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As emergências humanitárias afetam mulhe-
res, homens, crianças, adolescentes e pessoas 
LGBTIQ+ de maneiras diferentes. Reconhecê-lo 
é a chave para assegurar uma resposta huma-
nitária mais eficaz, pertinente, centrada nas 
pessoas e sensível ao gênero. Como reiterado 
pelo Alerta de Gênero do Grupo de Referência 
de Gênero do IASC, “as normas de gênero e de-
sigualdade preexistentes afetam desproporcio-
nalmente as mulheres e meninas em situação de 
emergência, incluindo emergências sanitárias. 
O gênero, juntamente a outros fatores, como a 
idade, orientação sexual, identidade de gênero, 
etnia, deficiência, educação, emprego e locali-
zação geográfica, podem se cruzar para agravar 
ainda mais as experiências individuais perante 
as emergências”.

De maneira particular, o surto do COVID-19 tem 
produzido impactos severos em mulheres e me-
ninas que vivem em situação de vulnerabilidade, 
pois elas encontram-se mais expostas e despro-
porcionalmente afetadas por esta emergência 
em termos de desigualdade, estima, discrimi-
nação, violência e violação de seus direitos. 
Mulheres, adolescentes e meninas tem de-
senvolvido diferentes níveis de resiliência e 
capacidade de recuperação, e devem ser en-
volvidas em planos de resposta e na tomada 
de decisão. A Seguir, são indicadas algumas ações 
chave gerais relacionadas à questão de gênero 
para cada um dos setores humanitários, que são 
úteis para a resposta perante essa emergência 
humanitária.
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https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/interim-guidance-gender-alert-covid-19-outbreak-developed-iasc
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/interim-guidance-gender-alert-covid-19-outbreak-developed-iasc
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Ações chave

Identificar necessidades específicas e integrar a igualdade de gênero 
durante a preparação e resposta
Durante a emergência, as necessidades de homens, mulheres, crianças e pessoas LGBTIQ+ são diferen-
tes, portanto, é essencial identificar os riscos, necessidades e capacidades, assim como a participação de 
cada grupo antes, durante e após a emergência. Um ponto-chave é a integração da igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres, adolescentes e meninas em avaliações das necessidades, planos de resposta e 
orçamento. Todos os planos, programas e projetos devem utilizar o Marcador de Gênero e Idade do IASC para 
guiar seu projeto e implementação, assegurando uma abordagem das necessidades especificas de gênero 
de maneira integral, uma atenção em perspectiva intersecional e intercultural, adaptada e adequada, 
que promova a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, adolescentes, meninas e pessoas 
LGBTIQ+, além de garantir o respeito pela diversidade.

Coletar e analisar dados por sexo, gênero e idade
Os dados sobre a população afetada devem se dividir sempre por idade e sexo e, caso possível, por outros 
fatores pertinentes, tais como o pertencimento étnico, status migratório, nível socioeconômico, orientação 
sexual, identidade de gênero, condição de deficiência ou de mobilidade reduzida. Contar com uma caracteri-
zação inicial das pessoas afetadas –mulheres, homens, crianças, adolescentes, pessoas LGBTIQ+– e suas con-
figurações familiares, assim como é fundamental estabelecer quais destas pessoas se encontram em maior 
risco para assegurar que os serviços prestados alcancem a população mais vulnerável.

Estar alerta ao risco de violência, abuso e exploração
Em contextos de desastres e emergência humanitária, todas as formas de violência se encontram incremen-
tadas e agravadas, em particular a violência de gênero e, especificamente, a violência doméstica, a violência 
intima do parceiro ou ex-parceiro, os casamentos, uniões e maternidade forçada demeninas, incesto, abuso 
e as diferentes formas de exploração contra as mulheres, meninas, adolescentes e pessoas LGBTIQ+. Todos 
os atores humanitários devem adotar medidas para prevenir e responder mediante projeto e/ou implemen-
tação de mecanismos acessíveis, confidenciais e eficazes, como protocolos e planos de atenção e proteção 
à sobreviventes, bem como medidas de acesso à justiça e reparação integral das vítimas/sobreviventes. Ao 
mesmo tempo, todos os atores humanitários, incluindo o setor de saúde, devem estar preparados e re-
ceber capacitação, bem como prevenir, reportar e prestar a devida atenção aos riscos de exploração, 
negligência e abuso por parte de quem responde à crise.

