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1  Este resumo de advocacia foi desenvolvido para complementar o relatório bienal do Secretário-Geral das Nações 
Unidas sobre a revisão da implementação dos compromissos assumidos para o desenvolvimento de África 
(A/75/950), secção E “Promover sociedades pacíficas e inclusivas ao silenciar as armas em África”, e o relatório 
do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a promoção da paz duradoura e do desenvolvimento sustentável em 
África (A/75/917-S/2021/562).
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1. Avaliação situacional 

Foto: mulheres beneficiárias de programas de proteção social e nutrição financiados pela Associação Internacional de Desenvolvimento  
do Banco Mundial na aldeia de Soavina, em Madagáscar.  
Crédito: Banco Mundial/Sarah Farhat.
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África enfrenta desafios persistentes e emergentes que impedem a 
promoção de uma paz duradoura e de um desenvolvimento sustentável.  

2  International Rescue Committee, 2022 Emergency Watchlist: System Failure (2021). Os países africanos da lista 
são a Etiópia, Nigéria, Sul do Sudão, República Democrática do Congo, Somália e Sudão.
3  Nils Petter Gleditsch e outros, “Armed conflict 1946–2001: a new dataset”, Journal of Peace Research, vol. 39, 
N.º 5 (setembro de 2002), versão 20.1; Therese Pettersson e outros, “Organized violence 1989–2020, with a special 
emphasis on Syria”, Journal of Peace Research, vol. 58, N.º 4 (novembro de 2021), versão 20.1.

A instabilidade e o conflito continuam a 
gerar e exacerbar a pobreza e a fragilidade 
institucional, que por sua vez diminuem 
a resistência e as perspetivas de paz. 
Efetivamente, 6 dos 10 países no topo da 
Lista de Vigilância de Emergência de 2022 do 
Comité Internacional de Salvamento, uma 
lista global de crises humanitárias que se 
espera que venham a deteriorar-se mais no 
próximo ano, encontram-se em África2.  

A natureza dos conflitos em África está a 
tornar-se progressivamente mais complexa e 
regionalizada. Embora a maioria dos conflitos 
em África seja de natureza intraestatal, 
envolvem cada vez mais grupos armados 
não estatais com ligações a interesses 
criminosos ou redes terroristas que operam 
além-fronteiras, bem como grupos de 
autodefesa e milícias, muitas vezes formados 
com base em linhas étnicas e que alimentam 
a violência intercomunal. Como resultado, 
a paz tornou-se mais difícil de manter, e os 
conflitos prolongados e recorrentes mais 
difíceis de prevenir ou resolver, muitas vezes 
porque as suas causas subjacentes não 
são bem compreendidas ou abordadas. Os 
acordos de paz, raramente implementados 
na totalidade, tipicamente cobrem causas 
próximas e raramente abordam os fatores 

profundamente enraizados que causam ou 
sustentam conflitos. Além disso, tal como 
salientado no relatório do Secretário-Geral 
das Nações Unidas sobre a promoção da paz 
duradoura e do desenvolvimento sustentável 
em África (A/75/917-S/2021/562), muitos 
países em África continuam a enfrentar 
múltiplos desafios à estabilidade social e à 
coesão nacional, que foram exacerbados 
pela pandemia do coronavírus (COVID-19) 
em curso.

Conflitos ativos, instabilidade e incidentes 
de conflito mostram uma clara tendência 
ascendente em todo o continente ao longo 
dos últimos cinco anos. De acordo com uma 
base de dados, em 2019 houve 27  conflitos 
ativos em 19 países em África e 8855 mortes 
conhecidas como resultado desses conflitos. 
Desde 2015, o número de conflitos aumentou 
ligeiramente. Além disso, de 2015 a 2020, o 
número de incidentes relacionados com a 
agitação civil quase duplicou3. 
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2. Ação continental

Foto: milhares de pessoas deslocadas pelas cheias e conflitos perto de Jowhar, Somália. 
Crédito: Foto: UN Photo/Tobin Jones. 
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Em resposta aos desafios da paz 
e segurança no continente,  

em 2016 a União Africana adotou 
o Roteiro Mestre da UA  

de Medidas Práticas para  
Silenciar as Armas em África  

até ao Ano 2020.

