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O estado do continente é bom. O desem-
penho económico de África, no seu geral, 
continua a melhorar, com o crescimento 
do produto interno bruto a atingir uma esti-
mativa de 3,5 por cento, em 2018, cerca 
do mesmo valor de 2017, tendo subido, no 
entanto, 1,4 pontos percentuais dos 2,1 por 
cento de 2016.

Daqui para a frente, prevê-se que o cres-
cimento económico africano acelere para 
4 por cento, em 2019 e 4,1 por cento, em 
2020. Apesar de ser mais elevado do que 
o de outras regiões em desenvolvimento e 
emergentes, o desempenho do crescimento 
permanece insuficiente para enfrentar os 
desafios estruturais dos persistentes défices 
orçamentais e da balança corrente, assim 
como a vulnerabilidade da dívida. Assim, o 
desafio divide-se em dois: incrementar o atual 
ritmo do crescimento e aumentar a eficiência 
do crescimento na criação de emprego.

O relatório Perspetivas Económicas em 
África de 2019 destaca que a estabiliza-
ção macroeconómica e os resultados no 
emprego são melhores quando a indústria 
lidera o crescimento, sugerindo que a indus-
trialização é um caminho robusto para a 
criação rápida de empregos. No entanto, as 
economias africanas sofreram uma desin-
dustrialização. Embora decorram mudanças 
estruturais, estas devem-se ao crescimento 
do setor dos serviços, que tem sido maiorita-
riamente dominado por informalidade, baixa 
produtividade e incapacidade de criar empre-
gos de qualidade. De modo a evitar a armadi-
lha da informalidade e o desemprego crónico, 
África precisa de se industrializar e acrescen-
tar valor aos seus abundantes recursos natu-
rais, entre outros, agrícolas e minerais.

Talvez a decisão mais significativa dos 
dirigentes políticos africanos no ano pas-
sado tenha sido a sua disposição coletiva 
para avançar com a integração económica 
de África. Uma África sem fronteiras não é 
apenas um bonito ideal político. Constituiria 
também as bases para um mercado conti-
nental competitivo, de modo a acelerar o 
crecimento e tornar África mais competitiva 
no comércio global e nas cadeias de valor 
internacionais. Permitiria igualmente que as 
indústrias se desenvolvessem sem limites 
fronteiriços, criando economias de escala 
para investidores interessados em mercados 
integrados mais vastos. Fomentaria ainda a 
concorrência entre empresas, aumentando 
ao mesmo tempo a produtividade de cada 
uma, e apoiaria o crescimento de peque-
nas e médias empresas e de grandes con-
glomerados africanos. Iria ajudar a eliminar 
posições de monopólio ao mesmo tempo 
que melhoraria as repercussões transfron-
teiriças entre países com e sem litoral. Mais 
profundamente, a integração regional pode 
melhorar a segurança regional, dado que a 
expansão do comércio internacional se cor-
relaciona, frequentemente, com uma incidên-
cia reduzida de conflitos.

As Perspetivas de 2019 demonstram que 
os países não beneficiam ao mesmo grau 
da integração regional, daí que os incentivos 
e compromissos variam de acordo com as 
circunstâncias do país. Contudo, todos os 
países africanos registariam melhores resul-
tados com mais integração do que sem ela.

A grande notícia é que as coisas estão 
a avançar na direção certa. A 3.ª edição, 
recentemente publicada, do Relatório sobre 
o Índice de Abertura aos Vistos em África 
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(pela tradução aproximada do original Africa Visa 
Openness Index Report) de 2018, também da 
autoria do Banco Africano de Desenvolvimento, 
juntamente com a Comissão da União Africana, 
demonstra que os países africanos estão a tornar-
-se, em média, mais abertos entre si. No entanto, 
o facto de os africanos ainda necessitarem de 
vistos para viajar para um pouco mais de metade 
de outros países africanos demonstra que é 
necessário mais progresso para a realização da 
livre circulação de pessoas em todo o continente.

As Perspetivas deste ano oferecem uma aná-
lise nova e atempada para demonstrar de que 
forma as economias africanas se estão a integrar, 

de que forma os bens públicos regionais estão a 
mover a integração para além do domínio pura-
mente económico e de que forma o Acordo 
sobre a Zona de Livre Comércio Continental pode 
gerar ganhos substanciais para todos os países 
africanos.

Os países africanos devem trabalhar ainda 
mais estreitamente e moverem-se em direção 
a um futuro comum de riqueza e prosperidade 
coletivas.

Dr. Akinwumi A. Adesina 
Presidente do Banco Africano 
de Desenvolvimento
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O relatório Perspetivas Económicas em África deste ano examina desenvolvimentos 
macroeconómicos recentes e as perspetivas para África, concentrando-se nas 

implicações dos desequilíbrios externos relativamente ao crescimento e aos desafios 
financeiros e monetários da integração (capítulo 1). Em seguida, discute a criação de emprego 
através da análise do dinamismo empresarial (capítulo 2). Explora, então, a economia da 
integração regional em África e as políticas que podem fazer com que tal integração 
proporcione prosperidade económica (capítulo 3).

DESEMPENHO E PERSPETIVAS MACROECONÓMICAS EM 
ÁFRICA

O crescimento económico em África continua a fortalecer-se, alcançando uma estimativa 
de 3,5 por cento em 2018. Este valor assemelha-se ao de 2017, tendo subido, no entanto, 
1,4 pontos percentuais, em relação aos 2,1 por cento de 2016. A África Oriental ficou à frente, 
com um crescimento do PIB estimado em 5,7 por cento, em 2018, seguida do Norte de África, 
com 4,9 por cento, África Ocidental, com 3,3 por cento, da África Central, com 2,2 por cento, 
e da África Austral, com 1,2 por cento.

A médio prazo, prevê-se que o crescimento acelere para 4 por cento, em 2019, e 4,1 por 
cento, em 2020. Apesar de ser mais reduzido do que o crescimento da China ou da Índia, 
prevê-se que o crescimento de África seja mais elevado do que qualquer outro país emer-
gente e em desenvolvimento. Contudo, é insuficiente para deixar marcas no desemprego e 
na pobreza. Da estimativa de 4 por cento do crescimento em África em 2019, prevê-se que o 
Norte de África represente 1,6 pontos percentuais, ou 40 por cento. No entanto, o crescimento 
médio do PIB no Norte de África é errático devido às circunstâncias económicas em rápida 
mudança da Líbia.

Estima-se que a África Oriental, a região que mais depressa tem crescido, atinja um cresci-
mento de 5,9 por cento, em 2019, e 6,1 por cento, em 2020. Entre 2010 e 2018, o crescimento 
médio ficou em quase 6 por cento, com o Djibuti, a Etiópia, o Ruanda e a Tanzânia a registar 
taxas acima da média. Contudo, em vários países, sobretudo no Burundi e nas Comores, o 
crescimento permaneceu fraco devido a incertezas políticas.

O crescimento na África Central tem vindo a recuperar gradualmente, mas mantém-se 
abaixo da média de África como um todo. É suportado pela retoma dos preços de produtos 
de base e uma maior produção agrícola.

Prevê-se que o crescimento na África Austral se mantenha moderado em 2019 e 2020, após 
uma recuperação modesta em 2017 e 2018. O crescimento moderado da África Austral deve-
-se, maioritariamente, ao fraco desenvolvimento da África do Sul, que afeta os países vizinhos.

DESTAQUES
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Os impulsionadores do crescimento 
económico estão a reequilibrar-se 
gradualmente
Os impulsionadores do crescimento económico 
em África têm vindo a reequilibrar-se gradual-
mente nos últimos anos. A contribuição do con-
sumo para o crescimento real do PIB diminuiu de 
55 por cento, em 2015, para 48 por cento, em 
2018, enquanto a contribuição do investimento 
aumentou de 14 por cento para 48 por cento. 
Em termos históricos, as exportações líquidas 
sempre foram um entrave ao crescimento eco-
nómico, mas têm representado uma contribui-
ção positiva desde 2014. No entanto, apesar 
da tendência para o reequilíbrio, a maioria dos 
países de maior crescimento ainda dependem, 
principalmente, do consumo enquanto motor do 
crescimento.

As pressões inflacionistas estabilizaram e a 
média da inflação em África diminuiu de 12,6 por 
cento, em 2017, para 10,9 por cento, em 2018, 
e estima-se que diminua mais, em 2020, para 
8,1 por cento. A inflação de dois dígitos ocorre, 
principalmente, em países afetados por conflitos 
e em países que não são membros de uma união 
monetária. A inflação é mais elevada no Sudão 
do Sul, de 188 por cento, devido à crise econó-
mica persistente. A inflação é mais reduzida, 2 por 
cento ou inferior, em membros da Comunidade 
Económica e Monetária da África Central e da 
União Económica e Monetária da África Ociden-
tal e, em particular, em membros da zona CFA, 
devido à sua ligação ao Euro.

As posições fiscais estão a melhorar 
gradualmente
Entre 2016 e 2018, vários países atingiram a con-
solidação orçamental ao aumentar a receita fiscal 
e, por vezes, ao reduzir as despesas. As recei-
tas aumentaram, em parte, devido aos preços 
mais elevados dos produtos de base e ao cresci-
mento mais elevado, mas vários países também 
implementaram reformas fiscais. A mobiliza-
ção de recursos internos melhorou, mas ficou 
aquém das necessidades de desenvolvimento do 
continente.

Apesar de os défices da balança corrente 
terem vindo a piorar, o total das entradas de 
fluxos externos para África aumentou de 170,8 mil 

milhões de dólares americanos, em 2016, para 
193,7 mil milhões de dólares americanos, em 
2017, o que representa um aumento de 0,7 pontos 
percentuais nas entradas líquidas de fundos 
enquanto rácio do PIB (de 7,8 por cento, em 2016, 
para 8,5 por cento, em 2017).

As remessas continuam a dinamizar-se e a 
dominar os outros componentes de fluxos de 
capital, cifrando-se em 69 mil milhões de dólares 
americanos, em 2017, quase o dobro dos inves-
timentos de carteira. Enquanto isso, as entradas 
do IED têm vindo a diminuir desde o pico de 
58,1 mil milhões de dólares americanos, em 2008, 
até ao valor mais reduzido em 10 anos, de 41,8 mil 
milhões de dólares americanos, em 2017. Os fato-
res subjacentes incluem a crise financeira mun-
dial e o recente reequilíbrio das carteiras, devido 
à crescente tendência das taxas de juro entre as 
economias avançadas.

A ajuda pública ao desenvolvimento (APD) de 
África atingiu o pico em 2013, sendo de 52 mil 
milhões de dólares americanos, e, desde então, 
diminuiu para 45 mil milhões de dólares ameri-
canos, em 2017, com estados frágeis a receber 
mais APD enquanto percentagem do PIB do que 
estados não-frágeis. Todas as regiões obtiveram 
um aumento de APD entre 2005–10 e 2011–16; 
a África Oriental e a África Ocidental continuam a 
receber a maior parte da APD.

Os níveis da dívida em África estão 
a aumentar, mas não existe risco 
sistémico de uma crise da dívida
Até ao final de 2017, o rácio dívida pública bruta/
PIB atingiu 53 por cento em África, mas com 
heterogeneidade significativa entre países. De 
52 países com dados disponíveis, 16 (incluindo 
a Argélia, o Botsuana, o Burquina Faso e o Mali) 
têm um rácio dívida/PIB abaixo de 40 por cento, 
e 6 (Cabo Verde, Congo, Egito, Eritreia, Moçam-
bique e Sudão) têm um rácio acima de 100 por 
cento. A abordagem tradicional à sustentabilidade 
da dívida classifica 16 países como estando em 
elevado risco de sobre-endividamento ou em efe-
tivo sobre-endividamento. Deste modo, a situa-
ção da dívida em alguns países tornou-se insus-
tentável, exigindo medidas urgentes cuja gama e 
modalidades dependem do diagnóstico preciso 
da origem do sobre-endividamento. Enquanto 
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a vulnerabilidade à dívida tem aumentado em 
alguns países, o continente, como um todo, não 
enfrenta um risco sistémico de uma crise da 
dívida.

Os desequilíbrios externos têm 
implicações no crescimento a longo 
prazo
O desequilíbrio externo africano tem vindo a 
piorar, medido pela balança corrente e pela 
balança comercial. A média ponderada do défice 
da balança corrente era de 4 por cento do PIB em 
finais de 2017 (a mediana era de 6,7 por cento) e, 
apesar das últimas melhorias, tem vindo a dete-
riorar-se desde os finais de 2000. Tal pode amea-
çar a sustentabilidade externa e exigir profundos 
ajustes no futuro.

Com base na teoria dos constrangimentos da 
balança de pagamentos (que indica que os défi-
ces de financiamento devem tornar-se em supe-
ravit a longo prazo para evitar o incumprimento 
das obrigações externas ou ajustes de consumo 
acentuados), os atuais défices externos em África 
podem ser justificados se plantarem as semen-
tes para futuros superavits. Tal será o caso desde 
que as importações mais elevadas sejam consis-
tentemente associadas à crescente formação de 
capital, seguidas de uma crescente percentagem 
da indústria transformadora e das indústrias de 
bens comercializáveis no valor acrescentado, 
uma posição melhorada nas cadeias de valor 
mundiais e pagamento gradual dos passivos 
externos.

Riscos para as perspetivas
Existem vários riscos a enevoar as perspetivas 
macroeconómicas para África.

Em primeiro lugar, um maior agravamento das 
tensões comerciais entre os Estados Unidos da 
América e os seus principais parceiros comer-
ciais resulta no abrandamento do crescimento 
económico mundial, com repercussões para 
África. Estas tensões, em conjunto com a for-
tificação do dólar americano, têm intensificado 
a volatilidade de alguns preços de produtos 
de base e pressionado as moedas de países 
emergentes. Se a procura mundial abrandar, 
os preços dos produtos de base podem dimi-
nuir, reduzindo o crescimento do PIB e afetando 

negativamente as balanças comercial e orça-
mental para os exportadores dos produtos de 
base africanos.

Em segundo lugar, os custos do financiamento 
externo podem aumentar ainda mais se as taxas 
de juro em países avançados aumentarem mais 
rápido do que esperado.

Em terceiro lugar, se os países africanos forem 
novamente afetados por condições meteoroló-
gicas extremas devido a alterações climáticas, 
como tem acontecido nos últimos anos, a produ-
ção agrícola e o crescimento do PIB podem ser 
mais reduzidos do que esperado.

Em quarto lugar, a instabilidade política e os 
problemas de segurança em algumas áreas 
podem enfraquecer as economias. Os países 
que melhoraram as suas posições orçamental e 
externa e que apresentam uma dívida reduzida ou 
moderada têm uma grande probabilidade de se 
tornar resilientes a novos choques externos. Con-
tudo, os países que não reconstruíram as respeti-
vas formas de proteção fiscal não estão prepara-
dos para riscos de queda significativos.

A integração monetária é sempre 
desafiante
Conforme referido nas Perspetivas do ano pas-
sado, os países participam em uniões monetárias 
com a esperança de obterem benefícios macroe-
conómicos e estruturais. Os benefícios incluem 
uma taxa de câmbio e um ambiente macroeco-
nómico estáveis, menor vulnerabilidade externa, 
maior comércio intrarregional, maior integração 
financeira, custos de transação mais reduzidos 
(uma vez que os custos de conversão de divisa 
descem) – e, deste modo, um crescimento mais 
rápido e uma maior convergência entre países-
-membros. Contudo, também há custos. Por 
definição, as uniões monetárias limitam a flexi-
bilidade dos países-membros na utilização de 
instrumentos monetários para o ajuste a choques 
externos.

Os ganhos imediatos resultantes da integra-
ção monetária africana, uma das ambições da 
integração regional e continental, podem ser 
bastante mais difíceis de alcançar – e os desa-
fios macroeconómicos bastante maiores – do 
que a análise convencional prevê. O quadro pre-
definido que muitos economistas utilizam (a área 
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monetária ótima) pode ser de difícil validação 
em países com poucos dados precisos relati-
vos às principais variáveis macroeconómicas. É 
improvável que as diferenças nos mercados de 
trabalho desapareçam rapidamente ao longo do 
tempo. É também improvável que os choques 
atinjam apenas um país-membro e não sejam 
gerais em muitos ou todos os países-membros. 
Deste modo, é improvável que uma autoridade 
supranacional africana disponha dos recursos 
para auxiliar os países que enfrentam dificulda-
des económicas severas.

Para os países numa união monetária, são 
precisas instituições e regras fiscais bem imple-
mentadas entre países, de modo a ajudar os 
países-membros na resposta a choques assi-
métricos. A livre circulação da mão de obra, do 
capital e dos bens deverá ser uma realidade e 
não meramente um objetivo. As políticas ao nível 
da dívida e do défice devem ser consistentes na 
união e monitorizadas de forma cuidadosa por 
uma autoridade central credível. Além disso, o 
setor financeiro e da banca deve ser cuidadosa-
mente supervisionado por uma instituição inde-
pendente à escala da união, capaz de aplicar 
regras prudenciais rigorosas. Cada um destes 
quatro requisitos representa uma tarefa difícil. No 
seu conjunto, apresentam desafios macroeconó-
micos enormes.

Implicações nas políticas
A recuperação do crescimento do PIB em África 
do valor mínimo de 2016 sugere resiliência, mas 
também vulnerabilidade aos choques regionais 
e mundiais. A projeção de crescimento de 4 por 
cento, em 2019, e 4,1 por cento, em 2020, é um 
progresso louvável. Contudo, a dependência 
de algumas exportações de produtos de base 
para estimular o crescimento e a vulnerabilidade 
à volatilidade dos preços dos produtos de base 
têm impedido a maioria das economias africanas 
de conseguir um crescimento elevado. A depen-
dência dos produtos de base também tem redu-
zido as alavancas macroeconómicas, criando 
tensões e trocas entre políticas impulsionadoras 
de crescimento e de estabilização. Consequen-
temente – e como frequentemente defendido –, 
África necessita de reformas estruturais profun-
das para conseguir diversificar, com êxito, a sua 

economia, tanto num parâmetro vertical como 
horizontal.