Assegurar a participação ativa e a liderança de mulheres, meninas, 
adolescentes e pessoas LGBTIQ+
As mulheres, meninas , adolescentes e pessoas LGBTIQ+ devem ser parte ativa da tomada de decisão em 
relação à resposta humanitária. Sua liderança, participação ativa e integração das suas necessidades e 
propostas na elaboração e implementação de planos de prevenção e resposta e em posição de tomada de 
decisão é um ponto-chave. Promover seu empoderamento, liderança e criar entornos propícios para isso 
é fundamental, pois permite alcançar uma maior oportunidade, pertinência e efetividade na resposta.

Para mais informações acessar:

 � Manual de Gênero para a ação humanitária do IASC.
 � Página web de Gênero IASC (Comitê Permanente entre Organismos).

https://www.iascgenderwithagemarker.com/en/home/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-gender-and-humanitarian-action/iasc-gender-handbook-humanitarian-action-2017
https://reliefweb.int/topics/gender
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Proteção

Para mais informações acessar:

 � Página Web Cluster Global de Proteção IASC.
 � Página Web da Área de Responsabilidade de VBG IASC.
 � Página Web da Área de Responsabilidade e Proteção da Infância IASC.
 � Folheto informativo Proteção. Marcador de Gênero e Idade IASC.
 � Manual do ACNUR de Proteção à Mulheres e Meninas.

1. Realizar um enfoque de gênero intersecional e incluir 
o enfoque de “não causar dano” para que os programas 
sejam planejados e implementados considerando as di-
ferentes necessidades das mulheres, homens, crianças, 
adolescentes, jovens e pessoas LGBTIQ+, e a centralidade 
da proteção. Planificar as ações de proteção utilizando o 
diagnóstico realizado pelas próprias mulheres como ponto 
de partida.

2. Consultar as mulheres, adolescentes e meninas sobre 
preocupações e riscos com o enfoque intercultural que 
possam enfrentar, ou estar enfrentando, como resultado 
da emergência, assim como as soluções que elas possam 
ter a respeito em um ambiente seguro.

3. Contribuir na participação direta das mulheres e meni-
nas e fomentar espaços de diálogo com a sociedade civil, 
incluindo sempre organizações de mulheres e jovens, além 
de indígenas,afrodescendentes e pessoas LGBTIQ+ em 
todas etapas de uma resposta.

4. Garantir que as equipes que formam parte da resposta 
humanitária e que realizam avaliações de necessidades 
sejam paritários e sensíveis às desigualdades de gênero.

5. A resposta referente à proteção deve tratar de prevenir 
a separação do lar, incluindo o provimento de ajustes de 
cuidados alternativos para preservar na medida do pos-
sível a unidade familiar.

6. Estabelecer um mecanismo que permita as mulheres, 
adolescentes, meninas e pessoas LGBTIQ+ apresentarem 
queixas e denúncias de violência de gênero, sexual e con-
jugal, exploração sexual e discriminação por orientação 
sexual, identidade de gênero ou por pertencimento étnico, 
de maneira confidencial e que ajude a prevenir riscos à se-
gurança e permita o acesso à ajuda ou a serviços básicos.

7. Realizar capacitações para a população afetada e pessoas 
que participam da resposta humanitária sobre integração 
de gênero, violência de gênero e prevenção de abuso e 
exploração sexual no âmbito da ação humanitária.

8. Recomendar às entidades locais que implementem me-
didas de proteção diferenciadas durante a emergência, 
incluindo diretrizes, guias e capacitação aos funcionários 
públicos.

9. Assegurar estritamente a segurança e confiabilidade das 
informações coletadas em todas as fases da emergência, 
incluindo a avaliação de necessidades e relativas aos sobre-
viventes da violência.

10. Assegurar o acesso gratuito, imediato, adequado e opor-
tuno das mulheres, adolescentes, meninas e pessoas 
LGBTIQ+ à assistência jurídica, psicológica, sanitária, assim 
como a orientação, educação, água, moradia, cuidados 
com a infância, emprego, acesso à justiça e reparação con-
forme com os padrões internacionais.

11. Prestar assessoria, apoio e acompanhamento às mulhe-
res migrantes, deslocadas internas, retornadas, apátridas, 
solicitantes de asilo e refugiadas para facilitar a garantia 
dos seus direitos e acesso aos serviços básicos, como aten-
dimento sanitário integral, além de tomar medidas relacio-
nadas à violência de gênero que possa afetá-las. Igual-
mente, facilitar a garantia da proteção internacional, in-
cluindo o princípio da não-devolução às mulheres, aos 
homens, crianças, adolescentes e pessoas LGBTIQ+.