O Roteiro Mestre defende que “a paz, a segurança 
e o desenvolvimento socioeconómico devem 
ser perseguidos simultaneamente” e afirma que 
“África deve (...) assumir total responsabilidade 
pelo seu destino”. Dados os muitos desafios 
pendentes, o ambicioso Roteiro Mestre foi 
prolongado por mais 10 anos, até 2030, com 
revisões periódicas a cada dois anos. Por 
conseguinte, o Roteiro Mestre representa o 
plano unificado da África para alcançar um 
continente livre de conflitos.

Embora o Roteiro Mestre aborde os desafios 
ou flagelos diretos imediatos que promovem 
a instabilidade ou conflitos violentos em 
África — como a persistência do terrorismo e 
do extremismo violento (desafio 6) e o influxo 
ilícito de armas e armamento para África 
(desafio 3a) —, não ultrapassa largamente esta 
camada a fim de abordar as ações preventivas 
de prestação de serviços do sector social que 
os Estados poderiam tomar no sentido de 
estabelecer uma base mais sólida para a paz 
e estabilidade.
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3.  Causas e fatores de 
instabilidade e conflito  
violento em África 

Foto: um manifestante protesta contra a má prestação de serviços públicos. 
Crédito: Duncan Noakes, Adobe Stock. 
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4 A/75/917-S/2021/562.
5 Jakkie Cilliers, “Violence in Africa: trends, drivers and prospects to 2023”, Africa Report, N.º 12 (Pretoria, Institute for 
Security Studies, 2018).
6 Ibid.

Para responder eficazmente à instabilidade e ao conflito violento  
em África, é importante começar por identificar elementos da natureza 

multidimensional e complexa das suas causas e fatores impulsionadores. 

Estes incluem uma série de fatores 
internos4:

 ┘ Disputas sobre o poder político e 
recursos entre as elites políticas

 ┘ Falta de visões partilhadas dentro de 
comunidades políticas etnicamente 
diversas e o armamento da identidade 
para fins políticos

 ┘ Falta de acesso à justiça, impuni-
dade generalizada e a parcialidade 
real ou percecionada dos sistemas 
de justiça, nepotismo e corrupção, 
combinados com a restrição das  
liberdades de expressão, associação 
e reunião pacífica

 ┘ A escassez ou a distribuição 
desigual de, ou a falta de acesso a, 
recursos financeiros e bens

 ┘ Falta de acesso e competição sobre 
os recursos naturais limitados e, 
muitas vezes, em diminuição nas 
comunidades rurais, combinados 
com uma governação fraca ou 
desigual da terra e dos recursos

 ┘ Fraca presença do Estado, particu-
larmente nas regiões periféricas

 ┘ Falta de clareza e inclusividade nos 
acordos de paz e a fraca implemen-
tação dos mesmos, a fragmentação 
das partes signatárias e a transfor-
mação incompleta das economias 
em conflito

Uma miríade de fatores externos também 
contribui como condutora de instabilidade e 
conflito, incluindo o seguinte:

 ┘ A competição externa pelos recursos 
naturais de um país continua a 
ser um fator de desestabilização 
significativo em África

 ┘ Os países situados numa região em 
conflito têm muito mais probabili-
dades de experimentar o efeito de 
arrasto da instabilidade. Este “efeito 
de má vizinhança” pode ter um efeito 
desestabilizador nos países5. 

 ┘ Os efeitos das alterações climáticas 
apresentam um futuro precário para 
a estabilidade em muitas partes do 
continente; por exemplo, os choques 
de água, seja através da seca ou das 
inundações, estão associados a todos 
os tipos de conflitos sociais6. 

 ┘ As más condições de alívio eco-
nómico oferecidas pelos credores 
externos podem apresentar desafios 
significativos à paz e segurança para 
as autoridades nacionais, uma vez 
que os protestos em massa contra 
as condições punitivas podem levar a 
uma indignação generalizada



4.  Prestação de serviços 
públicos e a capacidade 
do Estado para assegurar 
a paz e a segurança

Foto: pessoas a utilizar computadores num cibercafé em Kampala, Uganda. 
Crédito: Arne Hoel/Banco Mundial. 
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7  Pauline H. Baker, Reframing Fragility and Resilience: The Way Forward (Washington, D.C., Creative Associates, 
2017), conforme citado nas Nações Unidas e no Banco Mundial, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to 
Preventing Violent Conflict (Washington, D.C., Banco Mundial, 2018).
8  Carina Omoeva e Elizabeth Buckner, Does Horizontal Education Inequality Lead to Violent Conflict? (Nova Iorque, 
Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2015), conforme citado em A/75/917-S/2021/562 e Nações Unidas e 
Banco Mundial, Pathways for Peace.
9  Claire Mcloughlin, C. 2015a. “Researching State legitimacy: a political approach to a political problem”, Research 
Paper, N.º 36 (Birmingham, Reino Unido, Developmental Leadership Program, 2015), conforme citado nas Nações 
Unidas e no Banco Mundial, Pathways for Peace.
10  Robert I. Rotberg, ed., When States Fail: Causes and Consequences (Princeton, Princeton University Press, 2004), 
conforme citado nas Nações Unidas e no Banco Mundial, Pathways for Peace.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16  
apela à promoção de sociedades pacíficas e inclusivas  

para o desenvolvimento sustentável.

