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Documento final das consultas regionais sobre o Programa de Desenvolvimento pós-2015, Dacar, 
Senegal – 10/11 de dezembro de 2012 
 
 
Contexto 
 

Os objetivos do Milénio para o desenvolvimento (OMD) tiveram como efeito orientar as atividades de 
promoção e a ação coletiva no plano mundial para alguns objetivos, indicadores e alvos centrais. 
Aproximando-se rapidamente a data limite de 2015, começou-se, mediante várias iniciativas a nível 
mundial, regional e nacional, a refletir nas medidas a adotar para progredir rumo à realização dos 
OMD, bem como para definir os contornos do que se convencionou designar doravante por programa 
de desenvolvimento pós-2015. Em África, a lentidão dos progressos efetuados em direção aos alvos 
como definidos atualmente confere a tal diligência um caráter ainda mais urgente. 

 

Consciente do papel limitado que as partes interessadas africanas desempenharam na elaboração dos 
objetivos do Milénio para o desenvolvimento, a Comissão Económica para a África (CEA) lançou, em 
parceria com a Comissão da União Africana (CUA), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e 
o serviço regional responsável pela África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), uma série de processos, nomeadamente consultas regionais e sub-regionais, destinados a 
elaborar uma posição comum africana sobre o programa de desenvolvimento pós-2015. 

 

Estas consultas reforçaram-se na cimeira de chefes de Estado e de governo da União Africana de julho 
de 2012, durante a qual os dirigentes africanos incumbiram a Comissão da União Africana e os seus 
parceiros (isto é, a Comissão Económica para a África, o Banco Africano de Desenvolvimento e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) de elaborar uma posição comum africana sobre 
o programa de desenvolvimento pós-2015, procedendo a consultas aprofundadas com todas as partes 
interessadas da região. O presente documento final sintetiza os pontos de vista das partes interessadas, 
provenientes de três eventos: uma consulta regional em Acra (Gana) em 2011, uma consulta sub-
regional em Mombaça (Quénia) em 2012 e uma outra consulta sub-regional em Dacar (Senegal), bem 
como um inquérito online lançado em 2011 e ainda em curso. As partes interessadas interrogadas em 
todas estas consultas são, entre outras, os governos, as entidades regionais, a sociedade civil, os 
deputados, os meios universitários e o setor privado. 
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A consulta regional de Acra, organizada pela Comissão Nacional de Planeamento do 
Desenvolvimento do Gana, contou com a participação de 47 delegados de 19 países africanos1, 
representando os poderes públicos, a sociedade civil e os meios universitários. A reunião de Mombaça 
congregou 35 participantes de 16 países2, representando as organizações da sociedade civil, os 
decisores, os deputados, o setor privado, as instituições universitárias e as entidades regionais, 
nomeadamente as comunidades económicas regionais (CER). A reunião de Dacar juntou 
………………………. O inquérito online recebeu 330 respostas provenientes de todas as sub-regiões 
do continente3. Até à data, participou nas consultas um total de 82 pessoas de 28 países africanos. 

 

Conhecedores dos progressos relativamente lentos dos países africanos na realização dos OMD e 
cientes dos défices de capacidade e das condições iniciais desvantajosas que prevalecem num certo 
número de países, os participantes pronunciaram-se unanimemente a favor de um programa de 
desenvolvimento pós-2015 que deverá: 

 

1. Por a tónica no crescimento económico inclusivo e na transformação estrutural; 
2. Reorientar o paradigma de desenvolvimento, abandonando o modelo de desenvolvimento 

fundado em iniciativas exógenas em benefício de iniciativas que encontrem inspiração e 
financiamento a nível nacional e radiquem numa apropriação equivalente; 

3. Conferir prioridade à equidade e à inclusão social e medir os progressos efetuados em 
termos de disponibilidade e de qualidade da prestação de serviços; 

4. Ter em conta as condições iniciais dos Estados-nações e reconhecer os esforços que os 
países têm envidado com vista à realização dos objetivos em vez de simplesmente medir a 
diferença existente relativamente aos objetivos mundiais; 

5. Integrar as conclusões de Rio+2, bem como as resultantes dos fóruns das Nações Unidas 
como a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 20 anos depois 
(CIPD+20); 

6. Interessar-se pelos catalisadores do desenvolvimento, bem como pelos resultados 
esperados em matéria de desenvolvimento. 

