
O Presidente do BAD felicita Cabo Verde por se tornar um país de 

rendimento médio, e pela concretização dos OMDs, apesar das condições 

iniciais hostis 
 

Praia, Cabo Verde, 30 de Abril de 2010 – Cabo Verde, com parcos recursos naturais, contra 

todas as probabilidades em África, torna-se o primeiro caso no continente de classificação devido 

à políticas, e não à existência de recursos naturais. Um país com escassos recursos, caracterizado 

por um clima saheliano árido e com pouca terra arável, tem testemunhado um constante aumento 

do nível de vida e está em vias de alcançar a maioria dos Objectivos do Milénio para o 

Desenvolvimento (OMDs). 

  

A boa governação e políticas económicas consistentes têm sido fundamentais para a classificação 

de Cabo Verde, que, desde 2008, passou de um país de baixo rendimento para um país de 

rendimento médio. De acordo com o Presidente do Grupo do Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD), Donald Kaberuka, "a riqueza em recursos naturais com certeza que 

ajuda, mas aqui temos a prova de que não importa o quão adversas as condições iniciais 

possam ser, com boa governação, instituições sólidas, e um clima político e social pacíficos, é 

possível crescer." Declaração feita por Kaberuka durante uma visita oficial ao país. 

 

O nível de pobreza absoluta do país diminuiu ao longo dos últimos anos. Em 2006, o nível de 

pobreza absoluta situava-se aproximadamente em 26%. Um dos principais impulsionadores do 

crescimento do país tem sido as remessas dos emigrantes, estimadas em 132 milhões de euros, 

em 2009. Cabo Verde mantém estreitos laços sociais e económicos com a sua diáspora, estimada 

em mais de um milhão de pessoas. A vulnerabilidade da população tem sido substancialmente 

reduzida devido as remessas estáveis e fiáveis dos emigrantes cabo-verdianos para as suas 

famílias no país. Estes fundos beneficiaram essencialmente mulheres, crianças e idosos, e 

certamente contribuíram para a transição para país de rendimento médio. Através da combinação 

de políticas monetárias atraentes e de serviços administrativos adequados, Cabo Verde 

conseguiu, entre 1999 e 2008, atrair remessas da sua diáspora, equivalentes a cerca de 12,3% do 

PIB. 

 

Paralelamente às remessas dos emigrantes, outros factores foram cruciais para o crescimento 

económico ininterrupto de Cabo Verde, tais como a indústria do turismo, a elevada taxa de 

investimento, a qual, em 2008, atingiu os 48% do PIB, e a utilização eficaz da Assistência 

Oficial ao Desenvolvimento (AOD). Cabo Verde, um Estado constituído por dez ilhas, 

caracterizado pela escassez de água, deve ser uma inspiração para outros países de baixo 

rendimento. 

 

"Cabo Verde está a atravessar um momento crucial e especial. Estamos a dar um salto para a 

transformação económica do país (...) Esperamos que o BAD desempenhe um papel catalisador 

no processo de mobilização de recursos e que continue a nos apoiar no processo de 

transformação do país", disse José Maria Neves, Primeiro-Ministro de Cabo Verde. 

 

Na qualidade de país de rendimento médio, Cabo Verde tem actualmente um maior acesso a 

todas as janelas do BAD, o que irá contribuir para o país continuar a implementar a sua 

Estratégia de Transformação Económica (ETE). O limite máximo de financiamento ao qual o 



país tem direito, através da janela não-concessional do BAD para o período 2010-2013, está 

estimado em 98 milhões de Unidades de Conta (cerca de 110,38 milhões de euros). 

Simultaneamente, o país mantém pleno acesso ao saldo actual de 7 milhões de Unidades de 

Conta (cerca de 7,88 milhões de euros) do montante de 12 milhões de Unidades de Conta (cerca 

de 13,2 milhões de euros) inicialmente atribuídos através da janela concessional do FAD XI. 

 

Cabo Verde ainda tem alguns desafios a enfrentar, sendo o mais importante deles a sua 

insularidade e configuração em arquipélagos. Isto tem causado problemas técnicos e financeiros 

específicos ao desenvolvimento dos sectores da energia, da água e do saneamento, bem como 

dos transportes. A sua singular situação geográfica tem aumentado os custos de produção. Outros 

desafios dizem respeito à diminuição dos recursos hídricos e à gradual salinização das águas 

subterrâneas nas zonas costeiras, atribuíveis às alterações climáticas. 

 

Apesar destes desafios, "Cabo Verde tem todas as condições objectivas para se transformar num 

centro de transportes marítimos e aéreos na região. As nossas vantagens competitivas são: a 

estabilidade política, a estabilidade e a consolidação macroeconómica, a maturidade 

institucional, os recursos humanos qualificados, as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) de ponta, entre outros," disse a Ministra das Finanças, Cristina Duarte. 

 

O estatuto de país de rendimento médio traz novos desafios e novas expectativas. Cabo Verde 

deverá consolidar as suas realizações e transitar, com êxito, de uma economia baseada na ajuda 

externa e nas remessas dos emigrantes, para uma economia de crescimento auto-sustentado, que 

deverá desembocar em transformações baseadas nas vantagens comparativas do país. 


