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A ÁFRICA DEVE ABRAÇAR OS NOVOS GIGANTES ECONÓMICOS E ESTIMULAR A 

INCLUSÃO SOCIAL, DIZ O RELATÓRIO DE 2011 DAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS NA 
ÁFRICA (AEO)  

 
Lisboa, 06 de Junho de 2011 – Ao lidar com os seus parceiros tradicionais e emergentes, os 
países africanos devem estabelecer ligações transfronteiriças mais próximas para estimular uma 
maior integração económica e um crescimento sustentável e inclusivo, diz o relatório de 2011 
das “Perspectivas Económicas na África” divulgado hoje pela primeira vez. 
 
As economias africanas enfrentaram a crise global relativamente bem e recuperaram-se em 
2010.  É provável que os recentes eventos políticos no Norte da África e a subida dos preços de 
alimentos e combustíveis  reduzam o crescimento do continente para 3,7% em 2011. Ao longo 
deste ano, a África Subsaariana irá crescer mais rapidamente do que o Norte da África. O novo 
relatório prevê que a recuperação atinja os 5,8% em 2012. 
 
“A África está a crescer, mas há riscos. A necessidade da promoção de um crescimento 
inclusivo é urgente para que o continente possa fortalecer a responsabilidade política e lidar com 
o grande aumento do número de jovens”, declara Mthuli Ncube, Economista-Chefe e Vice-
Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. 
 
Realizado em co-autoria com o Banco de Desenvolvimento Africano, o Centro de 
Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Comissão Económica da 
ONU para a África (UNECA), o relatório destaca que os esforços governamentais devem incluir 
medidas para criar empregos, investir em serviços sociais básicos e promover a igualdade entre 
géneros.  
 
“Dar prioridade à saúde, à educação e aos serviços básicos é fundamental para assegurar que 
os mais vulneráveis não estão a ser deixados para trás”, explica Pedro Conceição, Economista-
Chefe do Escritório Regional da África do PNUD. O crescimento sozinho não é suficiente para o 
desenvolvimento humano. O crescimento deve ser abrangente e deve diminuir os altos níveis de 
desigualdade.  
 
Contudo, o relatório defende que os novos caminhos abertos entre a África e os países 
emergentes trazem promessas.  “Novos parceiros significam novas oportunidades para os 
países africanos. A definição das prioridades nacionais de desenvolvimento, comércio, ajuda 
humanitária e investimento é fundamental para aproveitar ao máximo os benefícios dessa nova 
configuração”, diz Mario Pezzini, Director do Centro de Desenvolvimento da OCDE. 
 



A África está mais integrada na economia global e as suas parcerias estão se a diversificar, o 
que revela oportunidades económicas sem precedentes. Em 2009, a China ultrapassou os EUA 
e tornou-se no principal parceiro comercial da África, ao mesmo tempo que a proporção do 
comércio conduzido pela África com países emergentes passou de aproximadamente 23% para 
39% nos últimos dez anos. Os cinco principais parceiros comerciais emergentes da África são 
agora a China (38%), a Índia (14%), a Coreia (7,2%), o Brasil (7,1%) e a Turquia (6,5%).  
 
Embora os parceiros tradicionais como um todo ainda sejam responsáveis pela maior proporção 
do comércio (62%), dos investimentos (80%) e da Ajuda Desenvolvimentista Oficial (90%) na 
África, o relatório observa que as economias emergentes podem oferecer know-how, tecnologia 
e experiências de desenvolvimento adicionais que são necessárias para melhorar os padrões de 
vida de milhões de pessoas no continente. 
 
Colocar as pessoas em primeiro lugar deve acompanhar os esforços para acelerar a 
coordenação e a integração regionais. Os acordos comerciais que beneficiam o continente como 
um todo, que desencadeiam o potencial total do sector privado e que desenvolvem as 
oportunidades regionais de investimento são o caminho a ser seguido. 
 
“Deve ser evitada uma corrida desenfreada para atrair a qualquer custo as maiores quantidades 
de investimento ou ajuda humanitária dos países emergentes”, diz Emmanuel Nnadozie, 
Director de Desenvolvimento Económico da UNECA. “A África precisa de um maior avanço em 
direcção à integração regional, assim como mercados maiores para aumentar o poder de 
negociação dos países africanos e fortalecer o seu crescimento económico”.  
 
Embora uma maior diversidade de parcerias possa beneficiar a África, a especialização 
exagerada em matérias-primas não processadas, o endividamento e uma boa governança 
continuam a ser importantes desafios a serem enfrentados. O relatório recomenda que os 
países africanos coloquem em prática políticas de desenvolvimento que promovam diferentes 
sectores económicos e reduzam a dependência de produtos de base, tais como culturas de 
rendimento e minerais, para lidar com esses desafios.   
 

FIM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Informações sobre o relatório: O relatório anual de 2011 das Perspectivas Económicas na África 
aborda o desenvolvimento económico, social e político de 51 dos 53 países do continente 
africano. É publicado com o apoio financeiro da União Europeia e do Comité do Grupo de 
Estados da África, Caraíbas e Pacífico (ACP).  
 
Para obter o relatório completo, incluindo estatísticas e informações sobre o desempenho 
específico de cada país, visite: http://www.africaneconomicoutlook.org  
 
Contactos para a imprensa: 
Banco Africano de Desenvolvimento: Pénélope Pontet, p.pontetdefouquieres@afdb.org Tel.: 
+216 71 10 12 50 (Tunis) / Telemóvel: +216 24 66 36 96   
Centro de Desenvolvimento da OCDE: Elodie Masson, elodie.masson@oecd.org - Tel.: +33 (0)1 
45 24 8296 (Paris) / Telemóvel : +33 (0)6 01 48 43 36 
PNUD: Sandra Macharia, sandra.macharia@undp.org   - Tel.: +1.212.906.5377 (Nova York) 
UNECA: Yinka Adeyemi, yadeyemi@uneca.org Tel.: +251 11 544 3537 (Addis Abeba) 
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