Diversificar e levar a cabo alterações estrutu-
rais profundas requer elevado financiamento ao 
desenvolvimento. Para além das receitas dos 
setores extrativos e dos impostos, a maioria dos 
países africanos recebe remessas que, atual-
mente, excedem a APD e o IED – sem incluir as 
remessas transferidas por vias informais, que 
podem igualar metade das remessas por vias 
formais. As políticas de redução dos custos das 
transferências monetárias e da melhoria das 
plataformas para investimentos das associa-
ções das diásporas e outros incentivos podem 
aumentar a disponibilidade de recursos críticos 
para o desenvolvimento financeiro. As remessas 
intra-africanas circulam amplamente através de 
vias informais, devido aos elevados custos de 
transferências e serviços interbancários limitados 
dentro de África, que entravam os fluxos formais 
de remessas. As amplas saídas financeiras ilícitas 
estão a prejudicar a maioria dos países africanos, 
limitando os recursos financeiros disponíveis para 
investir nas infraestruturas, energia e noutros pro-
jetos a longo prazo. (Os fluxos financeiros ilícitos 
correspondem a 5,5 por cento do PIB na África 
Subsariana e têm tido custos de 1–1,8 biliões 
de dólares americanos nos últimos 50 anos.) É 
necessária uma monitorização continuada da 
situação da dívida nas economias africanas mais 
frágeis em termos fiscais, de forma a desenvol-
ver sistemas de alerta precoce e mecanismos de 
informação para conseguir evitar o sobre-endi-
vidamento. Além disso, existe a necessidade de 
uma sensibilização para a sustentabilidade da 
dívida ao nível político mais elevado, criar a base 
para a utilização eficiente de recursos existentes 
de forma a limitar o recurso a dívidas adicionais, 
fortalecer a capacidade de os países gerirem a 
respetiva dívida pública, apoiarem uma utilização 
da dívida eficiente e produtiva e construírem uma 
capacidade fiscal.

À medida que as taxas de juro normalizam 
nas economias avançadas e as taxas de retorno 
caem em África, são necessários ajustes ao nível 
das políticas para continuar a atrair investidores 
para a região através de um desempenho forte 
dos fundamentos macroeconómicos, tais como 
um crescimento do PIB elevado, uma inflação 
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reduzida e estável e uma segurança de vidas e 
de propriedade. Um dos métodos para atingir o 
crescimento baseado nas exportações é através 
da acumulação de capital físico e da expansão da 
capacidade produtiva da economia.

As intervenções ao nível das políticas focadas 
no aumento da percentagem dos bens intermé-
dios e de capital nas importações podem ajudar 
os países a beneficiar das economias de escala e 
de gama e explorar as transferências de conheci-
mento derivadas de processos de produção mais 
avançados.
• O investimento privado mais elevado está 

associado a uma melhoria futura da balança 
comercial. Portanto, os países podem suster 
largos défices externos atuais, desde que os 
incentivos fiscais, os quadros institucionais 
e as infraestruturas básicas estejam orienta-
dos para conduzir o investimento de capital 
para setores mais suscetíveis de impulsionar a 
inversão da balança comercial.

• A ênfase na urbanização e na reafetação dos 
recursos mais produtivos orientados para 
as zonas de exportação intensiva que estão 
bem integradas nas cadeias de valor mundiais 
parece ser a chave para o crescimento agre-
gado da produtividade.

• Entre as histórias de sucesso africanas sobre 
a diversificação de exportações, a melhoria 
da estrutura de tarifas externas para evitar um 
peso indevido nos bens intermédios e de capi-
tal também é uma intervenção relevante ao 
nível das políticas de forma a chegar a um pé 
de igualdade e a fomentar a mudança estrutu-
ral na gama das importações de bens de con-
sumo para bens de capital.

• Assegurar a integração nas cadeias de valor 
mundiais, ao apoiar padrões técnicos e de tra-
balho e reforçar a integração regional, permite 
que os países subam a escada da especializa-
ção e invertam os desequilíbrios externos.

• Redirecionar os investimentos de superavits 
dos resultados excecionais relacionados com 
os preços dos produtos de base para setores 
com um elevado crescimento de produtivi-
dade e com mais potencial de integração nas 
cadeias de valor mundiais é essencial para 
tornar o comércio uma parte inclusiva das alte-
rações estruturais em África.

EMPREGO, CRESCIMENTO E 
DINAMISMO EMPRESARIAL

Criar empregos em setores de 
elevada produtividade
Prevê-se que a população africana em idade ativa 
aumente de 705 milhões, em 2018, para cerca de 
mil milhões, até 2030. À medida que milhões de 
jovens entram no mercado de trabalho, intensi-
fica-se a pressão de oferecer empregos dignos. 
Ao ritmo atual do crescimento da mão de obra, 
África precisa de criar cerca de 12 milhões de 
novos empregos todos os anos para impedir que 
o desemprego aumente. É necessário um cresci-
mento económico robusto e sustentado para criar 
empregos, mas não é suficiente por si só. A fonte 
e natureza do crescimento também são fatores 
importantes.

África alcançou um dos mais rápidos e mais 
sustentáveis surtos de crescimento nas últimas 
duas décadas, mas, mesmo assim, o crescimento 
não tem sido a favor do emprego. Um aumento de 
1 por cento no crescimento do PIB durante 2000–
14 está associado a um crescimento de apenas 
0,41 por cento do emprego, o que significa que o 
emprego expandia-se a menos de 1,8 por cento 
ao ano, ou bastante mais abaixo dos cerca de 
3 por cento do crescimento anual da mão de 
obra. Se esta tendência continuar, 100 milhões 
de pessoas juntar-se-ão ao número de desem-
pregados em África, até 2030. Sem alterações 
estruturais significativas, a maioria dos empregos 
criados são suscetíveis de ser no setor informal, 
onde a produtividade e os salários são reduzidos 
e o emprego é inseguro, tornando a erradicação 
da pobreza extrema, até 2030, uma tarefa difícil.

Uma das caraterísticas mais salientes dos 
mercados de emprego em África é a elevada 
prevalência do emprego informal, a opção pre-
definida da uma grande maioria da crescente 
mão de obra. Em média, os países em desen-
volvimento apresentam percentagens mais ele-
vadas de emprego informal do que os países 
desenvolvidos. Apesar de os dados sobre o 
emprego informal serem imprecisos, é nítido que 
África apresenta a taxa mais elevada da estima-
tiva de informalidade no mundo, 72 por cento do 
emprego não relacionado com a agricultura – e 
90 por cento em alguns países. Além disso, não 
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existe qualquer indício de que a informalidade 
esteja a diminuir em África.

Apesar de os dados de outros países em 
desenvolvimento demonstrarem uma razoável 
estrutura competitiva do mercado de trabalho, 
África apresenta um mercado de trabalho mais 
segmentado. Os mercados de emprego segmen-
tados têm tendência a melhorar com políticas 
económicas que facilitam a mobilidade do traba-
lho, um ambiente competitivo para operações do 
setor privado e melhores programas de desenvol-
vimento de competências.

Acelerações do crescimento e 
crescimento do emprego
As acelerações do crescimento ou os arranques 
económicos têm sido frequentemente fundamen-
tados pelas alterações estruturais, que represen-
tam o resultado das mudanças nos fundamentos 
do crescimento Em África, o desempenho econó-
mico a longo prazo está muito relacionado com 
estes episódios do crescimento. As reafetações 
de mão de obra setoriais que captam padrões de 
alterações estruturais são aspetos importantes 
desta dinâmica do crescimento.

Em África, a maioria dos episódios de acelera-
ção do crescimento estavam associados a uma 
reafetação da mão de obra para os serviços (18 
dos 20 episódios) e para a indústria (16 dos 20 
episódios). Dos nove episódios de aceleração do 
crescimento impulsionados pela indústria, sete 
foram caraterizados por um crescimento mais 
elevado nas percentagens de emprego na indús-
tria do que nos serviços. Os episódios de acele-
ração do crescimento também estão associados 
a um aumento do emprego no setor mineiro (10 
dos 20 episódios), confirmando o papel específico 
do setor extrativo em África. O panorama geral é 
consistente com a noção de que as acelerações 
do crescimento estão associadas a alterações 
estruturais.

Os episódios de aceleração do crescimento 
impulsionados pela indústria aumentaram o total 
do crescimento do emprego e tiveram fortes efei-
tos nas elasticidades de emprego, estimulando a 
elasticidade em cerca de 0,017 pontos percen-
tuais (ou 3 por cento) – três vezes mais do que 
os efeitos dos episódios impulsionados pelos 
serviços. Além disso, os episódios de aceleração 

do crescimento impulsionados pela indústria 
apresentam efeitos com mais impacto entre seto-
res – elasticidades do crescimento de emprego 
para a indústria mais elevadas em 0,034 pontos 
percentuais, 0,038 para os serviços, 0,022 para 
a agricultura e 0,053 para a atividade mineira. 
Adicionalmente, os episódios de aceleração do 
crescimento impulsionados pela atividade mineira 
tiveram um efeito robusto semelhante aos episó-
dios impulsionados pela indústria. Tal pode ser 
explicado pela simultaneidade de dois tipos de 
episódios de aceleração do crescimento num 
vasto número de casos; de oito episódios de ace-
leração do crescimento impulsionados pela ativi-
dade mineira, seis também foram impulsionados 
pela indústria.

Em geral, os episódios de aceleração do cres-
cimento impulsionados pela indústria conduziram 
a alterações estruturais positivas, com efeitos 
dinâmicos potencialmente mais fortes a longo 
prazo. As implicações de uma associação tão 
forte entre os episódios do crescimento impul-
sionados pela indústria e os empregos passam 
pela industrialização ser a chave para o enigma 
do emprego em África.

As grandes empresas são mais produtivas e 
pagam salários mais elevados do que as peque-
nas empresas. Por exemplo, um aumento de 
1 por cento no tamanho da empresa está asso-
ciado a um aumento de 0,09 por cento na pro-
dutividade do trabalho. A relação entre retorno e 
tamanho da empresa é mais elevada em África 
do que noutras regiões em desenvolvimento, com 
um aumento de 0,15 por cento na produtividade 
do trabalho relativamente a um aumento de 1 por 
cento em tamanho. O efeito do tamanho é ainda 
mais forte em empresas da indústria transforma-
dora, em África, estando um aumento de 1 por 
cento no tamanho associado a um aumento de 
0,20 por cento na produtividade do trabalho – 
muito acima do aumento de 0,12 por cento para 
as empresas no setor dos serviços.

Os salários são bastante superiores em 
médias e grandes empresas do que nas peque-
nas empresas e mais elevados na indústria trans-
formadora do que nos serviços. Os salários são 
duas vezes superiores em grandes empresas 
da indústria transformadora do que em gran-
des empresas de serviços e 37 por cento mais 
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elevados em pequenas empresas da indústria 
transformadora do que em pequenas empresas 
de serviços. As diferenças na produtividade e 
nos salários por tamanho da empresa devem-se, 
parcialmente, ao facto de as grandes empre-
sas terem tendência a dispor de trabalhadores 
com mais competências e com um maior nível 
de escolaridade e a ser empresas de capital 
mais intensivo na produção do que as pequenas 
empresas, apresentado uma produtividade mais 
elevada por trabalhador.

No geral, há pouco dinamismo empresarial 
em África, particularmente, nas hipóteses de 
transição das pequenas empresas em médias e 
grandes empresas. A implicação é que o domínio 
das pequenas empresas reduz a produtividade 
agregada, particularmente, no setor da indús-
tria transformadora, e impede as empresas de 
criarem empregos suficientes de elevada quali-
dade para a crescente mão de obra em África. É 
necessário fazer mais para encorajar as grandes 
empresas a estabelecer negócios em África e 
ajudar as pequenas empresas a crescer, remo-
vendo restrições, como fracas infraestruturas, 
instabilidade política e corrupção. Identificar e 
construir os grupos necessários na escala cor-
reta também pode ajudar ao crescimento das 
empresas. Tal implica um esforço articulado de 
industrialização com base numa vantagem com-
parativa dos países e na complexidade econó-
mica subjacente no setor da indústria transforma-
dora de África.

A criação de melhores empregos e a facili-
tação do desenvolvimento sustentável reque-
rem diversificação ao nível produto, através do 
desenvolvimento de um setor de fabrico robusto. 
Tal é cada vez mais o caso em África, onde os 
episódios de aceleração do crescimento impul-
sionados pela indústria geraram mais emprego 
do que episódios de aceleração impulsionados 
pelos serviços ou pela a agricultura e onde a 
desindustrialização prematura indica mais desa-
fios futuros. Fomentar a industrialização em 
África de forma a promover empregos dignos e 
crescimento sustentável requer que as empre-
sas tenham permissão para crescer e prosperar 
sem restrições. Portanto, a política industrial e a 
maneira como os países se industrializam são 
importantes.

Os obstáculos empresariais e a perda 
de emprego
Os obstáculos empresariais também têm impacto 
na criação de emprego, maioritariamente, devido 
às reduzidas taxas de sobrevivência das empre-
sas e à redução de pessoal. Quando os obstá-
culos são demasiados severos, as empresas 
podem decidir fechar atividade, resultando na 
perda de oportunidades de emprego. As empre-
sas que sobrevivem apesar dos severos obstácu-
los podem decidir otimizar os lucros ou minimi-
zar as perdas ao contratar menos trabalhadores 
ou despedir alguns trabalhadores. Em África, o 
maior impacto nos empregos acontece através 
da sobrevivência das empresas; os efeitos do 
emprego são menos severos entre as empresas 
que sobrevivem.

As empresas que sobrevivem parecem lidar 
razoavelmente bem com os obstáculos empre-
sariais, apesar de ainda os comunicarem como 
prejudiciais às suas operações. Todos os obs-
táculos aos negócios reduzem o crescimento 
anual do emprego entre as empresas que 
sobrevivem, contabilizando a idade, de 0,1–0,34 
pontos percentuais. Tal traduz-se numa perda 
de 1,5–5,2 por cento no crescimento anual do 
emprego.

Numa estimativa aproximada, o continente 
perde uma média de 176.000 empregos do 
setor privado todos os anos, devido a todos os 
obstáculos empresariais examinados, em rela-
ção a um total de 1,2–3,3 milhões de empregos 
perdidos todos os anos. O número estimado de 
empregos perdidos varia de 74.000, devido às 
alfândegas e regulamentações do comércio, até 
264.000, devido a licenças e permissões. Estas 
estimativas aproximadas são apenas indicativas e 
as perdas de emprego atuais e potenciais podem 
ser muito mais elevadas. No entanto, indicam o 
quão prejudiciais estes obstáculos são tanto para 
a criação de novos empregos, como também 
para a manutenção dos empregos de elevada 
qualidade existentes no setor formal. As licenças 
e permissões, os cortes, a instabilidade política e 
a corrupção estão associados aos números mais 
elevados de empregos perdidos no setor privado 
em África. Estes obstáculos estão relacionados 
com a governação e, por isso, são passíveis de 
reformas.
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A produtividade das empresas e, deste modo, 
o crescimento das empresas, são moldados por 
quatro fatores inter-relacionados, muitas vezes 
determinados por escolhas em matéria de políti-
cas. O primeiro e, talvez, o mais frequentemente 
mencionado, é acertar nos fatores de base. Estes 
incluem infraestruturas adequadas (serviços 
públicos, transportes, comunicações e outros), 
capital humano (competências) e instituições 
que funcionem. O segundo é identificar o tipo de 
mercado ao qual as empresas vendem produtos. 
Inúmeros estudos em África e noutras regiões em 
desenvolvimento têm identificado as exportações 
de fabrico como uma fonte importante do cresci-
mento da produtividade. O terceiro é a formação 
de grupos industriais, e o quarto é a capacidade 
de atrair investimento estrangeiro direto.

Uma forma de melhorar as restrições das 
infraestruturas relativas à entrada e sobrevivência 
das empresas é a criação de zonas industriais. As 
empresas africanas que se focam nas exporta-
ções, operam na proximidade de outras empre-
sas e atraem o investimento estrangeiro direto 
tendem a ser mais competitivas e, por isso, a 
prosperar. Sendo muitos países africanos depen-
dentes das indústrias extrativas, criar complexi-
dade económica é desafiante. As capacidades e 
o conhecimento produtivo nas indústrias extrati-
vas pouco se sobrepõem aos necessários para 
a produção de produtos de fabrico mais com-
plexos. Os responsáveis políticos devem identifi-
car os produtos fronteiriços em que os países se 
podem diversificar, assim como as capacidades 
necessárias. Além disso, deviam aliviar restrições 
desnecessárias para os negócios, em particular, 
as que as empresas identificam como os princi-
pais obstáculos e com que o governo pode lidar 
de forma rápida.

Devem ser desenvolvidas estratégias indus-
triais em colaboração com as partes interessadas, 
particularmente o setor privado, que se foquem na 
identificação de problemas prioritários e na cria-
ção de um ambiente competitivo forte. Os países 
precisam de abrir o seus próprios caminhos de 
encontro a uma transformação económica sus-
tentável. Finalmente, para evitar a redundância e 
aumentar as sinergias entre os países vizinhos, 
podem ser estabelecidas zonas industriais regio-
nais para colher os benefícios das externalidades 

e aglomerações e para criar uma massa crítica de 
emprego qualificado.

INTEGRAÇÃO COM VISTA À 
PROSPERIDADE ECONÓMICA 
EM ÁFRICA

África sem fronteiras é a fundação de um mer-
cado continental competitivo que poderia servir 
como um centro empresarial mundial. Permitiria 
a produção agrícola e industrial entre fronteiras 
nacionais e, deste modo, ofereceria economias de 
escala a investidores, ao mesmo tempo que criaria 
mercados muito maiores e forneceria novas opor-
tunidades para pequenas e grandes empresas. 
Iria ajudar a eliminar posições de monopólio ao 
mesmo tempo que melhoraria repercussões trans-
fronteiriças entre países com e sem litoral. Mais 
profundamente, a integração regional pode melho-
rar a segurança regional, dado que a expansão do 
comércio internacional correlaciona-se, frequente-
mente, com uma incidência reduzida de conflito.

Redução das barreiras tarifárias e 
não tarifárias
O primeiro resultado esperado de um acordo 
comercial preferencial eficaz é o aumento do 
comércio entre membros – através de três canais. 
O primeiro canal diz respeito à redução das tari-
fas entre membros. O segundo está relacionado 
com as barreiras não tarifárias resultantes de e 
de extração de rendas não induzida por políticas. 
O terceiro, e mais difícil de alcançar, relaciona-
-se com os dois componentes da facilitação do 
comércio: um componente “físico”, relacionado 
com as infraestruturas tangíveis, como portos, 
estradas, autoestradas e telecomunicações, e 
um componente “institucional”, relacionado com 
a transparência, a gestão alfandegária, o con-
texto empresarial e outros aspetos intangíveis que 
afetam a facilitação do comércio. Os primeiros 
dois referem-se aos resultados de medidas toma-
das sob uma integração superficial, e o terceiro 
está associado à integração profunda.

Aumentar a mobilidade da mão de obra
A migração está a acontecer em África, apesar 
de nem todos os protocolos da livre circulação 
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de pessoas estarem ratificados e implementados. 
A implementação total de todos estes poderá 
aumentar os fluxos entre países africanos. Isso 
torna importante o foco no que previne a imple-
mentação dos protocolos por parte dos países. 
O Passaporte da União Africana, implementado 
em julho de 2016, na Cimeira da União Africana, 
em Kigali, encoraja a livre circulação de pessoas, 
no seu geral, e a mobilidade da mão de obra, 
em particular. Além disso, o primeiro objetivo da 
Zona de Livre Comércio Continental em África é 
“criar um mercado único continental para bens e 
serviços, com a livre circulação de empresários e 
investimentos, e, deste modo, preparar o terreno 
para acelerar o estabelecimento da União Adua-
neira Continental e da união aduaneira africana”.

