

A migração de pessoas dos centros urbanos para as 
comunidades rurais também gerou tensões sociais e conflitos 
entre os retornados urbanos e os membros da comunidade, que 
perceberam a pandemia como uma doença restrita aos ricos e à 
classe média nos centros urbanos. Em Gana e na Nigéria, esses 
retornados foram estigmatizados, condenados ao ostracismo e 
discriminados, o que degenerou em conflitos nas comunidades 
afetadas. 

Além das tensões sociais, a pandemia reduziu a incidência de 
conflitos intercomunais e conflitos entre agricultores e criadores 
de gado devido às restrições de movimento. Casos de tais conflitos 
em Mali, Níger, Burkina Faso e Nigéria baixaram de acordo com 
alguns inquiridos. No entanto, grupos extremistas violentos 
continuaram seus ataques contra a população e pessoal de 
segurança em Burkina Faso, Mali e Nigéria. Em algumas áreas, o 
vácuo de segurança criado pela presença limitada de segurança 
por causa das ações de fiscalização da COVID-19 criou um vácuo 
que foi explorado por grupos armados para perpetrar violência 
contra a população. 
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Quadro 2.4. Algumas recomendações 
importantes

· Há uma necessidade urgente de investir mais na 
abordagem dos complexos desafios de segurança humana, 
incluindo pobreza, recessão económica, insegurança 
alimentar, violência política, conflitos étnicos, por meio 
de abordagens multissetoriais e de múltiplas partes 
interessadas para construir um futuro mais inclusivo e 
resiliente. 

· Os governos deveriam integrar as perspetivas de segurança 
humana nas políticas de preparação para catástrofes e de 
gestão para enfrentar as consequências involuntárias de 
segurança humana das decisões e ações políticas durante 
as pandemias que tendem a enfraquecer a resiliência e a 
capacidade de reação das comunidades.

· Enfrentar o desemprego juvenil por meio da criação de 
empregos sustentáveis e fornecer incentivos económicos 
para apoiar os jovens empreendedores nas PMEs, bem 
como no setor informal.

· É imperativo para os Estados-membros da CEDEAO 
reduzir significativamente a dependência alimentar 
externa crónica, fornecendo apoio para a produção local 
e processamento de produtos alimentares para melhorar 
a segurança alimentar e os sistemas de nutrição. 

· Os governos devem manter uma presença robusta de 
segurança em áreas voláteis e propensas a conflitos para 
lidar com o extremismo violento e o crime organizado. A 
capacidade operacional das forças de defesa e segurança 
nacionais na região do Sahel e na Bacia do Lago Chade 
deve ser reforçada para enfrentar a crescente ameaça do 
extremismo violento. 

· Os governos devem integrar abordagens baseadas em 
direitos humanos nas respostas à pandemia para assegurar 
que as medidas para prevenir e conter futuras pandemias 
sejam implementadas dentro de uma estrutura de Estado 
de Direito e direitos humanos. 

· Os governos devem aumentar os investimentos em 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
especialmente em comunidades rurais, para apoiar 
negócios, ensino e aprendizagem. 

· A CEDEAO deve continuar a promover o diálogo político 
e reformas inclusivas entre os governos, partidos da 
oposição e outras partes interessadas eleitorais em países 
que foram afetados pela violência pós-eleitoral em 2020 e 
aqueles que planeiam eleições em 2021 e além para evitar 
distúrbios futuros. 

UA Mulheres África
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CAPÍTULO TRÊS

(Fotografia do Exército dos E.U.A. pelo Sargento Candace Mundt)
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AAlém do impacto sobre a situação da segurança humana na África Ocidental, COVID-19 também 

impactou a implementação de estruturas regionais. Este capítulo avalia como a pandemia 

impactou a implementação do Quadro de Prevenção de Conflitos da CEDEAO (QPCC) e a Agenda 

da Paz e a Segurança das Mulheres (PSM). 

Implicações Da Covid-19 Na Implementação Dos 
Quadros Regionais Da Cedeao Para A Paz E A Segurança

FIGURA 3.1. AS QUESTÕES TEMÁTICAS DO QPCC

 Fonte: CEDEAO
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3.1. IMPACTO DA COVID-19 NA 
IMPLEMENTAÇÃO DO QPCC

O QPCC é uma estratégia operacional abrangente de prevenção 
de conflitos e construção da paz adotada em 2008 pelo Conselho 
de Mediação e Segurança da CEDEAO que busca fortalecer a 
arquitetura de segurança humana na África Ocidental. Abrange 
15 componentes que tratam de áreas operacionais e estruturais 
de prevenção de conflitos, o que significa que uma abordagem 

multidimensional é necessária para abordar com eficácia as 
causas profundas e prevenir o surto, escalada e recorrência da 
violência. Algumas dessas questões temáticas capturadas na 
figura 3.1. são o alerta precoce, a assistência humanitária, o 
empoderamento dos jovens, a Força de Intervenção da CEDEAO, 
a educação para a paz, a diplomacia preventiva, a democracia e 
a governação política, os direitos humanos e o estado de direito 
e a PSM. 
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Desde a sua adoção, a CEDEAO empreendeu várias iniciativas 
destinadas a operacionalizar o quadro. Em 2012, o primeiro 
Plano de Ação do QPCC (2013-2017) foi desenvolvido e um comité 
diretivo interno foi formado em 2013 para supervisionar sua 
implementação. Um Secretariado QPCC foi subsequentemente 
estabelecido em 2014 sob a Direção de Assuntos Políticos da 
CEDEAO para gerir a implementação administrativa e operacional 
do quadro. 

No termo do primeiro Plano de Ação, um segundo Plano de Ação 
(2018-2020) foi desenvolvido em linha com o Plano Estratégico da 
CEDEAO para reforçar a cooperação e coordenação intra-CEDEAO 
na implementação do QPCC. Os objetivos do Plano de Ação do 
QPCC (2018-2020) incluíam assegurar a consciencialização, 
compreensão, propriedade, implementação e relatórios 
sobre os programas e atividades do QPCC nos níveis regional, 
estadual e local, respetivamente. Antes da pandemia COVID-19, 
o QPCC já enfrentava alguns desafios de implementação. Um 
dos principais desafios foi e ainda é a quantidade limitada 
de recursos para a operacionalização dos programas QPCC 
nos Estados-membros. Outra questão tem sido a desconexão 
entre a CEDEAO e os Estados-membros e até mesmo dentro da 
própria Comissão da CEDEAO devido a necessidades e interesses 
conflituantes entre as partes interessadas. Há também uma 
falta de consciencialização sobre o QPCC entre as instituições 
governamentais que trabalham com prevenção de conflitos, paz 
e segurança. 

O surto da pandemia da COVID-19 agravou ainda mais estes 
desafios, uma vez que a maioria das actividades planeadas 
no âmbito do Plano de Acção do QPCC não puderam ser 
implementadas. Por exemplo, teve de ser suspenso um programa 
planeado sob o tema Juventude pela Paz, que deveria ter sido 
realizado em Fevereiro de 2020. Da mesma forma, a criação 
de uma estrutura regional para a juventude, paz e segurança 
teve que ser adiada devido à COVID-19. Esses atrasos tiveram 
um impacto negativo sobre os resultados e sobre o impacto 
pretendido dos programas. Os atrasos também levaram à 
acumulação de actividades e, por sua vez, exerceram pressão 
sobre o pessoal, que foi obrigado a fazer horas extraordinárias 
para executar todas as actividades antigas e novas. 

Tendo em conta que a Comissão da CEDEAO trabalha para gerar 
um novo Plano de Acção,86 é importante avaliar o Plano de Acção 

86 Este processo está actualmente em curso e prestes a ser concluído.

87 CEDEAO. (2020). Directrizes sobre Mulheres, Paz e Segurança. Elaborado e publicado pela Comissão da CEDEAO em parceria com a Academia Folke Bernadotte.

88 Conselho de Segurança das Nações Unidas (2000). Resolução 1325. Informação encontrada em: https://undocs.org/en/S/RES/1325%282000%29, Acedido em Maio de 

2021.

89 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2019). Um manual global: Parlamentos como parceiros de apoio à agenda Mulheres, Paz e Segurança. 

Informação encontrada em: https://www.undp.org/library/handbook/parliaments-support-wps-agenda.pdf, Acedido em Maio de 2021.

de 2018-2020 e analisar o que funcionou e o que não funcionou, 
por forma a actualizar o novo plano. Também é necessária uma 
estratégia robusta de mobilização de recursos para executar 
as actividades do QPCC. É também imperativo que a CEDEAO 
analise a melhor forma de utilizar a sociedade civil para a 
implementação do QPCC, e alinhar as suas actividades com as 
prioridades e prazos do QPCC. 

3.2. IMPACTO DA COVID-19 NA 
IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA DE SPM

A agenda de SPM é o resultado da Resolução 1325 do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas (RCSNU) e das resoluções 
subsequentes (RCSNU 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 
2467, e 2493). Foi concebida essencialmente como um mecanismo 
para enfrentar os efeitos adversos e significativos dos conflitos 
civis, guerras e outros fenómenos violentos sobre as mulheres e 
para promover a sua inclusão nos processos de construção da paz. 
Ao longo do tempo, a Agenda foi elaborada para destacar como as 
mulheres, meninas, homens e meninos são afectados, de forma 
diferente, pelos conflitos. Em conformidade com a Resolução 
1325 do CSNU e resoluções subsequentes, a CEDEAO elaborou 
quadros legais que reconhecem a importância de salvaguardar 
o papel das mulheres na prevenção e resolução de conflitos e 
na construção da paz. Alguns desses quadros são o Protocolo 
Suplementar sobre Democracia e Boa Governação (2001), a 
Política de Género da CEDEAO (2005), o Quadro de Prevenção de 
Conflitos da CEDEAO (2008) e o Quadro Estratégico da CEDEAO 
para o Género e as Eleições (2016). 87 No Quadro de Prevenção 
de Conflitos da CEDEAO (QPCC) de 2008, o componente 10 visa 
impulsionar e consolidar os papéis e a contribuição das mulheres 
para a concepção, elaboração, implementação e avaliação 
da prevenção e resolução de conflitos, construção da paz e 
iniciativas humanitárias em situações de conflitos, reforçando 
ao mesmo tempo os mecanismos regionais e nacionais para a 
protecção e o progresso das mulheres. 

A premissa subjacente à agenda da SPM é que os conflitos 
e os fenómenos adversos, incluindo pandemias, afectam 
as meninas e as mulheres de forma diferente. Além disso, a 
agência, as opiniões e as capacidades das mulheres tornam-se 
críticas em tais situações88. A Agenda de SPM está assente em 
quatro pilares: participação, protecção, prevenção, reparação 
e retoma.89 O pilar da participação centra-se em aumentar a 
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Fonte: Compilação dos próprios autores 
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participação das mulheres em todos os níveis de tomada de 

decisão em mecanismos de prevenção de conflitos, gestão, 

construção da paz e esforços associados. Ao associar isto 

à pandemia da COVID-19, a participação traduzir-se-ia na 

forma como as mulheres e os grupos de mulheres estavam 

envolvidos nos processos de tomada de decisão e nos esforços 

nacionais e regionais para prevenir e conter o vírus. O pilar de 

protecção exige que, se houver fenómenos adversos, incluindo 

situações humanitárias e de emergência, meninas e mulheres 

sejam adequadamente protegidas contra todas as formas de 

violência sexual e baseada no género (VSBG). O próximo pilar é a 

prevenção, que visa melhorar as estratégias de intervenção que 

incluem a perseguição dos perpetradores de violência contra as 

mulheres, o apoio às iniciativas locais de paz das mulheres e o 

reforço dos direitos das mulheres.

IMAGEM 3.2. PILARES DA AGENDA DE SPM

No caso da COVID-19, isto diz respeito às medidas postas em 

prática para processar os infractores por violência contra 

mulheres e meninas, apoio governamental a iniciativas de grupos 

de mulheres para enfrentar a pandemia, e respeito pelos direitos 

das mulheres durante a pandemia. O último pilar sobre reparação 

e retoma, foca na tentativa de enfrentar a crise através de uma 

perspectiva de género, incluindo a análise das necessidades das 

mulheres e meninas no sentido de avançar com as medidas de 

reparação e retoma. Portanto, em situações de emergência e 

humanitárias como a COVID-19, este pilar centra-se em como os 

planos de ajuda nacionais e regionais eram sensíveis às questões 

de género. 

Na secção abaixo, é discutido o impacto da COVID-19 na agenda 

de SPM na África Ocidental, no âmbito dos quatro pilares. 

Participação

As medidas de emergência e a deterioração da situação de 

segurança no auge da COVID-19, em alguns países da CEDEAO, 

enfraqueceram a participação das mulheres na prevenção de 

conflitos, na construção da paz e nos esforços para prevenir 

e conter o vírus. As actividades de prevenção de conflitos e de 

construção da paz não puderam ser executadas fisicamente 

conforme planeado, devido às restrições de movimento e 

ao encerramento das fronteiras. Em países como Burquina 

Faso, Mali, Níger e Nigéria, o aumento das actividades de 

criminosos e extremistas violentos durante a pandemia levou 

a uma paragem total das intervenções de construção da paz. 

A pandemia também afectou o trabalho das OSC e dos grupos 

locais de mulheres devido a limitações de recursos e políticas 

cada vez mais autoritárias que tornaram a advocacia para as 

mulheres e meninas extremamente difícil. Para a maioria dos 

grupos, a pandemia ameaçava a sua própria existência numa 

altura em que eram mais necessários. Apesar dos desafios, 

algumas organizações foram capazes de se ajustar e inovar para 

serem relevantes durante o período, com o apoio de doadores/

parceiros. 

A nível estatal, foi indicado durante as entrevistas que as 

mulheres e os grupos de mulheres não estavam suficientemente 

envolvidos no processo de tomada de decisão relativo à resposta 

da COVID-19, tanto a nível nacional como local. Um inquirido 

insinuou que a falta de sensibilidade em relação às questões de 

género nas respostas governamentais demonstra como as vozes 

e a agenda das mulheres foram negligenciadas na elaboração 

e implementação dos planos de resposta à COVID-19. Esta 

tendência foi generalizada em toda a região da CEDEAO. Não 

obstante, as mulheres desempenharam papéis fundamentais 

como trabalhadores da linha da frente no sector da saúde. 

Elas estiveram envolvidas nos testes, no rastreio de contactos, 

Participação

Prevenção Reparação e 
retoma

Protecção
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União Europeia, 2021 (fotógrafo - Olympia de Maismont)Maismont)

e no tratamento de pacientes da COVID-19. Os ministérios 
governamentais com a tutela de género, mulheres e meninas 
também desempenharam papéis cruciais na prestação de ajuda 
governamental e assistência humanitária. 

Protecção 

No rescaldo da pandemia, os governos de toda a região não 
puderam proporcionar uma protecção adequada para fazer 
face aos desafios que as mulheres e meninas enfrentaram. As 
instituições políticas e os sistemas de segurança sobrecarregados 
desviaram muita a atenção dos desafios enfrentados pelas 
mulheres, devido à resposta para combater a COVID-19. De acordo 
com o Banco Mundial, mais de 1,5 milhões de mulheres ficaram 
criticamente inseguras na sub-região durante a pandemia90. 
Em algumas situações, a mão pesada das forças de segurança 
e defesa agravou a situação das mulheres. Por exemplo, alguns 
dos participantes entrevistados na Guiné e na Guiné-Bissau 
salientaram que os governos de ambos os países não deram 
directivas claras em termos de medidas de confinamento e 
restrições de movimento no início da pandemia. Isto gerou uma 
maior confusão, medo e revolta pública contra as medidas de 
emergência, o que resultou no assédio de algumas mulheres 
que estavam na cidade para comprar alimentos para as famílias 
ou para vender as suas mercadorias (artigos perecíveis como 
legumes e pescado). Na Nigéria, foram registadas incidências 
semelhantes, em que se verificaram alguns confrontos entre as 
forças de segurança e as mulheres do mercado. O Estado tornou-
se assim a fonte de violência contra as mulheres, especialmente 
as do sector informal. 

90  Banco Mundial. (2020). Dimensões de género da pandemia da COVID-19. Nota política. 

91 Para mais informações, consulte https://www.myjoyonline.com/over- afeku/Acedido a 6 de Julho de 2021 

Também as mulheres e meninas foram colocadas em sério ris-
co de sofrer violência do parceiro e outras formas de violência 
doméstica devido a uma protecção limitada. Os casos de VSBG 
contra mulheres e meninas aumentaram durante a pandemia 
em toda a região, devido ao aumento das tensões nos lares. 
Embora as medidas de restrição tenham levado ao reforço de 
alguns laços familiares e de apoio nas famílias, as dificuldades 
económicas desencadearam tensões e conflitos domésticos que 
resultaram em violência sexual e baseada no género contra mu-
lheres e crianças. Isto foi recorrente nas várias respostas dos in-
quiridos entrevistados nos respectivos países. No caso específico 
do Gana, a Unidade de Apoio à Violência Doméstica e às Vítimas 
(DOVVSU) do Serviço de Polícia do Gana relatou mais de 16.500 
casos de violência doméstica principalmente contra mulheres e 
meninas em 2020, ligeiramente abaixo dos 18.629 casos regis-
tados em 2019.18.91 A interpretação da estatística é difícil, uma 
vez que há provas circunstanciais de que o confinamento coloca 
obstáculos adicionais para a denúncia de casos de abuso. Além 
disso, a prevalência da violência não se limitava apenas às mu-
lheres e meninas. Em alguns países como a Nigéria, no decorrer 
das entrevistas, foram destacados casos de violência baseada no 
género contra homens e meninos. 

As meninas da maioria das comunidades rurais e as famílias 
pobres e de baixos rendimentos das zonas urbanas que já eram 
confrontadas com barreiras que dificultam ainda mais a sua 
educação foram desproporcionadamente afectadas pelo encer-
ramento de escolas. Nos lares que respeitam as normas sociocul-
turais dominantes, era expectável que as meninas assumissem 
as responsabilidades de cuidar de crianças e outras tarefas do-
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Mulheres da ONU Adriana Borra
mésticas, especialmente durante o confinamento. Isto afectou 

a sua aprendizagem durante o encerramento das escolas e as 

expôs ao risco de exploração e abuso sexual, casamento pre-

coce, e gravidez na adolescência. Os casamentos forçados, por 

exemplo, tornaram-se uma forma para algumas famílias pobres 

enfrentarem as inseguranças económicas. Na Guiné-Bissau, 

Mali, Níger e Senegal, aproximadamente, 47% das meninas, em 

média, são forçadas a casar antes de completarem 18 anos.92 A 

prática aumentou de acordo com os inquiridos, devido à pressão 

económica causada pela pandemia. 

