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Estudos de caso de advocacy 

EMPODERAMENTO DAS MULHERES NO 
NEPAL 

PAÍS: Nepal 

TEMA: Governança; terras e propriedade; meios de vida 

ABORDAGENS DE ADVOCACY: Mobilização da comunidade; educação dos membros 
da comunidade; funcionários do governo: lobby  

 

A organização parceira da Tearfund, Share and Care Nepal, implementou o projeto de 

Desenvolvimento e Empoderamento Comunitários Baseados na Ação (sigla em inglês: ABCDE) 

através de três Comitês de Desenvolvimento de Aldeias no distrito central de Nuwakot. O Grupo de 

Ação das Mulheres (GAM), no povoado de Geruwagaun, foi um dos grupos formados como resultado 

dessa iniciativa. 

Depois que o GAM foi criado, a Share and Care continuou a apoiar e empoderar as mulheres, 

ajudando-as a entender seu direito de acesso aos recursos locais. O grupo aprendeu sobre os vários 

subsídios disponíveis para as mulheres através do governo e de outras agências, bem como o 

processo pelo qual elas precisariam passar para obter reconhecimento formal para o grupo. 

Como resultado, as participantes do grupo começaram a organizar várias atividades de 

desenvolvimento em sua comunidade. No entanto, havia um obstáculo significativo: elas não tinham 

uma sala onde pudessem se encontrar. Assim, decidiram construir seu próprio prédio. Elas 

elaboraram um pedido e uma proposta orçamental para o Comitê de Desenvolvimento da Aldeia e 

solicitaram ajuda financeira para construir um prédio para o GAM entre dois distritos, para que 

ambos os distritos pudessem utilizá-lo. O prédio abrigaria vários programas de desenvolvimento de 

habilidades e empoderamento das mulheres, além de gerar uma renda para elas, através de seu 

aluguel quando não estivesse em uso. 

A proposta do grupo e sua confiança convenceram os membros do comitê, e eles concordaram em 

alocar verbas para o trabalho de construção, que foi adiante. Subsequentemente, o GAM também 

desenvolveu planos para realizar treinamento de habilidades para suas participantes, recorrendo 

novamente ao apoio do Comitê de Desenvolvimento da Aldeia. 