De modo a estas iniciativas serem bem-suce-
didas e eficazes, é útil, em primeiro lugar, melho-
rar a eficácia das políticas em cada comunidade 
económica regional (CER) antes da expansão dos 
esforços para o continente. E, dado que a integra-
ção deve acontecer não apenas no mercado de 
bens, mas também nos fatores de produção, os 
debates devem prestar mais atenção à livre circu-
lação de pessoas.

Integrar mercados financeiros
Apesar do progresso, os mercados financei-
ros em África ainda se encontram integrados de 
forma fraca. As medidas de restrições institucio-
nais relativas a fluxos financeiros sugerem que 
ainda há muito a fazer a partir de uma perspetiva 
de governação. As correlações entre poupan-
ças internas e taxas de investimento continuam 
fortes, apesar de deverem estar a enfraquecer na 
falta de barreiras aos movimentos de capital. Os 
diferenciais das taxas de juro relativos à banca 
a retalho permanecem acentuados, mas estabi-
lizaram durante os últimos anos. Além disso, os 
mercados bolsistas africanos são mais sensíveis 
às referências mundiais do que à referência sul-
-africana. Reformas corajosas, especialmente ao 
nível institucional, são necessárias de modo a sin-
cronizar os panoramas de governação financeiros 
na região e a remover quaisquer restrições legais 
ainda presentes nos fluxos e transações financei-
ros transfronteiriços. É importante adotar avanços 
tecnológicos mais robustos com vista à harmoni-
zação dos sistemas de pagamento no continente, 

dado que tal facilitaria o movimento efetivo de 
fundos entre fronteiras.

Como extensão da integração regional, as 
uniões monetárias em África são vistas como uma 
forma de alcançar a prosperidade e uma melhor 
governação, algo suscitado, de certo modo, pelo 
exemplo da integração monetária europeia. Con-
tudo, as uniões monetárias africanas têm estado 
aquém das expetativas, ao não serem capazes 
de promover prosperidade económica e redução 
da pobreza. Em vários casos, os requisitos mais 
fracos relativos às zonas de comércio livre e às 
uniões aduaneiras ainda não foram cumpridos. No 
entanto, os dirigentes políticos africanos decidi-
ram, consistentemente, seguir em frente sem em 
primeiro lugar tomarem as medidas de coordena-
ção institucional e económicas ousadas que per-
mitiriam que as uniões monetárias reforçassem a 
integração em África. Na ausência de uma verda-
deira coordenação fiscal e económica, o custo da 
oportunidade de manter uma moeda única pode 
ser elevado. Apesar de o tratado sobre a criação 
de uma União Africana projetar uma moeda única 
para África, e várias CER terem planos para criar 
moedas regionais, estes planos são, na maioria 
dos casos, mais ambiciosos do que guias con-
cretos para uma política nacional. Os países têm 
de implementar a criação de instituições necessá-
rias para o êxito de uma união monetária, como a 
coordenação estreita da supervisão da banca, a 
disposição para vir em assistência de países em 
crise económica e uma federação política para 
coordenar políticas fiscais e controlar os défices.

Melhorar a cooperação relativamente 
a bens públicos regionais
A integração regional tem sempre sido sobre mais 
do que apenas o acesso ao mercado. A coope-
ração regional tem sido sempre importante, ainda 
que apenas devido à necessidade de redes ferro-
viárias, rodoviárias e outros meios de comunica-
ção, e está agora a atrair mais atenção em várias 
frentes. Para além das oito CER e sete outras 
organizações internacionais com o objetivo de 
aumentarem o comércio intrarregional, a maioria 
das organizações internacionais lida com os bens 
públicos regionais: 5 lidam com o setor energé-
tico, 15 com a gestão dos rios e lagos, 3 com paz 
e segurança e 1 com o ambiente.



xxiv D E S TA Q U E S

De modo a 
desenvolver cadeias 

de abastecimento 
transfronteiriças, 

é essencial 
melhorar a gestão 
das alfândegas e 
adotar regras de 
origem simples e 

transparentes

Medidas coletivas por parte dos governos 
devem criar repercussões positivas na região 
maiores do que as repercussões geradas pelos 
governos individuais que agem sozinhos. Isto 
exige governação regional por um organismo 
regional com autoridade real sobre os estados-
-membros com vista à prestação de bens públi-
cos regionais. Os Estados têm de estar dispostos 
a ceder uma quantidade significativa de autori-
dade ao organismo, algo que, até à data, só ocor-
reu na União Europeia. É por isso que a maior 
parte da cooperação regional é intergovernamen-
tal. Todos os Estados retêm o poder de veto, e a 
organização regional é um secretariado com vista 
à coordenação e harmonização das políticas, 
definição de normas e prestação de serviços, 
embora sem autoridade.

Infraestruturas físicas
Rodovias, portos, redes ferroviárias, oleodutos 
e telecomunicações sempre foram importantes 
para a integração africana. E, recentemente, a 
China e a Comissão da União Africana assinaram 
um acordo abrangente no quadro da Agenda da 
União Africana 2063 com vista à ligação de todas 
as capitais africanas através de rodovias, redes 
ferroviárias e transportes aéreos.

Ao reduzirem os custos de transporte, novas 
rodovias, ferrovias e portos têm como objetivo 
melhorar as ligações entre cidades, acelerar a 
urbanização e encorajar a integração regional. 
Um ciclo virtuoso transforma os investimentos nas 
infraestruturas físicas em aumento do comércio, 
que, por sua vez, torna lucrativos investimentos 
adicionais. Em contraste, mercados logísticos de 
fraco funcionamento conduzem a um ciclo vicioso 
de volume comercial reduzido e custos comer-
ciais elevados. A qualidade e quantidade das 
infraestruturas físicas são fatores determinantes 
principais dos custos comerciais.

Infraestruturas institucionais
Uma boa logística é necessária para operar corre-
dores de transportes quase contínuos, necessá-
rios para uma integração regional bem-sucedida. 
É necessária uma total eficácia dos serviços, 
incluindo camionagem, serviços de expedição e 
logística, assim como operações de terminal efi-
cientes. Os mercados logísticos funcionam de 

forma muito mais eficaz quando os serviços de 
expedição e logística e as operações de terminal 
estão abertos à concorrência regional e os bens 
são submetidos e desalfandegados rapidamente. 
Os custos comerciais resultantes de mercados 
logísticos de fraco funcionamento poderão ser 
uma barreira maior ao comércio do que barreiras 
tarifárias e não tarifárias. A falta de corredores de 
bom funcionamento impede o desenvolvimento 
das cadeias de valor regionais, nas quais os 
bens frequentemente atravessam fronteiras várias 
vezes durante a produção.

As barreiras ao comércio resultantes de impe-
dimentos fronteiriços diminuíram ao longo dos 
últimos 20 anos. Estes padrões sugerem três 
conclusões. Em primeiro lugar, apesar de as fron-
teiras ainda permanecerem “densas”, têm-se tor-
nado progressivamente mais “ténues”, aliviando 
as preocupações, expressadas em alguns estu-
dos acerca da integração regional em África, de 
que a concentração de atividades aumentou. Em 
segundo lugar, a adesão a um acordo comercial 
regional não parece afetar a aglomeração. Por 
último, os projetos de facilitação do comércio – 
um componente integral dos esforços de integra-
ção atuais e planeados – podem aliviar os receios 
de desenvolvimento desequilibrado no conti-
nente, ao levarem ao desenvolvimento de áreas 
periféricas.

Reduzir os custos comerciais para aumentar 
a participação nas cadeias de abastecimento 
comerciais
Um objetivo imediato do Acordo sobre a Zona 
de Livre Comércio Continental é o aumento 
da participação em cadeias de abastecimento 
transfronteiriças, através da redução dos custos 
comerciais resultantes da integração regional. Os 
países africanos pouco participaram nas cadeias 
de abastecimento comerciais mundiais, exceto 
em atividades a montante como fornecedores 
de bens não processados e matérias-primas. 
No entanto, a experiência em têxteis e vestuário, 
supermercados e automobilística demonstra que 
os países africanos estão a tornar-se progressi-
vamente mais envolvidos no comércio em tarefas 
realizadas por meio das cadeias de valor regio-
nais. A redução dos custos comerciais à medida 
que os bens atravessam várias vezes as fronteiras 
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é fundamental para tal. De modo a desenvolver 
cadeias de abastecimento transfronteiriças, é 
essencial melhorar a gestão das alfândegas e 
adotar regras de origem simples e transparentes.

A rápida implementação do Acordo de Facilita-
ção do Comércio da OMC implementaria um pri-
meiro conjunto de medidas de redução de custos 
que os membros da OMC executariam. A OMC 
estima que a redução dos atrasos nas alfândegas 
poderia diminuir os custos comerciais em cerca 
de 15 por cento nos países em desenvolvimento. 
Outras estimativas ao nível de país preparadas 
para este relatório confirmam os ganhos resultan-
tes da melhoria da transparência e da redução da 
burocracia relacionada com as alfândegas.

Num mundo de acordos comerciais preferen-
ciais em crescimento e com aumento do comér-
cio em tarefas, as regras de origem são um obs-
táculo. Um dos desafios da “multilateralização do 
regionalismo” é prevenir que as regras de origem 
funcionem de forma oposta, prejudicando o 
aumento das cadeias de valores mundiais e regio-
nais. Em lado algum é este desafio maior do que 
nas CER africanas. Apesar de serem necessárias 
regras de origem para prevenir o transbordo, se 
estas forem demasiado restritivas, irão anular 
quaisquer efeitos de criação comercial preferen-
ciais, dado que as regras de origem específicas a 
produtos são, deste modo, adaptadas à procura 
de proteção por parte dos produtores.

Tirar partido do Acordo de Facilitação do 
Comércio da OMC
A redução das barreiras das cadeias de abas-
tecimento ao comércio poderia aumentar o PIB 
mundial em até seis vezes mais do que a remo-
ção das tarifas. Se todos os países forem capa-
zes de implementar a administração fronteiriça, 
juntamente com as infraestruturas de transporte e 
comunicação, até um pouco mais de metade do 
nível das melhores práticas mundiais, o PIB mun-
dial aumentará cerca de 2,6 biliões de dólares 
americanos (4,7 por cento), e o total das exporta-
ções aumentará 1,6 biliões (14,5 por cento).

Claramente, os cadeias de valores mundiais 
são agora o quadro dominante no que diz res-
peito ao comércio. E, conforme observado, países 
africanos, como o Ruanda (assim como Etiópia e 
Marrocos), já estão a tirar partido desta mudança 

de paradigma. Em vez de perderem tempo em 
debates não frutíferos sobre políticas, estão a 
redirecionar as respetivas estratégias no sentido 
de se focarem na facilitação ao comércio.

A redução nos custos comerciais fixos relacio-
nadas com o tempo nas alfândegas e os custos 
monetários associados encoraja uma maior diver-
sificação do comércio para outros mercados e 
para outros produtos no mesmo mercado. Deverá 
também conduzir a uma maior participação no 
comércio associado às cadeias de abastecimento 
nos níveis regional e mundial, nas quais os bens 
têm de atravessar fronteiras várias vezes.

Harmonizar regras de origem
Dado que as taxas e as restrições à importação 
podem depender da origem das importações, 
são necessários critérios para determinar o país 
de origem de um produto. Estes são chamados 
regras de origem e são parte integral de todos os 
acordos comerciais. As regras de origem prefe-
renciais são utilizadas para aplicar esquemas pre-
ferenciais ao estabelecer quais os produtos que 
podem beneficiar de acesso preferencial.

Tal como noutros acordos comerciais, é pro-
vável que as negociações das regras de origem 
relativas ao Acordo sobre a Zona de Livre Comér-
cio Continental sejam dominadas por pressões 
industriais. Até à data, durante as negociações, 
a África Ocidental e a África Central deram prefe-
rência a regras de origem gerais, provavelmente 
semelhantes às existentes na Ásia Oriental e na 
região do Pacífico. Por outro lado, Egito, Quénia 
e África do Sul insistiram em regras de origem 
específicas a produtos, e a África do Sul fez 
pressão para a adoção das regras de origem da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) com base específica a setores ou 
a produtos.

As regras de origem terão também de lidar 
com as regras ao nível do regime que abrangem 
a certificação, verificação e cumulação. Dado que 
existem poucas diferenças entre métodos de cer-
tificação e verificação nas CER africanas, chegar 
a um entendimento em relação aos mesmos 
deverá ser relativamente fácil – especialmente se, 
conforme os dados sugerem, os custos admi-
nistrativos não forem tão elevados como previa-
mente estimados. Deste modo, poderá ser mais 
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fácil concordar em primeiro lugar com a harmoni-
zação das regras relacionadas com a certificação 
e verificação. Pelo contrário, as disposições rela-
cionadas com a cumulação (o processamento de 
bens intermédios de outros países no bloco ou 
em países com estatuto de cumulação especial) 
variam de acordo com as CER.

Práticas aconselháveis e 
desaconselháveis para os responsáveis 
pelas políticas de integração
Todos os países africanos prosperam melhor 
com uma integração bem concebida do que sem 
a mesma. Assim sendo, quais são as respostas 
políticas para maximizar os benefícios da integra-
ção regional e mitigar os potenciais riscos?

Em primeiro lugar, eis algumas práticas que os 
responsáveis pelas políticas de integração não 
devem fazer.
• Não haver preocupações excessivas sobre 

ceder a soberania nacional a uma autoridade 
supranacional, visto que facilita a harmoniza-
ção de polícias regulatórias, gera confiança e 
controla a pressão política para erguer barrei-
ras não tarifárias.

• Não negligenciar as infraestruturas institucio-
nais (logística e semelhantes), que são essen-
ciais para colher os ganhos dos investimentos 
nas infraestruturas físicas (rodovias, caminhos-
-de-ferro, pontes, portos).

• Não acreditar que a integração estará neces-
sariamente concentrada em mais atividades 
económicas em grandes países, dado que a 
facilitação do comércio expandiu a atividade 
económica por todos os corredores.

• Não subestimar a maneira como as famílias 
pobres são as mais afetadas pelas tarifas 
elevadas para as listas de produtos sensí-
veis como, por exemplo, o arroz e o açúcar, 
tal como as tarifas externas comuns afetam a 
Comunidade Económica dos estados da África 
Ocidental (CEDEAO) e (menos) a Comunidade 
da África Oriental.

• Não impor regras de origem específicas a 
setores ou produtos. No entanto, nos círcu-
los políticos diz-se que os negociadores do 
comércio africano já identificaram 800 produ-
tos para tratamento específico.

Agora, as práticas aconselháveis para o 
comércio.
• Monitorizar o progresso da redução das tari-

fas e barreiras não tarifárias bilaterais, como a 
Comunidade da África Oriental faz com a Ava-
liação de Desempenho do Mercado Comum, 
ao acompanhar a conformidade com a livre 
circulação de capital, serviços e bens.

• Eliminar todas as tarifas bilaterais atuais em 
África e manter as regras de origem simples, 
flexíveis e transparentes. Tal poderia aumen-
tar o comércio entre os países africanos até 
cerca de 15 por cento, para ganhos de 2,8 mil 
milhões de dólares americanos, sendo, apesar 
de reduzido, bem-vindo nesta altura de cres-
centes posições protecionistas na economia 
mundial e das divisões China–Estados Unidos 
e Grã-Bretanha–continente europeu.

• Remover todas as barreiras não tarifárias ao 
comércio de bens e serviços numa base de 
nação mais favorecida, já que se aplicam, 
de forma esmagadora, a todos os parceiros 
comerciais em África. Adicionando-se esta 
remoção à eliminação de tarifas, tal pode 
aumentar o comércio e impulsionar os ganhos 
de rendimento cumulativo para 37 mil milhões 
de dólares americanos – e as receitas tarifárias 
do continente até 15 mil milhões de dólares 
americanos, o que já é bastante dinheiro.

• Implementar, como suplemento, o Acordo de 
Facilitação do Comércio da OMC para redu-
zir o tempo que leva a cruzar fronteiras e os 
custos de transação associados a medidas 
não tarifárias. Adicionando-se esta implemen-
tação à remoção das barreiras tarifárias e não 
tarifárias, pode obter-se um ganho de rendi-
mento cumulativo de 3,5 por cento do PIB do 
continente, representado ganhos acima dos 
100 mil milhões de dólares americanos.

• Considerar o efeito de outros países em 
desenvolvimento reduzirem para metade as 
respetivas tarifas e barreiras não tarifárias 
com base na nação mais favorecida. Tal pode 
representar ganhos de 4,5 por cento do PIB de 
África, ou 31 mil milhões de dólares america-
nos adicionais, perfazendo um total de ganhos 
de 134 mil milhões de dólares americanos.

• Além disso, considerar uma tarifa de 0,2 por 
cento nas importações de países de elevado 
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rendimento. Tal pode trazer 850 milhões de 
dólares americanos por ano para o financia-
mento de projetos de facilitação de comércio.

Em seguida, colocar muito mais ênfase nos 
bens públicos regionais, algo fácil de entender 
devido aos benefícios para todos os países, 
especialmente, os de baixo rendimento.
• Sincronizar os contextos de governação finan-

ceira na região e restringir os contextos pru-
denciais para a supervisão dos fluxos finan-
ceiros, e remover quaisquer restrições legais 
sem fundamento ainda presentes nos fluxos e 
transações financeiros transfronteiriços.

• Fomentar bolsas de energia elétrica de forma 
a explorar o enorme potencial do comércio 
de energia elétrica transfronteiriço. Como 
demonstrado pela Nord Power Pool no norte 
da Europa, começar com um número reduzido 
de países, basear-se no financiamento externo 
para aumentar a capacidade, combinar a gera-
ção com a transmissão, e ter uma capacidade 

de transmissão suficiente para estabilizar a 
oferta e promover a concorrência.

• “Abrir os céus” à concorrência, como acontece 
com Moçambique, que se abriu, recentemente, 
a transportadoras estrangeiras. O Mercado 
Único de Transporte Aéreo Africano da União 
Africana (UA), lançado em janeiro de 2019, foi 
já assinado por 22 países com 75 por cento 
do transporte aéreo entre países africanos. As 
políticas de “céu aberto” de Marrocos demons-
tram que reduzir as tarifas aéreas e abrir novas 
rotas pode aumentar a oferta de lugares em 
metade (em comparação com 10 por cento 
na Tunísia) e impulsionar a percentagem de 
companhia aéreas low-cost de 3 por cento, em 
2006, para 36 por cento, em 2010 (de 7 para 
apenas 10 por cento na Tunísia).