Além da interrupção do ensino, a exploração sexual de meninas 

e meninos tem tido efeitos psicossociais negativos e aumentou 

sua exposição a doenças sexualmente transmissíveis (DST).  As 

taxas de gravidez na adolescência também dispararam duran-

te o período. Estima-se que mais de um milhão de meninas em 

toda a África Subsaariana não puderam regressar à escola devi-

do à gravidez durante o encerramento das escolas por causa da 

COVID-19. Além disso, alguns rapazes tiveram de parar os seus 

estudos e encontrar formas de ganhar dinheiro.93 Durante os con-

finamentos, alguns deles se envolveram em crimes e outras acti-

vidades anti-sociais como forma de ganhar dinheiro. Na Nigéria, 

um inquirido referiu que alguns dos rapazes receberam dinheiro 

para se prostituírem com homens.

 Antes da pandemia, a maioria dos países da CEDEAO não pos-

suía instalações adequadas como casas seguras de emergência 

ou abrigos para vítimas de VSBG e recursos para proteger as mu-

lheres e meninas de todas as formas de violência e insegurança. 

Com a pandemia a desviar a atenção dos governos e a esgotar os 

recursos governamentais devido a quedas nas receitas fiscais, as 

medidas de protecção existentes foram severamente afectadas94. 

Estas circunstâncias tornaram muitas meninas e mulheres vulne-

ráveis e mais inseguras, uma vez que as instituições e os recursos 

necessários para as proteger foram realocados para combater a 

pandemia.95

Prevenção

A implementação de estratégias para prevenir a violência contra 

mulheres e meninas foi muito limitada durante a pandemia. 

Primeiro, antes da pandemia da COVID-19, uma das medidas 

utilizadas para dissuadir a violência contra cidadãos por grupos 

92  Gbangbade, S. (2016). Análise da Situação da Saúde dos Adolescentes e Jovens, incluindo a Saúde Sexual e Reprodutiva, na região da CEDEAO. Abuja: CEDEAO.

93  ONU Mulheres. (2020a). O género e a resposta nacional à COVID-19 na Nigéria. Em resumo.

94  Epic Africa e @AfricaNGOs. (2020). O impacto da COVID-19 nas organizações da sociedade civil africana: Desafios, respostas e oportunidades. Disponível em https://

resourcecentre.savethechildren.net/library/csos.pdf Acedido a 5 de Maio de 2021 

95  Fundação Mo Ibrahim: (2021). COVID-19 em África: Um ano depois – impacto e perspectivas. Fundação Mo Ibrahim. Disponível em https://www.moibrahim.org/COVID-19-

in-africa-one-year-on.pdf Acedido a 6 de Junho de 2021

armados era o destacamento de pessoal de segurança para 

áreas voláteis e áreas com elevado índice de criminalidade. A 

visibilidade ou presença de pessoal de segurança servia como 

elemento dissuasor para todas as formas de violência e crimes. 

No entanto, a pandemia enfraqueceu a segurança pessoal na 

África Ocidental, especialmente para mulheres e meninas, pois as 

forças de defesa e segurança foram realocadas para empreender 

medidas de aplicação contra a COVID-19. A realocação de forças 

de segurança cedeu lugar a criminosos, organizações criminosas 

e extremistas violentos para ameaçar o Estado e a autoridade 
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política.96 Algumas mulheres e meninas em áreas rurais e urbanas 
tornaram-se vítimas de abuso, crime e violência.97 Isto foi mais 
acentuado em países como Burquina Faso, Mali, Níger e Nigéria, 
em que o aumento das actividades de criminosos e extremistas 
violentos levou ao deslocamento de uma grande proporção de 
meninas e mulheres enquanto fugiam da violência.98 

Quanto às actividades criminosas durante a pandemia, uma 
narração de um dos inquiridos entrevistados da Nigéria é 
particularmente instrutiva: 

Havia pouco pessoal de segurança disponível para cobrir as 
zonas críticas em termos de segurança no país. Isso levou a 
um elevado ressurgimento de actividades criminosas, como 
assaltos à mão armada e pilhagens de casas. Na verdade, 
isto conduziu a uma grande migração de pessoas de “áreas 
inseguras” para “zonas seguras”. Em algumas localidades de 
Lagos, a pandemia fez aumentar as actividades criminosas. 
Facilitou a congregação de mais e mais gangues e a prática 
de actividades criminosas. Isso levou à formação dos gangues 
como os ‘negative influence’ e os ‘1 million’, respectivamente, 
em Lagos. Esses gangues até enviaram cartas para as 
famílias que pretendiam visitar antes da sua chegada, para 
que o povo se pudesse preparar. Foi muito mau. Por essa 
razão, as mulheres das comunidades saíram para cozinhar 
para os meninos de rua, de manhã e à noite. Por isso, estes 
rapazes protegeram as casas nas áreas locais e ajudaram a 
lidar com as situações de maior insegurança pessoal. Onde 
estava o governo durante todo este tempo?99 

Em certo sentido, a declaração acima mostra como foi fácil 
cometer crimes durante o período, devido à presença limitada 
de agentes de segurança nas comunidades. As respostas da 
entrevista também apontaram para o facto de as vítimas desses 
crimes serem na sua maioria mulheres, ou seja, mães solteiras, 
viúvas, idosas, etc. Contudo, não há dados quantitativos que 
sublinhem essa prova circunstancial. 

Segundo, devido ao encerramento dos tribunais e à prevalência 
da COVID-19 entre os detentos nas prisões e celas, era difícil 
para as autoridades estatais processar os perpetradores de 

96  Rede da África Ocidental para a Construção da Paz. (2020). Insegurança política na África Ocidental: Um apelo à estabilidade democrática e à realização de eleições 

pacíficas. Rede da África Ocidental para a Construção da Paz. Disponível emhttps://reliefweb.int/insecurity-west-africaAcessado a 5 de Maio de 2021. 

97  Lucey, A. (2021). Abordar a paz e a segurança no contexto da COVID-19: O papel da UA e da CEDEAO. Um relatório encomendado pela Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Disponível em https://www.ecowas.int/report.lucey.pdf Acedido a 6 de Julho de 2021. 

98   Rede da África Ocidental para a Construção da Paz. (2021). Os limites e contratempos das respostas multilaterais regionais e nacionais aos desafios de paz e segu-

rança na região do Sahel e da Côte d’ Ivoire. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em https://wanep.org/policybriefs/limits-and-pitfalls.

pdfAcessado a 4 de Maio de 2021.

99   Entrevista com uma especialista em género e uma líder de um grupo de mulheres em Lagos, Nigéria, a 10 de Maio de 2021

100  Inovações para Acções de combate à Pobreza (2020). COVID-19. Disponível em https://www.povertyAcessado a 12 de Maio de 2021

101  Entrevista com uma líder de um grupo feminina do Senegal, via zoom a 20 Maio 2021 

violência contra os cidadãos. A situação poderia também estar 
ligada à falta de quadros jurídicos eficazes e à fragilidade das 
estruturas institucionais em alguns países da CEDEAO no sentido 
de facilitar o processo de tais casos. Em alguns casos, relatar tais 
situações foi mesmo difícil para as vítimas, devido às medidas 
de confinamento. A maioria dos casos, especialmente os que 
envolviam membros da família, não foram de todo relatados, 
devido a sentimentos de impotência, medo, vergonha, bem 
como à natureza morosa e ao stress envolvidos na instauração 
de processos policiais contra os casos VSBGS. Os governos e as 
OSC introduziram aplicações móveis por para que as vítimas 
pudessem denunciar casos. No entanto, a falta de acesso à 
Internet, energia e smartphones afectou a utilização eficaz dessas 
ferramentas. Além disso, o apoio do governo e dos doadores às 
iniciativas locais de paz das mulheres e ao reforço dos direitos das 
mulheres foram seriamente prejudicados durante a pandemia. 

Reparação e retoma

Os dados disponíveis estimam que mais de 66% das mulheres 
que anteriormente exerciam alguma forma de actividade 
económica tiveram de deixar de trabalhar entre Abril e Maio de 
2020 na sub-região. Além disso, as pesquisas indicam que um 
maior número de mulheres perdeu suas fontes de rendimento 
durante a pandemia comparativamente aos homens100 Conforme 
sublinhado por um dos entrevistados, 

A COVID-19 afectou brutalmente as mulheres do sector 
informal. Aumentou a insegurança económica das mulheres 
com o agravamento da pobreza e dos encargos económicos. 
As cadeias de abastecimento agrícola e do sector primário 
das economias rurais às urbanas foram gravemente 
prejudicadas. As comunidades agrícolas não podiam mais ter 
acesso aos mercados urbanos. Já não era possível vender as 
colheitas para obter rendimentos. O gado estava a morrer em 
algumas comunidades agrícolas. Para meninas e mulheres, a 
sua situação económica piorou porque lhes foi restringido o 
acesso ou a utilização de recursos económicos domésticos. Por 
conseguinte, em situações tão adversas, não poderiam optar 
por outras oportunidades para fazer face à sua condição.101
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Caixa de texto 3.1 Caso específico da 
População Deslocada e das Pessoas com 
Deficiência (PcD) 
A situação das pessoas com deficiência (PcD), que 
continuam a ser um dos grupos mais excluídos e 
marginalizados da sociedade, agravou-se ainda mais no 
início e durante a pandemia. A pandemia teve um grave 
efeito adverso na sua subsistência económica, bem como 
nas fontes de rendimento das pessoas com deficiência, 
tanto do sexo feminino como masculino. Particularmente, 
para aqueles que pedem esmolas na rua, suas fontes de 
rendimento esgotaram-se completamente. Para aqueles 
que dependiam de familiares para as necessidades básicas, 
não podiam receber o mesmo nível de apoio devido ao 
encerramento de empresas e à perda de emprego de 
familiares. As pessoas com deficiência que trabalham tanto 
no sector formal como no informal também perderam as 
suas fontes de rendimento, uma vez que se perdeu uma 
percentagem considerável dos empregos, enquanto outros 
sofreram cortes salariais. Para as pessoas com baixo 
rendimento que são os principais provedores de alimentos 
em suas famílias, sua situação piorou devido às dificuldades 
causadas pela pandemia. Em termos de protecção física, 
os protocolos para fazer face à COVID-19 impediram que 
pessoas mais aptas pudessem as ajudar e as apoiar. Em 
alguns casos, as pessoas que cuidavam delas que não 
faziam parte das suas próprias famílias abandonaram-nas, 
devido ao distanciamento social e a outras preocupações 
de contrair a doença. Isto impediu-as de viverem as 

suas vidas normais. À medida que o financiamento de 
actividades caritativas foi sendo reduzido, tornou-se mais 
difícil cuidar das pessoas com deficiência e estas foram 
assim postas de parte.

Os deslocados e refugiados sofreram destinos semelhantes 
aos das PcD. Uma consequência da pandemia e das 
actividades de grupos extremistas violentos, especialmente 
no Mali, Níger, Burquina Faso e Nigéria, é o aumento do 
número de pessoas deslocadas. As pessoas tiveram de 
fugir das suas casas para escapar à violência e destruição e 
com um número limitado de abrigos e acesso aos serviços 
sociais. As vítimas desses incidentes foram principalmente 
mulheres e crianças (meninos/meninas) que se tornaram 
vulneráveis ao rapto por extremistas violentos e outros 
grupos armados, devido ao limitado nível de segurança 
e protecção do Estado. Infelizmente para as pessoas 
deslocadas e para as PcD, as OSC e as ONG que defendem 
a sua causa tiveram de limitar as suas operações devido à 
falta de financiamento, à saída de pessoal-chave e a uma 
mudança nas prioridades operacionais e estratégicas. 
Os regimes de apoio social dos governos também não 
respondiam às suas necessidades e interesses especiais. 
Havia menos canais e plataformas de meios de comunicação 
para transmitir as suas preocupações e necessidades para 
o primeiro plano. Todas essas questões fizeram com que a 
situação das PcD e das populações deslocadas recebesse 
menos ou nenhuma atenção por parte dos governos e de 
outras partes interessadas. 

Os governos implementaram pacotes de ajuda para pessoas 

e empresas que foram afectados pela recessão económica 

provocada pela pandemia. Contudo, a maioria dos entrevistados 

argumentou que os pacotes de ajuda e as medidas de retoma 

introduzidas pelos Estados-membros da CEDEAO careciam de 

uma abordagem baseada no género. Abaixo podemos constatar 

uma declaração de um dos inquiridos:

A resposta do governo na África Ocidental, em geral, não 

foi sensível à questão do género. Não permitiu sequer 

às mulheres líderes conduzirem as iniciativas que foram 

empreendidas. Durante a pandemia, na sua maioria, os 

governos concentraram-se principalmente em resolver 

o problema da segurança pessoal. Mesmo isso foi mal 

coordenado e planeado. Esqueceram-se de incluir 

outras partes interessadas, incluindo organizações não-

governamentais.102  

102   Entrevistas com inquiridos da Nigéria, Gana e Burquina Faso, via Zoom, a 17 de Maio de 2021

Além disso, embora essas intervenções governamentais tenham 

ajudado a atenuar as condições deploráveis das mulheres 

que vivem com pobreza multidimensional, essas intervenções 

concentraram-se principalmente em áreas urbanas. As mulheres 

que vivem em zonas rurais não foram suficientemente tidas em 

conta quando se tratou de medidas de resposta governamental. 

No entanto, este vazio foi preenchido pelas OSC que forneceram 

algumas medidas paliativas às populações rurais para minimizar 

o impacto do confinamento e das restrições de movimento na sua 

subsistência. Em alguns casos, os parceiros de desenvolvimento 

forneceram fundos e recursos necessários em dinheiro e/ou em 

espécie. As mulheres nos campos de deslocados internamente 

e de refugiados também tiveram acesso limitado à assistência 

humanitária devido à insegurança e às restrições de movimento. 

Os problemas específicos das populações deslocadas e das 

pessoas com mobilidade reduzida são discutidos na caixa de 

texto 3.1.
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Caixa de texto 3.2 Algumas 
Recomendações-chave
· A CEDEAO deve melhorar a integração da saúde pública na 

implementação de quadros regionais sobre paz e segurança. 
As lições aprendidas sobre como mitigar a propagação 
transfronteiriça de doenças contagiosas poderiam ajudar 
a conceber estratégias para sustentar a continuidade e 
implementação de estruturas regionais como o QPCC 
durante as pandemias. 

· Há uma necessidade urgente de aumentar a participação e 
a liderança das mulheres na resposta e retoma da pandemia 
da COVID-19. Isso é fundamental para enfrentar as causas 
sistémicas da exclusão, discriminação e violência contra 
as mulheres e dar-lhes poder para contribuir para a paz e o 
desenvolvimento socioeconómico dos países da CEDEAO.

· As respostas dos governos à COVID-19 devem ser 

desagregadas por género para enfrentar os desafios 
socioeconómicos causados pela pandemia, especificamente 
para as mulheres, jovens, pessoas deslocadas e pessoas 
com deficiência. 

· Os governos devem melhorar os serviços essenciais para a 
saúde, segurança, protecção e valorização de mulheres e 
meninas, tais como cuidados de saúde sexual, reprodutiva, 
maternal e infantil, processos judiciais em casos de VSBG, 
protecção social, incluindo aconselhamento, e abrigos 
seguros para vítimas de violência. 

· Os governos devem priorizar as necessidades das 
populações deslocadas e das pessoas com deficiência na 
região, fornecendo protecção para salvar vidas e serviços 
básicos para ajudá-las a lidar com os efeitos da COVID-19 
em sua subsistência. 

Oportunidades de Mudança

A agenda de SPM propõe uma visão centrada nas pessoas para 
a segurança humana através de uma perspectiva de género. 
Os desafios identificados através dos efeitos adversos da 
COVID-19 na implementação da agenda de SPM são, portanto, 
um catalisador para as reformas fundamentais dos Estados-
membros da CEDEAO. Uma dessas reformas é adequadamente 
delineada por um inquirido abaixo: 

Os governos devem desenvolver um mecanismo de 
preparação para emergências e um sistema de alerta precoce 
com perspectiva de género para atender a emergências não-
militares como as pandemias. Tal sistema ajudará a preparar 
os cidadãos e grupos afectados, particularmente as crianças, 
meninas e mulheres vulneráveis, para melhor suportar os 
efeitos negativos de tais pandemias, uma vez que elas se 
tornam as mais afectadas nessas situações.103 

Neste contexto, a preocupação é que os governos elaborem 
políticas inclusivas e sensíveis ao género para fazer face a 
pandemias, o que só pode ser alcançado quando as mulheres 

103   Entrevista com um representante de uma organização regional, via Zoom, a 10 de Maio de 2021 

104   PNUD. (2021). Mulheres, Paz e Segurança Humana – Nota de Orientação sobre o Envolvimento Parlamentar durante e após a COVID-19. Nova Iorque PNUD 

estiverem activamente envolvidas a todos os níveis, incluindo 
governamental e da sociedade civil, nos esforços de retoma 
pós-COVID-19 e nos processos de tomada de decisão para 
assegurar que as suas preocupações e necessidades sejam 
ouvidas e abordadas. As mulheres devem ter igualdade de 
oportunidades para moldar e influenciar todos os aspectos da 
resposta e da retoma. É de notar que as respostas à COVID-19 só 
podem ter pleno sucesso se os governos e outros intervenientes 
integrarem a perspectiva de género, protegerem eficazmente as 
mulheres da violência e garantirem a igualdade de acesso aos 
serviços, à informação e à protecção.104 Isso também facilitará 
sua apropriação e a participação activa nos esforços pós-
retoma dos governos para fazer face às inseguranças humanas 
induzidas pela pandemia. A pandemia também apresenta uma 
oportunidade para que os governos enfrentem os desafios 
existentes para a implementação da agenda de SPM na África 
Ocidental. Os governos devem também prestar especial atenção 
às necessidades de saúde e económicas dos cidadãos, para 
que estes possam atingir o seu pleno potencial. Nesse sentido, 
para fortalecer o sector da saúde sexual e reprodutiva, é muito 
importante aumentar os investimentos em infraestruturas de 
saúde. 
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Respostas Dos Estados-Membros A Nível 
Nacional Para Fazer Face À Covid-19

Banco Mundial Ousmane Traoré (MAKAVELI)

4.1.  RESPOSTAS DOS ESTADOS-MEMBROS DA 
CEDEAO 

Um levantamento das respostas dos Estados-membros da CE-
DEAO sobre o impacto da COVID-19 destacou quatro áreas prin-
cipais - saúde, tecnologia, segurança, e protecção social/apoio 
a emergências. Este capítulo examina as respostas dos Estados-
-membros da CEDEAO, centrando-se nessas quatro áreas temá-
ticas específicas. Em seguida, são brevemente discutidas as res-
postas das OSC e dos cidadãos da CEDEAO. 

