
 
 

www.africainequalities.org 

http://africainequalities.org/ 

CONFERÊNCIA PAN-AFRICANA SOBRE AS 

DESIGUALDADES NO CONTEXTO DA TRANSFORMAÇÃO 

ESTRUTURAL 

 ACCRA, GANA (28-30 DE ABRIL DE 2014) 

 
 

NOTA HISTÓRICA 
 

Chamamentos Globais e Regionais para resolver a desigualdade 

O ímpeto global para combater a pobreza e a privação em todas as 
sociedades, tanto desenvolvidas como em desenvolvimento, que foi 
lançado em 2000 dentro da estrutura dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM), forneceu uma forte motivação para intensificar os 
esforços de desenvolvimento nacional que estavam a decorrer. Embora 
vários objectivos de desenvolvimento tenham sido atingidos a nível 
nacional, a situação de muitos grupos e regiões dentro dos países piorou, 
tanto em termos absolutos como relativos, no que respeita às dimensões 
rendimentos e não-rendimentos.  Concomitantemente, as economias e 
sociedades Africanas têm estado em clara transformação, mas os processos 
de transformação têm sido variados e rendido resultados mistos e 
desigualdades crescentes.   

O momento actual apresenta várias oportunidades críticas para alavancar 
os esforços concertados até à data. No contexto da modelação da 
arquitectura de desenvolvimento global, as consultas e conferências pós-
2015 sobre o próximo conjunto de metas e objectivos já estão bem 
encaminhadas.1  A falta de atenção para as desigualdades económicas e 
sociais nas intervenções relacionadas com os ODM foi destacada em muitas 
destas consultas globais e regionais. Existiram também chamadas de 
atenção para incorporar um foco na desigualdade em vários fóruns, 
principalmente na Reunião de Liderança e Diálogo Público sobre a 
Abordagem das Desigualdades na Agenda de Desenvolvimento Pós-20152 
assim como no contexto de desenvolvimento de uma posição Africana 

                                                           
1 As consultas temáticas e nacionais procuraram garantir insumos e opções com uma ampla base 

para o relatório do Painel de Alto Nível e serão úteis para os Estados-Membro considerarem nas 

deliberações sobre a estrutura de desenvolvimento pós-2015. O Painel de Alto Nível (PAN) de 27 

membros das Nações Unidas, estabelecido em Julho de 2012 forneceu liderança no enquadramento 

da agenda de desenvolvimento pós-2015 e trabalhou em estreita colaboração com o processo Rio+20 

para incluir as metas de desenvolvimento económico e social e sustentabilidade ambiental. 

2 As reuniões, que tiveram lugar a 18 e 19 de Fevereiro de 2013 em Copenhaga, Dinamarca, foram 

realizadas em conjunto pelo Fundo para as Crianças das Nações Unidas (UNICEF), Mulheres das 

Nações Unidades e os Governos da Dinamarca e do Gana. 
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comum para o pós-2015. Tendo celebrado recentemente os 50 anos da sua 
unidade, com Estados-Membro, a União Africana está no processo de forjar 
a Agenda 2063 para informar sobre os próximos 50 anos do 
desenvolvimento de África, o que representa uma oportunidade 
significativa para combater as desigualdades em África.3    

Porquê o foco nas Desigualdades no contexto da Transformação Social 

em África? 

“As sociedades equitativas promovem o capital social, a coesão social e a 
estabilidade, confiança e tolerância e por conseguinte a inovação, 
crescimento económico e desenvolvimento sustentável.4  No entanto, 
apesar dos esforços de desenvolvimento sucessivos persistem 
desigualdades de várias dimensões a níveis elevados, estão a crescer ou não 
estão a diminuir de forma suficientemente rápida em muitos países de 
África. Elas causam dano à sociedade, minam os esforços para transformar 
as economias nacionais, gerir o ambiente e para melhorar a qualidade de 
vida dos povos de África.  As desigualdades também contribuíram para a 
ameaça da coesão nacional e para a criação de insegurança, e são um factor 
significativo nos violentos conflitos civis e protestos em África ao longo dos 
anos. 

