
 

 

 

Peritos apelam a desenvolvimento mais ecológico em África 

 

Lisboa, 07 de Junho de 2011 - Peritos financeiros para o 

desenvolvimento chegaram acordo para discutir formas mais 

responsáveis, do ponto de vista ambiental e social, para financiar 

projectos de desenvolvimento em África. 

 

O debate teve lugar durante uma reunião dos delegados da 

Associação das Instituições Financeiras Africanas para o 

Desenvolvimento (AIFAD) a 7 de Junho, em Lisboa, Portugal, 

durante a Assembleia Anual do BAD. 

 

A AIFAD é uma organização com uma larga representação dos 

países africanos, criada sob os auspícios do BAD em 1975, e 

possui o estatuto de observador no Banco Mundial. 

O presidente da AIFAD, Mvuleni Geoffrey Quena, sublinhou a 

importância de se adoptar uma abordagem mais responsável, 

especialmente, tendo em conta as mais recentes catástrofes 

ambientais a nível global. 

“A responsabilidade ambiental está totalmente ligada à 

responsabilidade social”, disse. “África precisa de reforçar as 

parcerias público-privadas para se integrar num mundo mais 

ecológico.” 

A República da Guiné (Guiné-Conackry), tal como a maioria dos 

países da África ocidental, enfrenta inúmeros problemas 

ambientais em resultado de factores naturais, do crescimento 

demográfico e das actividades sociais e económicas, 

especialmente a actividade mineira e agrícola, afirmou Michael I. 

Mah‟moud, gestor e consultor económico independente.  

Mah‟moud citou a África do Sul como um bom exemplo de um 

país onde se realiza investimento responsável: “o „Regulamento 

Nacional do Ambiente na África do Sul implica que as empresas 



financeiras possam ser responsabilizadas pela poluição ambiental 

e riscos de natureza social”. 

“ A nível micro, o financiamento de projectos de 

desenvolvimento é útil se for condicionado, “sublinhou, 

sugerindo que “os mesmos têm de ser desenhados tendo em conta 

os tratados ambientais que regulamentam o lixo, a protecção das 

espécies ameaçadas e que limitam a utilização de produtos que 

destroem a camada do ozono.” 

A sensibilização, frisou, é vital para encorajar a adesão às regras e 

padrões a nível dos sistemas de saúde e sanitários, que permitam 

optar por bens e serviços mais ecológicos. 

De acordo com Mah‟moud, a abordagem africana à 

sustentabilidade é diversa, dada a importância de questões sociais 

tais como o HIV/SIDA, a inclusão e empoderamento das 

mulheres e os grupos minoritários, e a protecção das comunidades 

locais. 

O BAD tem vindo a introduzir padrões ambientais e sociais nos 

financiamentos e empréstimos, que tem concedido aos países 

africanos. 

Alertou para o facto de a actual agenda do sector bancário 

africano se ter alargado consideravelmente em termos ambientais, 

desde a Cimeira do Desenvolvimento Sustentável em 

Joanesburgo, em 2002, e que os padrões das empresas em termos 

de responsabilidade também se expandiram na região. O 

mecanismo de avaliação comparativa para África (um 

instrumento existente no seio da União Africana) é um bom 

exemplo disso, observou. 

“Cabe às instituições adoptarem esta abordagem para que esta se 

torne, cada vez mais, parte integrante da vida das instituições 

financeiras públicas e privadas”, acrescentou. 

Bhargav Purohit, o coordenador do departamento das Instituições 

Financeiras para o Desenvolvimento do BAD, observou que 



„como factor de atracção do investimento quer no continente quer 

a nível externo, a estratégia do BAD é, sobretudo, maximizar o 

desenvolvimento e não o crescimento.” 

Bhargav Purohit enfatizou também o papel que o BAD tem tido 

no financiamento do desenvolvimento de forma responsável em 

termos ambientais e sociais. E apelou a todas as instituições 

financeiras que sigam este caminho. 

“Todos temos obrigações perante os nossos clientes, uma 

reputação a manter e evitar riscos legais e outras consequências 

adversas”, disse. 

Na sua opinião, a responsabilidade do ponto de vista ambiental e 

social tem um impacto positivo na redução da pobreza, aumenta a 

qualidade da Saúde e evita os conflitos. 

“A sustentabilidade nos negócios está absolutamente dependente 

desta abordagem mas cada caso tem de ser posto em prática em 

função da instituição, “ sublinhou, observando que „o facto dos 

países ocidentais nem sempre seguirem este caminho não é nem 

um argumento razoável nem lógico para que os empresários 

africanos esqueçam as suas responsabilidades nacionais.” 

 