Respostas em termos de Saúde Pública 

Antes do primeiro caso registado da COVID-19 na África Ociden-
tal, a maioria dos países da CEDEAO tinha elaborado planos na-
cionais de preparação e resposta de emergência para detectar, 
prevenir e controlar o vírus no caso de um surto. Contudo, as res-
postas das entrevistas mostraram que o estado geral de prepara-
ção em áreas como detecção, prevenção e controlo de infecções, 
capacidade laboratorial, gestão de casos, logística, mecanismos 
de coordenação, comunicação de riscos, acordos públicos e vi-
gilância de doenças diferem de país para país. Enquanto alguns 
países como a Nigéria, o Gana e Senegal estavam em estado 
de alerta máximo para responder ao surto de COVID-19, outros 
como Burquina Faso, Guiné-Bissau, Libéria e Guiné não estavam 
devidamente preparados devido a deficiências graves em seus 
sistemas de saúde. Não obstante essa situação, todos os países 
da CEDEAO iniciaram algumas medidas de prontidão para fazer 
face ao surto. 

Na sequência do desenvolvimento de planos nacionais de pre-
paração e resposta a emergências, alguns países da CEDEAO 
criaram grupos nacionais de resposta e comités interministeriais 
para supervisionar as respostas governamentais à pandemia. A 
Nigéria, por exemplo, criou um Grupo de Trabalho a nível Presi-
dencial sobre a COVID-19, o Grupo Nacional de Preparação para 
a COVID-19 (NCPG) no âmbito do Centro de Controlo de Doenças 
da Nigéria (NCDC), e o Grupo de Trabalho Técnico Multissectorial 
e Interministerial a Janeiro de 2020 para assegurar uma coorde-
nação eficaz dos esforços de preparação do país antes do regis-

105   Dan-Nwafor, C., C., Ochu, C. L., Elimian, K., Oladejo, J., Ilori, E., Umeokonkwo, C., Steinhardt, L., Igumbor, E., Wagai, J., Okwor, T.., Aderinola, O., Mba, N., Hassan, A., 

Dalhat, M., Jinadu, K., Badaru, S., Arinze, C., Jafiya, A., Disu, Y., Saleh, F., ... Ihekweazu, C. (2020). A resposta da Nigéria à pandemia da COVID-19 em matéria de saúde 

pública: Janeiro a Maio de 2020. Revista de saúde global, 10(2), 020399. 

106   Discursos da Presidência (República do Gana), 2020. Disponível em https://presidency.gov.gh/index.php/briefing-room/speeches Acessado a 28 de Abril de 2021. 

 

to do primeiro caso de COVID-19, a 27 de Fevereiro de 2020 (ver 

Caixa de texto 4.1).105 Da mesma forma, o Gana também adoptou 

uma abordagem centrada em cinco objectivos-chave: reduzir a 

importação de casos, identificá-los e contê-los, cuidar dos doen-

tes, atenuar o impacto da COVID-19 na vida económica e social 

do Gana e impulsionar a produção doméstica como meio de con-

solidar a auto-suficiência.  Alguns dias antes de ser registado o 

primeiro caso de COVID-19, a 12 de Março de 2020, o Presidente 

do Gana anunciou um financiamento de 100 milhões de dólares 

para melhorar a preparação e resposta à COVID-19, com foco na 

vigilância, diagnóstico, gestão de casos, infraestrutura, materiais 

e equipamentos, e educação pública.106 No Senegal, o Centro 

de Operações de Emergência de Saúde, criado em resposta ao 

surto de Ébola, entre 2014 e 2016, estava a realizar simulações 

regulares de resposta a surtos para garantir que o país estivesse 

adequadamente preparado para lidar com o surto da COVID-19. 

Além disso, o Institut Pasteur em Dacar melhorou as capacidades 

de teste do país antes da detecção do primeiro caso, a 2 de Março 

de 2020.107
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Banco Mundial Sambrian Mbaabu

World Bank Sambrian Mbaabu 

Caixa de texto 4.1 Estudo de Caso - 
Capacidade de Resposta Pré-surto na Nigéria

A Nigéria registou o primeiro caso de COVID-19 na África 
Ocidental a 27 de Fevereiro de 2020. Antes disso, a Nigéria tinha 
feito preparativos consideráveis para controlar a propagação 
do vírus no país. À medida que a COVID-19 se estava a espalhar 
para outros países a partir da China, no início de 2020, o 
NCDC criou o Grupo Multissectorial Nacional de Preparação 
(NCPG) para fazer face ao Coronavírus, a 26 de Janeiro de 
2020. O Ministério da Saúde também criou, a 31 de Janeiro 
de 2020, o Grupo de Trabalho Técnico Interministerial. Ambos 
os grupos foram formados para assegurar uma coordenação 
eficaz dos esforços de preparação do país. Foram iniciadas 
medidas baseadas em avaliações de risco diárias e revisões 
da epidemiologia global da COVID-19. Isso incluiu o reforço 
da capacidade de diagnóstico no país para testes COVID-19, 
desenvolvimento de protocolos/orientações para gestão de 
casos, formação para os trabalhadores da linha de frente 
da saúde, exercício nacional de simulação de múltiplos 
participantes e avaliação de risco no país, especialmente 
nos aeroportos. O Plano de Preparação e Resposta para a 
Pandemia da Gripe na Nigéria também foi revisto para dar 
resposta à COVID-19. Foi realizada uma vigilância proactiva 
nos aeroportos de todo o país, incluindo verificações de 
temperatura e realização de questionários de rastreio para 
os passageiros que chegavam dos países afectados. Também 
foram emitidos pareceres de saúde pública e actualizações 
regulares sobre a pandemia para que o público tomasse 
medidas preventivas.  

Fonte: Dan-Nwafor et al (2000); NCDC (2021)108

108  Para mais informações consulte https://covid19.ncdc.gov.ng/advisory/, Acedido a 20 de Junho de 2021.

109   Entrevista com representantes das OSC da Nigéria, Gana, Burquina Faso, Guiné e Senegal, Maio de 2021. 

110   Ver Impulsionar Avanços Legais para retardar a COVID-19 no Togo. Disponível em https://preventepidemics.org/stories/leveraging-Acessado a 20 de Junho de 2021. 

111   Entrevista com representantes das OSC no Mali, Maio de 2021; ITUC-África. (2021). Resposta do Mali à pandemia da COVID-19. http://www.ituc-africa.org/Mali-s-

response- (Acedido a 10/06/2021.  

À medida que os países começaram a registar casos de COVID-19, 
foram activadas várias medidas de contenção. Em todos os países 
da CEDEAO, os pacientes que testaram positivo foram hospedados 
em hospitais e instalações governamentais designados para o 
tratamento da COVID-19.109 No entanto, os com casos menos 
graves receberam cuidados domiciliares, ao passo que os mais 
expostos ao vírus foram colocados em quarentena em centros 
de isolamento e hotéis. Para impedir a propagação do vírus, 
foram iniciados rastreio e vigilância reforçados, rastreio rigoroso 
de potenciais casos, medidas de quarentena, restrições de 
movimento, distanciamento social, uso obrigatório de  máscaras 
faciais, e exercícios de desinfecção e fumigação  a nível nacional. 
Países como o Gana e Senegal eram bem conhecidos pela sua 
capacidade de rastreamento de contactos no auge do surto. À 
medida que os casos continuaram a aumentar em Março e Abril 
de 2020, os governos introduziram e instauraram confinamentos 
totais de seus países e confinamentos parciais de algumas 
áreas, toque de recolher, proibições públicas e outras medidas 
sociais. Os Estados também fizeram actualizações diárias, sobre 
o ponto de situação da COVID-19, ao público. No Togo, o governo 
adoptou uma série de medidas sociais e de saúde pública, 
tais como o encerramento de todas as fronteiras terrestres e 
rigorosos controlos de movimento em torno das cidades de 
Lomé, Tsévié, Kpalimé e Sokodé, restrições de reuniões públicas 
e encerramento de igrejas e mesquitas.110 Na sequência da 
declaração do Presidente Faure Gnassingbé sobre o estado 
de emergência sanitária, a 1 de Abril de 2020, foi imposto um 
recolher obrigatório. No Mali, o governo implementou medidas 
semelhantes. 111 
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Fonte: Compilação dos próprios autores 

TABELA 4.1. ALGUMAS MEDIDAS TOMADAS PELOS PAÍSES DA CEDEAO EM RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19:

RESTRIÇÕES DE MOVIMENTO;

ENCERRAMENTO DE INSTITUIÇÕES E PROIBIÇÃO DE REUNIÕES PÚBLICAS; 

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL;

DIRECTIVAS DE HIGIENE PÚBLICA;

REFORÇO DO SISTEMA DE SAÚDE;

· Proibição de entrada para não-cidadãos/
residentes;

· Proibição de entrada para todos os não-cidadãos 
(incluindo residentes);

· Proibição de entrada para todas as pessoas;
· Recomendações a cidadãos/residentes em 

relação a viagens a outros países;

· Suspensão de voos para/de países afectados;
· Desaconselhamento das viagens não essenciais 

entre cidades e fora do país;
· Proibição de viajar para/de cidades e países 

afectados;
· Evacuação de cidadãos de outros países; 

· Proibição de reuniões colectivas de um número 
específico de pessoas;

· Encerramento de escolas e universidades;
· Encerramento de bares, discotecas e outros locais 

sociais;
· Encerramento de edifícios e locais religiosos;

· Encerramento de escritórios governamentais; 
· Encerramento parcial de empresas não essenciais 

de comércio a retalho e de outras empresas ao 
serviço do público;

· Suspensão de actividades sociais - festivais, 
funerais, casamentos, etc.;

· Recomendações para ficar em casa e trabalhar a 
partir de casa; 

· Obrigação de ficar em casa, excepto para a compra 
de bens essenciais, cuidados médicos, etc.;

· Imposição de recolher obrigatório para 
determinadas áreas e mais tarde para todo o país;

· Exigência de utilização de máscaras cirúrgicas; 
· Distanciamento social de um metro ou mais;
· Acções especiais para prisões, quartéis militares, e 

outros ambientes de alta densidade;

· Testes de COVID-19 à entrada e saída/
certificados para viajantes internacionais; 

· Verificações de temperatura em todos os pontos 
de entrada/saída;

· Lavagem das mãos com água e sabão, utilização 
de álcool gel;

· Proibição de apertos de mão e abraços; 
· Medidas de auto-isolamento em caso de 

exposição ao vírus;
· Desinfecção dos gabinetes governamentais, 

mercados, escolas e universidades, etc.; 

· Declaração de emergência sanitária; 
· Fornecimento de materiais básicos - EPI, máscar-

as, higienizadores de mãos, etc.; 
· Pacotes de seguros melhorados e subsídios adicio-

nais para os trabalhadores da saúde;
· Formatura e afectação aceleradas de estudantes 

da área de saúde; 
· Convocatória de voluntários reformados, profis-

sionais de saúde formados;

· Promoção da investigação científica sobre a 
COVID-19; 

· Construção, reabilitação e expansão de vários 
centros de tratamento; 

· Fornecimento de logística adicional aos hospitais, 
por exemplo, camas; 

· Assistência psicológica e trabalho social médico;
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De facto, as medidas introduzidas para conter o vírus foram co-
muns em todos os países da CEDEAO entre Março e Dezembro de 
2020. No entanto, em países em que a taxa de infecção era alta, 
os governos tomaram medidas adicionais conforme e quando 
necessário para controlar a transmissão do vírus. Assim, foram 
gradualmente introduzidas medidas em cada país para respon-
der às mudanças na dinâmica das infecções pelo vírus. De Agos-
to a Dezembro de 2020, a maioria das medidas foram relaxadas 
devido à baixa taxa de casos registados. Face ao ressurgimento 
das infecções COVID-19 em Fevereiro de 2021, incluindo a propa-
gação de novas variantes, os países começaram a lançar vacinas 
em grande escala contra a COVID-19 para os grupos mais vulnerá-
veis, tais como os trabalhadores da saúde e os idosos, para criar 
imunidade comunitária que protegerá os cidadãos da CEDEAO.112 
O número de doses de vacina administradas na região, segundo 
a OMS, à data de 9 de Agosto de 2021, está representado na ta-
bela 4.2. Contudo, pode deduzir-se da Tabela 4.2. que as taxas 
de vacinação permanecem baixas em comparação com o resto 
do mundo, devido principalmente a uma escassez de provisões. 
Menos de 10% da população da região está vacinada.

TABELA 4.2. NÚMERO DE DOSES DE VACINA ADMINISTRADAS À 
DATA DE 9 DE AGOSTO DE 2021 NOS PAÍSES DA CEDEAO

País Doses de vacina administradas
Nigéria 3.967.013
Gana 1.271.393
Senegal 1.360.095
Mali 259.719
Burquina Faso; 38.405
Guiné 947.192
Guiné-Bissau 30.471
Níger 425.483
Benim 70.323
Togo 474.776
Libéria 95.423
Serra Leoa 163.085
Côte d’Ivoire 1.131.037
Gâmbia 40.810
Cabo Verde 204.780

Fonte: Compilada pela Organização Mundial de Saúde (2021)113

112  Seydou, A. (2021). Quem é que pretende ser vacinado contra a COVID-19? Em 5 países da África Ocidental, a hesitação é alta e a confiança baixa. Despacho Afrobaró-

metro nº 432. 

113   Para obter mais informações, consulte https://covid19.who.int/region/afro/country/sl, 

114  Entrevista com representantes das OSC da Nigéria, Gana, Mali, Guiné-Bissau, Burquina Faso, Guiné e Senegal, via Zoom, a 7 de Maio de 2021. 

115   KPMG. (2020). Burquina Faso: Evolução fiscal em resposta à COVID-19, https://home.kpmg/xx/en/home/insightsAcessado a 15 de Maio de 2021

116  ESI África. (2020). Análise da electricidade gratuita como medida de alívio social. https://www.esi-africa.com/industry-sectors/metering/analyses... Acedido em 

12/2020. 

Protecção Social/Ajuda de Emergência

As medidas de resposta à COVID-19 tiveram impactos sociais e 
económicos substanciais sobre as economias e os cidadãos dos 
países da CEDEAO. A COVID-19 resultou em perdas significativas 
de significativas para as famílias e para as pessoas do sector in-
formal. A esse respeito, os governos tiveram de criar um equi-
líbrio entre a saúde pública e as consequências da pandemia, 
ao iniciar serviços de protecção social e de apoio de emergên-
cia para aliviar os impactos negativos sobre a população e as 
empresas. Os entrevistados citaram várias medidas implemen-
tadas, incluindo o regime de apoio empresarial às empresas, o 
pacote de benefícios para escolas privadas, o fornecimento de 
alimentos cozinhados e não-cozinhados às pessoas vulneráveis, 
o fornecimento gratuito de electricidade e água aos cidadãos 
durante alguns meses, descontos/isenções de impostos sobre o 
rendimento dos trabalhadores da linha da frente e o adiamento 
dos prazos de pagamento de impostos às empresas, e pagamen-
tos especiais ou apoio às pessoas que ficaram desempregadas 
devido à COVID-19.114 

No Burquina Faso, o governo tomou algumas medidas para fa-
zer face aos impactos socioeconómicos da COVID-19, incluindo 
a redução dos impostos de importação e do IVA para produtos 
essenciais, o adiamento do pagamento de impostos e a isenção 
de multas e penalidades por atrasos de pagamento, a suspensão 
das taxas governamentais cobradas aos operadores do sector in-
formal pelo aluguer, segurança e estacionamento nos mercados 
urbanos, a garantia de reservas adequadas de produtos de con-
sumo, e o reforço da vigilância dos preços.115 

Relativamente ao apoio aos serviços públicos, países como o 
Gana, Guiné, Côte d’Ivoire, Mali, Níger, Burquina Faso, Senegal, 
e Togo forneceram de forma gratuita água e electricidade aos 
cidadãos, especialmente às famílias pobres e vulneráveis.116 O 
abastecimento gratuito de água era particularmente importante 
tendo em conta o facto de que a água corrente era fundamental 
para evitar a propagação da COVID-19. O fornecimento gratuito 
de electricidade foi oferecido à linha de abastecimento ou à 
categoria de tarifa social, e às famílias de menor consumo, 
durante alguns meses. No entanto, surgiram alguns desafios. A 
maioria das comunidades pobres e vulneráveis não têm torneiras 
ligadas à rede e não puderam beneficiar da intervenção gratuita 
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dos governos em matéria de água. Da mesma forma, os dados 
da entrevista apontam para o facto de nem todos os clientes dos 
serviços públicos de electricidade (clientes pré-pagos) terem 

beneficiado da electricidade gratuita. Numa entrevista com 
um representante de uma OSC na Guiné, ele salientou que os 
estudantes dessas comunidades que não tinham electricidade, 
logo não podiam beneficiar dos cursos que eram oferecidos 
via televisão, online e na rádio durante o encerramento das 
escolas.117 

Alguns governos também prestaram apoio diversificado a 
sociedades e empresas para minimizar o choque causado pela 
COVID-19 que forçou a maioria delas a cortar nos custos, através 
da redução das horas de trabalho do pessoal, da redução de 
salários e através do regime lay-off de trabalhadores. No Gana, 
o governo estabeleceu duas iniciativas-chave para proporcionar 
alívio às empresas locais e revitalizar a economia – o Programa de 
Alívio à COVID-19 – Regime de Apoio às Empresas (CAP-Buss) e o 
Programa de Alívio e Revitalização do Apoio às Empresas devido 
à COVID-19 (CARES) Obaatan Pa.118 O Ministério das Finanças 
do Gana também colaborou com organizações religiosas, 
o Ministério de Género e Protecção Social, e a Organização 
Nacional de Gestão de Catástrofes (NADMO) para distribuir 
alimentos a pessoas vulneráveis. Na Côte d’Ivoire, os efeitos 
sociais e económicos foram atenuados através da utilização de 
pacotes e fundos de apoio semelhantes para as famílias pobres 
e o sector privado. 

