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O Dia Africano da Estatística é comemorado em 18 de Novembro. Este dia foi adotado em Maio de 1990, pelo Décimo-Sexto 
Encontro de Ministros Africanos Responsáveis pelo Planeamento e Desenvolvimento Económico, devendo ser comemorado todos 
os anos, com vista a "aumentar a sensibilização da opinião pública quanto ao importante papel desempenhado pela estatística em 
todos os aspectos da vida social e económica" nos nossos países e no continente africano.  

A comemoração deste ano tem por tema: “Levar em consideração cada mulher e cada homem: O apuramento estatístico com 
vista à obtenção de melhores resultados em matéria de desenvolvimento”. Este tema foi escolhido com o objetivo de salientar 
a importância das questões relativas ao género, entre as quais a autonomização das mulheres e a igualdade de tratamento entre os 
sexos no processo de desenvolvimento de um país. A comemoração deste ano, que enfoca as questões relativas ao género, 
proporcionará aos organismos nacionais africanos que atuam na área da estatística a oportunidade de promoverem, juntamente 
com os decisores políticos e planeadores, a sensibilização quanto à necessidade de maior atenção e de mais amplo apoio para a 
integração, nos seus sistemas estatísticos nacionais, das questões relacionadas com o género.  
 

Desenvolvimento das questões relativas ao género:  

A promoção da igualdade entre os sexos e da autonomização das mulheres exige uma grande variedade de informações 
estatísticas, para que as decisões políticas possam ser fundamentadas em dados de qualidade irrefutável. Isto proporciona uma 
base imparcial com vista à formulação de políticas e à tomada de decisões fundamentadas em fatos, através do fornecimento aos 
decisores políticos de informações completas que possam dar um maior impulso à evolução das políticas existentes que afetam 
homens e mulheres de maneira distinta, bem como favorecer a eliminação de estereótipos. Os dados relativos ao género também 
proporcionam uma fonte imparcial de informações com vista ao controlo e à avaliação de instrumentos, políticas e ações, bem 
como dos efeitos desses instrumentos nas vidas das mulheres e dos homens. A este propósito, as estatísticas referentes ao género 
são fundamentais para a realização de objetivos nacionais, regionais e internacionais com vista à promoção da igualdade entre os 
sexos, inclusive a Plataforma de Ação de Pequim e os ODM. Uma informação de qualidade também aumentará a sensibilização e 
convencerá os decisores políticos e outros interessados a levarem em consideração a dimensão do género na elaboração das 
políticas e nas tomadas de decisões.  

A estatística sensível ao género não constitui uma área isolada, mas cruza-se com áreas tradicionais da estatística, tais como a 
economia, a agricultura, a saúde e o emprego, com vista a explorar as diferenças existentes entre as mulheres e os homens na 
sociedade. O desenvolvimento da estatística sensível ao género envolve as mesmas etapas que as da produção de outras 
estatísticas, mas com enfoque específico na integração das questões relativas ao género e na tomada em consideração das 
preocupações com o género. Assim, o aperfeiçoamento da estatística sensível ao género num determinado país só pode ser 
alcançado se for integrado nos sistemas estatísticos nacionais.  
 

Desafios para a Produção de Dados Sensíveis ao Género em África  



 

A falta de dados sensíveis ao género nos países africanos constitui uma importante deficiência nos sistemas estatísticos e 
representa um grande desafio à informação política fundamentada em fatos e à sensibilização com vista a um melhor planeamento 
e a uma distribuição equitativa de recursos e oportunidades. Vale lembrar que as estatísticas sensíveis ao género não significam 
apenas dados isolados segundo o sexo, mas dados adicionais relativos às desigualdades e à restrição de acesso e autonomização. 
Esta informação pode ser obtida através dos mecanismos existentes de recolha de dados ou por meio de inquéritos individuais. Isto 
implica uma exigência suplementar aos serviços estatísticos nacionais, mas esta deficiência também repercute no controlo e na 
avaliação da eficácia e eficiência dos programas de desenvolvimento. Muitos países são desprovidos de estatísticas com base no 
género que sejam fiáveis e atualizadas. A África apresenta um atraso no processo de recolha e divulgação de estatísticas relativas 
ao género. Esta situação constitui um importante desafio para o desenvolvimento socioeconómico de muitos países africanos e 
persiste sobretudo em virtude de empenho e apoio inadequados ao apuramento do desenvolvimento das estatísticas em níveis 
nacionais, da falta de integração da questão do género nos Sistemas Estatísticos Nacionais (SENs), bem como de capacidade 
estatística inadequada em matéria de recolha e análise de estatísticas sensíveis ao género.  

Programa Africano sobre Estatísticas Sensíveis ao Género 

A fim de enfrentar os desafios representados pela produção de estatísticas com base no género, a Comissão Económica das Nações 
Unidas para África (UNECA), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a Comissão da União Africana (CUA), em 
colaboração com as Comunidades Económicas Regionais (CER) e as agências da ONU, iniciaram um programa regional sobre 
estatísticas com base no género conhecido como Programa Africano sobre Estatísticas com Base no Género (APGS). O APGS 
reúne, no âmbito de um programa global, as iniciativas existentes voltadas para o desenvolvimento de estatísticas com base no 
género que têm sido realizadas e as que estão previstas para um período de seis anos a partir de 2012, por organizações regionais, 
agências internacionais e outras organizações que atuam junto de países africanos. O APGS deverá contribuir para que seja evitada 
a duplicação de esforços, para que os recursos disponíveis sejam utilizados da melhor maneira possível, bem como para a 
realização de melhorias significativas e duráveis em matéria de estatísticas com base no género em África. O desenvolvimento e a 
implementação do APGS estão em harmonia com os esforços que têm sido empreendidos ao nível continental com vista à 
implementação da Estratégia sobre a Harmonização das Estatísticas em África (SHaSA). Este programa identifica um conjunto de 
estratégias voltadas para a realização dos objetivos do APGS, entre os quais a sensibilização, a capacitação e a investigação, a 
parceria e a coordenação regionais, bem como a comunicação e a divulgação de estatísticas com base no género, a níveis nacional 
e regional.   

Dia Africano da Estatística em 2012 

A comemoração do Dia Africano da Estatística este ano tem por meta a sensibilização para a importância da elaboração e do 

desenvolvimento de estatísticas relativas a questões relacionadas com o género, com vista à supervisão e à realização dos ODM e 

dos planos de desenvolvimento nacionais.  
 
Para questões relacionadas com a comunicação social, queira entrar em contacto com: 

 