O sexto motor interno de instabilidade e 
conflito violento identificado na secção 3, 
no entanto, observa que a fraca presença 
do Estado, particularmente nas regiões 
periféricas, é um fator-chave que contribui 
para a instabilidade e o conflito violento.

São necessários Estados mais fortes que 
visem garantir a paz e a segurança em África. 
Um dos principais deveres do Estado é a 
prestação de serviços públicos. Com efeito, 
pode ser traçada uma linha direta entre 
deficiências e subcapacidade crónica na 
prestação de serviços públicos no continente, 
e conflito e instabilidade contínuos.

Um Estado-nação é frequentemente definido 
como o território no qual um Governo 
centralizado tem a capacidade de exercer o 
controlo soberano, incluindo, entre outros, 
um monopólio sobre o uso legítimo da força 
física no sentido de garantir a segurança e a 
prestação de serviços sociais à sua população. 
Apesar das fronteiras internacionalmente 
reconhecidas, o controlo pode, no seu alcance 
mais amplo, estender-se a todo o território 
físico. Noutros casos, no entanto, não pode 
estender-se muito para além dos limites 
da capital. Em muitos casos, o controlo do  
Estado-nação é uma realidade menos 
palpável, por vezes mutável, com o mínimo de 
controlo na periferia.

A população da nação (ou, efetivamente, das 
nações) que faz parte de um determinado 
Estado-nação tem deveres ou obrigações 
para com o Estado — o pagamento de 
impostos ou o serviço militar obrigatório, por 
exemplo. Ao mesmo tempo, as obrigações 
do Estado para com o povo ao abrigo do 
contrato social implícito ou explícito podem 
incluir as acordadas em tratados ou pactos 
internacionais, tais como direitos garantidos 
às crianças, ou prometidos em quadros 
constitucionais ou leis nacionais.

Embora a prestação de serviços não seja 
o único determinante da legitimidade do 
Estado7, é uma forma primária pela qual 
muitos cidadãos encontram diretamente 
o Estado e molda a sua perceção geral do 
mesmo. A este respeito, a prestação de 
serviços pode afetar o risco de violência, 
na medida em que afeta a legitimidade do 
Estado8. A legitimidade é fundamentada em 
regras justificáveis e pode desfazer-se quando 
o poder é usado de formas não justificadas9. 

Na hierarquia dos bens políticos, a relevância 
dos serviços tem sido referida como 
dando “conteúdo ao contrato social entre o 
governante e o governado”10.  
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Foto acima: crianças a utilizar tecnologia informática na sala de aula. 
Crédito: Riccardo Niels Mayer, Adobe Stock.

11  Jennifer Milliken e Keith Krause, “State failure, State collapse, and State reconstruction: concepts, lessons, and 
strategies”, Development and Change vol. 33, N.º 5 (dezembro de 2002), conforme citado nas Nações Unidas e no 
Banco Mundial, Pathways for Peace.
12  Sarah Dix, Karen Hussmann e Grant Walton, “Risks of corruption to State legitimacy and stability in fragile 
situations”, Edição U4, N.º 3 (Bergen, Chr. Michelsen Institute, 2012), conforme citado nas Nações Unidas e no 
Banco Mundial, Pathways for Peace.
13  Mcloughlin, “Researching State legitimacy”.
14  Georgina Sturge e outros, “Tracking Livelihoods, Services, and Governance: Panel Survey Findings from the Secure 
Livelihoods Research Consortium” (Londres, Secure Livelihoods Research Consortium, 2017), conforme citado nas 
Nações Unidas e no Banco Mundial, Pathways for Peace.

Especificamente, o fornecimento de educação, 
cuidados de saúde, água, saneamento, e até 
justiça e segurança, tem sido descrito como 
“a cola" que une o Estado e a sociedade11. 