117  Entrevista com representantes de OSC na Guiné-Conacri, via Zoom 8 de Maio de 2021. 

118  Ministério das Finanças, República do Gana (https://www.mofep.gov.gh/mof-COVID-19-updates/other-initiativesacessado a 12 de Junho de 2020. 

Caixa de texto 4.2 CAP-Buss e Programa 
CARES Obaatan Pa do Gana

O Gana é um dos poucos países da África Ocidental que 
instituiu alguns programas abrangentes para proteger 
empregos, meios de subsistência, e apoiar as pequenas e 
médias empresas (PME). O governo estabeleceu a iniciativa 
CAP-Buss e o programa CARES Obaatan Pa do Gana. Por um 
lado, o Programa CARES Obaatan Pa do Gana é um programa 
orçado em 100 mil milhões de GHS, destinado a mitigar o 
impacto da pandemia na vida e subsistência dos ganeses, e 
a revitalizar a economia. Por outro lado, a CAP-Buss é uma 
iniciativa, de 600 milhões de GHS, lançada em Maio de 2020 
que fornece apoio específico às micro, pequenas e médias 
empresas (MPME). Ao abrigo desses programas, o National 
Board for Small Scale Industries (NBSSI), em colaboração com 
as associações empresariais e comerciais e bancos comerciais 
e rurais seleccionados, lançou um pacote de empréstimo 
em condições favoráveis com uma moratória de um ano e 
um período de reembolso de dois anos para as MPME. Isto 
proporcionou fundos de ajuda de emergência para as MPME 
e empresários no Gana, estabeleceu um pacote de fundos 
de ajuda de emergência abrangente e financeiramente 
sustentável para as MPME, e proporcionou-lhes assistência 
técnica. 

Fonte: Ministério das Finanças, República do Gana (2021)

Foto por Centro de Controlo de Doenças da Nigéria
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Na Nigéria, o pacote de estímulo fiscal implementado pelo 
governo federal não foi apenas uma resposta à pandemia da 
COVID-19, mas também à queda dos preços do petróleo. Para 
também dar resposta ao aumento da procura de serviços e 
produtos de saúde, o governo através do Banco Central da Nigéria 
disponibilizou 100 milhões de Nairas de apoio ao crédito para 
hospitais e empresas farmacêuticas que pretendiam expandir as 
suas unidades de fabrico de medicamentos na Nigéria. O banco 
estabeleceu ainda uma facilidade de crédito de 50 mil milhões de 
Nairas através do Banco de Microfinanças NIRSAL para agregados 
familiares, pequenas e médias empresas, incluindo mas não 
limitado a proprietários de hotéis, prestadores de serviços aéreos, 
e comerciantes de produtos de cuidados de saúde.119 Como 
parte dos programas de intervenção social e protecção social, 
cerca de dois milhões de pequenos comerciantes, agricultores 
e pequenas empresas que são beneficiários de empréstimos 
em pequena escala do governo, tais como a TraderMoni, a 
MarketMoni e a FarmerMoni, beneficiaram de um período de 
moratória de três meses para reembolso do empréstimo. As 
facilidades de empréstimo financiadas pelo governo federal e 
desembolsadas pelo Banco da Indústria, Banco da Agricultura 
e Banco de Exportação-Importação da Nigéria também tiveram 
uma extensão da moratória.120 As pessoas mais vulneráveis na 
base do espectro financeiro da sociedade também beneficiaram 
de um subsídio de dois meses do regime de transferência 
condicional de dinheiro para poderem satisfazer as suas 
necessidades básicas. Durante as entrevistas, foi indicado que 
a implementação dos pacotes de estímulos e intervenções de 
protecção social dos países da CEDEAO está ainda em curso. Por 
essa razão, é difícil avaliar os seus impactos sobre a população 
nesta fase inicial. No entanto, alguns dos inquiridos alegaram 
que algumas das intervenções têm, a curto prazo, ajudado a lidar 
com as necessidades de bem-estar dos cidadãos, especialmente 
os que se encontram em situações vulneráveis. 

Respostas em termos de Segurança 

Na maioria dos países da CEDEAO como a Nigéria, Níger, 
Burquina Faso, Mali e Guiné, a resposta à COVID-19 foi levada a 
cabo no contexto de insegurança, crimes, extremismo violento, 
e terrorismo. Os governos desses países tiveram que lidar tanto 
com os desafios de segurança existentes como com a aplicação 
das medidas de resposta à COVID-19, que é o foco desta secção. 
A polícia, os militares, o pessoal de segurança das fronteiras e 
outras agências de segurança desempenharam papéis-chave na 

119  Deloitte. (2020). COVID-19: Medidas de estímulo económico, fiscal e outras medidas de estímulo fiscal na Nigéria. Abuja: Deloitte Nigéria. 

120   Ibid 

121  Entrevista com o pessoal de segurança e representantes das OSC na Nigéria, Gana, Burquina Faso, Guiné, Guiné-Bissau e Senegal, via Zoom, durante o mês de Maio de 

2021.

122  Entrevista com o pessoal de segurança no Gana, via Zoom a 15 de Maio de 2021.

luta contra a COVID-19 na região. As forças de defesa e segurança 
tiveram de equilibrar os seus deveres diários com a aplicação de 
medidas de confinamento, assegurando que os protocolos de 
segurança sanitária fossem escrupulosamente cumpridos pelos 
cidadãos. De acordo com as entrevistas, algumas das actividades 
específicas empreendidas para alcançar este objectivo incluem:

Colocação de bloqueios de estradas e controlos rápidos 
(paragem intermitente, busca e interrogatório de passageiros 
pendulares) nas estradas principais para evitar a propagação 
do vírus fora das áreas afectadas; controlo de veículos 
comerciais para garantir que não transportavam mais do que 
o número de passageiros permitido; controlo de identidade 
policial e sensibilização do público, especialmente dos 
operadores de transportes e dos passageiros pendulares 
em locais como estações de camiões e mercados sobre 
a necessidade de aderir aos protocolos de segurança de 
lavagem das mãos, distanciamento social nos seus carros e 
uso de máscara facial.121

A polícia e os militares também prestaram serviços de escolta ao 
pessoal de saúde até aos vários locais para rastreio de contactos, 
testes, e evacuação de pessoas com casos confirmados de 
COVID-19. Embora estas tarefas sejam em grande parte do 
domínio da força policial, os militares foram destacados para 
reforçar o trabalho da polícia com a sua experiência no tratamento 
de emergências, a fim de impor medidas de confinamento. Em 
alguns países, as forças de segurança foram mobilizadas para 
ajudar na criação de maior capacidade hospitalar, no transporte 
de provisões da COVID-19, e na prestação de assistência 
humanitária, tal como o fornecimento de água potável a algumas 
comunidades vulneráveis. As direcções de saúde (hospitais) 
da polícia e dos militares também ajudaram na prestação de 
cuidados de saúde ao público, à polícia e ao pessoal militar, 
bem como aos reclusos sob custódia policial. Um exemplo 
foi o trabalho realizado pelo hospital da polícia, e pelos 37 
hospitais militares no Gana para combater a pandemia. Alguns 
desses hospitais estiveram mesmo envolvidos nos testes e no 
tratamento do pessoal de segurança infectado. 122

A garantia do cumprimento dos regulamentos e restrições da 
COVID-19 pelos cidadãos resultou em alguns desafios devido 
à falta de formação, mandatos pouco claros, aumento do 
stress do pessoal de segurança, e o aumento da ansiedade dos 
cidadãos. A aplicação de medidas de confinamento aumentou 
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as preocupações em matéria de direitos humanos na região. 

Os inquiridos assinalaram vários casos documentados em que 

as forças de segurança recorreram ao uso excessivo da força 

para impor medidas de confinamento, tais como ficar em casa, 

usar máscaras, e orientações de distanciamento social, bem 

como manter as pessoas fora das ruas. Foram registados casos 

de brutalidade policial e militar em quase todos os países 

da CEDEAO. Vídeos de brutalidade policial contra cidadãos 

tornaram-se virais nas plataformas dos meios de comunicação 

social. Algumas das vítimas, principalmente pessoas sem abrigo 

e as que dependem do rendimento diário, foram vistas nos 

vídeos a serem pontapeadas ou esbofeteadas por soldados, 

enquanto outras foram humilhadas e forçadas a rebolar no 

chão, a percorrer uma distância em posição de cócoras, ou a 

receber pás para limpar sarjetas. O aspecto preocupante foi 

que algumas das brutalidades foram contrárias às medidas 

que permitiam às pessoas sair apenas para fins essenciais, tais 

como comprar alimentos e medicamentos, utilizar instalações 

sanitárias públicas, realizar transacções bancárias, ou pagar 

por serviços de utilidade pública. Na Nigéria, um inquirido 

indicou que alguns dos relatos de brutalidades e assassinatos de 

cidadãos acusados de violar os regulamentos de confinamento 

estão ainda a ser investigados pela polícia. O deficiente sistema 

de responsabilização policial ou de medidas disciplinares 

internas e a falta de mecanismos de responsabilização externa 

da comunidade significa que a maioria dos perpetradores de 

violência contra civis pode ficar impune. Infelizmente, a situação 

espelha os actuais padrões de violência policial e impunidade na 

região.

Enquanto as brutalidades minaram o Estado de direito, alguns 

entrevistados apoiaram as ações das forças de segurança. 

Segundo eles, era a única forma de alguns cidadãos respeitarem e 

cumprirem as leis, porque há muita indisciplina. Um entrevistado 

do Gana citou um caso para reforçar o seu ponto de vista:

Um jovem foi perguntado por um apresentador na TV ao 

vivo por que ele está na cidade quando ele deveria estar em 

casa, em conformidade com as medidas de bloqueio. O jovem 

respondeu que ele veio à cidade para assistir aos militares que 

estavam aplicando as medidas de bloqueio.123 

No entanto, alguns respondentes argumentaram que era 

importante que o pessoal de segurança se contivesse mesmo 

diante de provocações e respeitasse os direitos humanos dos 

cidadãos. 

123  Entrevista com um cidadão da CEDEAO no Gana, via Zoom 15 de maio de 2021. 

124   Ver “Harmonização da recolha de dados para a resposta à COVID-19 no Senegal”. https://dhis2.org/senegal-covid-surveillance/, consultado a 20 de junho de 2021. 

125   União Europeia. (2020). Rastreamento do coronavírus na África Ocidental e além https://ec.europa.eu/info/strategy, consultado em 17 de junho de 2021. 

Respostas de base tecnológica 

Antes da pandemia da COVID-19, o panorama tecnológico 
africano era em grande parte liderado pelo setor da tecnologia 
financeira. As empresas de tecnologia da saúde estavam apenas 
começando a tomar forma. Com o surgimento da COVID-19, 
várias tecnologias digitais para responder à pandemia e aos 
desafios de paz e segurança que a acompanhavam ganharam 
força entre os países da CEDEAO. Primeiro, devido à debilidade 
do sistema de saúde, conter o surto e embarcar no rastreio de 
contatos em larga escala foi um grande desafio. Portanto, alguns 
países adotaram estratégias digitais para facilitar uma recolha de 
dados e respostas mais extensas, precisas, sem descontinuidades 
e atempadas a casos confirmados de COVID-19. Os governos 
de toda a região lançaram aplicativos de software móvel para 
Android e iOS de fácil utilização e gratuitos para download. O 
Senegal, por exemplo, foi o primeiro país da CEDEAO a utilizar o 
District Health Information Software 2 (DHIS2) Tracker tanto para 
o acompanhamento dos casos da COVID-19 como para o rastreio 
de contatos, a fim de evitar a propagação da pandemia.124 No 
Gana, o aplicativo GH COVID-19 Tracker foi lançado para rastrear 
contatos de pessoas infetadas pelo vírus, mostrando onde 
elas estiveram nos últimos tempos, através de vários dados 
telefónicos, e vincular essas pessoas a profissionais de saúde 
para ação urgente a ser tomada. O aplicativo também é capaz de 
relatar contatos que estão ou estiveram em países com números 
altos de COVID-19, bem como rastrear se os indivíduos obrigados 
a se auto-quadronizar estão de fato fazendo isso. Ao contrário 
das preocupações públicas sobre questões de proteção de dados 
e privacidade, a aplicação GH COVID-19 tracker não recolheu 
dados pessoais. Ao contrário, o aplicativo usou números de 
telefone e locais para rastrear incidentes do vírus para ajudar 
o serviço de saúde do Gana a intervir com mais precisão. Além 
disso, há disposições na Lei de Proteção de Dados de 2012 do 
Gana que garantem a privacidade dos dados em situações de 
emergência. 

A Nigéria, o Gana e a Côte d’Ivoire implementaram com 
sucesso a tecnologia SORMAS (Surveillance Outbreak Response 
Management and Analysis System), apoiada pela União 
Europeia, para acompanhar a propagação da COVID-19.125 A 
tecnologia SORMAS que foi desenvolvida por um desenvolvedor 
alemão, em cooperação com o Centro Helmholtz de Pesquisa de 
Infeções, foi usado por Gana e Nigéria durante a crise do Ébola, 
mas foi atualizado para gerar dados específicos da COVID-19. O 
aplicativo permitiu que os profissionais de saúde introduzissem 
suas descobertas de casos confirmados ou suspeitos numa base 
de dados compartilhada para análise.
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A tecnologia também foi alavancada para comunicar ao 
público conteúdos educacionais chave e informações sobre a 
COVID-19. Os governos, através das agências estatais relevantes, 
partilharam informações, tais como relatórios de situação diária 
e orientações sobre a COVID-19 em plataformas de redes sociais 
como o Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube e 
Twitter, que têm milhões de utilizadores em toda a região. Estas 
plataformas também foram utilizadas para sensibilizar o público 
sobre como permanecer seguro e minimizar as infeções através 
de mudanças comportamentais sustentadas e até mesmo 
para receber e responder a inquéritos públicos. Os meios de 
comunicação tradicionais não foram deixados de fora, pois 
foram lançadas campanhas de comunicação sustentadas na 
televisão e na rádio com foco nas precauções de segurança para 
prevenir infecções COVID-19 e para desmantelar a desinformação 
e má informação sobre as origens, sintomas, curas e respostas 
governamentais da pandemia. 

Por exemplo, alguns grupos extremistas violentos como 
os Estados Islâmicos, JNIM e Boko Haram afirmaram que a 
pandemia era a ira de Deus e “castigo” contra países ocidentais 
como a França pelas suas operações antiterroristas no Sahel e 
compararam as medidas de resposta da COVID-19 a uma guerra 
contra os muçulmanos.126 Também havia teorias conspiratórias 
alegando que o surto pandémico estava de alguma forma 
relacionado com o lançamento da tecnologia de telefonia 
móvel 5G em Wuhan e em todo o mundo. Algumas pessoas 
também estavam explorando a pandemia e ganhando dinheiro 
com a venda de medicamentos falsos. Para combater os mitos 
e a desinformação, também conhecida como “infodemia” – um 
termo cunhado pela OMS, foram criados websites, painéis de 
controlo da COVID-19 e aplicações governamentais para fornecer 
informações confiáveis às pessoas em tempo real e para combater 
notícias falsas e a proliferação generalizada da desinformação 
sobre a COVID-19. A Guiné-Bissau, por exemplo, criou um website 
para ajudar a educar as pessoas sobre a pandemia e combater a 
falsa informação. 127 Na Sierra Leone, o governo, em parceria com 
as startups locais, lançou uma auto-avaliação utilizando códigos 

126  Columbo, E. e Harris, M. (2020). Grupos extremistas intensificam as operações durante o surto da COVID-19 na África Subsaariana. https://www.csis.org/analysis/ 

extremist-groups-stepping-operations, consultado em 25 de maio de 2021

127  Airtable. (2020). Resposta Digital do PNUD à COVID-19. https://airtable.com/shr2xNxlgBXK5oWDb/tblwPhDJfiisTMNg6, consultado em 20 de junho de 2021.

128  DSTI Media. (2020). Serra Leoa vai em direto com SMS e USSD COVID-19 Serviços Móveis de Auto-Avaliação. https://www.dsti.gov.sl/sierra-leone-goes-live, consul- tado 

em 20 de junho de 2021.

129  Ajadi, S. (2020). COVID-19 e África Ocidental: Seis tendências tecnológicas fundamentais que impulsionam a mudança. https://www.gsma.com/, consultado em 10 de 

junho de 2021.

130  Banco Europeu de Investimento. (2020). As soluções digitais de África para enfrentar a COVID-19. Publicado pelo Banco Europeu de Investimento. 

131  CNBC. (2020). Zipline inicia a entrega por drone de amostras de teste COVID-19 no Gana. https://www.cnbc.com/amp/2020/04/20/zipline, consultado em 13 de junho 

de  2021.

132  Africa Review. (2020). COVID-19: O Startup Beat Drone nigeriano utiliza drones para desinfectar comunidades. https://www.africanreview.com/manufacturing/, consul- 

tado em 12 de junho de 2021.

rápidos (Unstructured Supplementary Service Data – USSD) para 
permitir que os cidadãos realizem uma auto-avaliação dos seus 
sintomas e obtenham actualizações sobre a situação da COVID-19 
na Sierra Leone.128 Foi também desenvolvida uma aplicação de 
mensagens de texto para os utilizadores de smartphones que 
oferece as mesmas funcionalidades. Tanto a mensagem de texto 
como os sistemas USSD funcionam com ou sem a Internet. Isto 
ajudou a alcançar pessoas que não tinham cobertura de Internet 
ou acesso a smartphones e, mais importante ainda, reduziu as 
barreiras ao acesso dos cidadãos à informação. 