 
Resultados esperados em matéria de desenvolvimento 

Três grandes categorias de resultados esperados em matéria de desenvolvimento foram definidas como 
prioridades a inscrever no programa de desenvolvimento pós-2015: 

1. A transformação estrutural da economia e o crescimento inclusivo;  
2. A inovação e a transferência de tecnologia; 
3. O desenvolvimento humano.  

 
As consultas regionais organizadas em Dacar sobre o tema do Programa de Desenvolvimento pós-
2015 articularam-se em torno de cinco (5) questões destinadas a recolher as propostas dos 
participantes relativamente a (i) melhoria das prioridades já identificadas para a agenda pós-2015; (ii) 
consideração e priorização apropriadas dos catalisadores do desenvolvimento na referida agenda; (iii) 
alinhamento das prioridades identificadas pós-2015 com outros programas de desenvolvimento, 

                                                             
1
 África do Sul, Benim, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Camarões, Canadá, Costa do Marfim, Etiópia, 

Gâmbia, Gana, Quénia, Mali, Marrocos, Nigéria, Uganda, Serra Leoa, Togo e Zimbabué. 
2 África do Sul, Botsuana, Burundi, Comores, Etiópia, Quénia, Madagáscar, Maláui, Maurícia, Moçambique, 
Namíbia, Uganda, Ruanda, Suazilândia, Tanzânia e Zimbabué. 
3 África Ocidental (35%); África Oriental (46%); África Central (7%); África Setentrional (7%); África Austral 
(5%). 
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nomeadamente Rio+20, NEPAD, etc.; (iv) distribuição dos papéis e das responsabilidades entre as 
diferentes partes interessadas para assegurar uma apropriação adequada a todos os níveis, tendo em 
vista a consecução dos objetivos de desenvolvimento que serão definidos para a era pós-2015; (v) 
definição das próximas etapas do processo de consulta. 
 
1. Resultados esperados em matéria de desenvolvimento: que prioridades? 

 
Transformação estrutural da economia e crescimento inclusivo 
 

• Criação de emprego digno, em especial para os jovens, para as mulheres e para os grupos 
vulneráveis específicos; 

• Desenvolvimento sustentável e maior equidade; desenvolvimento rural, modernização da 
agricultura, diversificação, desenvolvimento da indústria agrícola e promoção das ligações 
entre as zonas rurais e urbanas; 

• Mobilização dos recursos internos: aumento da intermediação financeira, diminuição dos 
fluxos financeiros ilícitos e utilização eficaz dos recursos; otimização do potencial fiscal 
(utilização ótima do espaço orçamental interno); criação de zonas francas; promoção de 
novas fontes financeiras e mobilização dos recursos internos (fundos fiduciários); 
mecanismos de desenvolvimento limpo (MDP); 

• Mobilização dos recursos externos: consolidação da capacidade de atrair investimento 
direto estrangeiro (IDE) e fluxos financeiros, mobilização e gestão eficazes das remessas 
da diáspora; a ajuda pública ao desenvolvimento deve complementar os recursos 
nacionais, sob o controlo de atores e mecanismos nacionais; 

• Iniciativas que visem um crescimento verde inclusivo; 
• Comércio equitativo e desenvolvimento das trocas comerciais e dos investimentos 

intrarregionais, bem como das trocas comerciais Sul-Sul; 
• Aumento dos investimentos infraestruturais; 
• Melhoria do quadro jurídico e regulamentar, bem como do clima de negócio; 
• Industrialização e criação de valor acrescentado: desenvolvimento do setor privado; 

desenvolvimento e/ou formalização do setor informal; melhoria da distribuição e do 
reinvestimento da riqueza gerada a partir da indústria extrativa e demais indústrias; 
perfeita ligação entre os setores primário e secundário por intermédio da indústria 
agrícola; 

• Desenvolvimento das infraestruturas económicas (água, energia, tecnologia da informação 
e da comunicação, estradas, etc.) para o meio rural e urbano; desenvolvimento dos 
mercados; 

• Harmonização e aplicação prática dos textos que regem o comércio e as trocas comerciais 
intrarregionais; 

• Reforço das parcerias público-privadas (PPP). 
 