• Abrir as fronteiras à livre circulação de pessoas 
– isto é, ao ratificar e implementar o Passa-
porte da União Africana, lançado em 2016 e 
previsto para estar completamente implemen-
tado até 2020.
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CAIXA 1 Personalizar estratégias e políticas de integração regionais

Seguem-se alguns componentes específicos para os programas de integração para as diversas economias africanas.

Para as economias sem litoral – Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Chade, Etiópia, Lesoto, Malawi, Mali, Níger, 
República Centro-Africana, Ruanda, Sudão do Sul, eSwatini, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe
• Esforços avançados para a delegação de bens públicos regionais.
• Continuar a desenvolver redes ferroviárias, rodoviárias, aéreas e de oleodutos multimodais.
• Fortalecer os corredores de transportes regionais. No Acordo de Trânsito e Transporte no Corredor Norte (pela tradução 

aproximada do original Northern Corridor Transit and Transport Agreement), os preços do transporte de longa distância 
em 2011–15 desceram 70 por cento de Mombasa para Kampala e 30 por cento de Mombasa para Kigali, apesar dos 
aumentos significativos no trânsito. Pelo contrário, no Corredor Central, aumentaram por quase 80 por cento de Dar para 
Kampala e 36 por cento de Dar para Kigali. A maior diferença foi a melhor logística no Corredor Norte.

• Renovar o contexto regulatório dos transportes. Os países africanos sem litoral, muitos deles de baixo rendimento, tendem 
a participar mais no comércio entre os países africanos do que os países costeiros ou de médio rendimento. No entanto, 
uma estimativa de 77 por cento dos respetivos valores de exportações consiste nos custos de transporte, uma barreira 
significativa para o comércio regional e internacional.

• Fomentar a melhoria das convenções e dos instrumentos que facilitam o comércio de trânsito (para além das negociações 
multilaterais estagnadas).

Para as economias costeiras – África do Sul, Angola, Argélia, Benim, Cabo Verde, Camarões, Comores, Congo, Costa 
do Marfim, Djibuti, Egito, Guiné Equatorial, Eritreia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Libéria, Líbia, Madagáscar, 
Mauritânia, Maurícia, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Quénia, República Democrática do Congo, São Tomé 
e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Tanzânia, Togo e Tunísia
• Expandir as instalações portuárias, incluindo a administração aduaneira e o armazenamento, e melhorar a eficiência da 

movimentação de tráfego de embarcações e do carregamento e descarregamento de contentores. As estimativas regis-
tam o custo das instalações portuárias africanas 40 por cento acima do padrão mundial, e depois, apresentam tempos 
de permanência dos contentores mais elevados, atrasos na libertação do tráfego de embarcações, processos de docu-
mentação longos e poucos contentores por hora de grua (exceto na África do Sul). Por último, mais de 70 por cento dos 
atrasos nas entregas das cargas são resultado de tempo excessivo nos portos.

• Aumentar a velocidade e fiabilidade das redes ferroviárias e rodoviárias, através da redução do congestionamento e dos 
atrasos nos pontos de controlo e desvios de camiões e material circulante para reparação.

• Fomentar melhores convenções e instrumentos, para além das negociações multilaterais estagnadas, para facilitar o 
trânsito comercial.

Para as maiores economias – África do Sul, Egito, Marrocos e Nigéria
• Conduzir o movimento de encontro a uma união aduaneira, ao aceitar uma maior delegação de decisões para as auto-

ridades supranacionais e resistir a pressões internas com vista à proteção de produtores nacionais e à limitação da 
concorrência.

Para as economias ricas em recursos – África do Sul, Botsuana, Gana, Guiné, Moçambique, Namíbia, Níger, República 
Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia
• Aplicar os princípios essenciais da Carta dos Recursos Naturais (pela tradução aproximada do original National Resource 

Charter).
• Cooperar com vista a harmonizar a tributação de petróleo, gás e minerais para evitar ”corridas para o fundo” (races to the 

bottom) e a exploração excessiva associada.
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DESEMPENHO 
E PERSPETIVAS 
MACROECONÓMICAS 
EM ÁFRICA

MENSAGENS PRINCIPAIS
• O crescimento económico em África continua a fortalecer-se, alcançando uma 

estimativa de 3,5 por cento em 2018. Este valor assemelha-se à taxa alcançada em 2017, tendo 
subido, no entanto, 1,4 pontos percentuais, em relação aos 2,1 por cento de 2016. A médio prazo, 
espera-se que o crescimento acelere para 4 por cento, em 2019, e 4,1 por cento, em 2020. Apesar 
de ser mais reduzido do que o crescimento da China ou da Índia, espera-se que o crescimento de 
África seja mais elevado do que qualquer outro país em desenvolvimento e emergente.

• O crescimento económico melhorou de forma ampla em toda a África, com variações 
entre economias e regiões. Os países não ricos em recursos – que têm por base uma 
produção agrícola mais elevada e o aumento da procura do consumidor e do investimento público 
– crescem mais rápido (Senegal, 7 por cento; Ruanda, 7,2 por cento; Costa do Marfim, 7,4 por 
cento). Os maiores países exportadores de produtos de base registaram um crescimento ligeiro 
ou negativo (Angola, –0,7 por cento), enquanto a Nigéria e a África do Sul, os dois maiores países, 
estão a reduzir a média de crescimento em África.

• As perspetivas positivas para o crescimento são ofuscadas pelos riscos de 
abrandamento. Externamente, os riscos das incertezas provocadas pelas crescentes tensões 
comerciais mundiais, a normalização de taxas de juro em economias avançadas e a incerteza dos 
preços mundiais dos produtos de base podem abrandar o crescimento. Internamente, os riscos 
da crescente vulnerabilidade ao sobre-endividamento em alguns países, as preocupações de 
segurança e de migração e as incertezas associadas às eleições ou transição política podem 
pesar no crescimento.

• O desempenho do crescimento permanece insuficiente para enfrentar os desafios 
estruturais dos atuais e persistentes défices orçamentais, assim como a vulnerabilidade 
da dívida. Uma das formas de ajudar o aceleramento do crescimento a médio e longo prazo e 
inverter estes desafios estruturais é redirecionar as importações para os bens de capital e 
intermédios e para longe dos bens de consumo não-duradouros. Para os países africanos, um 
aumento de 10 pontos percentuais da percentagem de bens de capital no total de importações 
pode reduzir a percentagem de bens primários em 4 pontos percentuais, cinco anos mais tarde, 
amplificando, assim, a eficácia da diversificação baseada na transferência de tecnologia e 
acumulação de capital.

• As intervenções dinâmicas nas políticas de finanças públicas são necessárias para a 
mobilidade fiscal, para a reforma fiscal e para a consolidação da despesa, de forma a 
assegurar a sustentabilidade da dívida. Os decisores políticos têm de adotar medidas 
políticas contracíclicas, de forma a estabilizar a inflação e reduzir a volatilidade do crescimento. 
Devem ser utilizadas políticas macroprudenciais para reduzir a vulnerabilidade das inversões do 
fluxo de capital e redirecionar as entradas de capital para setores mais produtivos. Para uma 
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melhoraram, 
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estão reduzidas 
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países com taxas 

de câmbio estáveis

amostra de países africanos, um aumento de 1 por cento na poupança pública (ao reduzir o défice 
orçamental) está relacionado com uma melhoria de 0,7 por cento no saldo da balança corrente.

• Para os países numa união monetária, são precisas instituições e regras fiscais bem 
implementadas entre países, de modo a ajudar os países-membros na resposta a 
choques assimétricos. As políticas ao nível da dívida e do défice devem ser consistentes na 
união e monitorizadas de forma cuidadosa por uma autoridade central credível. Além disso, o setor 
financeiro e da banca deve ser cuidadosamente supervisionado por uma instituição independente 
à escala da união.

Após um tépido crescimento real do PIB de 
apenas 2,1 por cento, em 2016, a economia 

em África recuperou, com um crescimento de 
3,6  por cento, em 2017, e um crescimento de 
3,5  por cento, em 2018. Espera-se que o 
crescimento acelere em 4 por cento, em 2019, e 
4,1 por cento, em 2020, mais elevado do que em 
qualquer outra economia emergente e em 
desenvolvimento como um todo, mas mais 
reduzido do que na China e na Índia (figura 1.1). 
Em 2019, espera-se que 40 por centro dos países 
africanos registem um crescimento de, pelo 
menos, 5  por cento. O desafio é alcançar o 
caminho para um crescimento mais elevado que 
seja inclusivo e a favor do emprego.

As bases económicas na maioria dos países 
africanos melhoraram, e as pressões inflacio-
nistas estão reduzidas ou diminuíram em países 
com taxas de câmbio estáveis. No entanto, onde 
as taxas de câmbio desvalorizaram, as pressões 
inflacionistas mantêm-se elevadas, e os bancos 
centrais apertaram as políticas monetárias. 
Muitos países procuram a consolidação orçamen-
tal para conter os défices, mas tem havido desli-
zes em alguns, o que ameaça a sustentabilidade 
da dívida e piora os défices da balança corrente. 
Prevê-se que a média do défice da balança cor-
rente diminua de 5,4 por cento, em 2016, para 
3 por cento, em 2020, e que a média do défice 
orçamental diminua de 7 por cento para 3,7 por 
cento. É necessário ter em consideração a qua-
lidade da consolidação orçamental de forma a 
mitigar o impacto no crescimento a longo prazo.

A tendência a longo prazo na estrutura e com-
posição dos saldos da balança corrente indica 
que os países que atribuíram uma percentagem 
mais elevada do rendimento das suas exporta-
ções para as importações de bens intermédios e 
de capital conseguiram crescer mais rapidamente, 

suportar uma melhor balança comercial externa e 
mobilizar a poupança interna. Esta ligação orgâ-
nica entre as exportações, as importações pro-
dutivas e o crescimento tece um plano importante 
para atingir as alterações estruturais de forma a 
acelerar o crescimento.

O capítulo está organizado da seguinte 
maneira. A primeira secção descreve o desem-
penho e as perspetivas do crescimento das eco-
nomias africanas e identifica os impulsionadores 
do crescimento. A segunda secção avalia o pro-
gresso e os desafios de encontro à estabilidade 
macroeconómica. A secção final discute desequi-
líbrios externos e défices comerciais, com ênfase 
numa perspetiva a longo prazo e tendo em con-
sideração os atuais défices externos, a composi-
ção das exportações e importações e a direção 
do investimento interno na avaliação de uma sus-
tentabilidade dos défices da balança corrente a 
longo prazo.

DESEMPENHO E 
PERSPETIVAS DO 
CRESCIMENTO

A recuperação económica continua
Após atingir o pico de 4,7 por cento, em 2010–14, 
o crescimento real do PIB africano abrandou para 
3,5 por cento, em 2015, e 2,1 por cento, em 2016 
(2,2 por cento, excluindo a Líbia), devido a uma 
parcial descida drástica dos preços do petróleo 
e outros choques regionais, tais como a seca da 
África Oriental e da África Austral (tabela 1.1; con-
sultar também figura 1.1). Seguiu-se uma recu-
peração gradual, atingindo um pico de 3,6 por 
cento, em 2017 (3 por cento, excluindo a Líbia) e 
uma percentagem estimada de 3,5 por cento, em 
2018.1 Espera-se que o crescimento acelere para 
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4 por cento, em 2019, e 4,1 por cento, em 2020. 
Em 2019, prevê-se que 40 por centro dos países 
africanos registem um crescimento de, pelo 
menos, 3 por cento, e que 25 por cento registem 
um crescimento de menos de 3 por cento.

Apesar de a recuperação da queda de 2016 
representar boas notícias para África, a projeção 

de 4 por cento do crescimento é insuficiente para 
deixar marcas no desemprego e na pobreza. O 
crescimento populacional de mais de 2 por cento 
implica que o PIB per capita irá aumentar menos 
de 2 por cento,2 resultando numa concretização 
mais lenta da convergência das economias de 
médio e elevado rendimento. O caminho para 

FIGURA 1.1 Crescimento real do PIB em África, 2010–20
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Fonte: Estatísticas do BAfD e Fundo Monetário Internacional.

TABELA 1.1 Crescimento real do PIB na África, 2010–2020

Indicador e grupo de países
2010– 

14 2015 2016 2017
2018 

(estimativa)
2019 

(projeção)
2020 

(projeção)

África Central 5,0 3,3 0,2 1,1 2,2 3,6 3,5

África Oriental 5,9 6,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,1

Norte de África 3,7 3,7 3,2 4,9 4,3 4,4 4,3

Incluindo Soudan 3,6 3,7 3,2 4,8 4,3 4,4 4,3

África Austral 3,8 1,6 0,7 1,6 1,2 2,2 2,8

África Ocidental 6,2 3,2 0,5 2,7 3,3 3,6 3,6

África 4,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

Excluindo Libye 4,4 3,6 2,2 3,0 3,5 3,9 4,1

África Subsariana 5,2 3,4 1,5 2,9 3,1 3,7 3,9

Excluindo Afrique du Sud 5,9 3,9 1,8 3,3 3,6 4,2 4,3

Países exportadores de petróleo 4,7 3,3 1,5 3,2 3,4 3,8 3,7

Países importadores de petróleo 4,6 3,7 3,1 4,2 3,8 4,3 4,5

Fonte: Estatísticas do BAfD e cálculos da equipa.
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Apesar de a 
recuperação da 
queda de 2016 

representar boas 
notícias para 

África, a projeção 
de 4 por cento 

do crescimento é 
insuficiente para 

deixar marcas 
no desemprego 

e na pobreza

o crescimento é insuficiente para a criação de 
empregos para a crescente mão de obra. Espe-
ra-se que a população em idade ativa aumente, 
em média, 2,75 por cento por ano, entre 2016 e 
2030.3 Ao assumir uma elasticidade do emprego 
em relação ao PIB de 0,4,4 é necessário um cres-
cimento económico de 6,9 por cento por ano 
apenas para absorver novas entradas de mão 
de obra, um valor muito para além da mais ele-
vada taxa de crescimento atingida esta década. 
Mesmo com a elasticidade do emprego em rela-
ção ao PIB de 0,6, o crescimento necessitaria de 
exceder 4,6 por cento por ano para estabilizar a 
taxa de desemprego (figura 1.2). Assim, o desa-
fio divide-se em dois: elevar o atual caminho para 
o crescimento e aumentar a eficiência do cresci-
mento na criação de emprego.

A reduzida elasticidade do emprego em África 
relativamente ao crescimento reflete uma estru-
tura económica que depende significativamente 
de produtos de base primários e do setor extra-
tivo, havendo um fraco progresso no fabrico com 
maior necessidade de mão de obra. Tal repre-
senta uma enorme preocupação, dado o efeito 
positivo substancial da aceleração do cresci-
mento impulsionado pelo fabrico na resposta do 

emprego ao crescimento económico (consultar 
capítulo 2).

A atual retoma do preço dos produtos 
de base apoiou a recuperação dos 
países exportadores de produtos de 
base
A recuperação do crescimento desde 2016 
entre os exportadores de produtos de base em 
África tem vindo a ser conduzida pela retoma 
dos preços dos produtos de base (caixa 1.1). Ao 
longo dos últimos dois anos, o preço do petró-
leo bruto Brent subiu cerca de 177 por cento (de 
um mínimo, nos últimos 10 anos, de 27,45 de 
dólares americanos, em fevereiro de 2016, para 
74,34 dólares americanos, em outubro de 2018). 
Este fator ajudou os exportadores de petróleo 
(designadamente a Argélia, Angola, o Chade, o 
Congo, o Gabão, a Líbia e a Nigéria) a recupe-
rar, mas também aumentou a inflação nos países 
importadores de petróleo. Tanto os fatores rela-
cionados com a oferta (o acordo sobre as res-
trições de produção entre a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo e a Rússia, a 
reposição de sanções ao Irão e a crise socio-
política na Venezuela) como a intensa procura 

FIGURA 1.2 Crescimento real do PIB em África e crescimento do PIB necessário para 
absorver a crescente mão de obra, 2010–20
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mundial conduzem à atual retoma dos preços. 
As perspetivas para os preços do petróleo per-
manecem incertas, dada a incerteza dos riscos 
geopolíticos mundiais, as restrições de produção 
coordenadas e as alterações na procura indus-
trial. As projeções de crescimento para 2019 e 
para 2020 assumem que os preços do petróleo 
estabilizam nos 70 dólares americanos. Dado 
que os preços do petróleo são muito voláteis, as 
economias exportadoras de petróleo preferem 
criar reservas e fundos de riqueza independen-
tes durante períodos de recuperação, de forma a 
assegurar formas de proteção suficientes contra 
futuros choques e manter a sustentabilidade 
orçamental.

Os subsídios energéticos constituem, em 
muitos países africanos, encargos orçamen-
tais consideráveis. Apesar da queda dos preços 
mundiais do petróleo, os subsídios energéticos 
enquanto percentagem do PIB permaneceram, 

na sua maioria, inalterados.5 Entre as economias 
exportadoras de petróleo, Angola, Camarões 
e Nigéria registaram uma percentagem seme-
lhante no período antes do pico (2013 e 2014) e 
no período a seguir ao pico (2015–17), mas na 
Líbia, Argélia e Congo, a percentagem aumentou. 
A maioria dos importadores de petróleo registou 
pequenas alterações, ainda que alguns países 
(incluindo o Egito, Tunísia, Marrocos, Benim e 
Togo) tenham reduzido os subsídios enquanto 
percentagem do PIB e outros (incluindo a África 
do Sul, Zâmbia, Moçambique e Gana) os tenham 
aumentado (figura 1.4). As reformas subsidiárias 
têm de ser concebidas de encontro a redes de 
segurança social mais eficientes e mais bem 
orientadas para os mais vulneráveis. Tal pode 
melhorar a gestão das finanças públicas, criar 
mais margem de manobra orçamental para inves-
timentos públicos necessários e melhorar a situa-
ção da dívida.

CAIXA 1.1 Flutuações dos preços dos produtos de base e incertezas do PIB em África

É utilizado um modelo vetorial mundial autorregressivo para 
quantificar a sensibilidade do PIB em África a curto, médio e 
longo prazo num desvio-padrão de choque nos preços dos 
produtos de base, que é, aproximadamente, equivalente a 
um aumento de 30 dólares americanos no preço do petróleo 
bruto (isto é, dos atuais 50 dólares americanos para cerca 
de 80 dólares americanos). A curto prazo, as flutuações dos 
preços dos produtos de base explicam os 21–7 por cento da 
instabilidade do PIB (caixa-figura 1). O impacto da volatilidade 
dos preços dos produtos de base no PIB é menos sentido 
em países sem uso intensivo de recursos, de 8 por cento, e 
em economias exportadoras, maioritariamente, de minerais e 
metais, de 22 por cento. A médio e longo prazo, as flutua-
ções dos preços dos produtos de base explicam uma maior 
percentagem de instabilidade do PIB de até 28 por cento, em 
países exportadores de petróleo, e 37 por cento, em países 
exportadores de minerais e metais.

