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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República do Equador é um país localizado na região Ocidental da 
América do Sul, na fronteira com o Oceano Pacífico no Equador, 
entre a Colômbia e o Peru, tendo como capital a cidade Quito. Possui 
uma vasta composição ética populacional assim como uma 
diversidade religiosa, se destacando o catolicismo romano. Tem uma 
população de cerca de 16.080.778 milhões de habitantes e uma área 
de 256.370 km². Sua forma de governo é uma república 
presidencialista e sua língua oficial é o espanhol. A sua economia 
depende substancialmente dos seus recursos petrolíferos, que 
representaram mais de metade das receitas de exportação do país e 
cerca de 25% das receitas do setor público. O seu PIB, per capita, é de 
US $ 11.000. Além do Conselho de Direitos Humanos, o Equador 
participa de outras Organizações Internacionais como: o G-77, 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO), Organização Mundial do Comércio (OMC) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

A Mutilação Genital Feminina 

O Equador está muito atrás quando se trata dos Direitos das 
Mulheres. Embora a lei proíba a violência contra as mulheres, 
inclusive dentro do casamento, os abusos são generalizados. A Lei 
Contra a Violência que afeta as Mulheres e Crianças criminaliza o 
abuso conjugal, incluindo abuso físico, sexual e psicológico; cria 
tribunais de família; e dá aos tribunais o poder de remover um 
cônjuge abusivo de casa. A lei também fornece apoio jurídico à 
Secretaria da Mulher do Governo em casos de assédio sexual no local 
de trabalho. Apesar da proibição legal de assédio, organizações de 
direitos das mulheres descreveram o assédio sexual no local de 
trabalho como algo comum. E, embora as mulheres gozem do 
mesmo estatuto jurídico que os homens, o Gabinete de Gênero 
informou que as mulheres muitas vezes não recebem direitos iguais 
na prática. No Equador não existem relatos sobre a prática da 
mutilação genital feminina, entretanto com a existência dos povos 
Emberá da Colômbia nos países vizinhos faz-se necessário, de acordo 
com a ONU, uma avaliação da situação das mulheres e meninas da 
tribo em questão na região. 

Direitos Humanos 

O Equador é uma república constitucional multipartidária 
com um presidente eleito e uma legislatura unicameral. 
Os principais abusos contra os direitos humanos foram a 
falta de independência no setor judicial; restrições à 
liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e de 
associação; e corrupção. Outros problemas que ferem os 
direitos humanos são: uso da força excessiva e 
assassinatos ilegais isolados por parte das forças de 
segurança; prisão e detenção arbitrárias; violência e 
discriminação contra mulheres, crianças, grupos 
minoritários e comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros e intersexuais (LGBTI); tráfico de pessoas; e 
persistência do trabalho infantil. 

 



 

 