Inovação e transferência de tecnologia 
• Acesso ao ensino de qualidade a nível primário, secundário e superior, aos 

estabelecimentos de formação profissional e de ensino para adultos que respondem às 
normas mínimas de qualidade, dando particular ênfase às línguas nacionais; 

• Promoção dos programas de ensino de qualidade que satisfazem as necessidades do 
mercado de trabalho e que se centram na ciência, utilizando as TIC e os diferentes meios 
como modo de transmissão, a todos os níveis de ensino (primário, secundário e superior). 

• Reforço dos serviços de orientação, de aconselhamento, de acompanhamento e de 
colocação profissional; 

• Estabelecimento de um banco africano de financiamento da inovação tecnológica ao 
serviço do desenvolvimento sustentável; 

• Transferências efetivas de tecnologia. Investimento na investigação e na transferência de 
tecnologias em função das necessidades de desenvolvimento de cada país, em 
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conformidade com as prioridades do NEPAD e de RIO+20 (por exemplo, produção de 
medicamentos de qualidade); 

• Melhoria da qualidade dos docentes, dos programas de formação, das infraestruturas e do 
material didático. 

 
Desenvolvimento humano 
 

• Erradicação da pobreza; 
• Segurança alimentar; 
• Paridade e igualdade de oportunidades entre homens e mulheres: 
• Autonomização dos jovens;  
• Autonomização das mulheres; eliminação das violências contra as mulheres; 
• Autonomização das pessoas idosas e deficientes; 
• Acesso à proteção social para os grupos vulneráveis; 
• Melhoria da educação e reforço das capacidades humanas; 
• Saúde para todos, com particular ênfase na saúde materna e infantil; saúde sexual, mental, 

reprodutiva, planeamento familiar, cuidados de saúde (VIH/SIDA, paludismo, etc.); 
• Habitação adequada e acesso à água, bem como aos serviços básicos de saneamento e 

higiene, às infraestruturas de transporte e de comunicação, etc.; 
• Promoção da cultura; 
• Consideração adequada das pessoas deslocadas, dos refugiados, das migrações induzidas 

pelas alterações climáticas, etc.; 
• Luta contro o consumo de substâncias nocivas como o tabaco; 
• Reforço das capacidades de execução de iniciativas destinadas a reduzir os riscos de 

catástrofe e a adaptar-se aos efeitos das alterações climáticas. 
 
 

1. CATALISADORES DO DESENVOLVIMENTO 
 

A obtenção dos resultados em matéria de desenvolvimento enumerados mais acima pressupõe um 
contexto propício no plano nacional, regional e mundial. Os catalisadores seguintes foram 
reconhecidos como condições prévias ao programa de desenvolvimento pós-2015. A ordem de 
prioridade a atribuir a cada um destes catalisadores depende, porém, das necessidades de 
desenvolvimento de cada país. 
 
Paz e segurança: A paz e a segurança são condições necessárias ao desenvolvimento. Os governos 
nacionais e a comunidade internacional devem, por conseguinte, mostrar-se determinados e unidos no 
seu compromisso em prevenir a eclosão de conflitos violentos e em apoiar os esforços destinados a 
resolver os conflitos por medidas de promoção e manutenção da paz e da segurança. 
 
Boa governação, transparência e luta contra a corrupção: A boa governação económica e política 
é essencial para promover e preservar as conquistas em matéria de desenvolvimento. Os governos 
nacionais e a comunidade internacional devem adotar medidas de luta contra a corrupção e de 
promoção da boa governação, da transparência e do princípio da responsabilidade. 
 
Reforço da governação local: Promoção e melhoria da descentralização. 
 
Reforço das capacidades institucionais: Instituições sólidas permitem estabelecer normas positivas, 
que são essenciais para assegurar não só a continuidade em matéria de elaboração e aplicação das 
políticas, mas também a perenidade dos resultados em matéria de desenvolvimento. 
 