Uma outra resposta tecnológica foi o uso de drones. Eles foram 
utilizados para desinfetar locais, encorajar o cumprimento de 
medidas de confinamento, recolher informações relacionadas 
com a COVID-19 e transportar amostras de teste de zonas 
rurais para laboratórios médicos designados nas cidades.129 
Na Serra Leoa, a Direção de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(DSTI) colaborou com uma empresa local de drones para captar 
imagens para compreender a conformidade dos cidadãos nos 
distritos urbanos e rurais ocidentais.130 Os drones também foram 
usados para incentivar o cumprimento do confinamento na 
capital de Freetown. Gana foi o primeiro país da CEDEAO a usar 
drones na luta contra a pandemia. Uma companhia start-up 
americana, Zipline, colaborou com o Ministério da Saúde para 

entregar amostras de testes COVID de instalações de saúde em 
áreas rurais para Acra e Kumasi, assim como entregar estoques de 
equipamentos de proteção individual (EPI).131 Sem os drones, as 
entregas poderiam levar várias horas ou mesmo dias. Os drones 
também eram usados para desinfetar bairros selecionados e 
mercados ao ar livre. Na Côte d’Ivoire, o governo colaborou com 
três empresas locais – Côte d’Ivoire Drone, WeFly Agri e Investiv – 
para difundir mensagens nas áreas rurais e para sanitizar grandes 
áreas. Da mesma forma, a empresa Beat Drones foi utilizada pelo 
governo nigeriano para lançar 3.000 drones para desinfetar áreas 
em todos os 36 estados do país – incluindo universidades, igrejas, 
mesquitas, bancos e autoridades portuárias.132 Apesar dos usos 
positivos dos drones na luta contra a COVID-19, há preocupações 
de que os drones possam chegar às mãos de grupos extremistas 
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violentos e representar uma ameaça para os governos. Além de 
aumentar sua vigilância e precisão na mira, há o risco de que os 
drones se tornem uma nova forma de dispositivos explosivos 
improvisados, como visto no Iraque, na Síria, no Afeganistão e na 
Ucrânia.133 Embora o risco seja atualmente baixo, a aquisição de 
ativos aéreos como drones por grupos armados poderia dar-lhes 
uma vantagem sobre as forças governamentais e ajudá-los ainda 
mais a expandir suas esferas de controlo.

Plataformas virtuais como Zoom, Microsoft Teams e Skype foram 
utilizadas por profissionais de saúde para se conetarem através 
de conferências e organizarem e participarem de treinamentos 
online onde as melhores práticas em questões como preservação 
de equipamentos de proteção, cuidados com pacientes COVID-19, 
vigilância comunitária e técnicas de oxigenoterapia foram 
compartilhadas por especialistas no assunto a nível internacional 
e nacional. O Projeto Extensão para Resultados de Cuidados 
de Saúde Comunitários (Extension for Community Healthcare 
Outcomes – ECHO), por exemplo, estabeleceu uma parceria 
com a Côte d’Ivoire para fornecer serviços de “telementoring” 
aos profissionais de saúde, utilizando plataformas de 
videoconferência para se conectar com especialistas no assunto 
para compartilhar as melhores práticas.134 Estas plataformas 
tornaram-se necessárias porque havia a necessidade de atualizar 
constantemente os trabalhadores de saúde, uma vez que a 
COVID-19 era e ainda é uma nova doença que a comunidade 
global de saúde está a descobrir. Para os profissionais de saúde 
da linha de frente, frequentemente situados em áreas remotas, 

133  Allen, K. (2020). Drones nas mãos de insurgentes: como a África se pode preparar. ISS Hoje. https://issafrica.org/iss-today/drones-in-the-hands-of-insuArgUeWnotsm-

ehnoAwfr-iacfari- ca-can-prepare, consultado em 10 de agosto de 2021.

134   JJerving, S. (2020). As tecnologias remotas encontram um papel na resposta à COVID-19. https://www.devex.com/news/remote-technologies-find-a-role-in, consulta-

do em 10 de junho de 2021.

a aprendizagem interativa e a partilha das melhores práticas 
através de diferentes plataformas virtuais foram bastante úteis 
na criação de redes de aprendizagem entre pares, facilitando 
assim o trabalho em rede online e a construção de comunidades. 

A tecnologia também desempenhou um papel fundamental 
durante as eleições que foram realizadas em 2020. Embora a 
pandemia e as restrições associadas, tais como a proibição de 
grandes reuniões tenha afetado o modo usual de campanhas 
eleitorais e outras atividades relacionadas aos processos 
eleitorais, também criou uma oportunidade para inovar e 
implantar tecnologia moderna, com custos adicionais, no uso de 
plataformas digitais. No Gana, as plataformas digitais, incluindo 
Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e mensagens de texto 
foram utilizadas pelos intervenientes – Comissão Eleitoral (CE), 
partidos políticos, OSC e apoiantes dos partidos – entre outros, 
para envolver os cidadãos no processo eleitoral. A CE, por 
exemplo, introduziu uma plataforma de serviço de mensagens 
curtas (SMS) para verificação dos eleitores e divulgação 
dos cadernos eleitorais antes das eleições, para garantir a 
transparência do processo. Contudo, as plataformas de mídia 
social também se tornaram canais para a divulgação de notícias 
falsas, desinformação e propaganda política vil dos partidos 
políticos e seus apoiadores como parte de uma estratégia para 
ganhar votos, levando a um aumento da tensão no cenário 
político. Isto é destacado no relatório da Missão de Observação 
Eleitoral da União Europeia (MOE UE) sobre a eleição no Gana em 
2020 na caixa 4.3. 

AU Women Africa  

UA Mulheres África
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Quadro 4.3. Excertos do relatório da Missão 
de Observação Eleitoral da União Europeia 
(MOE UE) sobre a eleição no Gana em 2020

O NPP [National Patriotic Party] e o NDC [National Democratic 
Congress] foram de longe os concorrentes presidenciais mais 
visíveis e ativos online, destacando uma notável lacuna de 
recursos entre eles e outros na cédula. Os dois principais 
partidos implantaram equipas de mídia social que postaram 
conteúdo de forma coordenada em diversas plataformas para 
promover seu candidato presidencial e desacreditar o rival. A 
atividade no Twitter sugeriu o uso da curadoria humana para 
ampliar o envio de mensagens políticas, indicando esforços 
coordenados para exagerar o aparente apoio on-line (veja os 
resultados do monitoramento de mídias sociais nos anexos). A 
Missão de Observação Eleitoral da União Europeia identificou 
764 contas no Twitter registradas nas três semanas anteriores 
às eleições (quase metade delas estabelecidas apenas na 
semana anterior às eleições) que utilizavam exclusivamente 
hashtags relacionados às eleições. Dessas contas, 215 estavam 
inativas após as eleições. Mais de um terço de todas as contas 
do Twitter que usaram apenas hashtags relacionados às 
eleições, na maioria das vezes, foram rebatidas sem a adição 
de conteúdo original. A desinformação disseminada por 
ambos os lados no Twitter e no Facebook correu o risco de 
confundir os eleitores e interferir na formação das opiniões 
eleitorais. Um vídeo alegando suborno contra o presidente 
foi transmitido no Facebook e amplamente compartilhado, 
inclusive numa página de apoio do NDC, mas posteriormente 
desacreditado por verificadores de fatos terceiros no 
Facebook. 

Vídeos ao vivo de eventos de campanha foram o tipo de 
post mais comum nas duas páginas oficiais do Facebook 
dos candidatos da primeira linha. A análise pela unidade de 
monitorização das redes sociais da MOE EU mostrou que 
as páginas oficiais e de apoio de ambos os concorrentes no 
Facebook continham, na sua maioria, mensagens positivas 
sobre os seus candidatos. O conteúdo negativo foi mais 
elevado nas páginas oficiais da MOE, com quase 23 por cento. 
As páginas oficiais da CNE também atraíram o maior número 
de “cliques”/emojis, com cada publicação recebendo em 
média 6.388, em comparação com 2.950 nas páginas oficiais 
da CNE. Embora o tom da campanha fosse conflituoso, e a 
informação falsa e enganosa fosse apresentada em vários 
formatos através de plataformas digitais, o discurso do ódio e 
a retórica perigosa não eram caraterísticas do discurso online. 

Fonte: União Europeia (UE).135

135  Relatório Final da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE UE) sobre as Eleições do Gana em 2020. Disponível online, https://eeas.europa.eu/election-

observation-missions/eom-ghana-2020/87648/eu-and-electoral-observation_en, consultado em 3 de junho de 2021. 

É importante notar que as atividades da CE no dia das eleições 
seguiram a aplicação dos protocolos preventivos da COVID-19. 
A CE nomeou oficiais do protocolo COVID-19 em cada mesa de 
votação para garantir o cumprimento dos protocolos.

4.1.1. DESAFIOS ASSOCIADOS ÀS RESPOSTAS 
A NÍVEL NACIONAL 

Foi estabelecido a partir das entrevistas que as respostas 
da COVID-19 foram dominadas pelas noções tradicionais de 
segurança da centralidade do estado, o que limitou um amplo 
entendimento das implicações da pandemia nos estágios 
iniciais. Assim, embora a pandemia tenha ameaçado a segurança 
e a subsistência das pessoas, as respostas foram na sua maioria 
centradas no estado, com foco limitado nos impactos da 
segurança humana. Na maioria dos países, as OSC e outras 
partes interessadas não estatais não estavam suficientemente 
envolvidas nas respostas da COVID-19 por parte dos governos. As 
políticas foram nacionalistas e centradas na segurança nacional, 
em vez de uma abordagem inclusiva que reúne instituições 
estatais relevantes e atores não-estatais através de uma lente de 
segurança humana. A participação da comunidade nas respostas 
à COVID-19 também estava geralmente ausente. 

O desafio mais crítico mencionado durante as entrevistas tem 
a ver com as deficientes infraestruturas sanitárias de alguns 
Estados-membros da CEDEAO que afetaram a deteção precoce 
da COVID-19, o cumprimento das medidas de prevenção e 
controlo das infeções, o rastreio dos contatos e as boas práticas 
de higiene. Assim, o estado de preparação de alguns Estados 
foi muito pobre devido à limitada capacidade e infraestrutura 
de recursos humanos, sistemas de informação de saúde fracos 
e lacunas críticas na disponibilidade de insumos essenciais, 
incluindo medicamentos, equipamentos e suprimentos médicos. 
O surto da doença sobrecarregou ainda mais os sistemas de 
saúde já frágeis e ameaçou reverter os ganhos obtidos no sector 
da saúde ao longo dos anos. Para alguns Estados-membros, 
receber informações confiáveis sobre saúde e segurança foi 
um desafio devido à falta de acesso à Internet e à eletricidade. 
O rastreamento de contatos e os testes COVID-19 também 
não estavam disponíveis na maioria das áreas rurais da África 
Ocidental. 

A provisão de medidas humanitárias e paliativas para ajudar as 
populações vulneráveis, particularmente através da distribuição 
de alimentos e da prestação de assistência financeira aos 
pobres, carecia de dados estatísticos adequados. As estatísticas 
de género, especialmente a das populações vulneráveis, 
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Awwal Bissala Nigéria

continuaram a ser um grande desafio na implementação de 
intervenções direcionadas. Como resultado, a maioria dos 
pacotes de ajuda não eram sensíveis às necessidades dos 
beneficiários e os processos de acesso aos mesmos eram 
também vistos como injustos e tendenciosos. 

As respostas do governo careciam de uma educação adequada 
dos cidadãos e mesmo das agências de segurança, responsáveis 
pela implementação das medidas de confinamento e restrições 
de movimento. Na Nigéria, por exemplo, um respondente 
observou que houve várias fatalidades e violações dos direitos 
humanos porque as agências de segurança não tinham uma 
compreensão adequada de como implementar as medidas 
da COVID-19 com pleno respeito pelo Estado de direito e pelos 
direitos humanos dos indivíduos. Para os cidadãos, a falta 
de informação adequada no início da pandemia levou a um 
aumento da confusão, do medo e da incerteza. 

Houve alegações de corrupção relativas à transparência, 
responsabilidade e uso prudente dos fundos da COVID-19. 
Alguns entrevistados argumentaram que alguns funcionários 
públicos aproveitaram a pandemia para contornar os processos 
de aquisição para desviar fundos destinados a enfrentar a 
pandemia. Na Nigéria, uma ONG conhecida como CivicHive 
revelou através do Bureau of Public Procurement que o Ministério 
Federal da Saúde tinha gasto 96.000 dólares americanos em 
1.808 máscaras faciais.136 Em outros países, houve preocupações 

136   Africanews. (2021). A corrupção COVID-19 de África que supera a pandemia. https://www.africanews.com/2021/05/25/africa-s, consultado em 20 de junho de 2021

sobre a corrupção desenfreada e o roubo de dinheiro e outros 
incentivos destinados a combater os impactos da doença. A nível 
individual, notou-se que as pessoas aproveitaram a pandemia e 
os bens acumulados para aumentar os preços dos alimentos e 
dos produtos de saúde, como sanitizantes e máscaras faciais.

Outro desafio foi o acesso limitado às vacinas por parte dos 
países africanos face à procura global concorrente, que tornou 
as campanhas de vacinação e a oferta de vacinas COVAX lentas. 
Dado este desafio e a inerente debilidade dos sistemas de saúde, 
o risco de uma terceira onda do vírus e o potencial surgimento de 
novas variantes na região é forte.

4.2. RESPOSTAS DAS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL À COVID-19 

No início da pandemia da COVID-19, ficou claro que a atenuação 
do seu impacto exigiria que as OSC mantivessem o seu papel e 
dessem voz às comunidades mais suscetíveis de serem ignoradas 
na resposta pública de emergência. Contudo, a pandemia afetou a 
capacidade de resposta das OSC devido à diminuição de recursos, 
ao encerramento de espaços cívicos, a restrições de movimentos 

e  a políticas cada vez mais autoritárias que tornaram a advocacia 
extremamente difícil. Para muitas das OSC que operam a nível 
das bases, a pandemia causou a paralisia das suas ações e, mais 
importante ainda, ameaçou a sua sobrevivência até ao ponto de 
encerramento. A pandemia expôs a dependência excessiva das 
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OSC em relação a doadores externos, a falta de reservas suficientes 
e uma infraestrutura tecnológica visivelmente fraca.137 Algumas 
perderam receitas provenientes de doações e financiamento 
de doadores. Medidas de confinamento e restrições de viagem 
impediram a implementação de programas já planeados. As 
OSC tiveram de fazer mudanças organizacionais imediatas 
e tomar medidas de redução de custos, cancelando as suas 
operações, adiando programas, reduzindo as interações diretas, 
empregando práticas de trabalho remoto e despedindo pessoal 
para sobreviver. Ironicamente, enquanto as OSC enfrentavam 
os efeitos da pandemia, a procura dos seus serviços aumentou 
devido aos impactos debilitantes da pandemia na segurança 
humana a nível individual e comunitário. A situação tornou-
se ainda mais crucial com a partida de muitos funcionários de 
organizações internacionais da maioria dos países da CEDEAO.

Apesar dos desafios e incertezas, algumas OSC foram capazes de se 
ajustar e inovar, desenvolvendo programas de resposta COVID-19 
e criando sinergias através de parcerias e coalizões. Vale a pena 
mencionar aqui o programa do WANEP em parceria com o PNUD 
e a CEDEAO sobre a “Construção de uma Recuperação Inclusiva 
Pós-COVID-19, Transições de Crises e Reformas de Governação 
no Sahel do Mali e na Côte d’Ivoire”. Conforme capturado no 
relatório anual de 2020 do WANEP, “o projeto articula-se em 
torno de uma série de compromissos e intervenções estratégicas 
por vários intervenientes para fortalecer sistemas e estruturas 
que capacitam as mulheres a nível local e nacional como atores 
críticos na governação e nas transições políticas nos países alvo. 
Ele procurou responder à fraca representação e participação 
das mulheres na governação política, nos processos de paz e 
nas transições de crise, agravada pelos efeitos multicamadas da 
COVID 19 na região, especialmente no Sahel. “138

A crise apresentou uma oportunidade para as OSC experimentarem 
novas formas de padrões de trabalho para aumentar a resiliência 
contra futuras pandemias. As OSC estiveram envolvidas em 
algumas respostas nacionais e regionais à pandemia para 
prevenir e mitigar o impacto da COVID-19. As OSC envolvidas na 
advocacia, promovendo a responsabilização e falando contra 
a corrupção desempenharam papéis-chave no destaque dos 

137  Vandyck, C.K e Wagacha, N. (2020). A Silver Lining: COVID-19 é uma oportunidade para a sociedade civil explorar novos e inovadores formulários de financiamento. 

https://rightsco- lab.org/a-silver-lining-covid-19-is-an-opportunity, consultado em 17 de junho de 2021.

138   WANEP. (2020). Relatório Anual - Impulsionar os limites da construção da paz no meio de uma pandemia global. Acra: WANEP. p.36

139   Sesmaisons, I. (2020). O impacto da COVID-19 nas organizações da sociedade civil africana. https://alternatives-humanitaires.org/ (consultado em 10/06/2021). 

140  Para a Libéria, foi documentado que houve um aumento de 50% nos casos de VBG e sexual no primeiro semestre de 2020. Para a Nigéria, o número de casos 

comunicados aumentou em 56%. Além disso, com base em epidemias do passado, há evidências de que as medidas da COVID-19, tais como confinamentos, exacerbam 

as desigualdades sociais e, portanto, colocam mulheres, raparigas, bem como homens e rapazes em maior risco de VBG e sexual. 

141 O balde veronica foi inventado pela cientista biológica, Veronica Bekoe, no Gana, nos anos 90, para incentivar a lavagem adequada das mãos utilizando água corrente. É 

um mecanismo de lavagem das mãos que consiste num balde de água com uma torneira fixada no fundo, montado à altura da mão, e uma tigela no fundo para recolher 

as águas residuais. 

abusos dos direitos humanos e na garantia de transparência nas 
respostas governamentais. Em países como a Nigéria, o Gana, 
o Mali, a Guiné, o Senegal e a Guiné-Bissau, onde as forças de 
segurança violaram os direitos humanos das pessoas durante 
a aplicação das medidas de confinamento, as OSC defenderam 
os direitos das vítimas 139 e fizeram campanha por políticas de 
proteção dos direitos humanos das pessoas. Persistiram em 
assegurar que as vozes das pessoas fossem ouvidas numa altura 
em que muitos governos estavam a privar os cidadãos das suas 
liberdades fundamentais. Também admoestaram os cidadãos 
a respeitarem as medidas de confinamento da COVID-19 e 
fizeram campanha contra a estigmatização e discriminação dos 
pacientes da COVID-19 e suas famílias. 