12. Assumir o aumento da violência de gênero, em parti-
cular de parceiros ou ex-parceiros, bem como o risco de 
que meninas e adolescentes sejam unidas ou casadas 
forçadamente, identificar os riscos da exposição e vul-
nerabilidade à estas violências, assim como medidas dis-
poníveis de redução e resposta integral, garantindo a par-
ticipação e cooperação com mulheres, feministas e suas 
organizações.

13. Colocar em andamento e/ou fortalecer medidas de pre-
venção e resposta a casos de violência de gênero e in-
trafamiliar, incluindo: o estabelecimento e divulgação de 
mecanismos de aviso prévio e resposta rápida com atores 
-chave que possam estar em contato com sobreviventes de 
VBG adequados conforme a idade e vulnerabilidade, cria-
ção e/ou fortalecimento de procedimentos operativos 
padrão para a condução de casos, identificação e segui-
mento dos protocolos e rumos de atenção e proteção, a 
criação e/ou fortalecimento de mecanismos de remissão 
e seguimento multissetoriais apropriados, formação per-
manente, entre outras.

14. Identificar e articular instituições e/ou organizações lo-
cais com capacidade e competência para a condução de 
casos de violência de gênero, incluindo mulheres, jovens e 
suas organizações.

15. Prestar assessoria, apoio e acompanhamento aos sobre-
viventes de violência de gênero e intrafamiliar para o 
acesso à justiça e medidas de proteção internacional e 
reparação integral, mediante canais seguros e alternativos. 

https://www.globalprotectioncluster.org/
https://gbvaor.net/
https://www.cpaor.net/
https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2018/08/protection-tip-sheet.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7137.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7137
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1. O bem-estar, privacidade, proteção e segurança das mu-
lheres, meninas e adolescentes deve estar garantido 
efetivamente nos alojamentos temporais.

2. As mulheres, meninas, adolescentes e pessoas LGBTIQ+ 
devem participar ativamente da tomada de decisão, 
coordenação, gestão e planejamento nos abrigos, bem 
como a implementação e monitoramento de programas 
para um acesso seguro e digno.

3. Os alojamentos devem ser seguros, separados por sexo, 
considerando o contexto sociocultural, além de incluir 
espaços familiares, em especial para a infância e mulhe-
res chefes de família. Da mesma maneira, evitar a super-
lotação, contar com divisões que ofereçam privacidade, 
acessibilidade física (por exemplo, para portadores de 
deficiência ou idade avançada), iluminação suficiente, fe-
chadura para uma maior segurança das mulheres, particu-
larmente das meninas, adolescentes, mulheres solteiras, 
viúvas, portadoras de deficiência, em situação de rua, che-
fes de família e pessoas LGBTIQ+, incluindo mecanismos 
para pessoas transexuais segundo o gênero pelo qual se 
identifiquem, embora não corresponda com seu documen-
to de identidade.

4. A priorização da prestação de serviços contínuos deve 
considerar as necessidades mais urgentes das mulheres, 
homens, meninas e pessoas LGBTIQ+, proporcionando 
atenção especial aos idosos e às condições preexistentes, 
incluindo o HIV, mulheres grávidas e em período de ama-
mentação, aos direitos sexuais e reprodutivos, à saúde 
mental e atenção à recém-nascidos.

5. As mulheres e meninas devem estar representadas e par-
ticipar de avaliações de risco, da identificação das popu-
lações de alto risco e do estabelecimento de mecanismos 
de vigilância.

6. A equipe da gerência do alojamento deve ser capacitada 
a respeito da incorporação do enfoque de gênero e pre-
venção e resposta à VBG. Igualmente, deve integrar mu-
lheres e especialistas no assunto dentro de sua equipe. 

7. Os alojamentos temporários devem fornecer informações 
permanentes sobre os serviços, programas e espaços 
disponíveis para mulheres e meninas, considerando os 
meios apropriados de informação, níveis de educação 
e idioma. 

Alojamentos de Emergência

Para mais informações acessar:

 � Folheto informativo Refúgio . Marcador de Gênero e Identidade IASC.
 � Global Shelter Cluster. Guidance on mainstreaming gender and 

diversity in shelter programmes.
 � CARE. Gender & shelter: Good programming guidelines.
 � Administração de Albergues em Situação de Emergência com perspec-

tiva de igualdade de gênero e proteção. Guatemala.