Além disso, uma cobertura desigual dos  
serviços pode minar a legitimidade do Estado, 
quando é vista como uma manifestação de 
exclusão de grupos. As perceções de acesso 
desigual ou de exclusão aos serviços influen-
ciam a forma como os cidadãos consideram 
a “legitimidade” do Estado12. Em alguns 
casos, a prestação desigual de serviços pode 
suscitar queixas contra o Estado ou contra 
grupos que se acredita estarem a receber 
um acesso injustamente desproporcionado. 
O favoritismo percecionado em relação a  
um grupo pode aumentar a confiança do 
grupo favorecido no Estado, mas também 
pode minar a confiança de outros grupos no 
Estado13. 

O efeito legitimador da prestação de serviços 
também depende muito da forma como 
os serviços são prestados. Um estudo de 
cinco países sobre a perceção dos cidadãos 
e a prestação de serviços em contextos 
afetados por conflitos conclui que, no que diz 
respeito à legitimidade do Estado, a equidade 
e a inclusão na prestação de serviços é tão 
importante como (se não mais importante 
do que) a qualidade dos serviços ou quem 
os presta. A prestação de serviços que 
fica aquém das expectativas pode minar a 
perceção em relação ao Governo e ter um 
efeito deslegitimador14. 

A Southern Voice e o Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas 
identificaram três elementos críticos para 
atenuar os impactos sanitários, sociais e 
económicos da pandemia da COVID-19. 
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Pode extrapolar-se que estes três elementos 
também são críticos para manter a confiança 
do público na prestação de serviços liderados 
pelo Estado. O primeiro elemento é a trans-
parência, o que significa que a informação 
sobre processos orçamentais e decisões do 
Governo, modalidades de implementação 
e beneficiários são acessíveis ao público, 
ou pelo menos que existem verificações e 
equilíbrios razoáveis. A transparência é crucial 
a fim de gerar confiança, reafirmar o contrato 
social e reforçar a coesão social.

O segundo elemento é a inclusão, assegu-
rando que “ninguém é deixado para trás” na 
prestação de serviços públicos. A inclusão 
requer que os serviços abranjam todos os 
grupos, especialmente aqueles considerados 
vulneráveis, e que se priorize a equidade na 
qualidade e acesso aos serviços.

O terceiro elemento é a capacidade de respos-
ta e a prestação atempada dos serviços 
públicos. Quando necessário, a inovação em 
torno de modelos alternativos de prestação de 
serviços deve ser empreendida, especialmente 
a digitalização da prestação de serviços. Além 
disso, a resposta precoce e a preparação para 
assegurar que as instituições são resilientes 
e conseguem responder eficazmente são 
fundamentais15. 

15  SDG 16 Hub, “Transparent, inclusive, and responsive public service delivery (4th e-discussion)”, 27 de abril de 2021. 
Disponível em https://www.sdg16hub.org/group/southern-voice-undp-sdg-16-trends-and-emerging-issues/discussion/
transparent-inclusive-and (8 de março de 2022).

Foto acima: lançado em outubro de 2016, o projeto de entrega de drones fez do Ruanda o primeiro país do mundo 
a utilizar a tecnologia dos drones ao serviço do salvamento de vidas.
Crédito: Sarah Farhat/Banco Mundial.
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5.  Digitalização: um canal 
para uma maior eficiência 
na prestação de serviços 
públicos e um facilitador 
para a paz e segurança

Foto: a evolução para registos médicos eletrónicos está a melhorar a interação dos cidadãos com os serviços  
de saúde pública no Ruanda. 
Crédito: Ruanda, Coleção das Nações Unidas — Fotógrafo Martin Thaulow, Good people — 2405.
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16  Dener e outros, GovTech Maturity Index.

Nota: os países com pontuações mais baixas no GovTech Maturity Index (Índice de Maturidade GovTech) (GTMI) 
(A = mais alto, D = mais baixo) têm uma menor adoção da digitalização para a prestação de serviços públicos.
Fonte: Cem Dener e outros, GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation (Washington, 
D.C., Banco Mundial, 2021).

Ao abordar a paz e a segurança em África do ponto  
de vista do desenvolvimento — a abordagem de nexo —,  

é útil interrogar como os Estados podem melhorar  
a prestação de serviços, o que, por sua vez, pode reduzir  

a instabilidade e o conflito violento.