Estes resultados apontam para a vulnerabilidade e expo-
sição elevada de muitos países africanos a flutuações dos 
preços mundiais dos produtos de base. Apesar de as flu-
tuações dos preços dos produtos de base explicarem uma 
pequena proporção da instabilidade do PIB a curto prazo, 
que pode ser o resultado de políticas monetárias e orçamen-
tais contracíclicas, a médio prazo, os preços dos produtos de base têm uma maior influência em flutuações no PIB.

CAIXA-FIGURA 1 Proporção da instabilidade do PIB 
em África explicada pelas flutuações dos preços dos 
produtos de base a curto, médio e longo prazo
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FIGURA 1.3 Subsídios energéticos enquanto percentagem do PIB nominal, exportadores 
de petróleo africanos, 2013–14 e 2015–17
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Fonte: Fundo Monetário Internacional.

FIGURA 1.4 Subsídios energéticos em termos de percentagem do PIB, importadores de petróleo africanos, 2013–14 
e 2015–17
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O Norte de África lidera a recuperação 
do crescimento, mas a África Oriental 
continua a ser a região mais dinâmica
Da estimativa de 4 por cento do crescimento em 
África em 2019, espera-se que o Norte de África 
represente 1,6 pontos percentuais (ou 40 por 
cento) (figura 1.5). No entanto, o crescimento 
médio do PIB no Norte de África é errático devido 
ao desenvolvimento instável da Líbia. Depois de 
uma diminuição que durou três anos, o PIB da 
Líbia aumentou em 2017 e 2018 devido a uma 
produção de petróleo mais elevada. No entanto, o 
PIB do país continua cerca de 15 por cento abaixo 
do nível em que esteve no período anterior à 
revolução. Contudo, a crise política e humanitária 
continua, e o panorama altamente incerto 
depende da conquista da estabilidade política. A 
economia da Tunísia encontra-se em recuperação 
gradual, após quase atingir uma estagnação em 
2015 e 2016, devido a problemas de segurança e 
conflitos sociais. O crescimento tem sido possível 
devido ao aumento do turismo e da produção 
do fabrico e de uma política orçamental mais 
abrangente. Ao contrário de outros exportadores 
de produtos de base, a Argélia resistiu ao 
choque dos preços dos produtos de base em 
2015 e 2016 através de políticas orçamentais 
expansionistas; espera-se que o crescimento 
abrande em 2019 e 2020. O crescimento de 
Marrocos foi impulsionado pela produção agrícola 
e pelas indústrias extrativas e suportado por 
uma política monetária acomodatícia, enquanto 
a inflação permanece reduzida. O crescimento 
do Egito permanece positivo, e o seu programa 
de estabilização começou a mostrar resultados. 
O crescimento foi impulsionado pelo regresso da 
confiança dos investidores, o consumo privado e 
as exportações mais elevadas, que beneficiaram 
de ajustes na taxa de câmbio real.

Estima-se que a África Oriental, a região que 
mais depressa tem crescido, atinja um cresci-
mento de 5,9 por cento, em 2019, e 6,1 por cento, 
em 2020 (tabela 1.2). Entre 2010 e 2018, o cresci-
mento médio ficou em quase 6 por cento, com o 
Djibuti, a Etiópia, o Ruanda e a Tanzânia a registar 
taxas acima da média. Contudo, em vários países, 
nomeadamente no Burundi e nas Comores, o 
crescimento permaneceu fraco devido a incerte-
zas políticas. No Sudão do Sul, o PIB continua a 

FIGURA 1.5 Contribuição para o crescimento do PIB em África, 
por região, 2016–20
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Nota: Os cálculos foram efetuados sendo a taxa de crescimento média por 

regiões medida através da percentagem das regiões no PIB total de África.

TABELA 1.2 Crescimento real do PIB em África, por região, 
2010–20 (percentagem)

África Central
2010–

14 2015 2016 2017
2018 

(estimativa)
2019 

(projeção)
2020 

(projeção)

África Oriental 5,0 3,3 0,2 1,1 2,2 3,6 3,5

Norte de África 5,9 6,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,1

África Austral 3,7 3,7 3,2 4,9 4,3 4,4 4,3

África Ocidental 3,8 1,6 0,7 1,6 1,2 2,2 2,8

Países 
exportadores de 
petró-leo 6,2 3,2 0,5 2,7 3,3 3,6 3,6

Países 
importadores de 
petró-leo 4,7 3,3 1,5 3,2 3,4 3,8 3,7

África 4,6 3,7 3,1 4,2 3,8 4,3 4,5

Excluindo a Líbia 4,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

PIB per capita 4,4 3,6 2,2 3,0 3,5 3,9 4,1

GDP per capita 2,1 0,9 –0,4 1,1 1,1 1,5 1,6

Fonte: Estatísticas do BAfD.
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As reformas 
subsidiárias têm de 
ser concebidas de 
encontro a redes 

de segurança social 
mais eficientes 

e mais bem 
orientadas para os 

mais vulneráveis

cair devido aos conflitos políticos e militares e ao 
facto de o acordo de paz de 2015 ainda não ter 
sido implementado.

A África Ocidental obteve um crescimento ele-
vado até 2014, mas seguiu-se um abrandamento 
económico devido a uma queda a pique dos 
preços dos produtos de base e à crise do Ébola. 
A Nigéria, a maior economia e o maior exporta-
dor de petróleo de África, entrou em recessão em 
2016. A sua recuperação gradual em 2017 e 2018, 
ajudada pela retoma dos preços do petróleo, 
está a restaurar o crescimento na região. Outros 
países – incluindo Benim, Burquina Faso, Costa 
do Marfim, Gana, Guiné e Senegal – obtiveram 
um crescimento de, pelo menos, 5 por cento nos 
últimos dois anos e espera-se que o mantenham 
em 2019 e 2020.

O crescimento na África Central tem vindo a 
recuperar gradualmente, mas mantém-se abaixo 
da média de África como um todo. É suportado 
pela retoma dos preços de produtos de base e 
uma maior produção agrícola. Vários países redu-
ziram as despesas públicas, incluindo o investi-
mento, de forma a restaurar a sustentabilidade da 
dívida. Após um crescimento rápido, a economia 
da Guiné Equatorial tem vindo a cair desde 2013, 
visto que a produção de petróleo tem vindo a 
diminuir e os setores não produtores de petróleo 
são muito fracos para o compensar. Em 2018, o 
PIB real estava um terço abaixo do nível em que 
esteve há seis anos.

Espera-se que o crescimento na África Austral 
se mantenha moderado em 2019 e 2020, após 
uma recuperação modesta em 2017 e 2018. O 
crescimento moderado da África Austral deve-se, 
maioritariamente, ao fraco desempenho da África 
do Sul, que afeta os países vizinhos. O fraco inves-
timento público e privado, assim como os riscos 
de reduzida notação de crédito soberano, estão 
a pesar no crescimento da região. No Botsuana, 
o crescimento acelerou devido ao comércio de 
diamantes melhorados, aos serviços e aos investi-
mentos, assim como à recuperação da agricultura 
após a seca, à política orçamental expansionista 
eàa política monetária acomodatícia, resultante de 
uma inflação moderada. A Maurícia também con-
tinua o seu crescimento controlado, impulsionado, 
principalmente, pelo forte consumo e exportações 
mais elevadas, incluindo o turismo.

A nível dos países, o crescimento lento na 
Nigéria e na África do Sul está a enfraquecer o 
crescimento médio de África. Representam uma 
percentagem considerável do PIB de África, mas 
apenas 0,2–0,4 pontos percentuais do cresci-
mento do PIB em África (figuras 1.6 e 1.7). A Etió-
pia continua no caminho de um crescimento ele-
vado e representa cerca de mais de 0,2 pontos 
percentuais do que a África do Sul, apesar de 
representar uma percentagem menor no PIB em 
África. O Egito, a terceira maior economia afri-
cana, representa mais de 1 ponto percentual do 
crescimento em África.

Os impulsionadores do crescimento 
económico estão a reequilibrar-se 
gradualmente
Em termos históricos, o consumo tem sido a 
maior fonte de procura em África, rondando os 
80 por cento do PIB, enquanto o investimento, 
o segundo maior contribuinte, permaneceu em 
cerca de, ou abaixo de, 25 por cento do PIB, 
desde o início de 2000. No entanto, o consumo 
enquanto percentagem do PIB tem vindo a dimi-
nuir desde 2016, enquanto o investimento e as 
exportações líquidas têm aumentado (figuras 
1.8–1.10). Apesar de as medidas de consolidação 
orçamental para reduzir défices terem limitado 
o consumo público e o investimento em alguns 
países, o Benim, o Botsuana, o Burquina Faso, a 
Costa do Marfim, o Djibuti, a Etiópia, o Senegal, 
a Tanzânia e o Uganda registaram um aumento 
no investimento público. Por outro lado, as con-
dições no setor privado melhoraram no Egito, 
na Etiópia e nas Seicheles, o que resultou no 
aumento do IED.

Os impulsionadores do crescimento econó-
mico em África têm vindo a reequilibrar-se gra-
dualmente nos últimos anos. A contribuição do 
consumo para o crescimento real do PIB diminuiu 
de 55 por cento, em 2015, para 48 por cento, em 
2018, enquanto a contribuição do investimento 
aumentou de 14 por cento para 48 por cento. 
Em termos históricos, as exportações líquidas 
sempre foram um entrave ao crescimento eco-
nómico, mas têm representado uma contribui-
ção positiva desde 2014 (figura 1.11). No entanto, 
apesar da tendência para o reequilíbrio, a maioria 
dos países de maior crescimento ainda depende, 
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FIGURA 1.6 Crescimento real do PIB, por país, 2018

Percentagem
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FIGURA 1.7 Contribuição para o crescimento do PIB em África, por país, 2010–20
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Fonte: Estatísticas do BAfD e cálculos da equipa.

Nota: Os cálculos foram efetuados sendo a taxa de crescimento média por países medida através da percen-

tagem dos países no PIB total de África.

FIGURA 1.8 Consumo como proporção do PIB em África, na Ásia emergente e em 
desenvolvimento, na América Latina e nas Caraíbas, 2001–18
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FIGURA 1.9 Investimento como proporção do PIB em África, na Ásia emergente e em 
desenvolvimento, na América Latina e nas Caraíbas, 2001–18
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Fonte: Estatísticas do BAfD e Fundo Monetário Internacional.

FIGURA 1.10 Exportações líquidas como proporção do PIB em África, na Ásia emergente e 
em desenvolvimento, na América Latina e nas Caraíbas, 2001–18
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Os países que 
melhoraram as suas 
posições orçamental 

e externa e que 
apresentam uma 

dívida reduzida 
ou moderada 

têm uma grande 
probabilidade de se 

tornar resilientes 
a novos choques 

externos

principalmente, do consumo enquanto motor do 
crescimento.

Riscos para as perspetivas
A previsão macroeconómica para África acima 
descrita é ofuscada por vários riscos. Em pri-
meiro lugar, um maior agravamento das tensões 
comerciais entre os Estados Unidos da América 
e os seus principais parceiros comerciais resulta 
no abrandamento do crescimento económico 
mundial, com repercussões para África. Estas 
tensões, em conjunto com a fortificação do dólar 
americano, têm intensificado a volatilidade de 
alguns preços de produtos de base e pressio-
nado as moedas de países emergentes. Se a pro-
cura mundial abrandar, os preços dos produtos 
de base podem diminuir, reduzindo o crescimento 
do PIB e afetando negativamente as balanças 
comercial e orçamental para os exportadores dos 
produtos de base africanos.

Em segundo lugar, os custos do financia-
mento externo podem aumentar ainda mais se as 
taxas de juro em países avançados aumentarem 
mais rápido do que esperado. Em terceiro lugar, 
se os países africanos foram novamente afeta-
dos por condições climáticas extremas devido 

a alterações climáticas, como tem acontecido 
nos últimos anos, a produção agrícola e o cres-
cimento do PIB podem ser mais reduzidos do 
que esperado. Por último, a instabilidade política 
e os problemas de segurança em algumas áreas 
podem enfraquecer as economias.

Os países que melhoraram as suas posições 
orçamental e externa e que apresentam uma 
dívida reduzida ou moderada têm uma grande 
probabilidade de se tornar resilientes a novos 
choques externos. Contudo, os países que não 
reconstruíram as respetivas formas de proteção 
fiscal não estão preparados para riscos de queda 
significativos.

ESTABILIDADE 
MACROECONÓMICA: ALGUNS 
PROGRESSOS, MAS OS 
DESAFIOS MANTÊM-SE

As pressões inflacionistas 
estabilizaram
A média da inflação em África diminuiu de 12,6 por 
cento, em 2017, para 10,9 por cento, em 2018, 
e estima-se que diminua mais, em 2020, para 

FIGURA 1.11 Contribuições dos componentes da procura para o crescimento do PIB em 
África, 2005–18
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CAIXA 1.2 Potenciais impactos das crescentes tensões comerciais: Contração modesta, mas possibilidade de uma 
integração intrarregional mais profunda em África

À medida que as tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e os seus principais parceiros comerciais 
aumentam, a Organização Mundial do Comércio estima 
que o crescimento no volume do comércio mundial 
venha a diminuir de 4,4 por cento para 3,9 por cento, em 
2018, e para 3,7 por cento, em 2019.1

Os multiplicadores de respostas a impulso de um 
choque ortogonal de 1 ponto percentual (contração) 
no volume do comércio mundial num modelo vetorial 
mundial autorregressivo parcimoniosamente específico 
ajudam a realizar estimativas de como estas tensões 
podem afetar os países africanos, dependendo da natu-
reza e intensidade das suas principais exportações.

A curto prazo (dentro de um ano), o impacto das ten-
sões comerciais no PIB em África é minúsculo e insig-
nificante, cerca de ±0,07 por cento do PIB (caixa-figura 
1). No entanto, a médio prazo (dentro de três anos), o 
impacto negativo da contração do volume do comércio 
mundial aumenta. É mais forte para outros países expor-
tadores com uso intensivo de recursos, com –2,5 por 
cento, seguidos dos exportadores de petróleo, –1,9 por 
cento, e mais fraco para as economias exportadoras 
sem uso intensivo de recursos, –1,1 por cento.

Existem várias explicações possíveis para este 
padrão. O tamanho dos países africanos, a sua aber-
tura a e intensidade comercial com os EUA e a China 
são significativos – mais de 60 por cento das exporta-
ções em África vão para os Estados Unidos da América, 
China e Europa, e mais de 70 por cento das importações 
em África vêm desses países. Consequentemente, uma 
diminuição da procura das exportações africanas devido 
ao abrandamento da economia mundial instigado pelas 
tarifas é uma via importante que pode afetar África.

Contudo, apesar dos efeitos negativos moderados, 
África pode – com as políticas de resposta corretas – 
transformar as crescentes tensões comerciais numa opor-
tunidade para aumentar a competitividade e aprofundar 
a integração intrarregional. Uma das formas de o fazer é 
tirar partido da deslocação e desvio dos fluxos comerciais 
causados pelas tensões e tornar-se o novo fornecedor de 
bens anteriormente fornecidos, por exemplo, pela China 
aos Estados Unidos da América. Conquistar apenas uma 
pequena percentagem da deslocação resultante do cres-
cente protecionismo comercial pode beneficiar África.

Nota

 1. OMC 2018.

CAIXA-FIGURA 1 Potenciais impactos do aumento das 
tensões comerciais no PIB em África, por classificação 
económica e horizonte temporal
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CAIXA-FIGURA 2 Trajetórias da resposta do PIB face à 
contração do comércio mundial
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8,1 por cento. A inflação de dois dígitos ocorre, 
principalmente, em países afetados por conflitos 
e em países que não são membros de uma união 
monetária (figura 1.12). A inflação é mais elevada 
no Sudão do Sul, com 188 por cento, devido à 
crise económica persistente. A inflação é mais 
reduzida, 2 por cento ou inferior, em membros da 
Comunidade Económica e Monetária da África 
Central e da União Económica e Monetária da 
África Ocidental e, em particular, em membros da 
zona CFA, devido à sua ligação ao euro.

Nos países em que as pressões inflacionis-
tas abateram e as taxas de câmbio estabiliza-
ram – Gana, Marrocos, África do Sul, Tanzânia e 
Uganda – os bancos centrais têm vindo a aliviar, 
gradualmente, a política monetária. No entanto, 
em vários países – Egito e Tunísia – a política 
monetária mantém-se rígida ou tornou-se mais 
restritiva para conter a inflação.

As posições orçamentais estão a 
melhorar gradualmente
Alguns países resistiram à queda acentuada 
dos preços dos produtos de base, em 2014, 
de melhor forma do que outros. A Mauritânia, 
Moçambique e a República Democrática do 

Congo foram moderadamente afetados e passa-
ram de um caminho de crescimento estável para 
um caminho mais vulnerável e mais lento. Pelo 
contrário, a Argélia e a Nigéria, entre as maiores 
economias em África, viram a sua estabilidade 
macroeconómica enfraquecida no contexto de 
um crescimento lento, fazendo com que as ala-
vancas das políticas macroeconómicas tivessem 
de escolher entre objetivos de crescimento e 
objetivos de estabilização. A Costa do Marfim, a 
Etiópia, o Ruanda, a Tanzânia e o Uganda man-
tiveram o seu caminho para um crescimento 
estável, sugerindo que outros impulsionadores 
do crescimento, como, por exemplo, o investi-
mento público, ajudaram a manter o dinamismo 
do mesmo (figura 1.13). Os países exportado-
res de petróleo e de minerais como o Congo, 
a Guiné Equatorial, a Libéria, a Serra Leoa e o 
Sudão do Sul obtiveram os défices orçamen-
tais mais elevados e o crescimento real do PIB 
mais reduzido. Em resposta a uma margem de 
manobra orçamental mais estreita, estes expor-
tadores de produtos de base reduziram as des-
pesas para aumentar as balanças orçamentais, 
apesar das taxas de crescimento reduzidas, indi-
cando a ação de um comportamento pro-cíclico. 

