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Foram dados GRANDES 
PASSOS
para reduzir 
a pobreza 

em África… mas a 
EXCLUSÃO AINDA É UMA 

REALIDADE
Um grande número

de pessoas em África 
continua vulnerável



41% da 
população está 
num estados de 
extrema pobreza 
em comparação 

com os 10,7% em 
todo o mundo

7 dos 10 
países mais 

desiguais são 
países africanos 

Mais de 

200.000 
mulheres morrem 
todos os anos na 

sequência de partos 

46% das 
mulheres são 

sujeitas a violência 
física ou sexual

Em 2050, África terá 

362 
milhões de pessoas 

com idades entre os 
15 e 24 anos

Existem cerca de 

30 milhões de 
crianças a viver nas 

ruas em África

32,1 milhões 

de crianças 
africanas são órfãs

2,3 milhões de
crianças vivem com 

SIDA em África

26% das 
famílias são 
lideradas por 

mulheres

Mais de 

256milhões de 
pessoas vivem em 
países afetados por 

FCV

África tem uma 
população de 

29% de 
pessoas deslocadas 

globalmente 

46% das 
mulheres são 

sujeitas a violência 
física ou sexual

1 em cada 
10 adultos em 

idade produtiva em 
África têm uma 

deficiência

Mais de 

256milhões de 
pessoas vivem em 
países africanos 

afetados por FCV



A inclusão social é o processo de 
melhorar os termos em que indivíduos e 
grupos podem participar na sociedade  -

Participar na 
sociedade 

Melhorar os 
termos

O que queremos dizer quando falamos sobre inclusão social?

A INCLUSÃO SOCIAL diz 
respeito a:  

trabalhar ativamente para abordar as 
causas subjacentes que levam à exclusão 

para que os mais pobres e vulneráveis 
sejam totalmente incluídos no processo de 

desenvolvimento

MELHORAR: 
CAPACIDADE
OPORTUNIDADE
DIGNIDADE



AS PESSOAS TÊM 
IDENTIDADES MÚLTIPLAS 
E QUE SE INTERSECTAM, 
que são muito contextuais

IDENTIDADE: Principal impulsionador da exclusão social

1.
Localização

Religião

Situação de 
emprego

Género 

Etnia

Deficiência 

Orientação
sexual

Órfãos

HIV/SIDA

Estado civil
/ Casamento de crianças 

Refugiados

Crianças 
da rua

Idade



A taxa média de pobreza no Norte e Nordeste é de70%
em comparação com a média nacional de 45%.

A frequência da escola primária é em média de 47% em 
comparação com a média nacional de 77%.  

A frequência da escola secundária é de 9% em 
comparação com média nacional de 24%. 

33% dos nascimentos são acompanhados por um 
profissional de saúde em comparação com a média 

nacional de 62%. 

A taxa de literacia entre as mulheres é de 42% em 
média em comparação com os 88% de todo o país.

A LOCALIZAÇÃO pode transferir um acumular de 
desvantagens 

OS RESULTADOS DO 
DESENVOLVIMENTO NO QUÉNIA 

VARIAM CONSOANTE A LOCALIZAÇÃO 
sendo as zonas remotas a NORTE e 

NORDESTEmais atrasadas

2.



TENDÊNCIAS ATUAIS 
que contribuem para a 
exclusão

DESIGUALDADE 
CRESCENTE
...7 dos 10 países 

mais desiguais estão 
em África 

FRAGILIDADE 
E CONFLITOS 
CONTÍNUOS 

…deixando 
algumas áreas e 

pessoas ainda 
mais atrasadas 

AUMENTO DA 
POPULAÇÃO
...que leva a que 

mais pessoas vivam 
na pobreza 

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 
...exigindo ainda 
mais dos recursos 
já de si escassosURBANIZAÇÃO 

E MIGRAÇÃO 
RÁPIDAS

...alterando as normas 
e os valores, e falta de 
acesso a habitação e 

outros bens 



Alguns ROSTOS da 
exclusão social em 

ÁFRICA 



50% da população em ÁFRICA tem menos
de 25 anos de idade – oportunidade e risco

Nos próximos 10 anos, apenas um em cada
quatro jovens em África terá um emprego
com um ordenado