Uma tendência recente envolve a digitalização 
da prestação de serviços públicos. A “GovTech” 
é uma área tecnológica em crescimento que 
visa aumentar a eficácia e a eficiência das 
funções do Governo. Destaca três aspetos 
da modernização do sector público: serviços 
públicos centrados no cidadão que são 
universalmente acessíveis, uma abordagem 
pangovernamental à transformação do 
Governo digital e sistemas governamentais 
simples, eficientes e transparentes. Em 
termos simples, a GovTech é a aplicação de 
tecnologias emergentes — tais como deteção 
avançada, processamento avançado de 
dados, inteligência artificial e blockchain — a 
fim de melhorar a prestação de serviços 
públicos através do aumento da eficiência e 
da redução de custos.

Apesar do crescente investimento em todo o 
mundo, a maturidade da GovTech é mais baixa 
do que o esperado em África. Das economias 
analisadas num relatório recente do Banco 
Mundial, o GovTech Maturity Index (Índice 
de Maturidade GovTech), as que enfrentam 
desafios de GovTech em grande escala são 
mais evidentes em África do que em outras 
regiões. O relatório também destaca que 
“apesar dos bons progressos na maioria das 
regiões, as divisões digitais persistem entre 
e dentro das regiões”. O relatório apela aos 
Governos para que utilizem mais “tecnologias 
digitais disruptivas”, as quais, segundo o 
mesmo relatório, podem melhorar muito as 
operações centrais do Governo e a prestação 
de serviços online16. 

Mapa do estado da GovTech no mundo, por grupo do GTMI, a partir de dezembro de 2020
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17  Dener e outros, GovTech Maturity Index.
18  Ibid.

Apesar dos sucessos em GovTech e da 
digitalização da prestação de serviços públicos, 
de acordo com o relatório GovTech Maturity 
Index (Índice de Maturidade GovTech) do Banco 
Mundial, alguns desafios notáveis dificultam 
uma aceitação mais rápida:

 ┘ Os compromissos governamentais 
de alto nível, incluindo a alocação dos 
recursos necessários, são vitais para 
implementar a abordagem pangover-
namental, eliminando ineficiências 
e reduzindo os riscos de fraude e 
corrupção

 ┘ Será necessário que os Governos 
façam investimentos substanciais em 
hardware, software, gestão da mudan-
ça e competências a fim de apoiar a 
transição para soluções digitais inte-
gradas e plataformas partilhadas

 ┘ São necessários ambientes regula-
mentares melhorados e instituições 
mais fortes que visem atenuar os ris-
cos crescentes para a cibersegurança, 
proteção de dados e privacidade

 ┘ As soluções de GovTech não devem 
exacerbar as divisões existentes, 
especialmente no que diz respeito 
à acessibilidade dos serviços e 
implicações distributivas do custo 
dos dados móveis ou da Internet, bem 
como o acesso a dispositivos, inclusão 
e alfabetização17

Tendo em conta tanto o crescimento económico 
relativamente rápido de África nos últimos 
anos, como a realidade contínua da pandemia 
da COVID-19, existem várias oportunidades, 
incluindo as seguintes:

 ┘ As soluções de GovTech são cruciais 
no sentido de assegurar a continuida-
de das operações centrais do Governo 
e a segurança do acesso remoto dos 
funcionários do Governo, apoiando 
as pessoas e empresas vulneráveis, e 
implementando soluções de infraes-
truturas de tecnologias de informação 
e comunicação menos dispendiosas e 
mais fiáveis

 ┘ A capacidade do governo digital está 
positivamente associada a perceções 
de menor corrupção

 ┘ A GovTech prevê uma abordagem 
pangovernamental e, neste contexto, 
a interoperabilidade dos sistemas go-
vernamentais permite aos Governos 
gerar dados para uma tomada de de-
cisões mais informada, conformidade 
e monitorização

 ┘ O envolvimento dos cidadãos é facili-
tado através da GovTech, promovendo 
uma comunicação bidirecional contí-
nua entre Governos e cidadãos através 
de soluções digitais, tais como men-
sagens de texto, aplicações de código 
aberto, redes sociais e plataformas de 
petição online18 

Crédito: Adobe Stock | 251327748Foto acima: as empresas tecnológicas africanas estão a desenvolver as soluções de que os governos irão 
necessitar no sector da GovTech.
Crédito: S.Gvozd, Adobe Stock.
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Exemplo 1: África do Sul