A experiência nacional e global até à data indica que as desigualdades não 
se auto-corrigem. Ao invés, elas perpetuam-se, reproduzem-se através das 
gerações e pode acumular-se e combinar-se para recriar desvantagens 
sistemáticas para certos grupos e indivíduos— habitantes rurais, habitantes 
urbanos pobres, pessoas com determinadas ocupações, pessoas que vivem 
em certas regiões e zonas ecológicas, assim como em grupos tais como as 
mulheres, jovens, crianças, pessoas com deficiências, pessoas de 
determinadas etnias, os velhos e incapazes, etc. — que tendem a sofrer 
diferentes tipos de discriminação e vulnerabilidades. Por isso, os esforços 
destinados a resolver a pobreza extrema, a promover o desenvolvimento 
socioeconómico e a salvaguardar os interesses das gerações futuras têm 
que resolver inequivocamente as desigualdades.  

As desigualdades podem ser um desafio global, mas as gritantes diferenças 
entre as economias das nações Africanas e da maior parte do mundo pedem 
uma acção em toda a África: primeiro, para confrontar as suas 

                                                           
3 A adopção da Agenda 2063 é esperada na 23ª Sessão Ordinária da Assembleia em Junho/Julho de 

2014. 

4 Conforme mencionado na declaração dos presidentes em Copenhaga. 
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características e desafios únicos; e segundo, para se juntar à aliança global 
para a mudança no contexto das consultas Pós-2015.5   

O desenvolvimento no contexto Africano tem testemunhado rápidas 
acelerações de crescimento assim como reversões com a transformação 
estrutural a ter lugar aos solavancos. Com três décadas de liberalização 
económica, tendo África algumas das economias abertas do mundo, quase 
metade das economias da África Sub-Saariana (ASS) ainda retiram 
rendimentos de exportação significativos a partir de um conjunto limitado 
de recursos naturais - principalmente, minerais, petróleo e gás natural.  Dos 
20 denominados países ricos em recursos, metade estão fiscalmente 
dependentes da receita orçamental derivada principalmente dos recursos 
naturais com graus limitados de actividades de valor acrescentado.  
Adicionalmente, apesar de África ter algumas das mais elevadas taxas de 
participação de mão-de-obra no mundo, há uma preponderância de 
trabalhos esporádicos e precários que oferecem poucas perspectivas para 
o desenvolvimento de competências, mobilidade superior ou qualidade de 
vida.  África tem, em consequência, uma quota crescente da pobreza 
mundial,6 com disparidades marcadas no acesso a serviços básicos como a 
saúde, educação e água potável, e défices em outros indicadores sociais tais 
como uma elevada prevalência de sub-nutrição, e elevadas proporções de 
crianças com raquitismo. África é casa de mais de metade das crianças do 
mundo que não vão à escola e tem a taxa mais elevada de abandono escolar 
precoce, habitualmente devido a desigualdades no rendimento e de 
género. A falha continuada na resolução das desigualdades sociais e 
económicas irá pressionar ainda mais o potencial de África para transformar 
a sua trajectória de desenvolvimento, diminuindo as capacidades 
produtivas daqueles que sofrem essas desigualdades, e privando as suas 
sociedades das suas necessárias contribuições.  

À medida que os governos Africanos definem o caminho da transformação 
estrutural deliberada e gerida que é elevada na sua agenda de 
desenvolvimento, é importante que adoptem formas conscienciosas de 
abordar as desigualdades.  As experiências colectivas dos países em todo o 
mundo e em África devem fornecer a orientação necessária para repensar 
a agenda de transformação estrutural de África.  As lições da trajectória de 
desenvolvimento de África sugerem que embora a transformação 
estrutural possa ser uma condição necessária para remover as graves 
desigualdades na sociedade, esta não é uma condição suficiente.  Para 
mudar a tendência actual das desigualdades cada vez mais amplas, África 

                                                           
5 Consulta Temática Global sobre a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015: Relatório Síntese sobre 

Abordagem das Desigualdades da Consulta Pública Global. -- 

http://www.worldwewant2015.org/node/299198. 

6 Comissão Económica para África, Relatório de Progresso em África 2012 
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tem que traçar um percursos diferente para o seu desenvolvimento - um 
percurso que seja uma partida da forma antiga de gerir o seu 
desenvolvimento e recursos e que se traduza numa transformação 
económica e social real.   