58% de todos os inquiridos na Libéria e 66%
na Serra Leoa indicaram que a juventude é
responsável pelos atos mais violentos

Um estudo no Quénia sugere que 57% dos
inquiridos de al-Shabaab se juntaram ao
grupo quando tinham menos de 24 anos

JUVENTUDE EM RISCO



Juventude em Mombaça As tensões entre os jovens e os líderes políticos e religiosos mais velhos em Mombaça são causadas pelas frustrações
relativamente às oportunidades económicas reduzidas para os jovens. “[Este bairro] produziu muitos jovens alienados e descontentes. Saíram do
radar económico. Mais problemas hoje em dia, estão constantemente a ser recordados que são pobres e marginalizados porque são Muçulmanos
num país cristão”.

Desde 2011 que a 
África sofreu 3000
ataques e que
18.000 foram mortas 
pelo
extremismo violento.

Os jovens podem ser uma oportunidade, mas existem riscos - como 
a radicalização 



Pessoas com DEFICIÊNCIA 

Estima-se que 10% da população em África tenha algum
tipo de deficiência

As pessoas com deficiência têm uma taxa mais reduzida
de frequência completa da escola primária e uma taxa de
emprego também mais baixa do que as pessoas sem
deficiência

Apenas 26–55% das pessoas com deficiência recebem a
reabilitação médica de que precisam, enquanto que
apenas 17–37% recebem os aparelhos auxiliares de que
precisam

Ocorreram 70 mortes documentadas de albinos na
Tanzânia em 2007; e 14 no Malawi desde 2014



UM AMANHÃ MELHOR? Zawia Kassim, um estudante de 12 anos na Escola primária de Kabanga na Tanzânia, sonha ser professor um dia. No entanto, pessoas albinas
foram ostracizadas, mortas e desmembradas, e as sepulturas dos albinos foram vandalizadas porque existe a crença de que os seus membros têm poderes especiais.

Muitas crianças albinas enfrentam um futuro incerto



A África está no último lugar de todas as regiões
no Índice de desigualdade do género do Programa
de Desenvolvimento das Nações Unidas (UBDP)
mas tem a melhor classificação para o espírito
empresarial das mulheres no mundo (36%)

Dos 47 novos Governadores dos Concelhos no
Quénia existem ZERO mulheres

58% das raparigas entre os 15-19 são vítimas de
mutilação genital feminina no Burkina Faso – uma
prática ainda comum na região

46% das mulheres são sujeitas a violência física 
ou sexual

OPORTUNIDADES DAS MULHERES E VIOLÊNCIA COM BASE NO 
GÉNERO



PACIENTES, HOSPITAL DE PANZI, BUKAVU, KIVU SUL, RDC. A violência contra as mulheres e raparigas atingiu proporções epidémicas na Região dos Grandes Lagos.
As sobreviventes da violência sexual e violência com base no género vão frequentemente para o hospital com ferimentos físicos graves e uma grande necessidade
de tratamento psicológico.

1,7 milhões de 
mulheres congolesas já foram 
violadas durante a sua vida

43% 
das vítimas de violação no Ruanda 
têm 

< 14 anos

A VIOLÊNCIA COM BASE NO GÉNERO coloca as comunidades em 
risco 



A África tem 3,7 milhões de refugiados e 12,5
milhões de pessoas deslocadas internamente

A região abriga mais de 29% de pessoas
deslocadas globalmente

O Corno de África e a Região dos Grandes
Lagos são zonas de conflito há mais de 20
anos

A deslocação forçada é um sintoma de
conflitos, perseguições, abuso dos direitos
humanos, catástrofes naturais, falha da
governação e da lei

REFUGIADOS E PESSOAS DESLOCADAS INTERNAMENTE



CAMPO DE REFUGIADOS DE KAKUMA, no Condado de Turkana na zona nordeste do Quénia. Estabelecido em 1992, é um dos mais antigos campos de
refugiados do mundo. Muitas pessoas em Kakuma são refugiados de longa duração, a viver sem qualquer esperança e em desespero.