A África do Sul é líder na transformação 
digital na região da África Subsaariana, 
particularmente nos principais siste-
mas governamentais, no envolvimento 
dos cidadãos e facilitadores. O website 
da Agência Estatal de Tecnologias da 
Informação (SITA) apresenta a estraté-
gia de transformação digital do país para 
2020–2025, que, além de otimizar as 
operações, destaca quatro elementos- 
-chave: envolver os cidadãos, capa-
citar os funcionários, transformar os 
serviços e criar plataformas partilha-
das. O site GovTech da SITA fornece 
uma plataforma que visa a partilha de 
conhecimentos relativos a lições, solu-
ções e ideias. Em 2020, foi lançado um 
novo portal de governo eletrónico com 
o intuito de melhorar o acesso a ser-
viços online aos cidadãos, empresas 
e entidades governamentais. Ainda 
em 2001, foi criado o Centro para a 
Inovação do Serviço Público a fim de 
desenvolver competências digitais e 
promover a inovação para uma melhor 
prestação de serviços em colaboração 
com organizações da sociedade civil 
e do sector privado. O Centro para 
a Inovação do Serviço Público está 
aberto a todas as entidades do sector 

público, sendo que os funcionários 
públicos são convidados a utilizá-lo 
para explorar práticas inovadoras ou 
para formação. O Departamento do 
Serviço e Administração Pública lan- 
çou o Programa Batho Pele (em por-
tuguês, significa as pessoas primeiro) 
em 1997, a fim de transformar a presta-
ção de serviços públicos com base em 
oito princípios: consulta, normas de 
serviço, reparação, acesso, cortesia, 
informação, transparência e relação 
custo-benefício. Esta abordagem tem 
sido ajustada ao longo dos anos, com 
a adição da campanha Conheça os 
Seus Direitos de Serviço e outras ini-
ciativas para promover o Batho Pele no 
âmbito do serviço público. Os prémios 
nacionais anuais de excelência de 
Batho Pele reconhecem funcionários 
públicos altruístas, dedicados e empe-
nhados, e que dão o seu melhor para 
servir os cidadãos.

Fonte: Dener e outros, GovTech Maturity Index.
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Exemplo 2: Somália

É também importante destacar as boas 
práticas que estão a surgir em cenários 
difíceis, como a Somália. Na Somália, 
os sistemas de informação de gestão 
financeira do governo federal e de cinco 
Estados utilizam soluções baseadas na 
nuvem; desde 2015, duas aplicações 
baseadas na web têm sido utilizadas 
para apoiar operações diárias em seis 
locais. Os resultados orçamentais men-
sais do governo federal são publicados 
na nuvem em formato de dados abertos, 
sendo que os Estados-membros publi-
cam regularmente os seus relatórios 
orçamentais mensais nos respetivos 
websites do Ministério das Finanças. 
Em 2019, quatro Estados lançaram e 
operacionalizaram, de forma rentável, 
os seus sistemas de informação de 
gestão de recursos humanos e de paga-
mento de salários baseados na nuvem. 
O Governo Federal e os Estados da 

Somália estão atualmente a desenvol-
ver sistemas semelhantes baseados na 
nuvem para melhorar os seus principais 
sistemas governamentais. Estes siste-
mas funcionam como plataformas des-
conectadas e o intercâmbio de dados 
ainda não está automatizado. Além 
disso, o Governo Federal e os Estados 
têm vários projetos em curso que visam 
apoiar outras ações-chave da agenda 
digital, incluindo o desenvolvimento de 
um sistema de identificação digital para 
melhorar o registo civil e os serviços 
online. Todas estas plataformas foram 
desenvolvidas com o apoio substancial 
de parceiros de desenvolvimento, e o 
Governo está atualmente concentrado 
no reforço da capacidade institucional e 
na preparação da transição para o pró-
ximo nível de transformação digital do 
sector público no prazo de cinco anos.

Fonte: Dener e outros, GovTech Maturity Index.

Foto acima: a utilização de tecnologia para agilizar o processamento de importações e exportações visa simplificar 
processos por vezes bastante complexos.
Crédito: StreetOnCamera, Adobe Stock.
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Exemplo 3: Quénia e Namíbia

As reformas de digitalização e automa-
tização empreendidas pela Autoridade 
Fiscal do Quénia e pelo sector privado 
tiveram resultados positivos. O sis-
tema de transferência de dinheiro 
M-Pesa transformou a política e a 
administração fiscal. O sistema inclui 
uma aplicação online para a adminis-
tração fiscal (o sistema iTax) e permite 
aos contribuintes submeter e pagar 
os seus impostos eletronicamente. 
A Autoridade Fiscal do Quénia auto-
matizou e digitalizou várias das suas 
funções para melhorar a eficiência 
da prestação de serviços, promover 
operações sem papel, impor o cum-
primento, reconciliar a cobrança de 
impostos, promover a transparência 
e reforçar a responsabilização. 