Fotografia: ACN
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/gender-equality-measures-in-shelter/
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/4_3_sc_gender_and_diversity_guidance_final_25_october_2013_1.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/4_3_sc_gender_and_diversity_guidance_final_25_october_2013_1.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/publications/gender-shelter-good-programming-guidelines
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/check list g%C3%A9nero en albergues.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/check list g%C3%A9nero en albergues.pdf


PONTOS-CHAVE DA QUESTÃO DE GÊNERO PARA A RESPOSTA ANTE AS EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS

5

1. As mulheres, meninas, adolescentes e pessoas LGBTIQ+ 
devem participar ativamente da tomada de decisão, pro-
jeto e planificação, implementação e monitoramento 
de programas para a disponibilidade e acesso seguro e 
digno a pontos de fornecimento e captação de água, 
banheiro, chuveiro, depósito de resíduos sólidos, prefe-
rências culturais comunitárias de higiene pessoal, assim 
como comitês de manutenção e monitoramento, além 
de comparecer a treinamentos e informações a respeito.

2. Os pontos de fornecimento de água, banheiros, urinóis 
e locais de secagem de roupa devem ser fornecidos às 
comunidades que não os possuem e estar em locais se-
guros e iluminados, acessíveis para as portadoras de de-
ficiência, idosos e pessoas LGBTIQ+, sem discriminação. 
Além disso, os banheiros e urinóis devem estar separados 
por sexo, possuir fechaduras e oferecer privacidade, 
incluindo espaços de higiene para pessoas transgênero. 
Caso possível, devem estar separados entre crianças e 
adultos. Também necessitam estar localizados próximos e 
de rápido e fácil acesso às moradias ou de outros serviços 
fornecidos .

3. Assegurar-se que mulheres, meninas , adolescentes e pes-
soas LGBTIQ+ acessem informações sobre a emergência 
humanitária com enfoque intercultural. Informações so-
bre o vírus, como se transmite, os principais sintomas e 
como proteger a si próprio e os seus dependentes, de ma-
neira acessível e que considerem as suas necessidades 
especificas.

4. As medidas de higiene devem incorporar as necessidades 
e condições particulares das mulheres, incluindo meno-
res, de acordo com a sua idade e diversidade, incluindo 
medidas de higiene menstrual, autocuidados, direitos se-
xuais e reprodutivos.

5. Distribuir sabonete e produtos sanitários, incluindo 
higiene pessoal e informação, mediante iniciativas de 
mobilização comunitária. Assegurar-se que as mulheres, 
adolescentes, homens transexuais e pessoas intersexu-
ais do gênero masculino sejam incluídos como recepto-
res e no processo de distribuição.

WASH 
ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

Para mais informações acessar:

 � Folheto informativo WASH. Marcador de Gênero e Idade IASC.
 � UNICEF. Gender-Responsive Water, Sanitation and Hygiene: Key elements for 

effective WASH programming.
 � Brief: Mitigating the impacts of COVID-19 and menstrual health and hygiene.
 � Checklist – Lista de checagem Gênero, Água, Saneamento e Higiene em 

Situações de Emergência. Guatemala.
 � Technical Brief for the Integration of Menstrual Health in SRHR.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wash-tip-sheet/
https://www.unicef.org/gender/files/Gender_Responsive_WASH.pdf
https://www.unicef.org/gender/files/Gender_Responsive_WASH.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-Brief-Mitigating-the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf
https://redhum.org/documento/2770234
https://redhum.org/documento/2770234
https://www.psi.org/wp-content/uploads/2019/06/PSI_MHSRH_TechnicalBrief_French.pdf
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Saúde

Para mais informações acessar:

 � Folheto informativo de saúde. Marcador de Gênero e Idade IASC. 
 � Guia prático para a implementação do pacote mínimo de serviços para 

a saúde sexual e reprodutiva. Colômbia. 
 � Lista de verificação de gênero em saúde. Guatemala.

1. As entidades de saúde devem contar com um sistema de 
informação que separe sexo, gênero, etnia, idade e de-
ficiência, bem como uma análise de gênero da situação de 
saúde, em particular do impacto e exposição diferenciada 
das mulheres diante o surto de COVID-19, abrangendo in-
dígenas e afrodescendentes, homens e pessoas LGBTIQ+, 
evitando o estigma e a descriminação.

2. Os sistemas de vigilância estabelecidos para detectar 
casos de COVID-19 devem evitar expor inadvertidamente 
mulheres e meninas a danos adicionais, em conformidade 
com o respeito aos direitos humanos.

3. Esses sistemas devem priorizar a população em maior 
risco, especialmente mulheres acima de 60 anos, mulhe-
res com condições de saúde como o HIV, diabetes, hiper-
tensão, câncer, doenças pulmonares e mulheres as quais 
pertencem a grupos com maior vulnerabilidade, incluindo 
chefas do lar, idosas, indígenas, afrodescendentes, defi-
cientes, grávidas e lactantes, migrantes, refugiados e soli-
citantes de refúgio, na prestação de serviços de saúde.

