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Evento 

O impacto das remessas na transformação rural da África: dos 
compromissos à ação 

Sexta-feira, 11 de outubro de 2019 | 9:00 – 13:00  
União Africana 

Adis Abeba, Etiópia 

Nota conceitual 

A Presidência do Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento (FGMD) 2019, em parceria com o 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e o Instituto Africano de Remessas (AIR), 
organiza um evento sobre "O impacto das remessas na transformação rural da África: dos 
compromissos à ação," a ser realizado na sexta-feira, 11 de outubro de 2019, na sede da União Africana 
em Adis Abeba (Etiópia).  

O evento proporcionará uma plataforma para o intercâmbio de boas práticas e apresentará novas 
iniciativas que podem orientar os Estados membros, o setor privado e a sociedade civil na África para 
atingir o ODS 10.c ("Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos 
migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 5%") e implementar o Objetivo 
20 do Pacto Global para Migração Segura, Regular e Ordenada ("promover uma transferência mais 
rápida, segura e barata de remessas e fomentar a inclusão financeira dos migrantes"). 

Além disso, o resultado do evento contribuirá diretamente para construir as discussões sobre uma das 
prioridades temáticas da reunião do FGMD em Quito ("aproveitar a migração para a transformação e 
desenvolvimento rural"), mas também funcionará como um evento independente, promovendo o 
debate global sobre a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento sustentável na África 
mediante melhor acesso e uso das remessas que eles enviam a seus países.  

Nesse sentido, será uma ocasião para avaliar o progresso na implementação das recomendações e 
compromissos assumidos pela comunidade internacional com relação ao ODS 10.c, Agenda de Adis 
Abeba sobre Financiamento do Desenvolvimento (AAAA) e Objetivo 20 do Pacto Global sobre Migração. 
Em resposta a esses compromissos, será apresentada a Plataforma de Remessas, Investimento e 
Empreendedorismo de Migrantes na África (PRIME Africa), uma nova iniciativa lançada pelo FIDA, em 
parceria com o Grupo Banco Mundial, AIR e o Fundo de Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas 
(UNCDF), e cofinanciada pela União Europeia. 

Este evento também aborda o objetivo estratégico da Presidência do FGMD 2019 de descentralizar e 
regionalizar as discussões temáticas, contribuindo para uma participação mais ampla de atores regionais 
fora de Genebra e Nova York. 

O evento visará a todas as partes interessadas envolvidas no mercado africano de remessas e, mais 
amplamente, no campo da migração e desenvolvimento. Entre outros: Estados membros da União 
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Africana, governos locais e centrais, companhias do setor privado, acadêmicos e representantes da 
sociedade civil. 

Visão geral 

Estima-se que as remessas formais para países de baixa e média renda excederam US$ 529 bilhões em 

2018 – representando mais de três vezes o montante da assistência oficial ao desenvolvimento (AOD) 

globalmente e, pela primeira vez, o investimento estrangeiro direto (IED) nesses países – e devem 

ultrapassar US$ 550 bilhões em 2019. Além disso, cerca de 50% desses fluxos se dirigem às áreas rurais, 

que são as mais necessitadas. 

As remessas dos migrantes para a África e dentro do continente superaram US$ 85 bilhões em 2018 (dos 

quais mais de US$ 25 bilhões foram enviados por migrantes que vivem na Europa), beneficiando mais de 

200 milhões de membros das famílias dos migrantes africanos num continente em que 55% da 

população ainda vive em áreas rurais. A soma de migrantes internacionais e membros de famílias que 

recebem remessas indicam a magnitude das remessas entre a população africana: 1 de cada 5 pessoas 

envia ou recebe remessas internacionais, sem considerar os fluxos nacionais. 

Enquanto o custo médio mundial do envio de remessas atualmente é de 6,84%, o custo médio para a 

África e dentro do continente é de 8,52%, a região mais cara no mundo e com a presença de muitos dos 

corredores de remessa de custo mais alto. Uma redução para ao menos 3% até 2030 conforme o ODS 

10.c produziria um volume adicional de US$ 5 bilhões por ano recebido pelas famílias de migrantes na 

África. Além disso, em vários países africanos as remessas representam uma grande proporção do PIB: 

em cinco países africanos é quase 20% e em 11 países atualmente é superior a 5%. 

Objetivos 

Com o objetivo de abordar todos esses desafios e contribuir concretamente para o cumprimento dos 
compromissos internacionais sobre remessas, este evento visa a intercambiar boas práticas, fomentar 
sinergias e discutir desafios e oportunidades para o engajamento dos migrantes nos países de origem 
com todos os atores relevantes no mercado africano de remessas. 