A digitalização das operações de IVA 
ajudou a identificar inconsistências 
de dados e aumentou a cobrança do 
IVA em mais de mil milhões de dólares 
entre 2016 e 2017.

Na Namíbia, o prazo de cumprimento 
e o número de pagamentos do IVA per-
maneceram estáveis nos últimos anos, 
embora ambos se encontrem acima 
da média global. No final de 2016, 
o Departamento Fiscal da Namíbia 
migrou para um sistema integrado de 
administração fiscal, que oferece novas 
funções e capacidades em matéria de 
comunicação que reduzirão os atrasos 
no processamento de declarações de 
impostos e o número de declarações 
extraviadas.

Fonte: Comissão Económica das Nações Unidas para África: Política Fiscal para o 
Financiamento do Desenvolvimento Sustentável em África: Relatório Económico sobre 
África 2019 (Addis Abeba, 2019).

Foto acima: crianças no Níger frequentam a escola com os seus tablets, apoiadas pela UNICEF. Com esta iniciativa, 
cada criança, independentemente do local onde vive, pode ter acesso à tecnologia em prol da igualdade de 
oportunidades de aprendizagem.
Crédito: Frank Dejongh, UNICEF.

Cr
éd

ito
: ©

 U
N

IC
EF

/U
N

05
36

00
9/

Fr
an

k 
De

jo
ng

h



6.  Recomendações 
políticas

Crédito: © UNICEF/UN0536009/Frank Dejongh.
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Neste resumo de advocacia, descrevemos como os esforços  
do Estado para melhorar a prestação de serviços públicos através  
da digitalização e a maior aceitação da GovTech em África podem 

conduzir a uma maior confiança do público nos Governos, o que por  
sua vez diminui a probabilidade de instabilidade ou conflito violento. 

Os indivíduos na sociedade têm maior 
probabilidade de ter uma perceção positiva 
sobre o Estado se perceberem que os 
serviços públicos — o principal meio através 
do qual a maioria das pessoas interage com o 
seu Governo — são prestados de forma justa 
e transparente, de uma forma inclusiva e que 
demonstre capacidade de resposta às suas 
necessidades.

A pandemia da COVID-19 tem realçado o 
quão críticas as soluções GovTech podem 
ser em tempos difíceis — e quão doloroso 
pode ser um défice crónico na capacidade de 
GovTech — a fim de assegurar a continuidade 

das principais operações governamentais, 
fornecer acesso remoto seguro aos serviços 
online e apoiar pessoas e empresas 
vulneráveis. Embora os governos africanos 
tenham feito tentativas de integração da 
GovTech, os esforços até agora não foram 
suficientes para assegurar uma mudança de 
paradigma. A este respeito, os movimentos 
no sentido da digitalização dos serviços 
governamentais e da prestação de serviços 
públicos em África devem ser acelerados 
para transformar as oportunidades em 
resultados sustentáveis de paz, segurança e 
desenvolvimento. 

Foto acima: no Quénia, até os cidadãos em locais remotos podem envolver-se com o Estado através das 
tecnologias digitais.
Crédito: Fotografias da ITU.
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Assegurar recursos suficientes e desenvolver diretrizes que visem a obtenção 
de novas soluções tecnológicas é essencial para a sustentabilidade dos 
investimentos em GovTech e a monitorização do desempenho do governo.

É importante estabelecer uma equipa nacional integrada de todos os principais 
interessados, que trabalhe no sentido de promover e melhorar os resultados de 
GovTech, no quadro de uma abordagem pangovernamental. Neste contexto, as 
entidades governamentais interessadas podem incluir ministérios e agências 
de telecomunicações, economia digital, finanças, interior, educação, saúde e 
proteção social.

Os países africanos podem considerar o seguinte, de acordo com as recomendações 
elaboradas no GovTech Maturity Index (Índice de Maturidade GovTech) de 2021 do 
Banco Mundial:

A digitalização dos pagamentos governamentais às populações assumiu 
importância e urgência renovadas devido à pandemia da COVID-19. Soluções 
digitais que visem transferir dinheiro para populações vulneráveis podem reduzir 
custos aos governos, bem como melhorar o acesso dos destinatários aos 
pagamentos e permitir que os pagamentos digitais se tornem, ainda mais, um 
dos maiores canais de inclusão financeira.

