
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
GRUPO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO

C ON TA CT O: Go n ç a l o Gu e de s Ca rd o s o – Te l . : +2 1 6 71 1 0 30 6 5 – E- m a i l : g .gu ed e s c a rd o s o @ a fdb .o rg

 Unidade de Relações Externas e Comunicação – Tel.: +216 71 10 29 16 – Fax: +216 71 10 37 52 – E-mail: comuadb@afdb.org 

COMUNICADO DE IMPRENSA

Primeira Conferência Económica Africana do BAD chega ao fim

Tunes, 24 Novembro 2006 – Durante os dias 22 e 24 de Novembro, mais de

250 personalidades eminentes, onde se incluíram economistas mundiais de

topo, especialistas em desenvolvimento, investigadores, pensadores,

professores universitários, altos funcionários de governos e organizações

internacionais e representantes internacionais dos Media encontraram-se na

capital tunisina para um acontecimento inédito: A primeira Conferência Económica Africana (CEA) do Grupo do

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Logo no primeiro dia ficou patente que o maior objectivo do evento seria o de por fim ao desconcerto entre

decisores políticos e investigadores e de se chegar a um resultado satisfatório para ambos. O consenso geral é

de que este objectivo foi claramente alcançado.

No seu discurso inaugural, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Donald Kaberuka,

parafraseando o ministro sul-africano das finanças, Trevor Manuel, observou: “até que os leões falem, a única

versão da história que resta é a dos caçadores. É por essa razão que aqui estamos. Convidámos os

investigadores para que possam interagir e trocar informação, de forma a ouvirmos o rugir do leão.”

Salientou que o objectivo da conferência é o de juntar os principais economistas, especialistas africanos e não

africanos em desenvolvimento, pensadores, universidades e centros de investigação para interagirem,

partilharem e debaterem questões pertinentes da actualidade e ensaiarem uma solução africana para os

desafios que o continente enfrenta.

Garantiu que o Banco procura a melhor forma de canalizar esforços para que o continente participe na

crescente prosperidade e crescimento mundial, graças à promoção de um clima de investimento mais

saudável, à redução dos riscos e custos dos negócios em África e ao investimento para combater os

impedimentos à competitividade africana.

Kaberuka sublinhou ainda que para além de funcionar como um canal para o financiamento do

desenvolvimento, o Banco deve igualmente guiar os seus países membros a impulsionar reformas económicas

e desenvolver o sector privado.



Durante a sua alocução de boas vindas, o organizador da conferência e Economista Principal do BAD, Louis

Kasekende, descreveu a iniciativa como um esforço de se acabar com o isolamento dos decisores políticos

nacionais face ao trabalho dos investigadores.

“Ao juntar investigadores de topo com decisores políticos para trabalharem sobre temas de interesse comum,

esperamos um resultado satisfatório para ambas as partes”, disse Kasekende.

E acrescentou: “Á luz desta ideia, o resultado da Conferência em termos de apresentações e discussões será

publicado e amplamente distribuído pelos decisores políticos africanos dos países membros regionais,

organizações internacionais e outros actores do desenvolvimento africano.”

Na sua nota introdutória, o professor Patrick Guillaumont, director do Centre d'études et de Recherches sur le

Développement International (CERDI), declarou que a vulnerabilidade económica de África continua a ser um

desafio crítico ao desenvolvimento. Sublinhou também que a vulnerabilidade estrutural pode desvalorizar o

capital humano, que consequentemente prejudica o crescimento económico.

Por seu lado, o director africano da Microsoft, Cheick Modibo Diarra, apelou ao desenvolvimento das infra-

estruturas no continente e acrescentou que a comunidade global está preparada para apoiar os esforços de

desenvolvimento em África. Aconselhou, porém, que o continente, naturalmente dotado, deve contar com a sua

própria capacidade e recursos e que a ajuda externa deve apenas acelerar os esforços de desenvolvimento

actualmente em marcha.

Inaugurando os trabalhos, o Secretário de Estado tunisino para o Magreb, países árabes e Negócios

Estrangeiros, Slaheddine Jemmali, declarou que África deve ser dona do seu próprio destino e que o diálogo

intra-africano é fundamental para a partilha de experiências. Acrescentou que a Tunísia deve partilhar os seus

exemplos de sucesso com os restantes países africanos e que o continente será capaz de alcançar grandes

feitos em virtude dos seus recursos naturais e humanos.