150.000 
refugiados 
alojados no 
Campo de 
Kakuma no 
Quénia

A deslocação forçada tem como resultado refugiados a longo prazo



19 países africanos estão categorizados como 
frágeis ou afetados por conflitos

A guerra civil pode atrasar um país em 
desenvolvimento até 30 anos em termos de 
crescimento do PIB limitando as oportunidades 
para os mais pobres e vulneráveis

Em 2015, o Banco Mundial estimou que existiam 
194.000 combatentes nos grupos armados em 
África

67% dos ex-combatentes no Mali têm que manter 
6-10 dependentes; 79% destes ex-combatentes 
estão no grupo etário dos 18-40 

EX-COMBATENTES



A BÉATRICE MUKANKUSI’S estava a viver nas florestas densas da zona leste da República Democrática do Congo como aprendiz de enfermeira para as
Forças Democráticas para a Libertação dos Rebeldes do Ruanda (FDLR). Quando tinha apenas 18 anos, foi capturada pelas Forças de Defesa do Ruanda.
Foi alvo de um programa de reorientação pré-desmobilização no Centro de desmobilização do Mutobo. Hoje em dia vive em Musanze, onde gere um
negócio de roupa em segunda mão e iniciou uma criação de porcos e ovelhas para complementar o seu rendimento.

Um novo começo para os EX-COMBATENTES



Um apelo 
para agir



A região tem uma 
experiência significativa 
na promoção da inclusão 
social 

A região utiliza vários 
pontos de entrada 
através de análises, 
operações e política

A inclusão social é 
tratada através de 
operações autónomas e
como componentes de 
outras operações

Existe um forte 
envolvimento das 
Práticas Globais

A Região África do Banco já está a apoiar grupos vulneráveis



1. Deslocação forçada

2. Oportunidades das mulheres e 
violência com base no género

3. Programa de desmobilização e 
reintegração

4. Deficiência

Alguns exemplos:



ANÁLISE OPERAÇÕES POLÍTICA 

• Diagnósticos Sistemáticos 
de País (SCDs) para o 
Uganda, Etiópia e RDC

• Deslocação forçada no 
Corno de África HOA e 
Grandes Lagos

• Impactos da comunidade 
anfitriã

• Migração e deslocação 
forçada na zona sul de África 

 

• Projeto regional para lidar 
com os impactos da 
deslocação no Corno de 
África.  

• As operações relativas às 
Pessoas deslocadas e às 
Comunidades fronteiriças na 
Zâmbia, RDC e Tanzânia

• Operações de deslocação 
forçada no Lago Chade e 
CAR  

• Autoridade 
intergovernamental para o 
desenvolvimento 

• Conferência internacional 
sobre a região dos 
Grandes Lagos

• Trabalho relativo às 
alternativas aos campos 
no Uganda e Quénia

Exemplos de como lidar com a DESLOCAÇÃO FORÇADA 



O PROJETO RESPONDE A 
3 CONJUNTOS DE IMPACTOS

RESULTADOS ESPERADOS 
DO PROJETO

INFORMAÇÃO BASEADA 
NUM TRABALHO 

ANALÍTICO

Resposta às deslocações no Uganda, Etiópia, Djibuti e Quénia  

SERVIÇOS

MEIOS DE 
SUBSISTÊNCIA

AMBIENTE

1,2 milhões de 
anfitriões

0,8 
milhões de 
refugiados

Participação 
igual 

Fontes de 
energia

Ambiente 
sustentável

1 milhão de 
dias úteis 
criados

Meios de 
subsistência 
melhorados 

250.000 
pessoas 



• SCDs: restrição para 
alcançar os duplos 
objetivos

• Laboratório para a 
Inovação sobre o Género 
de África 

• Violência com base no 
Sexo e Género (GBV) na 
RDC

• Inquérito relativo à 
violência com base no 
género na Somália

• Projeto para a capacitação 
económica das mulheres 
na Nigéria 

• Violência com base no 
género na região dos 
Grandes Lagos e Uganda  

• Interação do género, por 
ex. no acesso à energia 
(ESMAP)

• Conferência Internacional 
sobre a Região dos 
Grandes Lagos: resposta 
política regional à 
violência com base no 
género 

• Política nacional relativa à 
eliminação da violência 
com base no género no 
Uganda 