Os investimentos governamentais em soluções na nuvem, aplicações de 
código aberto, serviços web e outras plataformas partilhadas podem reduzir 
o custo e diminuir o tempo de implementação da transformação digital no 
sector público.

A utilização de portais de serviços online de próxima geração pode expandir 
os serviços transacionais a fim de poupar tempo, reduzir custos e melhorar 
a qualidade dos serviços. Além disso, podem ser lançados serviços 
universalmente acessíveis e centrados no utilizador para alcançar as camadas 
vulneráveis da população e reduzir a desigualdade digital.
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O investimento governamental no desenvolvimento das 
competências digitais dos cidadãos e na promoção da inovação 
no sector público é crucial no intuito de apoiar a transição para 
uma cultura orientada para os dados e reforçar as competências 
técnicas.

As plataformas multifuncionais de participação dos cidadãos, 
particularmente sob a forma de soluções CivicTech, podem ser 
expandidas para aprofundar a relação cidadão-governo, melhorar a 
responsabilização e construir a confiança pública no Governo.  

Podem ser acelerados esforços que assegurem a interconectividade 
entre dados tradicionais e “novos” a fim de fazer avançar a transformação 
digital. A integração de dados tradicionais e de dados digitais pode 
acelerar e reforçar a prestação de serviços, particularmente para 
populações historicamente mal servidas e marginalizadas.

A adoção de quadros jurídicos fortes e a criação de agências de 
proteção de dados eficazes são passos importantes que os Governos 
podem dar no sentido de reforçar a confiança dos cidadãos nas 
sociedades orientadas para os dados e promover mais eficazmente 
a GovTech.

O desenvolvimento de ecossistemas locais de GovTech deve ser 
promovido através do apoio a empresários locais e start-ups no 
sentido de desenvolver novos produtos e serviços, bem como 
através de incentivos que visem recorrer a competências do sector 
privado, inovação e investimentos para enfrentar os desafios do 
sector público18. 

18  Dener e outros, GovTech Maturity Index.
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Mais um passo no caminho  
para “A África que Queremos”  
e para cumprir a Agenda 2063  
da União Africana

A digitalização reforçada da prestação de 
serviços públicos em África é uma ferramenta 
importante através da qual o continente 
alcançará a Aspiração 4 da Agenda 2063 
da União Africana — uma África pacífica e 
segura.

A fim de aproveitar a digitalização como um 
motor para o desenvolvimento sustentável e 
a paz duradoura, o Escritório do Conselheiro 
Especial do Secretário-Geral para África 
(OSAA) lançou “A Pen for a Gun”, uma nova 
iniciativa que visa promover as escolas como 
centros para o desenvolvimento, a coesão 
social e a paz. “A Pen for a Gun” assenta no 
impacto multiplicador que os programas de 
alimentação escolar têm: (a) aumentando as 
taxas de matrícula, frequência e finalização 
da escolaridade; (b) impulsionando a nutrição, 

melhorando as inscrições globais de saúde 
das crianças e reforçando as suas capaci-
dades de aprendizagem; (c) promovendo 
a igualdade de género e a inclusão social; e 
(d)  aumentando o crescimento económico 
local. A iniciativa procura promover aborda-
gens abrangentes que utilizam ferramentas 
complementares como a digitalização a fim 
de maximizar o impacto positivo dos progra-
mas de alimentação escolar. Espera-se que 
esta melhor prestação de serviços públicos 
aumente a prosperidade, igualdade e opor-
tunidades dentro das comunidades locais, 
conduzindo a uma coesão social e resiliência 
mais fortes e diminuindo o risco de conflito 
violento. “A Pen for a Gun” é a contribuição do 
OSAA para a iniciativa global School Meals 
Coalition e a iniciativa Silenciar as Armas da 
União Africana.

Foto abaixo: Learning Passport é uma nova solução concebida para colmatar a lacuna da aprendizagem na 
pobreza, uma biblioteca digital de recursos de ensino e aprendizagem que abrange todo o currículo do ensino 
primário e secundário. Abre excelentes oportunidades de aprendizagem online, ao melhorar a educação de milhões  
de crianças. 
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Foto acima: o sector público em toda a África está a fazer progressos na adaptação de tecnologias avançadas,  
a fim de tornar as interações governamentais com os cidadãos mais eficientes.
Crédito: drik, Adobe Stock.
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RESUMO DA ADVOCACIA DO OSAA 

Estados mais fortes para 
uma maior estabilidade:
DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A PAZ  
E A SEGURANÇA EM ÁFRICA 