Finalidade e Objectivos da Conferência Pan-Africana sobre as 

Desigualdades 

No contexto dos processos relacionados com a agenda de desenvolvimento 
da União Africana (UA) e o desenvolvimento global pós-2015, há uma 
necessidade de criar um espaço construtivo onde os eleitorados-chave 
Africanos, que estão relacionados com os diferentes domínios da questão 
da desigualdade e/ou estão envolvidos na conceptualização e modelação 
de possíveis trajectórias para a transformação Africana.   

A Conferência responde à chamada do Presidente da UA para toda a gente 
de todos os sectores da sociedade terem algo a dizer na definição da 
"agenda Africana para 2063”,7  e está por isso dirigida para forjar ligações 
entre os debates e discussões de desenvolvimento Africanas que estão a 
decorrer sobre uma estrutura de desenvolvimento pós-ODM, e uma 
plataforma para os eleitorados-chave das sociedades de África partilharem 
as suas visões e aspirações, e explorar possíveis caminhos para a mudança 
política e social que tiram partido das políticas económicas e sociais para 
garantir uma transformação estrutural equitativa.  Especificamente, a 
Conferência tem como objectivo: 

 Contribuir para colocar de forma firme os problemas de 
desigualdade/equidade no cerne do discurso político nacional e 
regional Africano (por exemplo, agenda África 2063), promover um 
entendimento partilhado da natureza, âmbito e factores das 
desigualdades sociais e económicas interligadas e os seus 
determinantes.  

 Criar um espaço para o diálogo informado sobre o qual as opções 
políticas ao nível nacional e regional possam resolver estes 
problemas, incluindo o foco nas desigualdades económicas e sociais 
assim como o impacto das desigualdades globais. 

 Explorar a gama de parcerias com o resto do mundo, as estruturas 
de acompanhamento pós-ODM e pós-Rio+20, assim como as 
negociações intergovernamentais que estão a decorrer sobre o 
clima, comércio, etc., que possam avançar a prossecução destas 
prioridades políticas. 

                                                           
7 Notas de abertura da Sra. Nkosazana Dhlamini Zuma na Conferência Consultiva sobre Mulheres 

com o tema: “Pan-Africanismo, Renascimento e Agenda  2063.” 

http://www.akinamamawaafrika.org/index.php/news/86-a-call-to-define-the-africa-we-want-for-

vision-2063.  Acedido a 20 de Junho de 2013. 
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Resultados e Deliberações Esperadas 

A Conferência irá levar a uma declaração sobre "A África Que Queremos" 
como insumo para as deliberações globais sobre "O Mundo Que 
Queremos".    

O principal resultado esperado será o engendrar e sustentar a mudança 
política dentro de três pilares (vontade política, conhecimento e um 
eleitorado vibrante), com vista a: 

1. Uma alavancagem política mais forte para promover activamente 
uma agenda Africana para combater as desigualdades e fomentar a 
transformação em várias esferas: económica, social, política, 
ambiental e espacial; 

2. Um conhecimento melhorado do carácter estrutural e dos factores 
económicos e sociais das desigualdades Africanas e dos diferentes 
domínios nos quais as desigualdades operam, os grupos sociais 
afectados assim como o impacto das trajectórias de crescimento 
actuais; 

3. O reconhecimento, e conhecimento partilhado, de políticas sociais, 
macroeconómicas e sectoriais apropriadas e efectivas para a 
abordagem das desigualdades assim como das estratégias de 
crescimento e transformação; 

4. Uma reflexão estratégica sobre a identificação de requisitos de 
investigação e defesa dos direitos para promover a transformação 
estrutural e combater as desigualdades; e o que seria necessário 
para levar a agenda para a frente. 

Também é esperado que catalise uma nova coalizão de indivíduos e 
instituições Africanas que possam manter o foco na política e defesa dos 
direitos numa agenda vibrante para uma transformação Africana equitativa 
daqui em diante. 

Local e Datas da Conferência  

A Conferência terá lugar no Accra International Conference Centre de 28 a 
30 de Abril de 2014.   

Organizadores da Conferência 

A Conferência é convocada pelo Governo do Gana, e organizada 
conjuntamente pela Comissão de Planeamento do Desenvolvimento 
Nacional (NDPC), o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério do 
Género, Crianças e Protecção Social e o Ministério das Finanças.  É 
organizada em parceria com várias organizações: ao nível nacional, o 
Instituto para A Investigação Estatística, Social e Económica (ISSER), a 
Universidade do Gana, e a Rede do Terceiro Mundo-África; e ao nível 
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internacional pelo Governo da Dinamarca e a UNICEF;8 o Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP), a Comissão Económica das 
Nações Unidas para África (UNECA), a Campanha do Milénio das Nações 
Unidas (UNMC); a Sociedade para o Desenvolvimento Internacional (SID), e 
a CODESRIA; e organizações regionais como a Comissão da União Africana 
(AUC) e o Banco de Desenvolvimento Africano (AfDB).   

