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Integração e Análise de Género 

Pode escolher perguntas com base na sua relevância para o conflito e dinâmica de EV na área 
alvo do seu projecto. 

PERGUNTAS ABRANGENTES

 z Como poderão os diferentes papéis e estatuto das 
mulheres e dos homens na comunidade, na esfera 
política, no local de trabalho e no agregado familiar (por 
exemplo, os papéis na tomada de decisões) afectar o 
trabalho a ser realizado?

 z Como poderão, os resultados previstos do trabalho, 
afectar as mulheres e os homens de forma diferente?

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DE GÉNERO

 z Será que os diferentes papéis, e o estatuto das mulheres, 
e dos homens, e/ou quaisquer mudanças, ou alterações 
nestas dinâmicas, contribuem para padrões de queixa que 
são mobilizados para conflitos violentos?

 z Será que as diferentes responsabilidades dos homens, e 
das mulheres, no seio do agregado familiar tornam-nos 
mais ou menos expostos à probabilidade de sofrer um 
conflito violento?

 z Quais são os papéis dos homens, e das mulheres, na 
mobilização de pessoas para conflitos violentos ou na 
resolução de conflitos?

 z Será que as diferenças na posição dos homens, e das 
mulheres, dentro da comunidade influenciam a sua 
participação em posições de liderança e em actividades 
comunitárias a nível local e nacional? 

 z Será que os papéis dos homens, e das mulheres, no 
seio do agregado familiar influenciam a forma como são 
tomadas as decisões?

NORMAS E EXPECTATIVAS RELACIONADAS AO 
GÉNERO

 z Será que as expectativas de comportamentos de 
mulheres, e homens, alteram a sua vulnerabilidade a 
conflitos violentos? 

 z Será que as expectativas quanto aos comportamentos, 
e papéis das mulheres, e dos homens, desencadeiam as 
queixas que os actores-chave podem mobilizar para o 
conflito violento?

 z Será que as normas culturais sobre comportamentos 
“aceitáveis” para homens, e mulheres, promovem/
inibem o seu conhecimento, e envolvimento positivo, na 
resolução de conflitos/actividades pacíficas? 

 z Será que as diferenças consideradas no conhecimento de 
homens, e mulheres, processos de tomada de decisão e 
comportamentos, influenciam a comunicação e partilha 
de informação dentro da comunidade?

ACESSO A RECURSOS, INFORMAÇÃO E PODER

 z Será que os rapazes/homens, e as raparigas/mulheres, 
têm acesso igualitário às oportunidades e aos recursos 
na comunidade, tais como educação, água, propriedade 
da terra, justiça, oportunidades económicas? Como é que 
isto afecta a vulnerabilidade de homens e mulheres à 
violência?

 z Em que esferas é que as mulheres, e os homens, detêm 
autoridade? Quais são as implicações das suas diferentes 
esferas de autoridade para a atenuação efectiva dos 
conflitos? Quem são os principais actores?

 z Será que os actores de conflito empregam a violência 
baseada no género como táctica? Que papéis 
desempenham os homens e as mulheres (como vítimas, 
como perpetradores, etc.)? Quais são os impactos 
domésticos, comunitários e sociais desta violência?

 z Será que as desigualdades no acesso ao rendimento do 
agregado familiar criam diferenças na vulnerabilidade a 
conflitos violentos? 

 z Será que homens e mulheres enfrentam obstáculos 
diferentes quando procuram segurança nas zonas rurais? 

 z Será que os diferentes acessos das mulheres e dos 
homens, aos recursos produtivos, e aos direitos de 
terra, afectam a sua capacidade de lidar com os efeitos 
adversos do conflito violento nas suas vidas e na sua 
comunidade?



COMO É QUE OS RESULTADOS PREVISTOS DO 
TRABALHO PODERÃO AFECTAR AS MULHERES E OS 
HOMENS DE FORMA DIFERENTE?

 z Como é que os diferentes papéis e estatuto das mulheres, 
e dos homens, na comunidade, na esfera política, no 
local de trabalho e no agregado familiar (por exemplo, 
os papéis na tomada de decisões), poderão afectar o 
trabalho proposto?

 z Será que a promoção da participação dos homens 
no projecto poderá prejudicar, ou poderá apoiar o 
empoderamento e a autonomia das mulheres?

 z Como é que projectos semelhantes no passado afectaram 
a dinâmica do género no seio do agregado familiar e da 
comunidade?

Depois de ter seleccionado as suas perguntas, utilize a ficha de trabalho abaixo para as responder.

 z Para os projectos de empoderamento das mulheres, será 
que o conhecimento alargado das mulheres e o acesso 
aos recursos, poderá intensificar o risco de violência 
doméstica? Será que o envolvimento dos homens poderá 
ajudar a mitigar este risco?

 z Será que as actividades de empoderamento das mulheres 
poderão ter impacto na dinâmica do poder doméstico 
e na atribuição de recursos? Será que poderá haver 
quaisquer consequências negativas não intencionais? 
Como é que as poderá mitigar?

 z Será que as actividades propostas de paz e reconciliação 
irão abordar as barreiras relacionadas com as normas e 
desigualdades de género?
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