Discurso proferido pelo Representante Residente Interino do PNUD em
Angola, Dr. Henrik Larsen, na ocasião do workshop de Apresentação do
Laboratório Acelerador em Angola
05 de Julho de 2019

Hoje testemunhamos o lançamento do Laboratório Acelerador em Angola, e
estou extremamente feliz de partilhar esta ocasião com a Excelentíssima Dra.
Fátima Viegas, Secretária de Estado para Assuntos Sociais da Presidência da
República, cuja presença eu agradeço.

Agradeço também a presença dos demais representantes do Governo de
Angola, das Senhoras e dos Senhores representantes da Sociedade Civil,
Universidades, sector privado e do Corpo Diplomático.

Distintos Convidados, Senhoras e Senhores,

Muito obrigado pela resposta positiva ao convite do PNUD.

A nível global, 60 Laboratórios Aceleradores - designados Accelerator Labs
na lingua Inglêsa, serão lançados no dia 17 de Julho em Nova York,
representando assim a maior rede de aprendizado do mundo em torno
dos desafios do desenvolvimento sustentável.

Faltam apenas 10 anos para concluir a agenda 2030, para se alcançar os
ODS. A velocidade, a dinâmica e a complexidade dos problemas sociais,
económicos e ambientais actuais são fundamentalmente diferentes das
épocas anteriores da história. Assistimos à grandes mudanças, como o
impacto da inteligência artificial sobre o desemprego, e o impacto das
alterações climáticas sobre as communidades. Só para citar algumas.

Precisamos re-imaginar o desenvolvimento no Século 21. Precisamos
políticas que acompanhem e impulsionem inovação. Os Laboratórios de
Aceleradores são uma nova maneira do UNDP de trabalhar no
desenvolvimento. 60 laboratórios trabalharão em conjunto com
parceiros nacionais e globais para encontrar abordagens radicalmente
novas que se ajustem às complexidades dos actuais desafios de
desenvolvimento. Juntos, eles formarão “a maior rede de aprendizado
no contexto do desenvolvimento sustentável“.

Os

laboratórios

transformarão

a

nossa

abordagem

colectiva,

introduzindo novos serviços, apoiados por evidências e práticas, e
acelerando a disseminação de soluções dentro e fora dos países.

Os laboratórios abrem um espaço para a promoção de maior diálogo
com os Inovadores Locais, para juntamente validar as soluções e acelerar
o desenvolvimento.
Estamos a construir a maior e a mais rápida rede de aprendizado do
mundo em torno de desafios de desenvolvimento. Para nos ajudar a
fazer algo que nunca foi feito antes, procuramos pessoas curiosas,
persistentes e profundamente comprometidas com a mudança social.
Pessoas impulsionadas a aprender coisas novas. Elas terão a missão de
explorar a inteligência colectiva de 60 laboratórios em todo o mundo.

O PNUD está a construir os laboratórios na base de experiências e
histórias de sucesso do passado. Por isso aproveito para agradecer todos
os parceiros do PNUD que têm sempre nos apoiado nessa grande
trajectória de transformação social e de desenvolvimento humano e
sustentável. Os parceiros principais para o Accelerator Lab são o Estado

do Qatar, a República Federal da Alemanhã e a República da Italia.
Agredeço a presença aqui dos representantes das embaixadas da
Alemanhã e da Italia.

PNUD, como Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e
como a única agência que trabalha em todo o espectro de
desenvolvimento, em torno de todos os ODS, foi atribuído no ano
passado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a função de
integrador e conector dentro da Agenda 2030. Os Laboratórios de
Aceleradores visam permitir encontrar soluções inovadoras para os
grandes desafios do desenvolvimento sustentável . O PNUD acredita que
as soluções locais são mais propícias e permanentes do que as soluções
importadas.

Antes de terminar, gostaria de realçar um outro lado do PNUD. Na nossa
vinda para aqui, deixamos todos os nossos plásticos de uso único no
nosso escritório. Não vão encontrar aqui garrafas de plástico, copos,
pratos, sacos ou outros itens que aumentam o lixo e poluiem o oceano.

Encorajo-vos a juntar-se à esta iniciativa. Vamos prestes a celebrar as
primeiras 100 instituições pioneiras dentro desta iniciativa, e espero que
as vossas instituições possam também juntar-se à essas centenas.

Para terminar, gostaria de realçar que os desafios do desevolvimento
sustentável

e

a

implementação

da

Agenda

2030

oferecem

oportunidades para inovação e transformação, e o PNUD, com o
lançamento deste Laboratório de Acelerador, se posiciona melhor para
apoiar o aceleramento do progresso perante os desafios sociais e
ambientais difíceis que o mundo enfrenta.
Muito Obrigado!