Outra grande intervenção das OSC centrou-se em ajudar as 
pessoas vulneráveis e grupos excluídos adversamente afetados 
pelo confinamento e políticas governamentais para travar a 
propagação da COVID-19. Algumas OSC também desenvolveram 
aplicativos e criaram plataformas online para monitorar e 
declarar o forte aumento de casos de violência sexual e de 
género, bem como a 140mutilação genital feminina (MGF). Outras 
monitoraram o impacto do fechamento de escolas especialmente 
em raparigas e defenderam respostas efectivas às gravidezes 
adolescentes que estavam em ascensão. Estas intervenções 
ajudaram os governos a compreender em tempo real como as 
suas decisões estavam a ter impacto sobre os cidadãos. Através 
das suas acções, as OSC garantiram que as respostas à crise 
fossem direccionadas para proteger e dar prioridade aos mais 
vulneráveis na sociedade. Quando as escolas foram reabertas, as 
OSC mobilizaram campanhas de retorno às aulas.

OSC, organizações religiosas, ONG e líderes tradicionais 
prestaram serviços essenciais na prestação de cuidados de saúde 
e apoio psicossocial a comunidades e famílias de pacientes da 
COVID-19. Forneceram alimentos (arroz, garri, macarrão, óleo, 
etc.), EPI, máscaras faciais, higienizadores de mãos, baldes 
veronica, 141artigos sanitários e de socorro aos pobres e aos 
desfavorecidos da sociedade. Isto era comum entre todas as OSC 
entrevistadas. Algumas OSC chegaram mesmo a dar dinheiro 
a pessoas que foram adversamente afectadas pela pandemia, 
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incluindo agricultores, idosos, pessoas portadoras de deficiência 
e pessoas sem abrigo. As OSC também fizeram doações a 
autoridades governamentais locais e centros de saúde para 
apoiar a luta contra a pandemia.  

No auge da pandemia, as reuniões e programas físicos foram 
proibidos. O uso inovador da tecnologia, portanto, tornou-se 
muito necessário para as OSC impulsionarem o acesso, fornecer 
informações, prestar serviços, possibilitar a participação cívica 
e buscar a responsabilização das intervenções governamentais. 
Assim, as OSC utilizaram tanto os meios de comunicação 
novos como os tradicionais para educar o público através da 
sensibilização para os perigos do vírus e para a forma de se 
manterem seguras, utilizando as línguas oficiais e diferentes 
línguas locais. Algumas OSC usaram seus websites para fornecer 
atualizações sobre a pandemia. Pequenos vídeos e mensagens 
de áudio foram carregados online para fins educativos. Também 
foram organizados webinars e programas de treinamento 
para educar pessoas e organizações sobre como superar as 
consequências socioeconómicas da pandemia. As OSC educaram 
os jovens, especialmente as raparigas, sobre como prevenir a 
violência e a exploração online. 

Em relação aos desafios de resposta, a maioria das OSC 
entrevistadas indicou que não estão adequadamente envolvidas 

nas respostas de emergência à COVID-19 dos governos. As OSC 
também carecem de finanças e de uma estratégia integrada para 
melhorar a coordenação e a cooperação para um maior impacto 
das intervenções. A falta de uma estratégia integrada levou a 
alguma competição entre as OSC em vez de se complementarem 
entre si. Além disso, a não disponibilidade de financiamento e as 
restrições aos movimentos também limitaram as actividades das 
OSC. As OSC também não tinham uma compreensão adequada 
das questões relacionadas com a saúde, uma vez que a maioria 
se concentrava em questões de governação, eleições, segurança 
e construção da paz. Isto teve impacto na rapidez das ações para 
complementar os esforços do governo. 

4.3. RESPOSTAS DOS CIDADÃOS DA CEDEAO À 
COVID-19

Assim como as OSC, alguns cidadãos da CEDEAO apoiaram os 
esforços do governo fornecendo EPI, desinfetantes, máscaras 
faciais, sabonetes, produtos de higiene pessoal, água e até 
mesmo alimentos para apoiar as pessoas vulneráveis nas 
suas comunidades. Isto trouxe à luz os valores sociais das 
comunidades, apoiando-se mutuamente em emergências 
humanitárias como parte do ethos comunitário ou sistema de 
valores e o seu papel na promoção da coesão social. Contudo, 
no início da pandemia, alguns cidadãos da CEDEAO não 

 Together Against COVID
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acreditavam na existência da COVID-19 e outros afirmavam que 
era uma doença elitista para pessoas ricas ou uma doença do 
homem branco, devido aos países altamente afetados e ao facto 
de os viajantes internacionais parecerem ser os mais infetados 
pelo vírus; e também porque as infeções estavam principalmente 
centradas em áreas urbanas onde a aplicação da lei era elevada 
e não nas áreas rurais. Como resultado, alguns cidadãos não 
prestaram atenção à doença ou respeitaram os protocolos 
da COVID-19 implementados, levando a confrontos entre os 
cidadãos e o pessoal de segurança que estavam a aplicar medidas 
de confinamento. Parte deste problema emanava do facto de 
que as respostas iniciais de alguns governos eram instruções 
comunicadas aos cidadãos para obedecerem aos protocolos de 
saúde e às medidas de confinamento e não medidas educativas 
ou de sensibilização sobre a doença e os seus efeitos. 

A mesma abordagem tem acompanhado as discussões sobre 
as vacinações COVID-19. Em vez de lançar uma campanha 
muito abrangente de educação e sensibilização utilizando 
todos os meios disponíveis, os governos não estão a tomar 
medidas suficientes, expondo assim cidadãos mal informados a 
desinformação, propaganda e várias teorias conspiratórias que 

142  Seydou, A. (2021). Quem quer a vacina COVID-19? Em 5 países da África Ocidental, a hesitação é alta, a confiança baixa. Despacho Afrobarómetro nº 432.

circulam nas redes sociais e outros meios de comunicação sobre 
as vacinas. Uma pesquisa realizada pelo Afrobarometer na África 
Ocidental, por exemplo, relatou altos níveis de cepticismo sobre 
as vacinas COVID-19. A maioria dos entrevistados no Senegal, 
Libéria, Níger, Benin e Togo disse que era pouco provável que 
tomassem a vacina.142 Em geral, a hesitação/resistência à vacina 
mostra um déficit de confiança nos governos, o que representa 
um desafio para as campanhas de vacinação. Isso também 
reflete o déficit geral de confiança entre o Estado e os cidadãos 
quando se trata de questões de paz e segurança devido, às vezes, 
aos excessos e violações dos direitos humanos pelas forças de 
segurança, bem como à incapacidade do Estado de proteger os 
cidadãos de ataques de grupos armados. 

Considerando a população jovem móvel da África Ocidental 
associada ao aparecimento de variantes altamente 
transmissíveis, a imunização em massa contra a pandemia é 
imperativa para aumentar a resiliência das populações. Além 
disso, a evolução do impacto da pandemia na segurança humana 
na região também realça a urgência de uma vacinação em massa 
eficaz. 

Quadro 4.4. Algumas recomendações chave 
Para os Estados membros da CEDEAO:

· Dar prioridade à segurança humana como um plano para 
a resposta à pandemia da COVID-19 e aos esforços de 
recuperação, enfrentando a pobreza, o desemprego em 
massa, a recessão económica, a insegurança alimentar, 
a violência política, os conflitos étnicos e o extremismo 
violento através de abordagens multisetoriais e multi-
intervenientes para construir um futuro mais resiliente. 

· Aumentar o investimento no fornecimento de infraestruturas 
de saúde, equipamentos médicos e na realização de 
investigação científica inovadora.

· Investir e abordar as desigualdades no uso da tecnologia 
tanto nas comunidades urbanas como rurais para apoiar 
as empresas, o ensino e a aprendizagem. As desigualdades 
no acesso à tecnologia e aos serviços de Internet entre 
as populações urbanas, semi-urbanas e rurais devem ser 
abordadas para melhorar o ensino e a aprendizagem, a 
resposta de base tecnológica aos problemas de saúde e 
permitir que as operações empresariais possam gerir e lidar 
com crises futuras. 

· Assegurar que as respostas da COVID-19 e os esforços 
de recuperação sejam sensíveis às questões de género 

e respondam aos diferentes contextos das populações 
urbanas e rurais. 

· Reforçar e capacitar as agências anticorrupção para garantir 
transparência e responsabilidade no uso das finanças 
públicas dedicadas às respostas a pandemias. 

· Aproveitar as vantagens comparativas dos atores não estatais 
em respostas pandémicas através de uma abordagem 
inclusiva e participativa. 

Para as OSC:

· Aumentar a educação e sensibilização do público através 
do envolvimento com os meios de comunicação social e 
outras partes interessadas relevantes sobre a utilização da 
vacina COVID-19 para aumentar a participação dos cidadãos 
e mitigar a propagação da pandemia e de outras doenças 
recorrentes, especialmente nas comunidades em todos os 
países.

· Reforçar a advocacia para que os governos forneçam apoio 
psico-social às vítimas de abusos das agências de segurança 
e às mulheres e crianças que sofreram violência sexual e de 
género e outros abusos domésticos na sequência do surto 
de COVID-19 e das medidas de restrição.
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Respostas A Nível Regional E Continental 
Da Cedeao E Da Ua À Pandemia Da Co-
vid-19
5.1. RESPOSTAS DA CEDEAO À PANDEMIA 

As respostas iniciais da COVID-19 na África Ocidental foram 

levadas a cabo por cada Estado-membro da CEDEAO. À 

medida que a situação se desenrolava, a CEDEAO empreendeu 

várias intervenções para apoiar os seus Estados-membros a 

responderem adequadamente à pandemia. Quase todas as 

reuniões de alto nível realizadas de fevereiro a dezembro de 2020 

a nível da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da 

CEDEAO foram dedicadas às medidas de resposta e ao impacto 

da COVID-19 no processo de integração regional. Como uma das 

organizações regionais mais avançadas em África, a CEDEAO teve 

que demonstrar uma forte liderança, adaptabilidade e inovação 

para desempenhar um papel vital na resposta à pandemia. 

Numa videoconferência da sessão extraordinária dos líderes da 

CEDEAO em abril de 2020, o Presidente da Nigéria Muhammadu 

Buhari foi nomeado “campeão” da resposta à COVID-19.143 Como 

campeão, ele tinha a tarefa de assegurar a coordenação de alto 

nível das respostas à COVID-19 e dos esforços de erradicação 

na região. Para facilitar o trabalho do Presidente Buhari, foi 

constituída uma comissão de coordenação ministerial em saúde, 

finanças e transporte para coordenar os esforços regionais de 

combate à pandemia. Declaração do Presidente da Comissão da 

CEDEAO, S.E. o Presidente da Comissão, Jean Claude Kassi Brou, 

foi orientado para implementar as decisões adotadas, enquanto 

o Diretor Geral da Organização da Saúde da África Ocidental 

(OOAS) foi orientado para atualizar e implementar o Plano de 

Ação Regional para a resposta à COVID-19, com o respetivo custo. 

As medidas tomadas para prevenir e conter a COVID-19 são ainda 

agrupadas da seguinte forma. 

Respostas de Saúde 

A CEDEAO, através da OOAS, realizou várias intervenções para 

ajudar os Estados-membros a conter a pandemia.144 A OOAS, 

143  CEDEAO. (2020). Comunicado Final da Sessão Extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO. https://www.ecowas.int/wp-content, 

consultado em 18 de junho de 2021.

144   Para mais informações sobre a OOAS, consulte a Organização de Saúde da África Ocidental. (2016). Plano Estratégico – 2016 a 2020. https://www.wahooas.org/web-

ooas/sites/, consultado em 25 de junho de 2021.

145  CEDEAO. (2020). Novel Coronavirus (COVID-19), Reunião dos Ministros da Saúde da CEDEAO em Bamako para Harmonizar e Coordenar a Preparação e Resposta 

Regional. https://www.ecowas.int/novel-coronavirus-covid, consultado em 24 Junho 2021.

146  Ibid. 

147  Herpolsheimer, J. (2020). Documento de trabalhoCEDEAO e a pandemia da COVID-19: As respostas regionais e a cooperação inter-regional africana. ReCent- Documento 

de trabalho global nº 20 

como instituição de saúde especializada responsável pela 
coordenação das respostas a nível regional, assumiu o papel 
principal na implementação das intervenções sanitárias da 
CEDEAO contra a COVID-19. Antes do primeiro caso registado 
de COVID-19 na região, a OOAS tinha desenvolvido um plano 
estratégico regional com os Estados-membros para lidar com a 
COVID-19 e emitia um boletim epidemiológico semanal sobre 
o vírus aos ministérios da saúde regionais, aos diretores dos 
Institutos Nacionais de Saúde Pública (INSP) e a outras partes 
interessadas. Também iniciou reuniões semanais online para 
discutir atualizações da situação e preparação do país com 
diretores de INSP e serviços laboratoriais nacionais. A Assembleia 
dos Ministros da Saúde da CEDEAO também se reuniu em 
Bamako, Mali, em fevereiro de 2020, para discutir, coordenar e 
harmonizar os preparativos e as respostas regionais. A reunião 
foi dominada por questões como a vigilância, gestão de casos, 
prevenção e controlo das infeções, comunicação laboratorial 
e de risco.145 A OOAS, através do Centro Regional de Vigilância 
e Controlo das Doenças (RCSDC) coordenou com os Estados-
membros da CEDEAO para partilhar informações em tempo real, 
melhorar a comunicação entre países e reforçar as capacidades 
de vigilância dos aeroportos, especialmente os voos diretos a 
partir da China.146 Colaborou também com o CDC África para 
aumentar o número de laboratórios regionais de referência 
dedicados ao diagnóstico da COVID-19 de dois para cinco para 
alargar o acesso às instalações de diagnóstico biológico rápido. 
Em colaboração com o Instituto Pasteur no Senegal, foi realizada 
uma formação em diagnóstico da COVID-19 para profissionais 
de saúde da Gâmbia, do Gana, da Côte d’Ivoire e da Nigéria.147 
Estas atividades pré-exploração tiveram como objetivo assegurar 
a coordenação regional na partilha atempada de informações, 
reforçar as capacidades de vigilância dos Estados-membros e 
promover o trabalho em rede entre laboratórios da região. 

A OOAS continuou a apoiar os Estados da CEDEAO quando a 

maioria deles começou a registar os seus primeiros casos em 

março e abril de 2020. As Equipas Regionais de Resposta Rápida 
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da CEDEAO organizaram exercícios de simulação para testar a 
sua prontidão para a implantação. Com o apoio da Comissão da 
CEDEAO, a OOAS adquiriu equipamentos essenciais, incluindo 
kits de diagnóstico, kits de transporte de amostras, equipamento 
de proteção pessoal e outros equipamentos de saúde para os 
Estados-membros. Também trabalhou com o grupo Africa Task 
Force for Novel Coronavirus (AFCOR) do CDC África para coordenar 
o apoio aos testes de laboratório e às cadeias de abastecimento 
nos Estados-membros. A OOAS forneceu regularmente relatórios 
situacionais contendo informações sobre o número atual de 
casos confirmados, mortes e pessoas recuperadas à Comissão 
da CEDEAO e aos seus Estados-membros. À medida que o 
número de casos aumentou na região, a liderança da CEDEAO 
tomou o conselho profissional da OOAS para emitir algumas 
diretrizes internas para salvaguardar o pessoal. Estas orientações 
incluíam quatorze dias obrigatórios de auto-isolamento para o 
pessoal que tinha viajado para países com transmissões locais, 
suspensão de todas as missões exceto as missões essenciais, 
e trabalho voluntário a partir de casa. Além disso, todas as 
reuniões que exigiam viagens aéreas internacionais foram 
suspensas, reuniões locais envolvendo mais de 50 pessoas foram 
desencorajadas, medidas de distanciamento social e o uso de 
tecnologias de comunicação foram encorajadas. Um comité de 
gestão da COVID-19 foi também criado na Comissão da CEDEAO. 
Todas as visitas privadas às instituições e agências da CEDEAO 
foram proibidas. Estas medidas foram ocasionalmente revistas 
com base na evolução da situação. 

Com o apoio financeiro da CEDEAO e de parceiros internacionais, 
a OOAS distribuiu 30.500 kits de teste, 10.000 EPI (macacão, lu-
vas, batas, botas, óculos e aventais) e 740.000 comprimidos de 
cloroquina e azitromicina aos Estados-membros.148 Além disso, 
milhares de kits de diagnóstico, kits de extração, equipamentos 
de transporte de amostras virais, EPI, máscaras faciais, másca-
ras cirúrgicas, máscaras faciais completas, ventiladores, álcool 
gel e desinfetantes foram distribuídos aos Estados-membros. 
Esses suprimentos médicos impulsionaram as capacidades dos 
Estados-membros, especialmente ao enfrentar algumas das ca-
rências de suprimentos que foram registradas. Além disso, foram 
organizadas sessões de treinamento online para os profissionais 
de saúde da região. 

Para responder às preocupações do elevado custo dos testes en-
tre os países da região, a Conferência dos Chefes de Estado e de 
Governo da CEDEAO limitou o custo do teste PCR COVID-19 para 
viajar na região por cidadãos da CEDEAO a um máximo de 50 dó-

148  CEDEAO (2020). Comunicado da CEDEAO nº 2 de 6 de Abril sobre a luta contra a doença do Coronavírus”. Declaração, Abuja, 6 de abril de 2021. 

149  CEDEAO. (2021). Comunicado Final. Quinquagésima-oitava Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo. https://www.ecowas.int/wp-content/

uploads/2021/01/ (consultado em 20/06/2021). 

