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COMUNICADO FINAL DA CONFERÊNCIA  
 
Preâmbulo 
Nós, os 800 delegados de 48 países africanos com representantes de outros continentes e mais de 100 
organizações, incluindo representantes governamentais dos Ministérios da Educação, Saúde e proteção 
social de todo o continente; Agências da ONU, setor privado, filantropos, comunidades de doadores e 
universidades se reuniram no Safari Park Hotel em Nairóbi, Quênia, de 16 a 19 de outubro de 2018; 
Para a Primeira Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI).  
 
O tema desta conferência foi 'A África que queremos: um futuro melhor agora. Foi uma importante 
plataforma de três dias para as partes interessadas do DPI debaterem como alcançar um progresso 
concreto em linha com a visão e as aspirações da Agenda 2063 da UA e objetivos globais. 
desenvolvimento sustentável. (SDGs). Os delegados abordaram um dos maiores desafios que o 
continente enfrenta: como ajudar as crianças a serem adequadamente nutridas durante os dias mais 
cruciais de suas vidas.  
 
Agradecemos ao Governo do Quênia por sediar esta importante conferência e a Rede Africana da 
Primeira Infância por reunir comunidades nacionais, regionais e internacionais em Nairobi.. 
 
Em 2015, a comunidade global adotou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muitos dos quais 
lidam com questões relacionadas ao desenvolvimento da primeira infância. Em maio de 2018, 
instituições globais lançaram o Healthcare Framework (Nursing Framework) na Assembléia Mundial da 
Saúde. Os componentes da estrutura de cuidados de saúde incluem: boa saúde, nutrição adequada, 
oportunidades de aprendizagem precoce, segurança e cuidados e assistência adequados. O quadro visa 
assegurar que as crianças não apenas sobrevivam, mas prosperem e vivam para transformar suas 
comunidades. Além disso, o quadro de cuidados de saúde é particularmente importante para apoiar 
iniciativas para crianças com dificuldades de desenvolvimento.  
 
Com base nos compromissos assumidos pelos Estados Membros na Carta Africana sobre os Direitos e o 
Bem-Estar das Crianças Pequenas (ACRWC), na Agenda 2063, a União Africana coloca o papel 
transformador do investimento sob os holofotes na capacitação humana.  
 
A Estratégia de Educação Continental para a África 2016 - 2025 (CESA 16-25) identifica a educação 
pré-primária como o pilar da aprendizagem futura e da próxima fronteira para que África possa 
alcançar educação e formação sustentáveis. de qualidade. Reconhecendo isto, a Comissão da União 
Africana lançou o Cluster de Educação e Desenvolvimento da Primeira Infância (ECED) para apoiar a 
realização dos objetivos do CESA 16-25. 
 
AFIRMAMOS que os primeiros anos oferecem um período de grande oportunidade e são decisivos para 
o desenvolvimento humano. Demograficamente, o continente africano é o mais jovem do mundo e, 
como tal, é extremamente promissor. Realizar o potencial e as aspirações da África depende dos 
investimentos que são feitos hoje no desenvolvimento de crianças e jovens africanos. 
 



RECONHECEMOS a importância das deliberações globais e regionais sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2063 da União Africana. 
 
ESTAMOS preocupados que, embora se espere muito dos governos, o investimento público no 
desenvolvimento geral das crianças ainda é fraco;  
 
CONSIDERANDO a Recomendação da OIT-UNESCO sobre o Status dos Professores (1966); Os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, em particular o Objetivo 4.2 sobre o acesso ao desenvolvimento de 
qualidade, cuidados e educação pré-escolar; ea Estratégia Global para a Saúde da Mulher, da Criança 
e do Adolescente - continuam a ser úteis para orientar as políticas para melhorar a situação das 
crianças pequenas; 
 
CONCLAMAMOS os Estados-Membros africanos, as partes interessadas no DPI e o mundo em geral 
para: 
 
1. OBSERVE que os primeiros 1000 dias da vida de uma criança fornecem uma janela crítica de 

oportunidade para garantir o desenvolvimento cerebral ideal e bases sólidas para o sucesso nos 
anos posteriores. 

2. RECONHECEMOS que a implementação do Quadro de Cuidados Nutritivos desempenha um papel 
crítico no avanço da realização dos ODS 2030 e da Agenda 2063 da União Africana. 

3. RECONHECEM o papel do Cluster ECED da UA em avançar no sentido de alcançar melhores 
resultados de aprendizagem para crianças pequenas em África. 

4. PRIORIZAR as despesas da Primeira Infância nas dotações orçamentais nacionais aos níveis 
nacional e subnacional. 

5. INVESTIR na garantia de acesso eqüitativo a programas e serviços de alta qualidade destinados a 
melhorar a saúde, a nutrição, o aprendizado precoce e o cuidado de crianças pequenas e de suas 
famílias. 

 
6. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR políticas que salvaguardem o acesso das crianças a ambientes de 

alta qualidade em seus primeiros anos. 
 
7. ADOTAR abordagens multi-setoriais e interdisciplinares para a implementação de políticas e 

estratégias nacionais que promovam mecanismos nacionais de coordenação para abordar o 
desenvolvimento infantil de maneira holística. 

 
8. PRIORIZAR crianças pequenas e famílias em contextos privados, de emergência e marginalizados. 
 
9. PROMOVER trabalhar através do sistema comunitário "agentes de mudança", a fim de alcançar 

todas as crianças, particularmente as mais difíceis de alcançar.  
 



 
10. INVESTIR no empoderamento da força de trabalho de cuidados e desenvolvimento da primeira 

infância e elaborar estratégias para a oferta de incentivos apropriados, incluindo remuneração 
competitiva, trajetórias de carreira claras e oportunidades contínuas de desenvolvimento 
profissional, a fim de atrair e reter uma força de trabalho competente em todos os setores. 
 

11. COMPROMISSO de construir uma base de evidências nos níveis nacional, regional e continental 
para orientar o desenvolvimento e a implementação de políticas, sistemas e programas..  

 
Endossado em 19 de outubro de 2018, na Primeira Conferência Internacional da Afecn sobre o 
Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI) realizada no Safari Park Hotel, Nairobi-Quênia. 
 
 
 
Um apelo à ação - nacional 
Janet Ouko, Membro da Comissão Executiva do Condado - Educação, Cultura e Esportes, 
Condado de Nairobi, Quênia  
 
1. A priorização das despesas com DPI nos orçamentos nacionais é fundamental; 
2. Necessidade de desenvolver políticas para impulsionar a Agenda do DPI; 
3. Devemos capacitar a força de trabalho para acelerar os esforços de DPI. 
4. Deve comprometer-se a trabalhar em conjunto e promover mecanismos nacionais de coordenação; 
5. Necessidade de continuar participando de conversas regionais e revisar os desenvolvimentos 
realizados. 
 
Endossado em 19 de outubro de 2018, na Primeira Conferência Internacional da Afecn sobre o 
Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI) realizada no Safari Park Hotel, Nairobi-Quênia. 
 
 


