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 Projecções do PIB real de África apontam para um crescimento de 4,5% em 2010, 

contra os 3,9%  da previsão mundial  

“Uma década de progressos em África foi abruptamente interrompida pela crise financeira e 

económica mundial”, declarou terça-feira, 24, em Abidjan, o vice-presidente do Grupo do 

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para as Finanças, Thierry de Longuemar.   

Falando na apresentação do balanço das operações do BAD em 2009, no quadro das 

Assembleias Anuais da instituição agendadas para 27 e 28 de Maio em Abidjan, capital 

económica ivoiriense, De Longuemar sublinhou que o continente foi duramente afectado pela 

crise financeira e económica mundial. 

Esta situação obrigou o BAD a “desempenhar integralmente o seu papel de contrariar o ciclo, 

pelo aumento das suas actividades e pela concessão da assistência necessária para apoiar os 

seus países-membros regionais”, indicou De Longuemar na sua comunicação.  

A crise desencadeou um conjunto de choques externos que atingiram África em cinco pontos 

cruciais – deterioração dos termos do comércio, colapso da procura de exportações, redução 

dos fluxos de capitais, baixa de remessas de fundos e declínio do turismo.  

Estes reveses reduziram para metade o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)  do 

continente  a partir do nível de 5% que prevaleceu durante uma década e, pela primeira vez 

em 10 anos, o continente conheceu uma queda do seu PIB real per capita. 

Assim, os progressos alcançados no continente foram apagados em tempo recorde por uma 

crise com a qual o continente nada tinha a ver.    

Todavia, a direcção do Grupo do Banco aceitou estes problemas como desafios e 

oportunidades, e mobilizou rapidamente os recursos com os quais aumentou a sua assistência 

e o seu papel de advocacia para África, em Março de 2009. 

Entre os principais resultados palpáveis dessas iniciativas figuram o lançamento da “Resposta 

do Banco ao Impacto da Crise Financeira” que abarcou uma Facilidade de Liquidez de 

Emergência de 1,5 bilião de dólares americanos; uma Iniciativa de Financiamento Comercial 

de um bilião de dólares americanos; um Quadro para a aceleração da transferência de recursos  

concessionais aos países elegíveis; e o reforço do Apoio Consultivo de Políticas para abrandar 

o impacto da crise.  

Enquanto isso, o Banco duplicou a sua carteira de projectos nos países-membros regionais, 

em 2009, com o aumento das suas aprovações de projectos e programas para 12 biliões de 

dólares americanos contra os 5,4 biliões de dólares americanos de 2008.    

 



Os peritos aplaudiram “a velocidade e a pontualidade” de tais iniciativas que, na verdade, 

evitaram o descalabro de algumas das economias mais afectadas, bem como ajudaram a 

melhorar a generalidade das perspectivas económicas para 2010 e 2011. 

De acordo com a comunicação apresentada, o PIB real de África poderá conhecer um 

crescimento de até 4,5% em 2010, de longe superando os 3,9% da projecção mundial. 

O reconhecimento do desempenho sideral do Banco nos últimos anos foi destacado em vários 

fóruns decorridos recentemente.  

A 23 de Abril de 2010, um comité de Governadores reunido em Washington D.C., nos 

Estados Unidos,  em representação dos accionistas, aprovou a triplicação das fontes de capital 

do Banco para cerca de 100 biliões de dólares americanos e recomendou a sua aceitação por 

todos os membros do Banco.    

Espera-se que, durante a reunião desta semana em Abidjan,  o Conselho de Governadores  

aprove a proposta, bem como a 12ª reconstituição do Fundo Africano de Desenvolvimento 

(FAD), a unidade concessional do Grupo do Banco.   

 