Estrutura e Organização da Conferência 

A reunião de três dias será organizada em discussões plenárias e de grupo.  
A manhã do Dia 1 irá começar com o painel de alto nível que definirá o tom 
para a  conferência, dando oportunidade a reflexões sobre a conjectura 
actual e oportunidades para combater as desigualdades, assim como 
fornecerá uma visão geral histórica dos esforços e sucessos dos governos 
Africanos no combate às desigualdades e à transformação estrutural. O 
painel de alto nível será constituído por dignitários ao nível da presidência, 
primeiro-ministro; chefes de organizações intergovernamentais e ministros 
de gabinete. Existirão também plenários de alto nível na tarde do primeiro 
dia; na manhã e tarde do segundo dia; e na sessão de encerramento do 
terceiro dia.  Haverá espaço para debates mais focadas e aprofundadas em 
sessões paralelas sobre vários temas da desigualdade e transformação 
estrutural no segundo e terceiro dias. A Conferência principal é organizada 
em três sessões de Diálogo, cada uma contendo sessões plenárias e 
paralelas, tirando partido de relatórios bem documentados temáticos 
orientados para os problemas e definidores de agenda e Estudos 
Comparativos específicos dos Países e Trans-Nacionais.   Os diálogos são 
prefaciados por anotações de um académico ou decisor político de 
nomeada que irá ajudar a enquadrar o conteúdo e foco dos debates para a 
sessão em particular.  As conclusões destas sessões irão alimentar alimentar 
as principais conclusões da Conferência e do Comunicado final.   

Participação 

Existem duas categorias de participantes; aqueles com patrocínios 

próprios e os patrocinados pelo orçamento da Conferência.  Os 

organizadores irão enviar convites para o público-alvo identificado.   

 

Público-Alvo  

Cerca de 200 participantes englobando funcionários e praticantes políticos 
de alto nível, e de nível superior, pessoas com capacidades, incluindo 

                                                           
8 A OMS fez uma parceria com o Governo do Gana para efectuar o estudo da desigualdade e co-

presidiu a Reunião de Liderança e Diálogo Público sobre a Abordagem das Desigualdades na 
Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, que decorreu de 18 a 19 de Fevereiro de 2013 em 

Copenhaga, Dinamarca. 
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apresentadores, são esperados na Conferência.  Serão escolhidos a partir 
de: 

(i) Ao nível nacional – Instituições governamentais, privadas, da 
sociedade civil, assim como grupos de reflexão e instituições 
académicas/de investigação  

(ii) Ao nível de África – Organizações regionais tanto 
intergovernamentais como não-governamentais, e  

(iii) Ao nível internacional – as Nações Unidas, organizações bilaterais, 
regionais e outras organizações intergovernamentais, incluindo 
peritos de outros regiões em desenvolvimento assim como 
desenvolvidas.   

A representação irá cobrir uma vasta gama de disciplinas e especializações 
com representantes de agências de planeamento do desenvolvimento e 
política macroeconómica, ministérios e agências relevantes para o sector, 
uniões de comércio, os bancos centrais, instituições de política social; 
académicos, investigadores e grupos de defesa política na sociedade civil, 
assim como as redes de desenvolvimento/protecção social.  

Participantes Interessados  

Os indivíduos ou instituições interessados devem enviar os pedidos para:  

Os indivíduos e instituições interessados devem enviar os pedidos para:  

conferencecoordinator@ndpc.gov.gh     

Existem vagas limitadas para a Conferência.  Será dada consideração aos 

candidatos auto-propostos com maior antecedência com contribuição 

reconhecida no campo da investigação, formulação política e 

esforços/apoio ao desenvolvimento. 

 

Prazo para candidatura: 4 de April de 2014.  

 

Pode seguir o processo preparatório pré-conferência em 

http://africainequalities.org/conference/ assim como 

no Twitter https://twitter.com/AInequalities.   
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