4. As mulheres, meninas, adolescentes e pessoas LGBTIQ + 
devem participar ativamente das análises da situação de 
saúde e de comitês ou grupos comunitários de gestão 
de saúde, permitindo identificar suas necessidades, fatores 
de risco e medidas para ajustar os programas de saúde, 
além de evitar qualquer risco de contágio.

5. Os/as profissionais de saúde devem ser capazes de lidar 
com segurança os casos de violência baseada em gênero, 
com confidencialidade e sem causar mais danos à pessoa 
sobrevivente. Deve dispor de insumos como kits de pro-
filaxia pós-exposição (kit PEP) apropriados conforme a ida-
de, kits de dignidade, contracepção de emergência, entre 
outros. As pessoas da comunidade devem estar cientes da 
importância de procurar o Kit PEP nas primeiras 72 horas 
após a exposição.

6. A proteção e a segurança dos/as profissionais de saúde, 
em particular os/as trabalhadores/as da linha de frente, 
as quais são predominantemente mulheres, deve ser 
garantida, incluindo medidas preventivas e de mitigação 
contra o abuso, o assédio e outras formas de violência 
contra elas.

7. As mulheres, jovens e pessoas LGBTIQ+ devem ter acesso 
constante à informação e serviços de saúde e nutrição, 
saúde mental e apoio psicológico, saúde sexual e repro-
dutiva. Além disso, devem poder decidir se preferem ser 
atendidas por um profissional masculino ou feminino.

8. Considerar serviços de tele assistência dentro dos ser-
viços de saúde para prestar assessoria, bem como apoio 
psicossocial, especialmente frente à violência de gênero.

Fotografia: O
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2018/08/health-tip-sheet.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ANEXO 2-CONTEXTO Y GENERALIDADES SOBRE EL PIMS.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ANEXO 2-CONTEXTO Y GENERALIDADES SOBRE EL PIMS.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/g%C3%A9nero%20en%20salud.pdf
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Bens não alimentares

1. Levantamento de informações sobre o número de mu-
lheres, incluindo gestantes, em período de amamentação 
e idosas, bem como crianças e adolescentes, especial-
mente menores de cinco anos, para uma análise das suas 
necessidades e capacidades relacionadas à distribuição, 
devido à carência de bens específicos, considerando uma 
análise de características culturais, de gênero, idade, defi-
ciência e outras características da diversidade.

2. Mulheres e meninas devem participar ativamente da 
identificação, planejamento e implementação de pro-
gramas sobre locais de distribuição seguros e acessíveis, 
seleção dos itens necessários e sua distribuição, consi-
derando os riscos de contágio, para os quais devem ser 
devidamente informados. Isso inclui mecanismos da co-
munidade ou comitês estabelecidos para a identificação 
e distribuição de itens não alimentares, incluindo medidas 
que evitam o risco de contágio.

3. As mulheres, adolescentes e meninas devem ter acesso 
às informações sobre a quantidade e variedade de itens 
que receberão, bem como a data e o local em que a dis-
tribuição ocorrerá. É necessário fornecer medidas que 
facilitem o acesso e evitem o contágio. Qualquer mudança 
nas horas ou locais de distribuição deve ser consultada 
com a diversidade da população, a fim de atender às suas 
necessidades específicas.

4. O fornecimento de NFI (Non Food items) deve incluir a dis-
tribuição de kits de higiene pessoal e menstrual, kits de 
dignidade, inclusive roupas íntimas e consulta prévia par-
ticipativa com mulheres, meninas e pessoas LGBTIQ +.

5. O número de mulheres que participam diretamente da 
distribuição de bens não alimentares deve ser igual ao dos 
homens. Da mesma forma, deve-se contar com medidas 
de biossegurança e incluir pessoas LGBTIQ + na equipe.
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Meios de vida

1. Levando em conta as repercussões econômicas das emer-
gências sanitárias nos mercados formais e informais, as 
intervenções relacionadas aos meios de subsistência de-
vem basear-se na análise de gênero, incluindo riscos e 
impactos diferenciados por gênero, tanto em áreas 
rurais como urbanas.

2. Deve-se desenvolver estratégias de empoderamento 
econômico e de resiliência às mulheres, e/ou explorar 
programas de transferência de dinheiro em efetivo para 
aliviar o impacto da emergência e suas medidas de con-
tenção, as incluindo e apoiando para que se recuperem e 
construam resistência aos impactos futuros, através da 
sua vinculação aos setores não tradicionais, desenvolvi-
mento empresarial, emprego digno, fomento agrícola, 
acesso ao crédito e à terra, programas de poupança, inte-
gração em cadeia do valor e disponibilidade de serviços de 
atendimento em ambientes de trabalho.