O evento tem quatro objetivos principais: 

1. Explorar os papéis das entidades públicas e privadas da África envolvidas no mercado de remessas, 
bem como os bancos centrais e outras autoridades regulatórias, na promoção da implementação 
concreta de objetivos e metas relevantes dos ODS, bem como os objetivos 19 e 20 do Pacto sobre 
Migração. 

2. Promover parcerias entre múltiplos atores a fim de desenvolver soluções práticas para a 
implementação da Agenda 2030 e do Pacto sobre Migração no continente com relação à 
contribuição dos migrantes para o desenvolvimento.  

3. Explorar opções para as autoridades africanas no âmbito nacional e local intensificarem os efeitos 
positivos da migração e das remessas na transformação das áreas rurais, em resposta à Mesa-
Redonda 3.2 do FGMD 2019. 

4. Apresentar exemplos concretos e estratégias de iniciativas bem-sucedidas no âmbito nacional, 
regional e global na África – como a iniciativa PRIME Africa – destinadas a maximizar as remessas 
para o desenvolvimento sustentável e promover a inclusão financeira dos migrantes e suas famílias. 
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Estrutura 

A reunião aproveitará as experiências em primeira mão da comunidade internacional, entidades do 
setor privado, autoridades locais e nacionais, praticantes e especialistas, em particular com relação ao 
mercado africano de remessas.  

A reunião será aberta com palavras de boas-vindas dos organizadores. A abertura será seguida de dois 
painéis de múltiplas partes interessadas, cada um com apresentações relevantes seguidas de sessões de 
perguntas e respostas. Uma discussão ao vivo envolverá o público antes do encerramento do evento. 

Haverá interpretação simultânea em árabe, francês, inglês e português. 

Depois será serviço um almoço ligeiro. 

Contacto 

Favor responder à Equipe de Remessas do FIDA (remessas@FIDA.org) e/ou AIR (air@au-air.org), com 

cópia à Unidade de Apoio do Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento 

(support.unit@gfmd.org) até 9 de outubro. 

Projeto de Agenda 

09:00 – 09:30 Inscrição  

09:30 – 10:00 Palavras de abertura  

Mensagem em vídeo do senhor Santiago Chavez Pareja, Presidente do FGMD 2019, 
República do Equador 

Senhora Amira Elfadil, Comissária de Assuntos Sociais, Comissão da União Africana 

Han Ulac Demirag, Diretor do Hub Sub-Regional, Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 

10:00 – 11:30 Sessão 1: O mercado de remessas na África: alavancando modelos inclusivos de remessas e 
inovação para redução de custos e maior inclusão financeira 

Apresentadores: 

Tendências e dados de remessas na África 
Amadou Cissé, Diretor Executivo, Instituto Africano de Remessas, União Africana 

O atual mercado africano de remessas e o papel do setor privado  
Leon Isaacs, CEO, DMA Global 

O marco regulatório africano: desafios e oportunidades 
Ahmed Faragallah, Especialista Sênior do Setor Financeiro, Grupo Banco Mundial 

Novas tecnologias implementadas e iminentes mudanças tecnológicas 
Barry Cooper, Diretor Técnico, Centre for Financial Regulation and Inclusion (CENFRI) 

O impacto das remessas e inclusão financeira nas áreas rurais da África 
Sabine Mensah, Finanças Digitais, Especialista Técnica Regional, Fundo de 

Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas  

mailto:remittances@ifad.org
mailto:air@au-air.org
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Discussões e sessão de perguntas e respostas 

11:30 – 11:45  Café 

11:45 – 12:30 Sessão 2: Respostas concretas aos compromissos internacionais com a redução do custo das 
remessas e maximização do impacto no desenvolvimento 

Apresentadores:  

A Plataforma de Remessas, Investimento e Empreendedorismo de Migrantes na África – PRIME 
Africa  

Pedro de Vasconcelos, Gerente do Serviço de Financiamento de Remessas, Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

Oportunidades e riscos da digitalização das remessas na África Ocidental e Central de língua 
francesa 

Abdelkader Benbrahim, Making Finance Work for Africa, Banco Africano de Desenvolvimento  

O papel dos operadores postais africanos no mercado de remessas 
Younouss Djibrine, Secretário-Geral, União Postal Pan-Africana 

Discussões e sessão de perguntas e respostas  

12:30 – 13:00 Palavras de encerramento e próximos passos 

Pedro de Vasconcelos, Gerente do Serviço de Financiamento de Remessas, Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola  

Amadou Cissè, Diretor Executivo, Instituto Africano de Remessas, União Africana 

 

 