150  Ibid, pp 5-6. 

lares americanos na sua 58.a Sessão Ordinária. 149 No entanto, os 
50 dólares americanos não foram imediatamente implementa-
dos pelos Estados-membros. A Conferência dos Chefes de Estado 
e de Governo da CEDEAO instruiu ainda a Comissão da CEDEAO a 
criar um Fundo Rotativo de Vacinas e pediu aos governos nacio-
nais, bancos de desenvolvimento, setor privado e parceiros que 
contribuíssem para o fundo. O fundo destina-se a assegurar cerca 
de 240 milhões de doses de vacinas, de preferência aprovadas 
pela OMS (em conformidade com a COVAX e outras iniciativas), 
através de aquisições conjuntas de curto prazo e fabricação re-
gional a médio e longo prazo para garantir a disponibilidade do 
maior número possível de vacinas.150 Um grupo de trabalho de 
doadores da COVID-19 foi subsequentemente criado para em-
preender a campanha de angariação de fundos e nomear cida-
dãos eminentes como campeões de investimento para apoiar as 
campanhas de vacinação. 

Eleições, Democracia e Boa Governação

No contexto das eleições de 2020, surgiram dois cenários 
possíveis – ou adiar as eleições, o que poderia levar a uma 
potencial crise constitucional e violência em alguns países, ou 
adaptar-se à situação da COVID-19 e realizar as eleições dentro 
do calendário que era mais preferível. 

Em consonância com as disposições do Protocolo da CEDEAO 
sobre Democracia e Boa Governação, a CEDEAO encorajou os 
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Estados-membros a realizar eleições em estrita conformidade 
com os protocolos de saúde. Em colaboração com a Iniciativa 
Sociedade Aberta da África Ocidental (OSIWA), a Rede das 
Comissões Eleitorais da CEDEAO (ECONEC) realizou uma 
videoconferência a 15 de Abril de 2020 para discutir os “Impactos 
da Pandemia do Coronavírus nas próximas eleições na Região 
da CEDEAO”.151 O encontro reuniu os presidentes das Comissões 
Eleitorais que preparam as eleições, representantes da Direção 
dos Assuntos Políticos da CEDEAO e da Divisão de Assistência 
Eleitoral e peritos eleitorais da região para uma discussão aberta 
sobre a forma de organizar eleições no contexto da pandemia 
sanitária. O encontro constituiu uma oportunidade para a 
Comissão da CEDEAO compreender os desafios para ver como 
poderia ajudar os Estados-membros em causa. Foram realizadas 
consultas periódicas subsequentes para partilhar experiências e 
boas práticas entre os Órgãos de Gestão Eleitoral (OGE). Foram 
elaboradas orientações sanitárias para orientar as eleições nos 
Estados-membros e a CEDEAO, através da ECONEC, continuou a 
aconselhar os OGE. 

Para dar credibilidade ao processo eleitoral e ajudar os Estados-
membros, a CEDEAO realizou várias missões de diplomacia 

151  Rede de Comissões Eleitorais da CEDEAO (ECONEC). (2020). Relatório Impactos da Pandemia do Coronavírus nas próximas eleições na Região da CEDEAO.

  Discussões e Perspectivas. 15/04//2020 

152  Para mais informações consultar “ https://www.ecowas.int/ecowas-deploys-observers-for-the-presidential-election-in-cote-divoire/ “, consultado em 2 de agosto de 

2021.

153   Para mais informações consultar “https://www.ecowas.int/ecowas-mission-observes-the-presidential-election-in-guinea-bissau/”, consultado em 2 de Agosto de 2021.

preventiva de alto nível em apoio aos processos eleitorais dos 

Estados-membros, por vezes em parceria com o Gabinete das 

Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel (UNOWAS) e a 

UA. Por exemplo, houve missões de diplomacia bilateral em 

países como a Côte d’Ivoire, o Níger e o Burkina Faso para reforçar 

a confiança no processo eleitoral e nos OGE. Estas intervenções 

foram na sua maioria informadas por dados da Rede de Alerta e 

Resposta Precoce da CEDEAO (ECOWARN). Mas os compromissos 

diplomáticos não se limitaram apenas às eleições. A CEDEAO 

também interveio no Mali quando os militares encenaram um 

golpe em agosto de 2020 com o ex-presidente Goodluck Jonathan 

da Nigéria como principal mediador. O resultado da intervenção 

levou a um roteiro de transição de 18 meses para restaurar a 

ordem constitucional no país. Devido ao encerramento dos 

aeroportos, a CEDEAO encontrou desafios na organização de 

voos especiais e helicópteros caros para as suas atividades, uma 

vez que os voos comerciais não estavam a funcionar.

A CEDEAO também enviou missões de informação e de 

observação eleitoral (tanto a longo como a curto prazo) aos 

países que estavam a realizar eleições em 2020. Por exemplo, 

dez observadores eleitorais a longo prazo e 80 observadores a 

curto prazo foram destacados para a Côte d’Ivoire.152 Na Guiné 

Bissau, 75 observadores eleitorais foram destacados. 153 Em 

geral, o número de observadores foi reduzido em comparação 

com eleições passadas, os destacamentos foram por vezes 

adiados e a cobertura geográfica das atividades de observação 

nos vários países foi restrita. No entanto, a Direção de Alerta 

Precoce da CEDEAO utilizou o seu sistema de alerta precoce para 

complementar as equipas que estavam no terreno para ajudar 

a Direção de Assuntos Políticos a recolher dados ao longo do 

processo eleitoral para informar os relatórios de observação. Na 

Guiné Bissau, Côte d’Ivoire, Togo e Gana, os partidos políticos 

criticaram a CEDEAO e outras missões de observação eleitoral 

por declararem que as eleições foram livres e justas apesar dos 

casos de abuso do poder pelos partidos no poder, más práticas 

eleitorais e fatalidades. Além disso, a maioria das equipas da 

CEDEAO contraíram o vírus, colocando uma carga financeira 

adicional sobre a organização. Houve também preocupações 

de que as missões da CEDEAO pudessem contribuir para a 

propagação da COVID-19. Como resultado, foi necessário criar 

uma logística suplementar para assegurar o sucesso das missões 

da CEDEAO, tais como a redução do número de observadores, a 

garantia de testes e de alojamento em caso de isolamento. 
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A CEDEAO também empreendeu algumas iniciativas para 

promover o Estado de direito, os direitos humanos e a boa 

governação nos Estados-membros. Diversas reuniões virtuais 

foram convocadas pela CEDEAO sobre questões relativas 

à justiça transitória, corrupção na resposta à pandemia e 

governação participativa. Por exemplo, houve uma reunião dos 

órgãos parlamentares sobre questões de consenso, cooperação 

bipartidária e esforços para reforçar a governação local. 

Intervenções Socioeconómicas

Tomar a iniciativa de abordar o impacto negativo social, 

económico, financeiro e de segurança humana da COVID-19 e 

as suas implicações para o processo de integração regional foi o 

principal ponto da agenda em todas as reuniões da Conferência 

dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO. Assim, a Comissão 

da CEDEAO elaborou um plano de recuperação económica pós-

pandémica para ajudar os Estados-membros a recuperarem da 

devastação económica causada pela pandemia da COVID-19. A 

Comissão encorajou os Estados-membros a tomar as seguintes 

medidas de estabilização e económicas para lidar com os efeitos 

negativos da pandemia:

• emitir títulos do tesouro de longo prazo e obrigações para 

financiar necessidades críticas de investimento, apoiar o setor 

privado e reanimar as economias;

• prestar apoio substancial aos setores sociais (ferramentas 

de ensino à distância, reforço dos sistemas e instalações de 

saúde, acesso fácil à Internet, etc.) e aos segmentos mais 

desfavorecidos da sociedade (redes de segurança social);

• utilizar ferramentas, meios e liquidez significativa através dos 

bancos centrais para apoiar o setor financeiro, em particular 

bancos e instituições financeiras, na assistência ao setor 

privado, especialmente as PME, e apoiar as instituições de 

microfinanças na prestação de apoio ao setor informal; 

 mobilizar recursos adicionais da comunidade internacional 

para enfrentar os desafios económicos e sociais enfrentados 

pelos Estados-membros;  

• apoiar a iniciativa da União Africana de negociar com os 

parceiros a anulação da dívida pública e a reestruturação da 

dívida privada dos países africanos; 

• implementar medidas urgentes para apoiar a produção local 

de bens de consumo, incluindo produtos agrícolas, reduzindo 

assim a fatura de importação desses bens; 

154  CEDEAO (2020). Comunicado da CEDEAO nº 2 de 6 de Abril sobre a luta contra a doença do Coronavírus”. Declaração, Abuja, 6 de abril de 2021 

155  Ver “CEDEAO e UNESCO assinam declaração conjunta sobre a resposta à COVID-19 nos países da África Ocidental”. https://reliefweb.int/report/world/ecowas-and-

unesco-sign-   -joint 8, consultado em 23 de junho de 2021.

• evitar a imposição de restrições de importação a outros países 
da CEDEAO, particularmente no que diz respeito aos bens 
essenciais (medicamentos, alimentos, etc.). 154

A CEDEAO também assinou um Memorando de Entendimento 
(MdE) com a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) para abordar os impactos 
adversos da pandemia na saúde, educação, atividades sócio-
culturais e económicas na região. Ao abrigo do Memorando 
de Entendimento, ambas as entidades reuniram recursos 
financeiros e técnicos para empreender programas imediatos 
e de curto e longo prazo nos campos da educação, ciência 
e cultura. Algumas das atividades empreendidas incluíram 
intervenções de capacitação para assegurar a continuidade da 
aprendizagem durante a pandemia e formação em reformas 
pedagógicas e administrativas para a reabertura de escolas. 
Outras foram a assistência no fortalecimento dos sistemas de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) e o apoio à promoção do 
património cultural e das expressões artísticas. 155

Respostas à Segurança Alimentar 

A pandemia mostrou que os sistemas de saúde e alimentares 
estão ligados entre si e como os sistemas alimentares nacionais 
estão ligados aos sistemas regionais. Os bloqueios e restrições de 
movimento dentro dos países e além das fronteiras perturbaram 
os sistemas de produção, armazenamento, comercialização, 
processamento e distribuição de insumos agrícolas e produtos 
alimentícios, causando uma redução acentuada nas atividades 
comerciais intraregionais formais e informais. Para manter 
os fluxos comerciais entre países, a CEDEAO sublinhou 
a importância de ter isenções para permitir a circulação 
de produtos agrícolas e alimentos através das fronteiras. 
Subsequentemente, os ministros responsáveis pela agricultura, 
pecuária e pescas nos Estados-membros da CEDEAO reuniram-se 
e acordaram algumas medidas para salvaguardar as cadeias de 
abastecimento alimentar na região. Entre as medidas, contam-
se a livre circulação transfronteiriça de alimentos, o apoio ao 
abastecimento alimentar local, a garantia de acesso às áreas e 
unidades de produção para apoiar a produção, a promoção de 
compras em grupo dos produtores para garantir o abastecimento 
aos consumidores e assegurar preços justos para os agricultores, 
a monitorização e controlo de pragas de culturas e a prevenção, 
monitorização e controlo de doenças animais transfronteiriças. 
Foi criada uma task force regional multidisciplinar de alto nível 
em conjunto com a União Económica e Monetária da África 
Ocidental (UEMOA) e o Comité Interestatal Permanente para o 
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Controlo da Seca no Sahel (CILSS) para reforçar a coordenação e 

monitorização de ações para mitigar os efeitos da pandemia na 

segurança alimentar e nutricional. Foram mobilizados recursos 

internos e externos para reforçar a capacidade de intervenção 

das reservas regionais de segurança alimentar 156 para prestar 

assistência humanitária aos Estados-membros mais afetados 

pela insegurança alimentar e nutricional. Internamente, foram 

mobilizados 1 milhão de dólares do Fundo de Emergência 

Humanitária da CEDEAO, enquanto que 2 milhões de euros foram 

mobilizados externamente do Projeto de Apoio à Armazenagem 

de Segurança Alimentar da África Ocidental da UE.157 Estes 

recursos ajudaram a aumentar a assistência alimentar a países 

como Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria, libertando mais stocks 

da reserva, tal como representado na tabela 5.1. Isto também 

ajudou a mitigar o impacto da pandemia, especialmente para 

aqueles que dependem da agricultura para a sua subsistência, 

embora a assistência não tenha sido suficientemente difundida 

para cobrir toda a região. 

156  FAO. (2020). Sistemas agro-alimentares nacionais e COVID-19 na CEDEAO -Efeitos, respostas políticas, e implicações a longo prazo. http://www.fao.org/3/cb1336en/ 

CB1336EN.pdf, consultado on 27 de junho de 2021.

157   Secretariado do Clube do Sahel e da África Ocidental (SWAC/OCDE). (2020). Respostas regionais. https://www.food-security.net/wp-content/uploads/2021/01/Extract-

Africa_EN.pdf, consultado em 26 de julho de 2021. 

QUADRO 5.1. MOBILIZAÇÃO DA RESERVA REGIONAL

País Cereais (Toneladas) Mês

Burkina Faso 954 Julho

Mali 733 Novembro 

Níger 473 Julho

Nigéria 3999 Agosto 

Total 6219

Fonte: Comissão da CEDEAO, 2020 

5.2.  RESPOSTAS DA UNIÃO AFRICANA À 
PANDEMIA DE COVID-19 

Como órgão continental, a UA tomou medidas fortes para apoiar 
os Estados membros na sua resposta à COVID-19 com base nos 
valores do Pan-Africanismo e da solidariedade. No entanto, 
a resposta da UA à COVID-19 centrou-se predominantemente 
na recuperação epidemiológica e económica e menos na 
reconfiguração dos riscos e impacto da governação e da 

Banco Mundial Sambrian Mbaabu
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segurança. A este respeito, esta secção irá concentrar-se mais nas 
respostas relacionadas com a saúde. O CDC de África conduziu as 
respostas da UA através de duas grandes unidades operacionais 
- a Força Tarefa Africana para o Coronavírus (AFTCOR) e o Centro 
de Operações de Emergência e Sistema de Gestão de Incidentes.  
As atividades do CDC Africano foram informadas pela Estratégia 
Conjunta Continental Africana para o Surto da COVID-19 
adotada pelos ministros da saúde africanos em fevereiro de 
2020. A estratégia visava prevenir doenças graves e a morte 
por infeção da COVID-19 nos estados-membros e minimizar as 
perturbações sociais e as consequências económicas do surto 
da COVID-19. Sobre este último objetivo, houve uma reunião 
virtual de emergência dos ministros das finanças africanos em 
março de 2020 para discutir as prováveis consequências fiscais e 
as estratégias para as enfrentar. Como parte da implementação 
da Estratégia Conjunta Continental, o CDC Africano forneceu 
conhecimentos técnicos e apoio aos estados-membros nas 
áreas de vigilância, por exemplo, rastreio nos pontos de entrada, 
prevenção e controlo de infeções, gestão clínica de pessoas 
infetadas, diagnóstico laboratorial e legendagem, comunicações 
de risco, e cadeia de abastecimento e constituição de stocks.  
Também ajudou na expansão das capacidades de testes COVID-19 
dos laboratórios de dois no início da crise no início de 2020 para 
48 no final de dezembro, com o apoio da OMS através da Parceria 
da UA para a Iniciativa de Testes Acelerados COVID-19 (PACT).  A 
UA e o CDC de África também lançaram uma parceria público-
privada com a Iniciativa Afro-Champions, conhecida como o 
Fundo de Resposta à COVID-19 de África. A iniciativa destinava-se 
a angariar um montante inicial de 150 milhões de dólares para 
necessidades imediatas de prevenção da transmissão e até 400 
milhões de dólares para apoiar uma resposta médica sustentável 
face à COVID-19. 

 Os webinars semanais foram organizados pelo CDC de África 
para trabalhadores da saúde em todo o continente para trocar 
informações sobre práticas de saúde pública baseadas em provas 
para vigilância, prevenção, diagnóstico, tratamento, e controlo 
da COVID-19. Além disso, o CDC da UA produziu sumários 
semanais e atualizações diárias sobre o surto da COVID-19, 
utilizando a iniciativa Epidemic Intelligence from Open Sources 
(EIOS). O Portal Africano de Compras de Pool, constituído por 
fabricantes certificados, foi também criado para ajudar no 
aprovisionamento, aquisição e distribuição de equipamento 
médico. Foi também criada a Equipa Tarefa Africana de Aquisição 
de Vacinas para assegurar doses de vacinas de diferentes 
fornecedores, com o Banco Africano de Exportação-Importação 
(Afreximbank) a fornecer garantias avançadas de aquisição para 
os estados-membros. 

Para mobilizar recursos para implementar as respostas para 
mitigar o impacto humanitário e socioeconómico da pandemia, 

o Gabinete de Chefes de Estado da UA liderado pelo Presidente 
Cyril Ramaphosa da África do Sul criou o Fundo Africano de 
Coronavírus com um financiamento inicial de 12,5 milhões 
de dólares em março de 2020. Os agentes do sector privado, 
incluindo os bancos africanos, contribuíram para o fundo. Foi 
criado um conselho consultivo composto por representantes dos 
sectores público e privado para supervisionar a gestão do fundo. 

A Agência de Desenvolvimento da UA (AUDA-NEPAD) no seu 
livro branco de 2 de abril de 2020 desenvolveu uma resposta de 
médio-longo prazo para apoiar os estados-membros em cinco 
áreas prioritárias, com o objetivo de reforçar: (1) Sistemas de 
Saúde, (2) Sistemas de Alimentação, (3) Desenvolvimento de 
Competências e Emprego, (4) Educação, e (5) Sistemas Nacionais 
de Planeamento e Dados.  A assistência prestada pela AUDA-
NEPAD destinava-se a enfrentar o caos social e económico 
causado pela COVID-19. 

Numa reunião de teleconferência em abril de 2020, os Chefes de 
Estado e de Governo da UA apelaram também ao cancelamento 
da dívida e à implementação de um pacote abrangente de 
ajuda aos países africanos em resposta à COVID-19.  Pediram 
também aos membros da comunidade internacional que tinham 
imposto sanções ao Sudão e ao Zimbabué que levantassem 
incondicionalmente as sanções para permitir que os países 
dedicassem os seus recursos a enfrentar a pandemia da COVID-19 
e a regenerar as suas economias. O levantamento das sanções foi 
também bastante importante porque torna os países elegíveis 
para o alívio da dívida e financiamento pelo Banco Mundial e FMI. 