FIGURA 1.12 Inflação medida pelo índice de preços no consumidor, por país, 2017 e 2018
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Vários países 
atingiram a 
consolidação 
orçamental ao 
aumentar a receita 
fiscal e, por 
vezes, ao reduzir 
as despesas

O comportamento orçamental durante este ciclo 
de expansão/contração confirma constatações 
anteriores sobre o facto de os países africanos 
terem repostas heterógenas, em matéria de 
políticas, a choques externos,6 uma constata-
ção mais moderada do que aquela que estudos 
recentes têm registado.7

O défice orçamental médio em África diminuiu 
de 7 por cento, em 2015 e 2016, para cerca de 
4,5 por cento, em 2018, e espera-se que diminua 
ainda mais, para 4 por cento, em 2019, e 3,7 por 
cento, em 2020 (figura 1.14). Em países exporta-
dores de petróleo, a retoma dos preços do petró-
leo e as medidas de consolidação orçamental 

FIGURA 1.13 Crescimento real do PIB e saldos orçamentais primários, por país, 2014–16 e 
2017–18
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Nota: O resultado do saldo orçamental é o valor normalizado para o mesmo e encontra-se entre 0 e 1.
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Contudo, limitar 
as despesas do 

governo não deve 
afetar as despesas 

promotoras do 
crescimento

reduziram o défice orçamental médio de 8,7 por 
cento do PIB, em 2016, para cerca de 4,5 por 
cento, em 2018, e, assumindo que os preços 
do petróleo se mantenham estáveis, deve dimi-
nuir ainda mais, para 3,8 por cento, em 2019, e 
3,5 por cento, em 2020. Em países importadores 
de petróleo, o défice orçamental médio manteve-
-se mais reduzido do que nos países exportado-
res de petróleo e espera-se que diminua ligeira-
mente, de cerca de 4,5 por cento, em 2018, para 
4 por cento, em 2019 e 2020 (figura 1.14). Apesar 
destas melhorias, as formas de proteção orça-
mental ainda se encontram limitadas em muitos 
países. Espera-se que os défices orçamentais 
permaneçam em 10 por cento ou mais do PIB 
no Burundi, Djibuti, Eritreia e Zimbabwe e em 
5–10 por cento nas Comores, Egito, Moçambi-
que, eSwatini e Zâmbia.

Entre 2016 e 2018, vários países atingiram a 
consolidação orçamental ao aumentar a receita 
fiscal e, por vezes, ao reduzir as despesas. As 
receitas aumentaram, em parte, devido aos 
preços mais elevados dos produtos de base e 
ao crescimento mais elevado, mas vários países 
também implementaram reformas fiscais. Como, 
por exemplo, a Argélia e o Egito, que aumen-
taram a imposto sobre o valor acrescentado, 

enquanto Angola implementou uma reforma que 
entrará em vigor em 2019. Vários países (Bot-
suana, Quénia, Mauritânia, Marrocos, Ruanda e 
Zâmbia) implementaram uma plataforma online 
para o pagamento dos impostos. A mobilização 
de recursos internos melhorou, mas ficou além 
das necessidades de desenvolvimento do conti-
nente. O rácio médio foi de cerca de 17 por cento 
em 2017, abaixo dos 25 por cento necessários 
para os objetivos financeiros de desenvolvimento, 
como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável. No entanto, existem grandes 
variações entre países, desde os 2,8 por cento na 
Nigéria para os 31 por cento nas Seicheles e os 
36 por cento no Lesoto.

Do lado das despesas, as receitas de petróleo 
mais reduzidas e a receita fiscal dos setores não 
relacionados com o petróleo levaram os governos 
africanos a reduzir, em grande escala, as despe-
sas correntes e de capital para conter os défi-
ces públicos. As despesas de capital caíram de 
9,4 por cento do PIB, em 2014, para 7,6 por cento, 
em 2018 (figura 1.15). Desde 2015, a consolidação 
tem sido mais acentuada nas despesas correntes 
(figura 1.16). Será necessária uma consolidação 
orçamental adicional para conter o aumento dos 
níveis da dívida, nomeadamente a redução nas 

FIGURA 1.14 Saldo orçamental médio, por grupo de países, 2010–20
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As remessas 
aumentaram de 
62 mil milhões de 
dólares americanos, 
em 2016, para 
70 mil milhões de 
dólares americanos, 
em 2017. A Nigéria 
é o país com 
maior entrada 
de remessas

despesas recorrentes. Contudo, limitar as despe-
sas do governo não deve afetar as despesas pro-
motoras do crescimento. Dada a importância do 
investimento público para a catalisação do investi-
mento privado, particularmente nas infraestruturas 

centrais (como a energia e o transporte), a des-
pesa pública deve ser bem orientada, de modo 
a garantir que os setores sociais de redução da 
pobreza e os principais investimentos nas infraes-
truturas estão adequadamente protegidos.

FIGURA 1.15 Despesas correntes e de capital em África, 2010–18
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Fonte: Base de dados Estatísticas Financeiras Internacionais do Fundo Monetário Internacional.

FIGURA 1.16 Rácio entre despesas de capital e despesas correntes, 2010–18
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A ajuda pública ao 
desenvolvimento de 
África atingiu o pico 
em 2013, sendo de 

52 mil milhões de 
dólares americanos, 

e, desde então, 
diminuiu para 45 mil 

milhões de dólares 
americanos, em 

2017, com estados 
frágeis a receber 

mais APD enquanto 
percentagem do 

PIB do que estados 
não-frágeis

Os fluxos financeiros refletem 
alterações nas condições mundiais e 
do país

Apesar de os défices da balança corrente 
terem vindo a piorar (consultar a última secção 
deste capítulo), o total das entradas de fluxos 
externos para África aumentou de 170,8 mil 
milhões de dólares americanos, em 2016, para 
193,7 mil milhões de dólares americanos, em 
2017, o que representa um aumento de 0,7 pontos 
percentuais nas entradas líquidas de fundos 
enquanto rácio do PIB (de 7,8 por cento, em 2016, 
para 8,5 por cento, em 2017; figura 1.17).

As remessas continuam a dinamizar-se e a 
dominar os outros componentes de fluxos de 
capital, cifrando-se em 69 mil milhões de dólares 
americanos, em 2017, quase o dobro dos investi-
mentos de carteira. Enquanto isso, as entradas do 
IED diminuíram desde o pico de 58,1 mil milhões 
de dólares americanos, em 2008, até ao valor 
mais reduzido em 10 anos, de 41,8 mil milhões de 
dólares americanos, em 2017. Os fatores subja-
centes consistem numa conjugação do impacto 
da crise financeira mundial e do recente reequi-
líbrio das carteiras, devido à tendência crescente 
das taxas de juro entre as economias avançadas.

Uma análise mais aprofundada revela dife-
renças substanciais quanto às entradas de IED 
nas regiões e países africanos entre 2005–10 e 
2011–17. O Norte de África, que atraiu o maior 
IED entre as regiões africanas em 10–2005, 
foi a única região onde o IED diminuiu entre os 
dois períodos (figura 1.18). Este acontecimento 
deve-se, principalmente, a incertezas e 
transições políticas. O Egito e a Líbia registaram 
um decréscimo elevado, apesar de o Egito ter 
recuperado. A África Ocidental atraiu o maior IED 
entre as regiões africanas, em 17–2011 (o IED 
aumentou substancialmente no Gana e em menor 
escala noutros países, mas diminuiu na Nigéria). 
A África Oriental beneficiou do maior crescimento 
de IED entre as regiões africanas durante 17–2011 
(sendo que a Etiópia representou 60 por cento 
do aumento, após empresas chinesas e turcas 
terem anunciado um IED adicional para o setor do 
fabrico).

As remessas aumentaram de 62 mil milhões 
de dólares americanos, em 2016, para 70 mil 
milhões de dólares americanos, em 2017. A Nigé-
ria é o país com maior entrada de remessas. Entre 
os países mais pequenos, as remessas são parti-
cularmente volumosas no Senegal, na Tunísia e no 

FIGURA 1.17 Fontes de financiamento externo em África, 2005–17
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Uganda. No Senegal, as remessas representaram 
cerca de 10 por cento do PIB, em 2017, e foram 
cerca de metade do total das receitas fiscais.

A ajuda pública ao desenvolvimento (APD) de 
África atingiu o pico em 2013, 52 mil milhões de 
dólares americanos, e, desde então, diminuiu 
para 45 mil milhões de dólares americanos, em 
2017, com estados frágeis a receber mais APD 
enquanto percentagem do PIB do que estados 
não-frágeis (figura 1.19). Todas as regiões obtive-
ram um aumento de APD entre 2005–10 e 2011–
16; a África Oriental e a África Ocidental continuam 
a receber a maior parte da APD (figura 1.20).

Os níveis da dívida estão a aumentar, 
mas não existe risco sistémico de 
uma crise da dívida
Em 2017, o rácio dívida bruta dos governos/PIB 
atingiu os 53 por cento, existindo uma heteroge-
neidade considerável entre os países (figura 1.21). 
De 52 países com dados disponíveis, 16 (incluindo 
a Argélia, o Botsuana, o Burquina Faso e o Mali) 
têm um rácio dívida/PIB abaixo de 40 por cento, 
e 6 (Cabo Verde, Congo, Egito, Eritreia, Moçam-
bique e Sudão) têm um rácio acima de 100 por 
cento. A abordagem à sustentabilidade da dívida 
pelo Fundo Monetário Internacional classifica 16 

países como estando em elevado risco de sobre-
-endividamento ou em efetivo sobre-endivida-
mento. Enquanto a vulnerabilidade à dívida tem 
aumentado em alguns países, o continente, como 
um todo, não enfrenta um risco sistémico de uma 
crise da dívida.

Os impulsionadores do mais recente agrava-
mento dos níveis da dívida variam entre países, 
mas a diminuição dos preços dos produtos de 
base de 2014 é uma das maiores fontes das 
posições orçamentais deteriorantes, em par-
ticular, entre os exportadores de petróleo. O 
rácio médio dívida/PIB entre os exportadores de 
petróleo aumentou de 19 por cento para 43 por 
cento, entre 2013 e 2017, em comparação com 
o aumento de 52 por cento para 62 por cento 
entre os importadores de petróleo. O investimento 
público também aumentou, de forma a construir 
as infraestruturas necessárias na transição para 
o estatuto de médio rendimento, o que levou à 
necessidade de empréstimos externos e internos. 
As infraestruturas do continente precisam de 130–
170 mil milhões de dólares americanos por ano, 
com um défice de financiamento de 68–108 mil 
milhões de dólares americanos.8 Para alguns 
países, a recente onda de ameaças terroristas 
à segurança também incitou a necessidade de 

FIGURA 1.18 Média anual de entradas de investimento estrangeiro direto em África, por 
região, 2005–10 e 2011–17
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aumentar as despesas na segurança, o que levou 
ao aumento dos níveis da dívida.

A composição da dívida em África mudou de 
direção, de uma dívida pública e concessional a 
credores estrangeiros para uma dívida comercial, 

que tem custos de serviços mais elevados. O ser-
viço da dívida externa enquanto percentagem das 
exportações aumentou de 5 por cento, em 2013, 
para 10 por cento, em 2016 (o ano mais recente 
com dados disponíveis). O movimento em direção 
aos mercados de capitais internacionais foi encora-
jado pela velocidade de acesso ao financiamento, 
pelo forte interesse de investidores institucionais de 
mercados fronteiriços e pelo valor de acesso indi-
cador para empréstimos com eurobonds comer-
ciais. Em 2017, as emissões de obrigações da 
Costa do Marfim, Egito, Nigéria, Senegal, África 
do Sul e Tunísia atingiram 19,3 mil milhões de dóla-
res americanos, num total acumulado de 69,5 mil 
milhões de dólares americanos desde 2010. O 
panorama do crédito em África também tem vindo 
a mudar de direção, dos tradicionais credores bila-
terais, na Europa e nos Estados Unidos da Amé-
rica, para os credores emergentes. Por exemplo, 
os novos empréstimos da China a África aumen-
taram de 2 mil milhões de dólares americanos, em 
2003, para 17 mil milhões de dólares americanos, 
em 2013, até estabilizar em cerca de 13 mil milhões 
de dólares americanos, em 2015.

A acumulação da dívida em África reflete o 
papel da dívida no financiamento das infraestrutu-
ras cruciais para o desenvolvimento e capacidade 

FIGURA 1.19 Ajuda pública ao desenvolvimento, em termos líquidos, em África de todos os 
financiadores, por grupo de países, 2005–16
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FIGURA 1.20 Média anual da ajuda pública ao desenvolvimento 
em África, por região, 2005–10 e 2011–16
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de exportação, assim como nas formas de pro-
teção contra as flutuações macroeconómicas a 
curto prazo. Os fundos de investimento eficiente-
mente mobilizados pela dívida potenciam a capa-
cidade produtiva das economias com escasso 
capital e geram um crescimento autossuficiente a 
longo prazo.

A recente subida dos níveis da dívida em 
muitos países africanos e as preocupações que 
tal levantou indicam uma altura oportuna para a 
exploração do papel da acumulação da dívida no 
financiamento de investimentos produtivos, parti-
cularmente, através de importações de bens inter-
médios e de capital. A próxima secção examina a 
dinâmica da balança comercial e explora as con-
dições sob as quais a dívida pode ser sustentada 
no futuro se a composição das importações for 
redirecionada para os bens de investimento.

OS DESEQUILÍBRIOS 
EXTERNOS E AS IMPLICAÇÕES 
NO CRESCIMENTO A LONGO 
PRAZO

Os desequilíbrios externos africanos têm vindo 
a piorar, medidos pela balança corrente e pela 

balança comercial. A média ponderada do défice 
da balança corrente era de 4 por cento do PIB em 
finais de 2017 (a mediana era de 6,7 por cento) e, 
apesar das últimas melhorias, tem vindo a dete-
riorar-se desde finais de 2000. Tal pode ameaçar 
a sustentabilidade externa e exigir profundos ajus-
tes no futuro.

Esta secção resume as últimas tendências 
na balança corrente, identifica os componentes 
do desequilíbrio da balança corrente e investiga 
a recente evolução da poupança interna e do 
investimento, com ênfase no papel da diminuição 
das receitas públicas e da crescente formação 
de capital público e privado na expansão da dife-
rença entre a poupança e os investimentos em 
muitas economias africanas.9

O enquadramento organizacional baseia-se 
na visão intertemporal da balança corrente, com 
foco nas exportações líquidas de bens como 
o principal indicador da sustentabilidade futura 
para estudar a ligação entre a composição das 
importações, o potencial crescimento das indús-
trias geradoras de exportações e a transformação 
estrutural nas economias africanas (caixa 1.3). 
Com base na teoria de obrigações da balança 
de pagamentos (que indica que os défices de 
financiamento devem tornar-se em superavit a 

FIGURA 1.21 Rácio dívida bruta dos governos/PIB em África, 2008–17
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A média do défice 
da balança corrente 

tem vindo a 
deteriorar-se desde 

finais de 2000 e 
pode ameaçar a 
sustentabilidade 
externa e exigir 

profundos ajustes 
no futuro

CAIXA 1.3 O que define a sustentabilidade externa?

A análise tradicional da sustentabilidade da balança corrente baseia-se na agregação da dinâmica 
da balança corrente para determinar se o país tem mais ou menos probabilidades de alcançar as 
suas obrigações de solvabilidade externa a médio e longo prazo ou se irá necessitar de ajustes 
externos (através do incumprimento do pagamento das dívidas externas, contração de importa-
ções ou desvalorização da taxa de câmbio).1 Tal levou à ênfase na monitorização dos emprésti-
mos externos públicos e privados, na taxa de câmbio real, na variação dos défices públicos, na 
formação agregada de capital e na liquidação a curto prazo. Nas definições tradicionais, diz-se 
que um país é externamente solvente se o atual valor descontado do superavit comercial futuro 
for igual ao endividamento externo corrente.2 Quando este não é o caso, é mais suscetível de 
necessitar de uma futura “aterragem forçada”, que toma a forma de um ajuste acentuado das 
políticas monetária, de taxa de câmbio, orçamental e da balança de capitais, frequentemente 
efetivadas pela antecipação de tais restrições vinculativas para o futuro. No entanto, um país pode 
ter défices da balança corrente muito elevados durante um período alargado e ainda atingir a 
condição de solvabilidade, desde que haja superavits suficientes em determinada altura, de forma 
que as obrigações externas intertemporais imponham apenas leves restrições aos desequilíbrios 
da balança corrente ao longo do tempo.3

As análises mais tradicionais à sustentabilidade da balança corrente focam-se na dinâmica 
agregada modeladora dos desequilíbrios externos, observando a balança corrente ou a balança 
comercial como um todo. Relacionam o nível corrente com o nível “ideal” recomendado da 
balança corrente (tal como o que surgiu de um modelo teórico para suavizar o consumo inter-
temporal), ou um nível “previsto” aproveitando impulsionadores económicos fundamentais. Estão 
incluídas as avaliações da balança externa4 realizadas por instituições internacionais, como, por 
exemplo, o Fundo Monetário Internacional, que se focam, tradicionalmente, no nível adequado da 
taxa de câmbio real necessária para reestabelecer o equilíbrio da balança corrente, moldada na 
base de impulsionadores fundamentais, tais como a demografia, taxas de poupança, restrições 
fiscais, riqueza de recursos naturais e rácios de dependência.

Este capítulo fornece provas de que, entre os países africanos, a desagregação da dinâmica 
da balança comercial com o intuito de colocar ênfase no papel das importações de consumo, 
capital e bens intermédios oferece informações adicionais sobre o grau da sustentabilidade da 
balança corrente. Entre as economias africanas, muitas das quais mostram vastos défices da 
balança corrente que fomentaram preocupações entre os investidores e financiadores internacio-
nais sobre a sustentabilidade externa, os défices da balança corrente impulsionados por bens de 
capital e intermédios são mais suscetíveis de conduzir a uma futura industrialização e à criação 
da capacidade de exportação e superavits comerciais, comparativamente com os défices da 
balança corrente produzidos por elevadas importações de bens de consumo. Além disso, tais 
importações de capital e bens intermédios constituem uma ligação crucial à transformação estru-
tural, permitindo que as economias dependam menos das exportações de produtos de base e 
matérias-primas voláteis, logo, melhorando a sustentabilidade da gama de produtos exportados 
e a solvabilidade externa.

Notas

 1. Para uma referência mais antiga, consultar Milesi-Ferretti e Razin (1996).

 2. Milesi-Ferretti 1996, capítulo 1.

 3. Roubini e Wachtel 1998.

 4. Consultar, por exemplo, Phillips et al. (2013).
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Os atuais défices 
externos em 
África podem 
ser justificados 
se plantarem as 
sementes para 
futuros superavits

longo prazo para evitar o incumprimento das obri-
gações externas ou ajustes de consumo acen-
tuados10), os atuais défices externos em África 
podem ser justificados se plantarem as semen-
tes para futuros superavits. Tal será o caso desde 
que as importações mais elevadas sejam con-
sistentemente associadas à crescente formação 
de capital, seguidas de uma crescente percenta-
gem em valor acrescentado no setor de fabrico e 
indústrias de bens comercializáveis, uma posição 
melhorada nas cadeias de valor mundiais e paga-
mento gradual das dívidas externas.