Das muitas apresentações, destacam-se “Lições da Ásia: A experiência da Coreia” pelo professor Ji Hong

Kim, da Universidade de Sogang na Coreia do Sul, “Fontes de Crescimento em África: Agricultura, Serviços e

Tecnologia”, pelo director do Banco Mundial Alan Gelb, “Constrangimentos da Exportação: tirar partido do

acesso aos mercados, promoção, redes, cadeias de abastecimento/valor” pelo professor Ademola Oyejide da

Universidade de Ibadan na Nigéria, “A África no sistema mundial de trocas” por Patrick Low da OMC, “Os

mercados de capitais: desempenhos e desafios” pelo professor Victor Murinde da Universidade de

Birmingham e “Bancos comerciais na África Sub-sariana”, pelo professor Colin Kirkpatrick da Universidade de

Manchester, entre outros.



As 4 sessões temáticas previstas caracterizaram-se por um conjunto de apresentações e discussões das quais

resultaram as respectivas conclusões:

Sessão A: Criação de riqueza e igualdade em África

i. A prestação de serviços de qualidade é fundamental para se alcançar um rápido desenvolvimento

económico e humano. África deve-se inovar, introduzindo concursos na prestação de serviços e deve caminhar

rapidamente para uma governação descentralizada.

ii. Indivíduos, famílias, sociedades e nações tiram benefícios substanciais se investirem na educação

e na saúde. Em África, porém, o caminho que conduz ao cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do

Milénio (ODMs) contínua longo para a maioria dos países africanos e será necessária uma maior mobilização

de recursos.

Sessão B: Comércio e Integração regional

iii. A confirmar-se o aumento a curto prazo do ajustamento das taxas dos vários mercados de

comércio livre caso a ronda de Doha recomece, prevê-se que tal origine um maior potencial para benefícios

imediatos e a longo prazo.

iv. Para que se alcancem resultados favoráveis na área do desenvolvimento por via do comércio, é

necessário que da ronda de Doha saia um resultado positivo para África, uma agenda pró desenvolvimento

realista nas negociações comerciais bilaterais, uma integração regional mais forte no continente e uma

diversificação das economias africanas.

v. As exportações são um elemento fundamental nas estratégias de crescimento económico e

redução da pobreza. Contudo, são confrontadas com diversos desafios que têm de ser superados em conjunto.



Sessão C: Finanças e investimento

vi. Tendo em conta as linhas gerais de promoção do investimento em África, são necessários mais

estudos individuais dos países sobre as determinantes do Fundo de Investimento Internacional e sobre a

relação de causalidade entre este último e o crescimento económico.

vii. Os mercados de capitais desempenham um papel importante sobretudo em termos de consumo,

investimento e desenvolvimento económico. À luz da micro estrutura dos mercados, um dos maiores desafios

prende-se com a questão de saber de que forma os mercados de capitais em África respondem á revitalização

e ás reformas.

viii. A qualidade de governação corporativa tem impacto na valorização das empresas e no seu

desempenho geral, porém está enfraquecida devido, entre várias razões, ao pobre desempenho do controlo

dos mercados financeiros e à tensão com a governação social.

ix. O número de instituições financeiras de desenvolvimento em África promotoras do crescimento

económico é insatisfatório. Existe uma necessidade urgente de experimentar uma nova solução, de forma a

tornar estas instituições viáveis e eficientes.

x. Para os bancos comerciais em África, o custo geral da ineficácia traduz-se por maus empréstimos,

altas taxas de capital e liberalização financeira. A sua eficácia é medida pela sua dimensão e competição

externa.

Sessão D: Crescimento e questões de política sectorial

xi. A agricultura continua a ser essencial para o desenvolvimento de África e está dependente de uma

eficaz utilização e gestão da água.

xii. Grande parte da produção agrícola africana continua nas mãos de camponeses que devem ser

fortemente apoiados.

xiii. O aumento da produção agrícola é uma condição necessária para a melhoria do sector, a exemplo

da experiência tunisina.

xiv. O perdão da dívida, por si só, não contribui para o serviço de saúde, a menos que seja

acompanhado por grandes mudanças e uma melhoria da qualidade das instituições.

xv. O continente africano necessita de uma aproximação coordenada à China e à Índia, de forma a

maximizar os benefícios e minimizar os riscos.

xvi. As forças de peso da competição global, o ritmo do avanço tecnológico e a descentralização das

funções económica e reguladora implicam um desenvolvimento da ciência, engenharia, tecnologia e inovação.

xvii. A infra-estrutura é um ingrediente chave para o desenvolvimento de África, mas o seu estado

actual caracteriza-se pela inadequação e má qualidade. Isto requer uma capacidade institucional, parcerias

estratégicas e o aumento da cooperação e integração regional.


