
África a Caminho da Recuperação 
 

Lançado em Abidjan o relatório sobre as Perspectivas Económicas em 

África  
 

O futuro de África depende de: 

 Boa Governação política e económica 

 Melhoramento de infraestruturas 

 Comércio intraregional 

 Reducão das desigualdades e da pobreza 

 Melhoramento da mobilização dos recursos públicos  

 

Abidjan, 24 de Maio de 2010 – A edição de 2010 do relatório sobre as 

Perspectivas Económicas em África (PEA)  foi lançada segunda-feira, 24 de 

Maio de 2010, em Abidjan, nas vésperas das Assembleias Anuais do Conselho 

de Governadores do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).  

Consagrado ao tema: “Mobilização de Recursos Públicos e Ajuda”, o relatório 

considera que a crise económica mundial interrompeu o período de alto 

crescimento económico em África, reduzindo o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) do continente de uma média de cerca de 6% entre 2006 e 2008 para 

2,5% em 2009.  

 

O PEA é conjuntamente publicado pelo Banco Africano de Desenvolvimento 

(BAD), pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OECD) e pela Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA). 

Esta edição de 2010 contém relatórios completos, dados e análises sobre 50 

países africanos.  

     

“A perspectiva de uma retoma moderada em alguns países torna mais urgente a 

necessidade de se resolver a questão dos problemas estruturais que existiam 

antes da crise mundial, e que reduziu o potencial de crescimento e conduziu a 

altos níveis de pobreza”, afirma Léonce Ndikumana, director do Departamento 

de Pesquisa e Desenvolvimento do BAD, no prefácio ao relatório.  

 

O relatório nota que, tendo em conta o ritmo de crescimento da população, o 

crescimento do PIB per capita quase que estagnou. Espera-se uma recuperação 

do crescimento médio até 4,5% em 2010 e 5,2% em 2011. 

 

 “A boa nova é que o continente deu provas de resistência à crise. A má notícia é 

que, apesar da recuperação do crescimento esperado no próximo ano, a crise 

tornou mais difícil ainda o alcance, por alguns países africanos, do Objectivo do 

Milénio para o Desenvolvimento (OMD) de reduzir para metade, até 2015, o 

número de pessoas que vivem na pobreza”, disse, por seu turno, Henri-Bernard 



Solignac-Lecomte, Chefe da Divisão Europa, África e Médio Oriente do Centro 

de Desenvolvimento da OECD. 

 

O relatório destaca uma recuperação desequilibrada no continente. A África 

Austral, que foi a mais atingida em 2009, poderá registar uma recuperação mais 

lenta que as demais regiões, com um crescimento médio de cerca de 4% no 

período 2010/2011. 

  

Por seu turno, a África Oriental, que mais resistiu à crise mundial, está 

novamente projectada para obter o crescimento mais elevado com mais de 6% 

em média no período 2010/2011, enquanto que a África do Norte e Ocidental 

deverão todas conhecer um crescimento de cerca de 5% e a África Central 4% 

durante o mesmo período. Uma tendência similar deverá prevalecer entre os 

diferentes sectores. 

 

O relatório indica que a África deu provas de ser mais resistente à crise mundial, 

contrariamente ao que alguns observadores receavam devido a políticas 

macroeconómicas prudentes adoptadas antes da crise, o que melhorou os 

fundamentos económicos em muitos países africanos. Esta situação, aliada aos 

fluxos sustentáveis de ajuda, ao alívio da dívida e aos empréstimos por parte do 

Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Banco Africano de 

Desenvolvimento, permitiu adoptar adoptar políticas anti-cíclicas, que 

contrariaram o impacto da crise. Contudo, os desafios persistem.    

   

O PEA 2010 inclui um estudo especial sobre a mobilização de recursos públicos 

– ou tributação – um dos meios para os governos africanos ficarem menos 

dependentes da ajuda a longo prazo, a favor de recipientes e doadores. Existem 

grandes diferenças no processo da arrecadação de impostos dos países. 

  

O relatório afirma que as estratégias para uma fiscalidade mais eficaz, eficiente e 

justa em África consistem basicamente no alargamento da base tributária 

existente. As opções de políticas incluem o combate contra a fraude e a evasão 

fiscal; a remoção das preferências fiscais, particularmente para grandes 

empresas e comerciantes; o combate contra os abusos das técnicas dos preços 

das transferências por parte das multinacionais; e uma tributação mais justa e 

transparente das indústrias extractivas. 

 

O relatório sublinha que o futuro do progresso de África depende da boa 

governação política e económica, do melhoramento das infraestruturas, do 

comércio intra-regional, da redução da pobreza, bem como do melhoramento da 

mobilização de recursos públicos.  

 



Os resultados do PEA de 2010 serão debatidos pelos ministros africanos e pelos 

directores das empresas que investem na região, durante o 10º Fórum 

Internacional Económico Anual sobre África, a 11 de Junho de 2010, nas 

instalações do Ministério francês da Economia, Indústria e do Emprego.    O seu 

lançamento foi presidido pelo Economista-Chefe e Vice-Presidente do BAD, 

Mthuli Ncube, na presença do chefe da Unidade  francesa do Centro de 

Desenvolvimento da OECD, Henri-Bernard Solignac-Lecomte; do Director da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e NEPAD da ECA, Emmanuel 

Nnadozie; e do chefe da delegação da Comissão Europeia na Côte d’Ivoire, 

Thierry de Saint-Maurice. 

  