A recente dinâmica da balança 
corrente
Apesar do rápido e generalizado progresso eco-
nómico, África tem sido atormentada pelos amplos 
desequilíbrios externos nos últimos 15 anos. Parte 
do declínio inicial da balança corrente foi impulsio-
nada por elevadas saídas das receitas de capital, 
e a balança comercial manteve-se positiva até 
recentemente, com uma diminuição acentuada 
após 2010, quando os preços das exportações de 
matéria-prima caíram a pique (figura 1.22).

Desde a Grande Recessão, as significativas 
entradas de capital (incluindo ajudas) reduziram 
o tamanho dos desequilíbrios externos em África, 
mas a principal razão da recente acumulação da 
dívida externa e os crescentes défices da balança 
corrente é a deterioração acentuada do saldo 
das exportações líquidas. Os pagamentos das 
receitas líquidas a fatores estrangeiros (em parti-
cular, as receitas de investimento resultantes das 
sociedades estrangeiras que operam nos setores 
dos recursos naturais e do fabrico) também têm 
contribuído para os crescentes défices externos, 
representando uma saída agregada líquida de 
quase 40 mil milhões de dólares americanos por 
ano para o continente.

Apesar de a maioria dos países africanos ter 
apresentado um défice da balança corrente em 
2017, os maiores ocorrendo no Djibuti, na Guiné 
e na Libéria, alguns países registaram um supe-
ravit. A razão e a interpretação qualitativa por trás 
dos superavit variam: podem ser impulsionados 
pela diversificação das exportações, como nos 
casos de sucesso do Botsuana e de eSwatini,11 
mas costumam ser o resultado de uma queda 

FIGURA 1.22 Saldo da balança corrente em África, 1990–2017 e a decomposição do saldo da balança corrente em 
África, 2000–16
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A acumulação rápida 
da dívida externa é 
suscetível de pesar 

na balança corrente 
durante vários anos

substancial do PIB e da consequente contração 
de importações, seguida de uma redução do 
consumo interno, como na Líbia e na Nigéria, e, 
por isso, representam um ajuste externo acen-
tuado após anos de desequilíbrios.

Os exportadores de petróleo e a África Cen-
tral têm registado consideráveis diminuições do 
saldo da balança corrente, apesar de, desde 
2016, os desequilíbrios externos estarem a ser 
tratados de forma gradual e as lacunas de finan-
ciamento externo começarem a ser colmatadas 
em vários países produtores de petróleo. Os 
exportadores de matéria-prima têm visto, tipica-
mente, melhores saldos da balança corrente do 
que outros países durante a primeira década de 
2000, mas também têm enfrentado mais volatili-
dade e foram profundamente atingidos, em par-
ticular, pela descida dos preços dos produtos de 
base em 2013–16. Todas as regiões registaram 
uma descida na balança externa desde 2014, 
mas a África Central e o Norte de África foram 
as regiões atingidas de forma mais severa. Este 
facto é consistente com o papel do petróleo e de 
outros produtos de base na África Central e os 
crescentes desafios à segurança apresentados 
por ameaças terroristas tanto na África Central 
como no Norte de África.

De 1990 a 2000, as importações mantiveram-
-se a par com as exportações em África, condu-
zindo a um período de défices comerciais exíguos 
(figura 1.24). O superciclo de preços dos produtos 
de base que entrou em vigor no início de 2000 
possibilitou que as exportações superassem as 
importações, levando a um superavit comercial a 
nível continental durante grande parte da década. 
Esta tendência inverteu-se, recentemente, visto 
que os preços dos produtos de base ruíram, con-
duzindo a rendimentos mais reduzidos das expor-
tações enquanto as importações diminuem a 
passo lento. Consequentemente, o défice comer-
cial tem-se alargado, implicando uma acumulação 
rápida da dívida externa suscetível de pesar na 
balança corrente durante vários anos.

A heterogeneidade na dinâmica das expor-
tações e importações entre regiões africanas é 
essencial para a compreensão das últimas ten-
dências a nível mundial. Em particular, o rendi-
mento em declínio do turismo no Norte de África, 
seguido dos crescentes desafios de segurança 
e a queda dos preços das matérias-primas que 
afetam a África Central e a África Ocidental são 
essenciais para entender a recente dinâmica das 
exportações entre regiões. Na África Central, 
as exportações enquanto percentagem do PIB 

FIGURA 1.23 Saldos da balança corrente em África por tipo de exportador, região e país, 1990–2017
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As exportações 
enquanto 
percentagem do 
PIB diminuíram 
significativamente 
depois de 2010 na 
maioria das regiões, 
embora não tanto 
na África Austral

FIGURA 1.23 Saldos da balança corrente em África por tipo de exportador, região e país, 
1990–2017 (continuada)
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diminuíram cerca de 15 pontos percentuais de 
2011 para 2016, seguindo-se de choques nega-
tivos dos termos de comércio e uma deprecia-
ção diminuta da taxa de câmbio real devido à 
elevada inflação interna (figura 1.25). As exporta-
ções enquanto percentagem do PIB diminuíram 

significativamente depois de 2010 na maioria 
das regiões, embora não tanto na África Austral 
(onde a África do Sul tem um papel proeminente 
e está menos exposta às alterações dos preços 
dos produtos de base, graças a uma gama de 
exportações mais diversificada). As importações 

FIGURA 1.24 Média ponderada das exportações e importações africanas, 1990–2016
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e Estatísticas da Balança de Pagamentos, do Fundo Monetário Internacional.

FIGURA 1.25 Média ponderada de exportações e importações em África, por região, 2000–16
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enquanto percentagem do PIB diminuíram na 
África Oriental, mas permaneceram elevadas na 
África Central e no Norte de África, aumentando a 
divergência e a necessidade de maiores entradas 
de financiamento externo.

Avaliar a evolução das exportações e impor-
tações nas cinco maiores economias africanas – 
a Nigéria, Angola, Argélia, Egito e África do Sul 
– ajuda a definir a recente dinâmica comercial. A 
redução acentuada das exportações das econo-
mias produtoras de petróleo e hidrocarbonetos, 
designadamente a Argélia e Angola, entre 2000 
e 2016, não teve comparação semelhante nas 
importações, resultando em crescentes défices 
da balança comercial (figura 1.26). As exporta-
ções diminuíram em todas as economias, exceto 
na África do Sul, visto estar mais protegida dos 
choques nos preços mundiais dos produtos de 
base; as importações subiram na Argélia e na 
África do Sul.

Os fatores determinantes dos 
desequilíbrios da balança corrente
O investimento interno e a dinâmica da poupança 
são tidos como impulsionadores da necessidade 
de empréstimos externos. Na verdade, embora 
a balança corrente possa ser vista como uma 
sobreposição da procura interna em relação ao 

consumo, ou a soma das exportações líquidas 
e pagamentos líquidos estrangeiros, as contas 
nacionais também implicam que a balança cor-
rente reflita uma sobreposição do investimento 
interno em relação à poupança (caixa 1.4).

A reduzida poupança interna desde 2000, em 
África, impulsionada, em particular, pela subida 
dos défices públicos, tem fomentado a neces-
sidade de um empréstimo externo que toma a 
forma de empréstimos, investimento de carteira 
estrangeiro e investimento direto. As taxas de 
investimento permaneceram elevadas ao longo 
da última década, em 22 por cento do PIB, e 
necessitaram de défices sustentados da balança 
corrente, visto que a procura interna excedeu a 
produção. Existe uma relação próxima entre a 
poupança interna privada e o investimento e os 
défices na balança corrente (figura 1.27). Em par-
ticular, a poupança interna pública tem sido um 
impulsionador importante para os desequilíbrios 
na balança corrente em África. O aumento dos 
défices orçamentais exposto por receitas fis-
cais estagnadas, receitas não fiscais voláteis e o 
aumento das despesas em infraestruturas bási-
cas e necessidades sociais reflete-se na acumu-
lação da dívida externa.

Os investimentos em África têm aumentado, 
embora lentamente, mas a poupança interna 

FIGURA 1.26 Média ponderada das exportações e importações nas cinco maiores economias em África, 2000–16
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Fonte: Estatísticas do BAfD e da base de dados World Economic Outlook (Panorama Económico Mundial) do Fundo Monetário Internacional.
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Os investimentos 
em África têm 

aumentado, embora 
lentamente, mas a 
poupança interna 
tem-se revelado 
bastante volátil tem-se revelado bastante volátil, perdendo estabi-

lidade em 1990, recuperando-a em 2000 e caindo 
a pique recentemente (figura 1.28). Esta tendência 
esconde a variação substancial entre regiões e 
países. O investimento é mais elevado no Norte 
de África e na África Oriental, com 27–25 por 
cento do PIB, e mais reduzido na África Ocidental, 
15 por cento do PIB (figuras 1.29 e 1.30).

As poupanças têm diminuído na maioria das 
regiões desde 2015, em particular, na África Oci-
dental e nos países exportadores de produtos de 
base,12 em parte, devido aos crescentes défices 
orçamentais resultantes da queda dos preços do 
petróleo (consultar figura 1.29). Na África Orien-
tal, um maior investimento não coincidiu com uma 
diminuição das poupanças, o que aponta para 
uma explicação sobre o relativo desempenho 
acima das expetativas da região: consideráveis 
necessidades de financiamento eterno impulsio-
nado, maioritariamente, por investimento de capi-
tal, em vez de uma queda nas poupanças públi-
cas e privadas.

A análise indica uma forte persistência dos 
superavits e défices comerciais. A industrializa-
ção desempenha um papel na transformação dos 
défices comerciais em superavits, mesmo que 

condicionada a níveis de desenvolvimento (repre-
sentados pelo PIB per capita e pela percentagem 
de serviços em valor acrescentado). A percenta-
gem da indústria em valor acrescentado, a per-
centagem da população urbana na maior cidade 
e a taxa de urbanização demonstram uma relação 
positiva com o saldo da balança corrente, depois 
de os efeitos fixados de país e de ano serem con-
tabilizados, apontando para uma relação entre 
a especialização em bens fabricados de valor 
acrescentado produzidos em grandes quanti-
dades e a existência de um superavit comercial 
(tabela 1.3). Os países com taxas de urbanização 
crescentes incluem várias histórias de sucesso 
de diversificação de exportações: de 2012 para 
2016, a taxa de urbanização de Cabo Verde subiu 
11 pontos percentuais, de 2012 para 2016, para 
66 por cento, e a da Tanzânia subiu 9 pontos per-
centuais. Contudo, alguns países registaram uma 
diminuição da urbanização – como, por exemplo, 
o Zimbabwe (de 35 por cento, em 2002, para 
32 por cento, em 2016).

O nível de desenvolvimento também parece 
estar positivamente relacionado com a balança 
corrente e a balança comercial, fornecendo 
provas sugestivas de um crescimento no qual as 

CAIXA 1.4 Relação entre a balança corrente, o investimento e a poupança

Sendo Bt os ativos líquidos estrangeiros a dado tempo t, a balança corrente corresponde à altera-
ção dos ativos líquidos estrangeiros:

∆Bt+1 = Bt+1 – Bt = CAt.
Além disso, por constrangimentos orçamentais internos, a soma do consumo e do investimento 
público e privado é igual à produção mais o rendimento líquido estrangeiro, mais a alteração dos 
ativos estrangeiros:

Ct + It + Gt + ∆Bt+1 = Yt + rtBt.
A poupança interna é definida como a produção menos o consumo público e privado, mais o 
rendimento líquido estrangeiro, e deve ser igual a:

St = Yt + rtBt – Ct – Gt = ∆Bt+1 + It = CAt + It.
Logo, a balança corrente consiste num desequilíbrio entre a poupança e o investimento:

CAt = St – It.
Por fim, utilizando a definição da balança comercial como as exportações líquidas de bens (bens 
produzidos menos bens consumidos ou investidos):

TBt = Yt – (Ct + It + Gt).
Logo, a balança corrente pode ser exprimida através da soma da receita líquida estrangeira e a 
balança comercial:

CAt = rtBt + TBt.
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entradas de capital estrangeiro levam, gradual-
mente, à industrialização e à redução da depen-
dência do financiamento externo. Os défices 
públicos (medidos como o saldo orçamental geral 
enquanto percentagem do PIB) parecem baixar 
a balança corrente, sugerindo a existência de 

“défices gémeos” no continente. Existem regis-
tos disto mesmo na literatura, e tal aponta para a 
capacidade limitada da poupança interna para o 
amortecimento das alterações nos défices gover-
namentais e para o papel principal do governo 
na criação e receção da maioria das receitas das 

FIGURA 1.27 Relação entre saldo da balança corrente e a poupança e o investimento públicos e privados em África, 
2000–17
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FIGURA 1.28 Investimento médio ponderado e poupança pública e privada em África, 
1990–2017
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FIGURA 1.29 Investimento e poupança em África, por região, 2000–17
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As poupanças 
têm diminuído na 
maioria das regiões 
desde 2015, em 
particular, na África 
Ocidental e nos 
países exportadores 
de produtos de base

exportações provenientes de matérias-primas e 
da exploração de recursos naturais.

A competitividade também é um impulsiona-
dor importante para a balança corrente e para 
os superavits externos. Um aumento no índice 
da taxa de câmbio real conduz a uma deteriora-
ção das exportações líquidas, apesar de a mag-
nitude do efeito ser limitada. A industrialização 
está associada a um melhor saldo da balança 
comercial, enquanto os bens de consumo impor-
tados e a especialização em serviços estão rela-
cionados com piores saldos da balança corrente 
e da balança comercial. Um maior investimento 
interno, tanto público como privado, leva a défi-
ces atuais mais elevados, dado que a poupança 
interna revelou ser insuficiente para financiar as 
necessidades de infraestruturas produtivas por 
parte do governo e do setor privado. Tal aponta 
para o compromisso essencial assumido pelos 
países em desenvolvimento, entre défices atuais 
e investimento com capacidade para gerar expor-
tações (consultar a próxima secção). As percen-
tagens mais elevadas dos investimentos públicos 
e privados no PIB estão, de facto, associadas a 
défices atuais da balança comercial mais eleva-
dos, em conformidade com a interpretação dos 
desequilíbrios externos enquanto diferença entre 

poupança e investimento e sugerindo que este 
último é um impulsionador importante para as 
necessidades de financiamento da balança cor-
rente de África. Por outras palavras, investir em 
Africa atualmente requer grandes entradas de 
capital estrangeiro e importações de bens de 
capital.

Ir mais além: o conteúdo das 
importações e o crescimento futuro
Nem todos os défices comerciais são iguais. 
Entre os países africanos, desagregar a dinâmica 
da balança comercial, com enfâse nas importa-
ções de consumo, capital e bens intermédios, 
fornece mais informações sobre o futuro da sus-
tentabilidade da balança corrente. Os recentes 
estudos sobre balanças correntes, crescimento 
baseado nas exportações e alterações estrutu-
rais também ajudam a avaliar a viabilidade dos 
recentes desequilíbrios externos em África, ao 
utilizar uma análise desagregada e ao nível dos 
setores do conteúdo das importações e expor-
tações em vez de uma perspetiva agregada de 
uma posição externa.13 Aqui, o foco está em 
duas sub-dimensões das alterações estrutu-
rais provocadas pelo comércio: as importações 
de bens de capital, que são consequentemente 

FIGURA 1.30 Investimento e poupança nas cinco maiores economias em África, 2000–17
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utilizados na produção e permitem que o país 
desenvolva uma base robusta de fabrico interno 
e de capital, assim como importações de bens 
intermédios, que permitem uma maior integração 
nas cadeias de valor mundiais, um determinante 
importante para o crescimento em termos de 
padrões de vida nas economias em desenvolvi-
mento.14 Os dados comerciais desagregados a 
nível geral da indústria são utilizados para enfati-
zar o grau a que as economias africanas estão a 
redirecionar-se, ou não, ao encontro das importa-
ções de bens de capital e produtos intensivos em 
propriedade intelectual, que são suscetíveis de 

impulsionar o crescimento nas indústrias basea-
das na exportação.

África continua altamente especializada nas 
exportações de matérias-primas com reduzida 
gama de emprego e de baixa complexidade 
(nomeadamente, nos combustíveis fósseis). Equi-
valem a cerca de 40 por cento das exportações 
na região, a mais especializada do mundo (figura 
1.31). A falta de reafetação do emprego para longe 
de matérias-primas de reduzida produtividade 
e elevada mão de obra (e também dos serviços 
não-comerciais e fabrico de poucas quantida-
des) e orientada para as indústrias com econo-
mias de escala externas mais elevadas é um dos 
constrangimentos que comprometem as perspe-
tivas de crescimento do continente. Além disso, 
este padrão de especialização está relacionado 
com vários riscos: termos comerciais voláteis, 
potencial limitado para a diferenciação e poder 
de mercado, capacidade reduzida de explorar 
externalidades de escala e de conhecimento e a 
dependência de flutuações da procura externa.

Nos países africanos, uma percentagem mais 
elevada de bens de capital em importações de 
mercadorias está associada a uma especializa-
ção mais reduzida em matérias-primas no futuro. 
Há uma forte relação entre uma percentagem 
elevada de bens de capital em importações num 
ano e uma percentagem mais reduzida de maté-
rias-primas em exportações cinco anos depois, 
após a percentagem corrente de matérias-primas 
em exportações, o PIB per capita e os efeitos 
fixados de país e de ano serem tidos em conta 
(figura 1.32). As análises de recessão colocam 
ênfase no papel importante dos bens intermédios 
e de capital para reduzir a futura dependência de 
exportações em matérias-primas e impulsionar 
industrialização, urbanização e alterações estru-
turais auto-perpetuadas. O efeito é mais forte no 
Norte de África, possivelmente devido ao facto de 
a região ter um nível elevado de desenvolvimento 
e menos dependência de exportações em 
matérias-primas.

Importações de bens intermédios e 
de capital
A industrialização futura e melhores capacidades 
de exportação e superavits comerciais são mais 
suscetíveis de se seguir a défices da balança 

TABELA 1.3 Regressão da balança comercial

Fator Coeficiente

Abrandamento da balança comercial (% do PIB) 0,531***

(0,023)

Crescimento real do PIB (% anual) 0,062*

(0,036)

Valor acrescentado da indústria (% do PIB) 0,447***

(0,038)

Crescimento populacional (%) 20,880
(21,884)

Saldo orçamental geral (% do PIB) 0,073***

(0,025)

Formação bruta de capital privado (% do PIB) –0,427***

(0,028)

Formação bruta de capital público (% do PIB) –0,315***

(0,039)

Inflação medida pelo índice de preços no consumidor 
(% anual)

0,008
(0,014)

Índice da taxa de câmbio real (2000=100) –0,001*

(0,0004)

Logaritmo do PIB per capita ($) 6,482**

(2,703)

Logaritmo do PIB per capita ($), ao quadrado –0,216
(0,199)

Número de observações 945

R2 0,678

R2 ajustado 0,648

F-estatística 165,388***

(df = 11; 865)

 * significativo no nível 10 por cento; ** significativo no nível 5 por cento; *** signi-

ficativo no nível 1 por cento.

