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ANÚNCIO DA CONFERÊNCIA 

Em vários países em África, as desigualdades de várias dimensões são elevadas, 

estão a crescer ou não decrescem com rapidez suficiente numa região que já está 

entre as mais desiguais do mundo. As economias e sociedades africanas têm 

estado em clara transformação. Muitas têm estado a crescer a taxas 

inacreditavelmente rápidas nos últimos anos. No entanto, a estrutura de 

desenvolvimento global e a característica do processo de transformação 

contribuíram provavelmente para as crescentes disparidades. Estas, por suas vez, 

limitam o âmbito de África para a transformação económica, social e 

ambientalmente sustentável de África e deixam a porta aberta para conflitos que 

ameaçam o tecido democrático e social das suas sociedades. À medida que os 

governos Africanos definem um caminho de transformação estrutural deliberada 

e gerida, é imperativo que as desigualdades sociais, económicas e políticas sejam 

abordadas no processo. 

Objectivos e Resultados 

Para resolver estes problemas e promover a acção, o Governo do Gana, vai realizar 

uma Conferência Pan-Africana de elevado perfil e com várias partes interessadas, 

em Acra, em colaboração com vários parceiros. A conferência é um seguimento da 

Consulta Global sobre Desigualdades, realizada em conjunto pelo Governo da 

Dinamarca e o Governo do Gana em Fevereiro de 2013 no contexto do processo 

de consulta para agenda de desenvolvimento Pós-2015. Tem como meta forjar 

ligações entre os debates sobre o desenvolvimento Africano que estão a decorrer 

e as discussões sobre uma estrutura de desenvolvimento pós-ODM e contribuir 

para a criação de uma agenda Africana sobre as desigualdades, especialmente no 

contexto do processo orientado para o modelamento de uma visão Africana para 

os próximos 50 anos - isto é, a agenda África 2063. A Conferência irá levar a uma 

declaração sobre "A África Que Queremos" como um insumo para as deliberações 

globais sobre "O Mundo Que Queremos". Irá colocar em prática mecanismos para 

facilitar a colaboração com vista a estimular mudanças políticas e promoção de 

políticas ao nível regional e nacional. 
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A conferência será aberta pelo Presidente do Gana e irá englobar painéis de 

elevado perfil, apresentações enquadradas, plenários inovadores e discussões de 

grupo paralelas para construir um entendimento comum das desigualdades 

sociais, económicas e políticas e como elas podem ser abordadas mais 

efectivamente dentro do contexto de uma agenda de transformação estrutural. 

Será realizada imediatamente após a conferência uma reunião estratégica de dois 

dias com participantes da sociedade civil para delinear um plano de acção. 

Contacto e Participação 

A Conferência irá juntar cerca de 200 pessoas. Estas incluem oradores e partes 

interessadas de elevado perfil da região, organizações regionais e internacionais, 

decisores políticos, pensadores e modeladores de nomeada do continente, 

activistas da sociedade civil incluindo organizações femininas, de trabalho infantil, 

de fé e ambientais e participantes seleccionadas de outras regiões.   

Existem duas categorias de participantes: com patrocínios próprios e os 

patrocinados pelo orçamento da conferência. Os organizadores irão enviar 

convites às audiências-alvo identificadas para garantir equilíbrio e participação de 

entidades fundamentais. Existe espaço limitado para outros participantes. Os 

indivíduos e instituições interessados devem enviar os pedidos para: 

conferencecoordinator@ndpc.gov.gh  

Verifique informações actualizadas em www.africainequalities.org/conference e 

siga-nos no Twitter https://twitter.com/ainequalities 
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