
O País 
 
É um país localizado no oeste da África com uma área terri-
torial de cerca de 56.785 km², sendo suas fronteiras delimi-
tadas por Burkina Faso, a leste pelo Benin, a sul pelo Ocea-
no Atlântico e a oeste por Gana, sendo o governo uma re-
pública presidencialista, e a língua oficial é o francês. Possui 
uma população estimada em 5,9 milhões de habitantes. 
Lomé, a capital, é a cidade mais populosa e onde se encon-
tra também o porto, que dá importância a cidade como 
centro regional de comércio. O PIB em 2015 foi de 
4,003 bilhões de dólares e o IDH em 2014 foi de 0,48. O se-
tor primário é a base de sua economia. Nas atividades de 
extração de minérios encontra-se fosfato, cádmio, calcário 
e mármore. É membro de organizações como as Nações 
Unidas, União Africana, Comunidade Econômica dos Esta-
dos da África Ocidental , Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul, e outras. É Estado-membro da ONU e da 
OMC. 
 
O CDH e o Estado 
 
Durante os anos de 2005 e 2006 o país passou por um forte 
crise política, com repressões violentas por parte do gover-
no e mais de 450 mortes ocorreram em protestos. Estima-
se que mais de 35 mil pessoas fugiram para Benin e Gana. 
Com a pressão da interna e internacional o governo e a 
oposição assinaram um acordo político global, criando um 
verdadeiro governo de unidade nacional. A Constituição do 
país proíbe discriminação baseadas em raça, gênero, reli-
gião, deficiência, língua ou status social, mas essas proibi-
ções não são adequadamente reforçadas. Apesar de garan-
tir também liberdade de mídia e expressão, essas sofrem 
restrições. Há vários casos de violência doméstica, estupros 
e constrangimentos sexuais. Abuso de crianças também é 
comum. Os homossexuais são punidos por atos homoafeti-
vos e há discriminação generalizada com portadores do 
vírus HIV.  

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
O abuso de crianças era um problema generalizado. Embora 
não haja lei de estupro, por lei, a idade mínima do sexo con-
sensual é de 16 anos para ambos os meninos e meninas. O 
governo continuou a trabalhar com ONGs locais em campa-
nhas de conscientização pública para prevenir a exploração 
de crianças. O atendimento escolar é obrigatório para meni-
nos e meninas até a idade de 15 anos, e o governo oferece 
educação pública gratuita desde o currículo até a escola 
primária. A mutilação infantil acontece em 4% do Togo, nas 
crianças menores de 5 anos. 

Dossiê 
 

República  

Togolesa 

POR CDH 2017 INFORMAÇÕES 