GCIS

Albert González Farran, UNAMID
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Em termos de diplomacia preventiva, a UA continuou os seus 
esforços de mediação no âmbito da COVID-19 através, sobretudo, 
de compromissos digitais com partes em conflito. Por exemplo, 
a 21 de julho de 2020 S.E. Cyril Ramaphosa, na sua qualidade 
de Presidente da União Africana (UA), convocou uma reunião 
extraordinária do Gabinete da União Africana (UA) da Assembleia 
de Chefes de Estado e de Governo para analisar os progressos 
relativos às negociações trilaterais sobre a Grande Barragem 
Renascentista da Etiópia (GERD).  A reunião foi um seguimento da 
1ª reunião extraordinária da Mesa da UA sobre o GERD, realizada 
a 26 de junho de 2020. A UA também continuou a sua mediação 
no Sudão, levando à assinatura do acordo de paz de Juba entre 
Cartum e os movimentos rebeldes de Darfur, Kordofan do Sul, e o 
Nilo Azul, em outubro de 2020. Foram também enviadas missões 
de observação eleitoral para a Tanzânia, Costa do Marfim e Guiné. 
Na Guiné, por exemplo, foi destacada uma missão conjunta da 
CEDEAO, da UA e da ONU. 

 Em termos de resposta de segurança, a intervenção da UA foi 
bastante limitada. No entanto, as operações de apoio à paz 
existentes e as missões ad hoc foram utilizadas para contribuir 
para a resposta da COVID-19. A Missão da UA na Somália 
(AMISOM) contribuiu grandemente para os esforços do governo 
da Somália na gestão da pandemia. Continuou as suas tarefas 
operacionais para proteger a população apesar da suspensão 
das rotações e destacamentos e da deslocação de pessoal não 
essencial para fora de Mogadíscio. Na região do Sahel, o G5 
Sahel também continuou as suas operações para lidar com os 
crescentes ataques terroristas, mas com alguns desafios como 
a falta de equipamento, fundos, formação e coordenação. Do 
mesmo modo, a Multinational Joint Task Force (MNJTF) contra 
Boko Haram na Bacia do Lago Chade (LCB), também esteve ativa 
durante o auge da pandemia. 

 5.3.  DESAFIOS ASSOCIADOS ÀS RESPOSTAS  
REGIONAIS E CONTINENTAIS  

A nível regional e continental, os principais desafios foram o 
encerramento das fronteiras nacionais e a incapacidade de 
executar as atividades planeadas. Antes do surto da COVID-19, os 
estados-membros aceitaram e aprovaram os planos de trabalho 
e orçamento anuais da UA e da CEDEAO. Devido à pandemia e 
restrições de movimento, a maioria das atividades planeadas foi 
suspensa, especialmente as que exigiam presença física. Na UA, 
foi indicado durante as entrevistas que a maioria dos recursos 
teve de ser desviada para o CDC de África para responder à 
COVID-19 nos estados-membros. Do mesmo modo, a CEDEAO 
teve de suspender as suas atividades na região e depender 
mais de compromissos em linha para implementar algumas 
das suas ações. Embora fosse utilizada tecnologia para algumas 
das intervenções, outras tinham de ser feitas fisicamente com 

voos especiais, o que implicava um custo adicional e risco de 
infeção. Além disso, foi indicado que embora a CEDEAO e a UA 
tenham feito várias recomendações políticas, não fizeram muito 
para acompanhar a implementação pelos estados-membros, ou 
seja, para verificar os progressos e analisar os desafios e traçar 
o caminho a seguir. A este respeito, várias das recomendações 
políticas feitas pela Autoridade dos Chefes de Estado e de 
Governo estão ainda por implementar pelos Estados membros.

Caixa 5.1. Algumas recomendações chave

• A CEDEAO e a UA devem aumentar a colaboração e parceria 
com parceiros internacionais incluindo a ONU, UE, OMS 
e países e agências doadoras para aumentar o acesso e 
distribuição equitativa de vacinas e facilitar a adopção de 
vacinas nos países africanos.

• A CEDEAO e a UA devem descentralizar a OOAS e a UA-CDC 
para aumentar a colaboração e o apoio aos países em áreas 
de investigação sanitária e a prestação de apoio técnico às 
instituições de saúde na construção de resistência contra 
surtos de doenças e outros riscos para a segurança sanitária 
dos países.

• Apoiar os estados-membros através de apoio financeiro 
e técnico para prevenir e combater a crescente ameaça 
de extremismo violento e crimes organizados na região, 
abordando os problemas de governação e desenvolvimento 
que os sustentam.

• Mobilizar recursos financeiros da comunidade internacional 
para apoiar os estados-membros a enfrentarem os 
crescentes desafios económicos e sociais que podem criar 
agitação social e violência. 

• Aumentar e expandir a cobertura da assistência humanitária 
e alimentar para ajudar as populações vulneráveis em toda 
a região. Atualmente, o apoio é inadequado, uma vez que se 
concentra em países em situação de insegurança. Há uma 
necessidade de expandir estes serviços de apoio a todos os 
países da CEDEAO a longo prazo. 

• A CEDEAO (através da ECONEC) deveria desenvolver 
modalidades ou quadros para a realização de eleições 
durante pandemias ou desastres, a fim de assegurar 
eleições credíveis e transparentes durante tais períodos, em 
vez das medidas ad hoc.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

TV Sense PSI

6.1. CONCLUSÃO

A COVID-19 é geralmente um problema de saúde pública. 

No entanto, as medidas e políticas de resposta adotadas 

pelos governos para prevenir e conter o vírus têm ameaçado 

a sobrevivência, subsistência e dignidade das pessoas, 

exacerbando ainda mais as vulnerabilidades existentes e criando 

múltiplas inseguranças humanas na região da África Ocidental. 

As políticas também enfraqueceram a resiliência e a capacidade 

de reação das comunidades, resultando no aprofundamento das 

fraturas sociais e agravando a fragilidade do estado em países em 

conflito, especialmente na região do Sahel. 

Embora a COVID-19 tenha criado múltiplas inseguranças 

humanas, a pandemia também apresentou oportunidades 

renovadas para melhorar a governação para uma paz duradoura 

na África Ocidental. A pandemia serve sem dúvida como 

catalisador para construir a capacidade sanitária dos Estados 

membros da CEDEAO e para reformar as arquiteturas de paz e 

segurança existentes para construir um futuro mais inclusivo e 

resiliente. Também reforçou a necessidade urgente de abordar 

a totalidade das inseguranças humanas na região através de 

abordagens multissectoriais e multi-intervenientes que reúnem 

diversos atores dos governos, do sector privado, da sociedade 

civil e do meio académico para responder aos desafios atuais a 

curto, médio e longo prazo, em vez de respostas fragmentadas 

e orientadas isoladas. As rápidas invenções tecnológicas, a 

utilização, e a nova gama de possibilidades que a tecnologia 

abriu às empresas e à educação nos países da CEDEAO mostram 

como o aumento do investimento nesse sector poderia acelerar 

o desenvolvimento socioeconómico na região. 

Os esforços coordenados dos países da CEDEAO para evitar a 

paragem total das cadeias de abastecimento alimentar e outras 

atividades transfronteiriças essenciais, apesar do encerramento 

das fronteiras, demonstram a necessidade da integração da 

saúde em quadros regionais para gerir futuras crises sanitárias 

que transcendam as fronteiras nacionais. A nível da UA, é 

fundamental integrar a saúde pública na implementação 

de quadros continentais como o Acordo de Comércio Livre 

Continental Africano (AfCFTA). A UA pode tirar as lições 

aprendidas e as boas práticas da resposta pandémica e aplicá-las 

para mitigar a propagação transfronteiriça de futuras pandemias 

e manter a continuidade das cadeias de abastecimento em todo 

o continente. Avançar, adotando uma abordagem centrada na 

segurança humana em relação às pandemias é fundamental para 

construir a resiliência dos indivíduos e comunidades e as suas 

capacidades para responder a crises, bem como para mitigar 

as repercussões a longo prazo da pandemia COVID-19. Mas para 

resistir a choques futuros e construir um futuro sustentável, 

os países da CEDEAO não devem trabalhar no sentido de um 

“regresso ao normal”, mas olhar criticamente para a forma como 

o “normal” os colocou onde estão e empreender as reformas 

institucionais e políticas necessárias.  
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6.2. RECOMENDAÇÕES DE RESPOSTAS POLÍTICAS

 Com base na análise, são fornecidas as seguintes recomendações aos Estados membros da CEDEAO, CEDEAO e OSC, para além das 

recomendações delineadas nos quadros 2.4., 3.2., 4.4., e 5.1: 

ESTADOS MEMBROS DA CEDEAO 

·  Desenvolver capacidades locais de investigação e desenvolvimento de vacinas para ultrapassar a escassez de fornecimentos 

globais de vacinas, conceitos errados em torno das vacinas, e dependência excessiva dos países ocidentais para o fornecimento de 

vacinas. 

· Considerar as variadas necessidades e interesses das mulheres, raparigas, jovens, pessoas com deficiência, deslocados internos, 

refugiados, e outros grupos vulneráveis em pacotes de apoio social e de apoio de emergência. 

· Introduzir reformas anticorrupção mais fortes sempre que necessário e responsabilizar aqueles que transgridem. 

· Considerar o estabelecimento de sistemas eletrónicos eleitorais/de voto baseados nas experiências e melhores práticas de outras 

partes do mundo. Isto pode ajudar o processo de votação durante as pandemias e emergências. Adicionalmente, utilizar as 

inovações feitas durante a pandemia, tais como a campanha dos partidos políticos e a educação dos eleitores utilizando os meios 

de comunicação social para explorar cortes financeiros no custo da realização de eleições por partidos políticos e OGEs. 

· Aproveitar a força comparativa das OSC, do sector privado, dos meios de comunicação e das comunidades na resposta a futuras 

pandemias através de uma abordagem inclusiva e participativa que reúna todos os intervenientes relevantes a nível nacional. Os 

governos poderiam também colaborar com eles na promoção das vacinações COVID-19.

CEDEAO E A UA

·  Apoiar os estados-membros e o sector privado a desenvolverem indústrias farmacêuticas competitivas a nível mundial para 

responder à necessidade da região de um fornecimento seguro e fiável de medicamentos de qualidade, acessíveis, seguros e 

eficazes. 

· Reforçar a cooperação entre os estados-membros na investigação, formação, partilha de experiências em questões de saúde, e 

construção de infraestruturas de saúde que possam fazer face a futuras pandemias. 

· Considerar a investigação exaustiva em saúde para explorar o impacto das condições climáticas na África Ocidental sobre as taxas 

de infeção e morte na COVID-19 para ajudar a construir resistência e preparação para futuras pandemias. 

· A CEDEAO deve dar prioridade à preparação e gestão de catástrofes na implementação da ECPF e dos outros protocolos regionais 

sobre paz e segurança. 

· Assegurar o cumprimento pelos estados-membros dos princípios fundamentais de governação política, tais como a promoção 

do Estado de direito e a proteção dos direitos humanos, tal como consagrado no Protocolo da CEDEAO sobre Democracia e Boa 

Governação e na Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Boa Governação na resposta a emergências e impor sanções sempre 

que necessário. 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
· As OSC devem construir coligações nacionais, e regionais através de quadros cooperativos que permitam a partilha de boas práticas 

e a mobilização conjunta de recursos e a implementação de programas que transcendam as fronteiras nacionais para melhor 

responder às pandemias no futuro. 

· As OSC deveriam educar e sensibilizar a população, especialmente os do sector informal e os trabalhadores assalariados diários, 

para diversificar os seus meios de subsistência e as suas fontes de rendimento, a fim de serem capazes de enfrentar futuras epidemias 

ou pandemias.

· As OSC deveriam reforçar a defesa da necessidade de os governos respeitarem o Estado de direito e os direitos humanos dos 

cidadãos na prevenção e contenção de futuras pandemias. 
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ANEXO 1

LISTA DE PERITOS
 

S/N Nomes Departamento Organização

GANA

1. Ms Joana Osei Tutu Chefe do Instituto da Mulher, Paz e 
Segurança

KAIPTC 

2. Mr Paul Nana Aborampah-Mensah CDD Gana

3. Rev. Albert Botchwey Pastor, Político & Empresário 
Accra

4. Rev. Father Thaddeaus Kuusah Secretário Executivo do NPC 
Região Norte, Tamale

Conselho Nacional para a Paz

5. Mr Malik Gbene Responsável de   programa Action Aid Ghana

6. Mr Albert Yelyang Coordenador Nacional  WANEP Ghana

7. Mr Agordoh Sylvanus Responsável de NOTÍCIAS WANEP-GHANA

8. Ms Jacqueline Oyimer Coordenador Nacional  Jovens Mulheres Líderes da África Ocidental 
ROAJELF Gana

9. Mr. Mumuni Responsável de programa SEND Ghana

NIGÉRIA

10. Mr Kolawole Olatisimi

11. Mr Andy Iji Presidente Associação de Jovens e Estudantes Embaixadores 
da Paz em Instituições Terciárias Nigerianas 
(ASPANTI)

12. Ms Osariemen Amas-Edobor 
 

Responsável de NOTÍCIAS WANEP Nigeria

13. Ms Bridget Osakwe Coordenador da Rede Nacional WANEP Nigeria

14. Ms Emem Ekon Director Executivo Centro de Recursos e Desenvolvimento da Mulher 
Kebetache)

15. Ms Patience Eke Responsável de programa Centro de Recursos e Desenvolvimento da Mulher 
Kebetache)

MALI

16. Mr Togola Mahamady Coordenador da Rede Nacional WANEP Mali 

17. Mr Traore Ibrahim Responsável de NOTÍCIAS WANEP Mali

18. Mr Sidi Ali Ould Bangna Secretário-Geral da Coordenação dos 
Conselhos Nacionais de Juventude 
(CNJ) dos países do Sahel do G5

CNJ 

GUINEA

19. Mr Francois Tonlo Coordenador da Rede Nacional WANEP Guinea 

20. Ms Hebelamou Koly Lucie Responsável de NOTÍCIAS WANEP Guinea

21. Mr Barry Mamadou Grupo de jovens da
Guiné 

22. Mr N’fa Moussa Camara Director Executivo Associação para a Promoção da Educação (APRE)
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BURKINA FASO

23. Mr Dialla Moumouni Presidente Conselho Nacional da Juventude do Burkina Faso 
(CNJ-Burkina)

24. Mr Yattara A. Wahid Mohamed Avaliação de Seguimento TASSAGTH/GOROM

25. Dr Poussi Sawadogo  Conselheiro de Formação Instituto para Carreiras Diplomáticas e 
Internacionais (IACDI) 

26. Dr Zenabou Coulibaliy Zongo  Membre, Coalition Nationale des Femmes, Conseil 
des Femmes du Burkina Faso

27. Mr Adboulaye Savadogo Association Monde Rural, AMR- Burkina

GUINÉ BISSAU

28. Ms Denise Arcilia Cabral Dos Santos 
Indeque 

Coordenador da Rede Nacional WANEP Guinea- Bissau 

29. Mr Nicolau Gomes Dautarim Responsável de NOTÍCIAS WANEP Guinea- Bissau

30.. Dr Serifo So Analista de Assuntos Económicos Radio FM Bombolom

31. Ms Elisa Pinto Tavares Presidente Rede de Mulheres, Paz e Segurança no espaço 
CEDEAO

UA 

32. Mr Zinurine Alghali Procurador-Geral, Unidade de 
Desenvolvimento de Políticas, 
Divisão de Operações de Apoio à Paz 
- Direção de Gestão de Conflitos

UA

33. Mr Issaka Garba Abdou Oficial Político Sénior, Direitos 
Humanos e Anti-Corrupção

UA

34. Ms Nadia Roguiai Coordenador, Programa de Paz e 
Segurança de Género, Direcção de 
Gestão de Conflitos

UA

CEDEAO

35. Ms Myriam Sidibe Andrea Wedraogo Perito técnico GIZ EPSAO

36. Ms Tamwakat Elizabeth Golit Perito técnico GIZ EPSAO

37. Mr Yusuf Shamsudeen Perito técnico GIZ EPSAO

37. Mr Francis Acquah-Aikins Perito técnico GIZ EPSAO

39. Mr Emmanuel Okorodudu Chefe de Divisão, Democracia e Boa 
Governação 

Direção dos Assuntos Políticos, Comissão da 
CEDEAO

40. Dr Brown Odigie Mediação P.O. Direção dos Assuntos Políticos, Comissão da 
CEDEAO

41. Dr Onyinye Nkechi Onwuka Chefe de Divisão, Mediação e 
Coordenação da Divisão de Assuntos 
Políticos Regionais

Direção dos Assuntos Políticos, Comissão da 
CEDEAO

42. Mrs Nantene Coulibaly Seck P.O. Analista, Crime & Criminalidade Direção de Alerta Precoce, Comissão da CEDEAO

43. Mr Julio Mane Analista de Saúde de Alerta Precoce Direção de Alerta Precoce, Comissão da CEDEAO 

SENEGAL

44. Mr Alfred Gomis Coordenador da Rede Nacional WANEP Senegal

45. Mr Armel Kagbara Responsável de NOTÍCIAS WANEP Senegal

46. Mr Babacar Ndiaye WATHI

47. Mr Pathe Dieye WATHI
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DISCUSSÕES DOS GRUPOS FOCAIS

País Respondentes

Burkina-Faso Dr Poussi Sawadogo (Consultor de Formação, Instituto para Carreiras Diplomáticas e Internacionais 
(IACDI)

Dr Zenabou Coulibaliy Zongo (Membro, Coligação Nacional das Mulheres, Conselho das Mulheres do 
Burkina Faso)

Mr Adboulaye Savadogo (Associação do Mundo Rural ,AMR- Burkina)

Ms Rainatou Nikiema (Rede Nacional de Clubes de Paz de WANEP-Burkina)

Mrs Florence Ouattara (Coligação Burkinabe de Defensores dos Direitos Humanos)

(CBDDH))

Nigeria Ms Osariemen Amas-Edobor (NEWS Manager, WANEP Nigeria)

Ms Bridget Osakwe (National Network Coordinator, WANEP Nigeria)

Ms Emem Ekon (Executive Director, Kebetache Women Development & Resource Centre)

Ms Patience Eke (Kebetache Women Development & Resource Centre)
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