3. As intervenções de subsistência devem ter em conta as 
considerações de gênero e proteção. Da mesma forma, 
deve-se tomar medidas que reduzam os riscos relaciona-
dos à VBG, casamentos e uniões forçadas de meninas e trá-
fico de pessoas, em particular exploração sexual, laboral 
e infantil e assédio sexual no local de trabalho. Além disso, 
deve-se incluir medidas que facilitem o acesso a programas 
para pessoas transexuais sem documentação, ou com do-
cumentação que não condiga à sua expressão de gênero.

4. Quando os programas de subsistência se dirigirem à mi-
grantes e refugiados, eles devem agir na comunidade de 
acolhida para reduzir as tensões geradas pelo desempre-
go, discriminação e xenofobia. Além disso, devem adotar 
medidas perante a falta de educação e acesso ao mercado 
de trabalho.

5. Os programas de subsistência devem atuar para afastar 
os obstáculos que impedem que mulheres, meninas e 
pessoas LGBTIQ+ participem do planejamento e imple-
mentação, como acessibilidade a lugares, insegurança, 
horários, prestação de serviços de creche e berçário, aces-
so à tecnologia, entre outros.

6. Estratégias de recuperação precoce devem ser desen-
volvidas, baseando-se em estudos e dados do impacto 
econômico da crise sobre as mulheres.

Para mais informações acessar:

 � Folheto informativo Meios de Subsistência. Marcador de Gênero e 
Idade IASC.Género y Edad IASC.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2018/08/livelihoods-tip-sheet.pdf
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Educação

1. A adoção de medidas preventivas adequadas que re-
duzam a evasão escolar é um importante ponto-chave, 
especialmente às meninas e adolescentes, as quais enfren-
tam um maior risco de assumir encargos com cuidados, 
maternidades forçadas, casamentos e uniões forçadas. 
As instituições de ensino devem assegurar um acesso igua-
litário e permanência educativa de mulheres, homens, 
crianças e pessoas LGBTIQ+.

2. As instituições de ensino podem desenvolver programas 
educativos alternativos, informais, flexíveis ou não tra-
dicionais que colaborem com a superação de barreiras 
que impeçam o acesso e permanência de mulheres, ado-
lescentes e crianças, como a educação virtual, horários 
não tradicionais, serviços de creche, alternativas de finan-
ciamento, dentre outros. Caso utilizem alternativas tecno-
lógicas em contraposição às aulas presenciais, deve-se 
considerar a possível diferença de acesso à tecnologia 
entre crianças e em lares chefiados por mulheres.

3. Promover a igualdade de participação entre crianças e 
adolescentes durante o fechamento das escolas, quando 
iniciativas de ensino alternativo e à distância se efetivem. 
Necessita-se prestar especial atenção ao monitoramento 
da participação das meninas participantes desta iniciativa 
e assegurar-se de não impor um risco adicional. É fun-
damental estabelecer mecanismos de feedback sobre o 
ensino em casa ou presencial.

4. As instalações temporárias de ensino devem localizar-se 
em zonas seguras e próximas às regiões habitadas, con-
tar com rotas seguras, além de ser inspecionadas perio-
dicamente. As mulheres e garotas terão uma participação 
ativa no planejamento e escolha da localização das insta-
lações educacionais, incluindo dos banheiros, que deverão 
ser separados por sexo, contar com fechaduras e ilumi-
nação adequada.

5. É importante considerar estratégias de educação humani-
tária para alcançar a infância não escolarizada, bem como 
desenvolver materiais amigáveis para as crianças, contendo 
informações essenciais de autocuidado, além de associar 
uma abordagem intercultural na resposta educacional.

6. Sensibilizar os funcionários docentes e membros de comu-
nidades relevantes sobre o aumento do risco de violência 
de gênero e de exploração e abuso sexual. Da mesma for-
ma, informar as crianças, por meio de materiais adaptados 
a sua idade e gênero, como reconhecer sinais de violência, 
os riscos específicos de violência de gênero, de exploração 
e abuso sexual, bem como ensinar-lhes a atuar perante 
estas situações e aonde acudir.

7. As instalações ou estratégias educacionais alternativas/
temporárias necessitam dispor de instalações de água, 
saneamento e higiene separada entre meninos, meninas 
e adolescentes. As estratégias de aprendizagem remota 
(rádio, televisão, produtos tecnológicos) devem reforçar as 
boas práticas de higiene, incluindo a higiene menstrual.

