
O País 

A Republica de Gana localizada na África Ocidental, na 
fronteira com o Golfo da Guiné, entre a Costa do Marfim e o 
Togo; tem uma estimativa de 27,2 milhões de habitantes 
tendo a sua moeda local como o novo cedi e sua capital 
Acra. A cultura Ganense tem vertentes muito diversificas 
tendo em vista que ao dialeto mais usado no país é o inglês 
e dentro de cada estado tem o dialeto regional. Sua religião 
é majoritariamente católica, porem assim como o seu diale-
to as crenças tradicionais também são de grande valor.  

Economicamente o país  é apresentado como tendo a mai-
or parte de seus serviços voltados para o setor de serviços 
seguido do setor industrial e agrícola. Gana é muito ativo 
no setor de exportação devido aos recursos de matéria pri-
ma , além do grande reconhecimento devido aos mineiros 
advindos do mesmo. Gana tem participação ativa em algu-
mas Organizações Internacionais como  o FMI e a ONU. 

O País e o UNICEF  

Gana foi um dos países escolhidos pra participar de uma 
parceria do UNICEF com o FC Barcelona, onde a promoção 
do esporte e educação está voltada para a importância das 
questões que afetam a infância.  

Além da presença do UNICEF para introdução de campa-
nhas voltadas para a saúde e bem-estar infantil, através da 
promoção de vacinas e medicamentos para malária e pneu-
monia, e no investimento de cuidados médicos contra a 
desnutrição infantil.  

Gana e o Recrutamento de Crianças 

Gana foi um dos países que optou pela adesão do tratado 
do “Free Children from War” (Liberte as Crianças da Guerra) 
onde o recrutamento de crianças-soldado é ilegal, e em 
2005 o governo ainda relatou ao Comitê de Direitos da Cri-
ança da ONU que a idade mínima para o alistamento era 18 
anos.  

Em 2005 houve um número considerável de refugiados que 
vinham do Togo em direção a Gana, fugindo da violência 

política em seu país de origem. Com tal situação em anda-
mento foi colocado em prática o Plano de Ação Nacional 
intitulado “Gana adequada às crianças” (em inglês, Ghana 
Fit for Children) além da aprovação da lei contra tráfico hu-
mano de 2005. Confirmando que Gana se preocupa cada 
vez mais com a segurança das crianças de seu país. 

 
 

 

 

Dossiê 

 

República do  

Gana 

POR UNICEF (2018)  INFORMAÇÕES 


