
  

 

  

 

GIABA E CDGC ORGANIZAM UMA REUNIÃO CONSULTIVA SOBRE AS 

DIMENSÕES DE GÉNERO E A JUVENTUDE NO CONTEXTO DO CRIME 

FINANCEIRO E TRANSNACIONAL NA ÁFRICA OESTE  

O Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro na África Ocidental (GIABA) e o 

Centro de Desenvolvimento de Género da CEDEAO 

(CDGC) organizam uma Reunião Consultiva Regional 

Conjunta sobre as Dimensões do Género e Juventude no 

contexto do Crime Financeiro e Transnacional na África 

Ocidental destinada a representantes dos Ministérios das 

Finanças, Género, Justiça, Segurança / Administração 

Interna, Organizações da Sociedade Civil, Instituições e 

Agências da CEDEAO e Parceiros de Desenvolvimento 

no Hotel M-Plaza em Accra, Gana, de 28 a 30 de 

agosto de 2017. 

O principal objetivo desta Reunião Consultiva é reunir as 

principais partes intervenientes nos Estados membros da CEDEAO para a partilha de conhecimentos, 

experiências e melhores práticas, com o objetivo de traçar um quadro global para a incorporação da dimensão 

género e juventude na luta contra a criminalidade financeira, particularmente o branqueamento de capitais, o 

financiamento do terrorismo e crimes relacionados na região da CEDEAO. Este fórum também visa: facilitar a 

partilha de experiências e melhores práticas em questões de género e juventude no desenvolvimento de políticas, 

estratégias e programas destinados a combater crimes financeiros e outros; desenvolver uma abordagem 

consensual sobre como as questões estratégicas e operacionais relacionadas ao género e juventude podem ser 

abordadas, bem como os mecanismos relevantes a serem estabelecidos para combater esses flagelos. 

Finalmente, a reunião proporcionará uma oportunidade para o estabelecimento de um quadro para uma parceria 

regional sustentável em matéria de género, juventude e a luta contra o branqueamento de capitais e combate ao 

financiamento do terrorismo na África Ocidental.    

Este fórum, organizado conjuntamente pelas duas Instituições da CEDEAO responsáveis pela luta contra o 

branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e a promoção do género e o empoderamento das 

mulheres, respectivamente, vem na sequência da 49ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da 

CEDEAO realizada em Dakar (Senegal), em 4 de junho de 2016, que instruiu a Comissão da CEDEAO a convocar 

uma reunião de emergência para traçar um quadro de apoio aos  

 



 

 

 

 

Estados membros nos seus esforços de sensibilização e educação dos cidadãos contra a radicalização e o 

extremismo violento.   

A este respeito, tendo em conta a proporção de mulheres (52%) e jovens (66%) na população geral da África 

Ocidental, de acordo com estudos realizados, e considerando a sua crescente vulnerabilidade, o seu envolvimento 

a vários níveis nos crimes financeiros e transnacionais, o GIABA e o CDGC decidiram coordenar esforços para 

criarem sinergia e convergência incorporando as dimensões de género e juventude para efetivamente combater 

esses crimes financeiros e as suas ramificações.  

Durante este evento de três dias, serão feitas apresentações ao  longo das sessões plenárias e haverá discussões 

em grupos sobre questões atuais relativas a crimes financeiros e os desafios associados, com enfâse no 

branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, bem como na dimensão género e juventude desses 

fenómenos.  

Os resultados esperados desta reunião de Accra incluem: o desenvolvimento de um plano de ação regional sobre 

a componente género e juventude da luta contra crimes financeiros transnacionais na África Ocidental; o 

estabelecimento de um quadro para uma parceria regional sustentável sobre género, juventude e luta contra a 

criminalidade financeira transnacional na África Ocidental; e, finalmente, o estabelecimento de uma rede de 

profissionais na luta contra crimes financeiros, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na 

perspectiva de género. 
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