8. Defender o compartilhamento equitativo das tarefas 
domésticas e dos deveres de cuidado entre mulheres, 
crianças e homens membros do lar, de modo que cada 
um tenha tempo livre para participar de iniciativas de edu-
cação alternativa.

Para mais informações acessar:

 � Folheto informativo Educação. Marcador de Gênero e Idade IASC.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2018/08/education-tip-sheet.pdf
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Segurança alimentar  
e nutrição

1. Todas as avaliações de necessidades relacionadas à segu-
rança alimentar, agricultura e nutrição devem identificar 
e incluir considerações de gênero de maneira robusta, 
seus resultados devem ser utilizados para o planejamento 
e focalização de programas sensíveis ao gênero. 

2. Todas as avaliações de necessidades relacionadas à segu-
rança alimentar, agricultura e nutrição devem analisar como 
as respostas do isolamento social e da quarentena afetam 
o acesso a recursos naturais agrícolas essenciais para a 
segurança alimentar de mulheres e suas famílias, espe-
cialmente no ambiente rural, indígena e afrodescendente.

3. A resposta em segurança alimentar deve garantir que mu-
lheres e crianças –especialmente em quarentena, ambien-
tes fechados e de auto isolamento– sejam identificados 
e selecionados na assistência alimentar, compreendendo 
distribuição de bens e transferências monetárias, incluindo 
pessoas LGBTIQ+.

4. Os programas de ajuda e assistência devem envolver cri-
tério de gênero para a priorização de ajudas, sobretudo 
para garantir que as mesmas cheguem a mulheres que 
vivem em condições de pobreza, residências lideradas por 
mulheres, mulheres indígenas, mulheres em condição de 
vulnerabilidade, dentre outros.

5. As respostas relacionadas à segurança alimentar devem 
considerar os impactos sobre as cadeias de segurança 
alimentar, de suprimentos alimentares e as funções das 
mulheres envolvidas em tais cadeias, principalmente os 
impactos que afetam o poder de obter e assegurar os re-
cursos alimentícios para elas e suas famílias.

6. A assistência alimentar deve ser planejada, entregue e 
supervisionada com a participação das várias mulheres, 
homens, crianças e pessoas LGBTIQ+ de diversos grupos 
socioeconômicos e indígenas nas populações afetadas.

7. As mulheres, incluindo de idade avançada, com condições 
de saúde como o HIV, diabetes, hipertensão e outros, ges-
tantes e lactantes, meninas, adolescentes, em todos tipos 
de lugares devem ser objeto de iniciativas de prevenção 
e resposta à desnutrição.

8. As respostas relacionadas à segurança alimentar e nutrição 
alimentar devem compreender e abordar os cuidados não 
remunerados e o trabalho doméstico de mulheres, ado-
lescentes e meninas, e incluir intervenções dirigidas às 
mulheres e meninas mais vulneráveis.

9. Os empregos de distribuição de alimentos devem, quando 
possível, ser alocados igualitariamente entre mulheres, 
homens e pessoas LGBTIQ+.

10. Estabelecer alternativas em zonas de cozinha comuni-
tária nos acampamentos, alojamentos temporários e 
assentamentos, como o aumento da distribuição de co-
zinhas, gás de cozinha e utensílios. São essenciais as es-
tratégias para apoiar a produtividade agrícola e as ativi-
dades mercantis de mulheres para reduzir os efeitos em 
detrimento ao bem estar no ambiente rural e garantir o 
fornecimento de alimentos para áreas urbanas e no perí-
metro urbano.

Para mais informações acessar:

 � Folheto informativo de Segurança Alimentar. Marcador de Gênero e Idade IASC.
 � Caixa de Ferramentas de Gênero do Programa Mundial de Alimentos.

Fotografia: O
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2018/08/food-security-tip-sheet.pdf
https://gender.manuals.wfp.org/es/gender-toolkit/
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Gestão e coordenação  
de albergues

1. Todos os esforços de coordenação e planificação para pre-
parar e responder emergências sanitárias devem incluir a 
representação de mulheres residentes no alojamento. 
Fortalecer a liderança e a participação da tomada de de-
cisão das mulheres, adolescentes e meninas em todos os 
processos de tomada de decisão.

2. O mapeamento de recursos, avaliações de necessidades 
e auditorias de segurança deve consultar e incluir mu-
lheres, bem como homens e meninos.