Exemplos de como lidar com as oportunidades das mulheres e 
A violência com base no género 

ANÁLISE OPERAÇÕES POLÍTICA 



Resposta à violência com base no género no Burundi, Ruanda, RDC 

INFORMAÇÃO 
BASEADA NUM 

TRABALHO 
ANALÍTICO

ABORDAGEM MULTISSECTORIAL 
E REGIONAL E APOIO DAS 

POLÍTICAS

RESULTADOS
INICIAIS

6.377 sobreviventes de violência sexual 
receberam apoio na RDC (República 
Democrática do Congo)

92% dos casos elegíveis de violência 
baseada no sexo e no género (SGBV) relatados 
receberam kits de emergência em 72 horas na 
RDC

44 Centros de Resposta Integrados para 
sobreviventes de SGBV no Ruanda

180 prestadores de cuidados formados na 
gestão de casos de SGBV no Burundi 

Saúde e 
Aconselhamento

Oportunidades 
económicasAjuda 

Legal



Foco exclusivo nas mulheres, promover o seu
poder económico

Com base no grupo de autoajuda da Andhra
Pradeshna Índia – 3 milhões de mulheres
ajudadas

Organizadas em grupos de autoajuda, as
mulheres irão gradualmente aumentar o seu
capital social, humano e económico em termos
de participação e produtividade na força de
trabalho

Apoiar a mudança comportamental para
transformar as barreiras sociais e culturais
para a capacitação económica

Data esperada: Dezembro de 2017

Iniciativa das mulheres para o envolvimento socioeconómico 
na Nigéria



ANÁLISE OPERAÇÕES POLÍTICA 

• SCDs para o Mali, RDC
• Estudos Regionais
• País, projeto, e estudos 

específicos do problema 

• República Democrática do 
Congo

• República Central Africana
• Ruanda
• Mali

• As NU-BM (Nações Unidas e 
Banco Mundial), apoiam o 
Plano Global para o 
desarmamento, reintegração e 
desmobilização da República 
Democrática do Congo  

280.000 DESMOBILIZADOS entre 2004-2010 pelo Programa de 
desmobilização e reintegração para vários países do BM e 

Dadores 

Exemplos de como lidar com o Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) 



3760
de ex-combatentes 

formadosEvacuação de ex-combatentes e algumas das 
suas famílias de Kitona para Goma

Cerimónia de entrega dos certificados de 
reinserção

Distribuição de kits dos meios de 
subsistência 

Atividades agrícolas

O projeto está a utilizar uma abordagem CDD 
holística direcionada para os ex-combatentes e 
as suas famílias

RESULTADOS DO PROJETO - Projeto de reinserção da RDC



ANÁLISE

• O SCD para o Togo e Mali incluem 
análises sobre as pessoas com 
deficiências  

• O apoio do JSDF para pessoas 
albinas na Tanzânia

• O JSDF no Malavi tem como foco a 
educação sobre a inclusão

Exemplos de como lidar com as pessoas com DEFICIÊNCIAS 

OPERAÇÕES



Sensibilização para as deficiências no projeto de desmobilização de emergência 
no Burundi 

ANÁLISE COMPONENTES / 
PEQUENAS 

OPERAÇÕES 

Desmobilização, reinserção e 
reintegração dos ex-combatentes 
com deficiências 

• Fornecer alojamento para os ex-
combatentes com deficiências 
graves 

• Fornecer apoio médico 
especializado

• Implementação de atividades de 
formação para apoiar uma vida 
independente   

Objetivos

Dos ex-combatentes com 
deficiências: 

86% comunicaram que sentiram 
mais aceitação social por parte das 
suas comunidades no primeiro 
trimestre do projeto

93% receberam um tratamento 
médico planeado

Todos os ex-combatentes 
elegíveis com deficiências graves 
elegíveis receberam um alojamento 
acessível  

Resultados



ANÁLISE

Para toda a população - exemplos do trabalho de apoio aos grupos 
vulneráveis

OPERAÇÕES

MFM e 
Laboratório 

para o género: 
Financiament
o de mulheres 
empresárias 
na Etiópia: 
Projeto de 

desenvolvime
nto do espírito 

empresarial 
das mulheres 

Proteção 
social 

Melhoramen
to dos 

serviços 
para as 

crianças da 
rua: Projeto 

para as 
crianças da 
rua na RDC

Educação
Oportunidades 
de formação e 
de emprego 
para os jovens 
no Mali: Projeto 
para o 
desenvolviment
o das 
competências e 
para o emprego 
dos jovens no 
Mali 