Promoção da igualdade e do acesso à justiça e à informação: A igualdade e o acesso à justiça e à 
informação são essenciais à inclusão social, bem como à proteção dos direitos das minorias e dos 
grupos vulneráveis. Estes elementos contribuem em conjunto para a sustentabilidade social. 
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Direitos humanos para todos: A proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos é essencial 
à sua participação efetiva e funcional na vida da sociedade e deve, pois, ser considerada como um 
catalisador de desenvolvimento prioritário. Do mesmo modo, importa incentivar os cidadãos a assumir 
as suas responsabilidades para com o Estado e a sociedade. 
 
Mobilização dos recursos internos: A mobilização dos recursos internos contribui para a aplicação 
do princípio da responsabilidade e para a sustentabilidade económica nomeadamente com a 
contribuição do setor privado no âmbito da criação de uma parceria público-privada. Para além da 
mobilização dos recursos, importa melhorar a sua utilização através, nomeadamente, de investimentos 
bem direcionados. 
 
Processo credível de participação no respeito das particularidades culturais: Um processo 
participativo credível que tenha em conta as diferenças e sensibilidades culturais e incentive a 
contribuição de todas as partes interessadas deverá permitir aos grupos em causa sentirem-se 
integrados e, por conseguinte, garantir o sucesso da aplicação das políticas. 
 
Reforço das capacidades estatísticas para medir os progressos efetuados e assegurar a aplicação 
do princípio da responsabilidade: O reforço das capacidades nacionais em matéria de medição e 
avaliação dos resultados é crucial para avaliar a eficácia das políticas e adotar oportunamente medidas 
corretivas. Importa dispor de dados quantitativos e qualitativos fiáveis e promover a cultura da tomada 
de decisão com base em factos e números; 
 
Meios de implementação e de acompanhamento e avaliação das agendas de desenvolvimento: 
Não devem estar limitados aos meios financeiros, mas incluir as capacidades humanas e materiais. 
Devem ser criados sistemas eficazes de acompanhamento e avaliação nos setores essenciais, 
nomeadamente a educação. 
 
Política macroeconómica prudente centrada no crescimento equitativo: A política 
macroeconómica deverá ter por objetivo criar um quadro propício a estimular um crescimento 
económico inclusivo assente na criação de emprego. 
 
Estado desenvolvimentista: Um quadro de desenvolvimento regido pelo princípio da lei do mercado 
e dirigido com eficácia pelo Estado é essencial para garantir que os imperativos de crescimento a curto 
prazo sejam fortalecidos por considerações incidentes sobre o desenvolvimento a longo prazo, como 
os princípios da igualdade, da sustentabilidade ambiental e da inclusão social. Nota: este conceito de 
Estado desenvolvimentista deve ser reformulado com uma dimensão mais ampla do que os simples 
princípios dos mercados. 
 
Arquitetura de governação mundial favorável: Uma arquitetura de governação mundial que reforce 
os princípios do comércio equitativo, impeça os fluxos financeiros ilícitos e assente em relações de 
cooperação e parceria verdadeiras é indispensável ao desenvolvimento. 
 
Ajuda à decisão científica e técnica: Os governos devem assegurar que os trabalhos de investigação 
e de geração de novos conhecimentos sejam cabalmente utilizados para a formulação das políticas de 
desenvolvimento. 
 
Controlo da apropriação de terras: Reforço do regime fundiário rural. 
 
Melhoria da prestação de serviços, na perspetiva da qualidade e do acesso, em todos os setores: 
Transporte, comunicação, educação, saúde, etc., para escorar o crescimento económico. 
 
Priorização da agricultura: Intensificação da agricultura, mecanização da agricultura, afetação de 
10% do orçamento ao setor agrícola. 
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Conclusão 

As conclusões das consultas já realizadas apontam para a necessidade de um programa de 
desenvolvimento pós-2015 que se harmonize com as conclusões de Rio+20, tenha em conta os 
resultados e os catalisadores do desenvolvimento, radique na transformação económica e no 
desenvolvimento social, seja apoiado por uma apropriação credível a nível nacional e seja avaliado por 
meio de indicadores que meçam o acesso aos serviços e a qualidade da prestação dos mesmos. 