3. Todo planejamento de relocações e alojamento das pes-
soas deve considerar a proteção e os direitos das mulhe-
res, crianças e pessoas LGBTIQ+, incluindo instalações de 
água e saneamento segregados e seguros, iluminação, 
alojamento para solteiros, famílias chefiadas por mulheres 
e crianças separadas.

4. A priorização da prestação contínua de serviços deve 
levar em conta as necessidades mais urgentes das mu-
lheres, crianças e pessoas LGBTIQ+, especialmente os 
idosos, pessoas com condições crônicas de saúde como 
HIV, hipertensão, diabetes etc., direitos sexuais e reprodu-
tivos, saúde mental e atendimento a portadores de defi-
ciência e recém-nascidos.

5. A participação das comunidades dos alojamentos deve 
incluir a representação de mulheres, adolescentes, me-
ninas e pessoas LGBTIQ+ nas avaliações de risco, identifi-
cação de populações de alto risco e o estabelecimento de 
mecanismos de vigilância.

6. O estabelecimento e gerenciamento de estratégias mo-
bilização e comunicação da comunidade devem ter mu-
lheres e pessoas LGBTIQ+ no centro. Todas as mensagens 
e informações sobre a emergência sanitária devem estar 
apropriadas, compreensíveis e transmitidas através de 
mecanismos de eficácia comprovada, como os grupos de 
mulheres, jovens adolescentes, mulheres portadoras de 
deficiência, associações de idosos e pessoas LGBTIQ+.

7. A incorporação de mecanismos de denúncia é essencial 
em caso de irregularidades contra a dignidade das pes-
soas que residem no local. Além disso, deve-se con-
tar com um mapeamento de serviços no VBG.

Para mais informações acessar:

 � Folheto informativo de Coordenação e Gestão de Albergues. Marcador 
de Gênero e Idade IASC.

 � Camp management safety audit tool: Focus reducing risks for women 
and girls in the camp/site environment.

 � Lista de verificação de gênero em Governança e Gestão Interna de 
Albergues. Guatemala.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2018/08/cccm-tip-sheet.pdf
https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2018/08/cccm-tip-sheet.pdf
https://tinyurl.com/ybcqjv6u
https://tinyurl.com/ybcqjv6u
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gobernanza y gesti%C3%B3n interna.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gobernanza y gesti%C3%B3n interna.pdf


Para acessar documentos sobre gênero, COVID-19 e ação humanitária,  
você pode visitar o repositório regional fornecido pela  

Mesa de Gênero em Ação Humanitária da REDLAC.

PARA MAIS INFORMAÇÕES E APOIO TÉCNICO, entre em 
contato com as organizações colíderes da Mesa de Gênero 
em Ação Humanitária:

OCHA:
Rogerio Silva (silvar@un.org) 

Amaia López (lopez20@un.org)

ONU Mulheres: 
Alma Pérez (alma.perez@unwomen.org)

Dana Barón Romero (dana.baronromero@unwomen.org)

PNUD:
Eugenia Piza López (eugenia.piza-lopez@undp.org)

Ana Nieto (ana.nieto.robles@undp.org)

Fontes:  
IASC, Alerta de Gênero para o surto de COVID-19 

e Manual de Gênero em Ação Humanitária da REDLAC

Este folheto foi produzido pela Tabela de Ação Humanitária da REDLAC.1 

Seus integrantes são:

UNHCR, AECID, CARE Internacional, Federação Internacional da Cruz Roja, HIAS,  
OCHA, ONU Mulheres, ONU SIDA, Plan Internacional, WFP, UNDP, RET,  

Save the Children, UNEP, UNFPA, UNICEF.

Traduzido para o português:

Maria Beatriz Souza Martínez - UNITED NATIONS VOLUNTEERS (UNV)

1.  O Grupo Regional sobre Riscos, Emergências e Desastres para a América Latina e o Caribe (REDLAC) é uma plataforma regional de coordenação para a preparação 
e para a resposta a desastres. Inspirado pelo Comitê Permanente entre Organismos (IASC, sua sigla em inglês), surgiu em 2003 como uma forma de dinamizar o 
entendimento e análise conjunta, além de promover uma aproximação regional, global e nacional. A REDLAC facilita uma melhor coordenação, preparação e análise, 
ao mesmo tempo que permite que se gere um diálogo permanente entre as organizações humanitárias; apoio na avaliação das necessidades ente múltiplas agências 
e setores; e o intercâmbio de informação e da assistência humanitária, nos casos em que se solicite a cooperação internacional.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10eB9R5lyyjeujJthOwCsijMpNmeXxmaL/edit#gid=77189998