Saúde
Ajuda aos 
órfãos do 
HIV/SIDA:  
Saúde da 
Suazilândia, 
projeto de 
combate ao 
HIV/SIDA e  
tuberculose 

Para uma 
parte da 
população 
Iniciativas 
para as 
raparigas 
adolescentes 
na Libéria, 
Ruanda, 
Sudão do 
Sul, Zâmbia e 
Malawi 



O Banco Mundial tem 
feito muito, mas É 

NECESSÁRIO FAZER 
MAIS dado o nível dos 

DESAFIOS À INCLUSÃO 
que o continente enfrenta

UMA AGENDA 
PARA A AÇÃO... 



OPORTUNIDADES
Interesse crescente dos clientes na 

inclusão social
Forte apoio da equipa de gestão de África
Boas práticas (em análise, 

funcionamento e política) como ponto de 
partida
Novo Enquadramento Ambiental e Social 

(FSE) como ponto de entrada - ir para 
além do “não fazer mal” 

IDA 18

DESAFIOS 
Grupos diferentes exigem 

abordagens diferentes - necessidade 
de uma adaptação bem pensada
Necessidade de explorar os 

mecanismos de entrega “não-
tradicionais”, como através de CDDs
trabalhando com Organizações da 
Sociedade Civil (CSOs), subsídios 
atribuído a toda uma comunidade, 
etc.
Necessidade de construir um apoio 

político para o trabalho



Para além 
da 

aceitação 
Abordar as questões 
estruturais para além 
de ajudar as pessoas 

a lidarem com as 
consequências da 

vulnerabilidade

ELEMENTOS CRUCIAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Escalabilid
ade

Aplicar os modelos 
adequados à 
dimensão da 

inclusão (a nível 
nacional)

Adaptação

Utilizar as 
ferramentas corretas 
para diagnosticar a 
situação e conceber 

as intervenções 
adequadas

Inovação

Fazer a abordagem 
através de formas 

novas e inovadoras 
como os desportos 



• Inovar o modelo de “Inclusão social da Rússia 
através do Projeto de desporto” para o adaptar ao 
contexto Africano

• Renovação do centros das cidades com foco na 
juventude - inovar com base em experiências na 
Jamaica e no Brasil 

Oportunidades para os jovens em risco   

INOVAR



• Aplicar o modelo da CSO ‘Peduli’ da Indonésia 
- com base nos conhecimentos locais e 
fornecer os recursos mobilizados de acordo 
com a escala do projeto 

• Apoiar os centros de passagem
• Providenciar cuidados de saúde e educação  

Tirar as crianças das ruas

• Aplicar o modelo ‘Generasi’ da Indonésia - as 
comunidades podem receber subsídios se os 
objetivos forem cumpridos.

• Aumentar a consciencialização, com base numa 
dinâmica social e da comunidade na Tanzânia e 
no Malawi 

Apoiar os Albinos através dos subsídios 
concedidos às comunidades



• Adaptar o modelo Nigeriano (Andhra 
Pradesh) para grupos de autoajuda das 
mulheres

• Inovar com ligações às oportunidades de 
negócios fora da comunidade

Capacitação económica crescente das 
mulheres através dos grupos de autoajuda

ADAPTAÇÃO



• Adaptar e replicar os projetos orientados para a 
GBV na região dos Grandes Lagos e no Uganda 

• Apoiar uma intervenção precoce e sistemas de referência para 
as crianças com deficiências.

• Infraestruturas e uma educação adaptadas às pessoas com 
deficiências

• Projeto concebido e implementado com base num 
envolvimento direto das associações que apoiam os 
deficientes (Projetos Urbanos e de Transportes na China)

Reduzir a violência sexual com base 
no género 

Promover o desenvolvimento da inclusão 
das pessoas com deficiências



Promoção da 
inclusão social

Um apelo agir 
na Região África
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