Fonte: Estatísticas do BAfD e das bases de dados de Indicadores de Desen-

volvimento Mundial do Banco Mundial e World Economic Outlook (Panorama 

Económico Mundial) do Fundo Monetário Internacional.

Nota: Os efeitos fixados de país e de ano estão incluídos.
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A industrialização 
futura e melhores 
capacidades 
de exportação 
e superavits 
comerciais são mais 
suscetíveis de se 
seguir a défices da 
balança corrente que 
sejam impulsionados 
por importações de 
bens intermédios 
e de capital

FIGURA 1.31 Percentagem de matérias-primas em exportações, por região no mundo, 
1990–2015
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FIGURA 1.32 Relação entre a percentagem dos bens de capital nas importações de 
mercadorias e a percentagem de exportações de matérias-primas em África, cinco anos 
mais tarde
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Os países africanos 
com as percentagens 

mais elevadas no 
fabrico em valor 

acrescentado 
também apresentam 

níveis de 
desenvolvimento 

mais elevados

corrente que sejam impulsionados por importa-
ções de bens intermédios e de capital do que a 
défices que sejam originados por largas impor-
tações de bens de consumo. A percentagem de 
importações de bens de capital é mais elevada 
nas regiões emergentes que mais rápido cres-
cem, incluindo a Ásia Oriental e o Pacífico, e mais 
reduzida no continente africano, onde está mais 
próxima das percentagens da Europa e da Ásia 
Central. Além disso, a percentagem de bens de 
capital em importações diminuiu em África, estag-
nando em cerca de 25 por cento, comparada 
com quase 40 por cento na América Latina e na 
Ásia Oriental.

A percentagem de bens intermédios e de capi-
tal nas importações de 2015 (o ano mais recente 
com dados desagregados) varia consideravel-
mente entre países africanos. É mais elevada 
entre os produtores especializados no fabrico de 
poucas quantidades, no turismo e outros servi-
ços, incluindo Madagáscar, Tunísia e Marrocos, 
que estão já bem integrados nas cadeias de valor 
mundiais (figura 1.33). Estes países especiali-
zaram-se nas exportações de têxteis, circuitos 
integrados, fios isolados e pequenos dispositivos 
eletrónicos15 e fornecem aos compradores tradi-
cionais, nomeadamente os que se encontram na 
União Europeia, fabrico ligeiro e de preços redu-
zidos. Captaram, pelo menos, uma parte do valor 
gerado pela acumulação de tarefas ao longo das 
cadeias de valor mundiais. Pelo contrário, os bens 
de equipamento capital e a maquinaria são impor-
tados, maioritariamente, por grandes produtores 
de combustíveis e exportadores de indústrias 
pesadas, incluindo Níger, Argélia, Angola e África 
do Sul, que exportam, na sua maioria, matérias-
-primas e hidrocarbonetos ou produtos da indús-
tria pesada (químicos, produtos metálicos, carros 
e carvão e produtos derivados do carvão).

As importações de bens de capital têm um 
papel virtuoso nas alterações estruturais, no cres-
cimento das indústrias baseadas nas exportações 
e nas inversões consequentes dos desequilíbrios 
externos e da balança corrente. O crescimento 
a longo prazo do rendimento per capita parece 
estar relacionado com uma percentagem mais 
elevada de importações de capital. As análises 
de regressão demonstram que os países onde as 
importações se baseiam em produtos a montante 

e de capital intensivo e nas indústrias têm sido 
mais suscetíveis de registar um crescimento 
acelerado, o aumento da industrialização, uma 
balança comercial melhorada e a diminuição da 
dívida externa, no seguimento de um aumento das 
exportações e da substituição das importações16 

relativamente a países nos quais as importações 
iniciais foram impulsionadas, maioritariamente, 
pelos setores de consumo final. Após os efeitos 
fixados de país e de ano e a percentagem inicial 
da indústria e do fabrico em valor acrescentado 
serem contabilizados, as importações de bens de 
capital mais elevadas são suscetíveis de conduzir 
a um aumento da percentagem da indústria no 
PIB (figura 1.34). A importância das importações 
de bens de capital é suportada adicionalmente 
pela sua forte relação com o crescimento futuro 
e a redução da pobreza. O crescimento do PIB 
per capita em cinco anos está relacionado com 
a percentagem dos bens de capital no total das 
importações, mesmo após vários parâmetros de 
deteção e efeitos fixados de país e de ano serem 
tidos em conta.

Após a percentagem atual das exportações 
no PIB, o logaritmo do PIB per capita e os efeitos 
fixados de país e de ano serem contabilizados, 
um investimento atual mais elevado conduz a uma 
melhoria futura do desempenho das exportações 
e da balança comercial 5 e 10 anos mais tarde, 
com melhorias a curto prazo mais relacionadas 
com o investimento privado e melhorias a longo 
prazo mais relacionadas com o investimento 
público.

Os países africanos com as percentagens 
mais elevadas no fabrico em valor acrescentado 
também apresentam níveis de desenvolvimento 
mais elevados. Seguem o caminho bem defi-
nido de industrialização, urbanização e tendência 
ascendente na cadeia de valor acrescentado. A 
formação de capital privado mais elevada tem um 
forte impacto no crescimento futuro das expor-
tações (figura 1.35). O impacto é semelhante 
em todas as regiões africanas, apesar de mais 
fraco na África Ocidental e mais fraco ou menos 
robusto na África Central, onde o investimento 
de capital tem sido orientado para a extração de 
hidrocarboneto e de matérias-primas e, por isso, 
menos relacionado com o crescimento futuro das 
exportações, dado que os termos comerciais 
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associados a tal especialização são altamente 
voláteis. O desempenho melhorado das exporta-
ções seguido de um grande aumento do investi-
mento privado é impulsionado por uma industria-
lização mais rápida. O investimento privado mais 

elevado está associado a uma subida acentuada 
da percentagem da indústria em valor acrescen-
tado no prazo de cinco anos.

Além das importações de bens de capital, a 
integração nas cadeias de valor mundiais é um 

FIGURA 1.33 Percentagem dos bens intermédios e bens de capital em importações em África, por país, em 2015
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Fonte: Estatísticas do BAfD e das bases de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial e World Integrated Trade Statistics (Estatís-

ticas Comerciais Integradas Mundiais) do Banco Mundial.
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impulsionador importante para o desenvolvi-
mento e para as alterações estruturais dos países 
em desenvolvimento. Impulsiona a convergência 
dos padrões de vida através de vários canais: as 
transferências de tecnologia e as externalidades 
de know-how, o suporte logístico e as oportuni-
dades de exportação adicionais, e a volatilidade 
comercial reduzida, assim como os custos para 
a descoberta de parceiros comerciais.17 Para 
África, um aumento das importações de bens 
intermédios está relacionado com uma percenta-
gem mais elevada da indústria em valor acrescen-
tado no prazo de cinco anos – uma relação mais 
forte que se mantém quando os efeitos fixados 
de país e de ano, a percentagem inicial da indús-
tria e o PIB per capita estão já contabilizados. 
(figura 1.36).

Após os efeitos fixados de país e de ano, a per-
centagem dos bens de consumo e de capital em 
importações e a percentagem das matérias-pri-
mas em exportações serem contabilizados, uma 

percentagem mais elevada de importações de 
bens intermédios também está associada a uma 
classificação mais elevada no Índice de Compe-
titividade Mundial do Fórum Económico Mundial 
(figura 1.37). Algumas das histórias de sucesso da 
integração mundial e da diversificação de expor-
tações de África também demonstram elevadas 
percentagens dos bens intermédios nas impor-
tações nos últimos anos, com tendências cres-
centes em Madagáscar, na Etiópia e na Tunísia 
(figura 1.38).

INTEGRAÇÃO MONETÁRIA 
E FINANCEIRA: AVALIAR OS 
DESAFIOS

África conta com três uniões monetárias – a 
União Económica e Monetária da África Ociden-
tal, a Comunidade Económica e Monetária da 
África Central e a Área Monetária Comum – e 

FIGURA 1.34 Relação entre a percentagem dos bens de capital nas importações e as futuras percentagens da 
indústria e do fabrico no valor acrescentado em África

Percentagem da indústria no valor acrescentado, 1 ano depois Percentagem da manufatura no valor acrescentado, 10 anos depois

Indústria, 1 ano depois Manufatura, 10 anos depois

Percentagem dos bens de capital nas importações Percentagem dos bens de capital nas importações

–20

–10

0

10

20

–40 –20 0 20 40 –20 –10 0 10 20 30

–10

–5

0

5

10

Fonte: Estatísticas do BAfD e das bases de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial e World Integrated Trade Statistics (Estatís-

ticas Comerciais Integradas Mundiais) do Banco Mundial.

Nota: Abrange 54 países africanos com dados relativos a 2000–17. As regressões incluem os efeitos fixados de país para eliminar o efeito 

das caraterísticas da invariante de tempo no país e os efeitos fixados de ano para compensar o efeito das tendências agregadas que afetam 

o continente como um todo.
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os dirigentes políticos no continente têm vindo a 
falar da criação de uniões novas ou da expansão 
das três existentes. Uma das principais razões 
para estas uniões monetárias é o benefício polí-
tico previsto de, em última instância, existir uma 
moeda única para o continente, como símbolo da 
unidade africana. Outra razão, de natureza mais 
técnica, refere-se aos custos e benefícios da par-
ticipação em tais uniões, sejam elas regionais ou 
continentais.

Conforme referido nas Perspetivas do ano 
passado, os países participam em uniões mone-
tárias com a esperança de obterem benefícios 
macroeconómicos e estruturais.18 Os benefícios 
incluem uma taxa de câmbio e um ambiente 
macroeconómico estáveis, menor vulnerabilidade 
externa, um comércio intrarregional mais elevado, 
custos de transação mais reduzidos (uma vez que 
os custos de conversão de divisa são reduzidos) 
– e, deste modo, uma maior convergência entre 
países-membros. Contudo, também há custos. 

Por definição, as uniões monetárias limitam a fle-
xibilidade dos países-membros na utilização de 
instrumentos monetários para o ajuste a choques 
externos.

O quadro predefinido que muitos economistas 
utilizam para avaliar a viabilidade de uma união 
monetária e o âmbito de expansão da mesma 
corresponde à área monetária ótima.19 Teorica-
mente, a adesão a uma união monetária pode ser 
benéfica, dependendo do grau de abertura e de 
comércio intrarregional, o grau da mobilidade da 
mão de obra e dos fatores, a simetria dos cho-
ques nos países, assim como o sistema de parti-
lha dos riscos e de prestação de apoio financeiro 
a países que enfrentam dificuldades económicas 
severas.

Masson, Debrun e Pattillo (2015) utilizam tal 
quadro geral para tentarem responder a três ques-
tões. Em primeiro lugar, as uniões monetárias em 
África são economicamente viáveis? Segundo, 
devem ser expandidas as uniões monetárias 

FIGURA 1.35 Relação entre a formação bruta de capital privado e as futuras exportações enquanto percentagem do 
PIB e a percentagem da indústria no valor acrescentado em África

Exportações enquanto percentagem do PIB, 5 anos depois Percentagem da indústria no valor acrescentado, 5 anos depois
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Fonte: Estatísticas do BAfD e das bases de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial e de World Integrated Trade Statistics (Esta-

tísticas Comerciais Integradas Mundiais) do Banco Mundial.

Nota: Abrange 54 países africanos com dados relativos a 2000–17. As regressões incluem os efeitos fixados de país para eliminar o efeito 

das caraterísticas da invariante de tempo no país e os efeitos fixados de ano para compensar o efeito das tendências agregadas que afetam 

o continente como um todo.
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A integração 
nas cadeias de 

valor mundiais é 
essencial para o 
desenvolvimento 

e as alterações 
estruturais

existentes ou devem ser criadas uniões monetá-
rias novas? Em terceiro lugar, que lições podem 
ser retiradas da Zona Euro? Os autores concluem 
que as uniões monetárias africanas são economi-
camente viáveis, com ganhos económicos líqui-
dos da adesão à União Económica e Monetária 
da África Ocidental, apesar de os benefícios não 
serem equivalentes nos países-membros (tabela 
1.4). Dado que as moedas estão indexadas ao 
Euro, os países beneficiam de uma maior estabi-
lidade monetária. No entanto, saem a perder pelo 
facto de não poderem utilizar os ajustes das taxas 
de câmbio para amortecer o efeito dos choques 
fiscais e externos. Os resultados são semelhantes 
para a Área Monetária Comum, indexada ao rand 
sul-africano.

Devem ser expandidas as uniões monetárias 
existentes? Por exemplo, deve a UEMAO incluir 
a CEDEAO? Quando Gâmbia, Gana e Guiné são 
adicionados à UEMAO, ocorrem ganhos líquidos 
(embora reduzidos) nos países-membros atuais 
e novos da união (tabela 1.5). Adicionando-se a 

Nigéria, os membros atuais não colheriam bene-
fícios, apesar de poder vir a ser favorecedor para 
o bem-estar na Nigéria, que beneficiaria de uma 
moeda mais estável. Contudo, sem a Nigéria, 
expandir a união monetária na África Ocidental 
erode os ganhos líquidos produzidos pelos mem-
bros atuais e novos.

Relativamente às lições retiradas da Zona 
Euro, Masson, Debrun e Patillo indicam que, para 
além de satisfazer os critérios de convergência 
macroeconómica, é necessária uma integra-
ção mais estreita noutras dimensões, de forma 
a colher os benefícios de uma união monetária. 
Em concreto, recomendam uma coordenação 
estreita da supervisão da banca e um mecanismo 
de credor de último recurso ao nível da união. 
Sugerem também que os países-membros das 
uniões monetárias devem dispor-se a socorrer 
outros membros em circunstâncias extremas, 
entre outras dimensões não económicas.

Tal avaliação geralmente positiva das uniões 
monetárias africanas tem atraído ceticismo por 

FIGURA 1.36 Relação entre as importações de bens intermédios e a futura percentagem 
da indústria no valor acrescentado em África
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Fonte: Estatísticas do BAfD e da base de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco 

Mundial.

Nota: Abrange 54 países africanos com dados disponíveis para 2000–17. As regressões incluem os efeitos 

fixados de país para eliminar o efeito das caraterísticas da invariante de tempo no país e os efeitos fixados de 

ano para compensar o efeito das tendências agregadas que afetam o continente como um todo.
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Algumas das histórias 
de sucesso da 
integração mundial 
e da diversificação 
de exportações 
de África também 
demonstram 
elevadas 
percentagens dos 
bens intermédios 
nas importações 
nos últimos anos

FIGURA 1.37 Relações entre os bens intermédios importados e a classificação em termos 
da competitividade mundial em África
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Fonte: Estatísticas do BAfD e da base de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco 

Mundial.

Nota: Abrange 54 países africanos com dados disponíveis para 2000–17. As regressões incluem os efeitos 

fixados de país para eliminar o efeito das caraterísticas da invariante de tempo no país e os efeitos fixados de 

ano para compensar o efeito das tendências agregadas que afetam o continente como um todo.

FIGURA 1.38 Percentagens de bens de capital e bens intermédios nas importações das cinco maiores economias 
em África, 2000–15
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Fonte: Estatísticas do BAfD e das bases de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial e World Integrated Trade Statistics (Estatís-

ticas Comerciais Integradas Mundiais) do Banco Mundial.
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Por definição, as 
uniões monetárias 
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países-membros 
na utilização de 

instrumentos 
monetários para o 
ajuste a choques 

externos

parte de outros investigadores,20 e várias críti-
cas podem ser dirigidas contra a teoria da área 
monetária ótima. Em primeiro lugar, poderá ser 
difícil testar e validar empiricamente a teoria, 
especialmente em países com dados insuficien-
tes ou imprecisos relativos às principais variáveis 
macroeconómicas.21 Segundo, as diferenças nos 
mercados de trabalho (medidas institucionais, 
comportamento da união) não irão necessaria-
mente desaparecer ao longo do tempo, à medida 
que a união monetária se afirma. Em terceiro 
lugar, as diferenças no desempenho económico 
entre os países de uma união monetária poderão 
não ser decisivas. Na verdade, um choque ao 
nível da procura concentrado apenas num país 
será improvável e seria mitigado pela importância 
e estrutura do comércio.22

Além disso, a disparidade nas estruturas das 
indústrias é, frequentemente, o ponto final da 
integração monetária eficiente, e não o ponto 
de partida. Eis porquê. A interação entre retor-
nos mais elevados e custos de transporte mais 
reduzidos conduz a um desenvolvimento regional 
desigual, facilitando o agrupamento de empresas 
em determinados locais, levando, por sua vez, à 
criação de regiões principais e periféricas. Em tais 
circunstâncias, a redução dos custos de trans-
porte facilitaria a localização da produção onde 
esta é mais económica, concentrando-a também 
num local único de forma a realizar economias de 
escala. Esta nova economia de espaço tende a 
localizar indústrias em países-membros de uma 
união monetária onde os retornos são mais ele-
vados e acabar por levar à existência de países 

TABELA 1.4 Ganhos líquidos no bem-estar resultantes da adesão à UEMAO (percentagem 
do PIB)

Ganhos líquidos 
no bem-estar

Externalidade 
monetária Assimetria fiscal

Assimetria de 
choques

Benim 0,87 1,44 –0,45 –0,13

Burquina Faso 1,28 1,44 –0,09 –0,07

Costa do Marfim 1,28 1,44 –0,06 –0,1

Mali 1,93 1,44 0,56 –0,05

Níger 0,77 1,44 –0,06 –0,61

Senegal 1,48 1,44 0,18 –0,14

Togo 0,93 1,44 –0,37 –0,15

Source : Masson, Debrun, et Patillo 2015.

TABELA 1.5 Ganhos ou perdas líquidos no bem-estar resultantes da adição dos países um 
por um à UEMAO (percentagem do PIB)

Para 
novos 
membros

Ganhos 
ou perdas 
líquidos no 
bem-estar

Para os membros atuais da UEMAO

Benim
Burquina 

Faso
Costa do 
Marfim Mali Níger Senegal Togo

Gambie –0,0015 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006

Ghana 0,0129 0,0037 0,0038 0,0043 0,004 0,0038 0,0037 0,004

Guinée 0,0024 0,0009 0,0008 0,0005 0,0007 0,001 0,0009 0,0006

Nigéria 0,0229 –0,0128 –0,0134 –0,0175 –0,016 –0,0133 –0,0114 –0,017

Fonte: Masson, Pattillo e Debrun (2015).
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Uma união 
monetária precisa 
de instituições e 
regras fiscais bem 
implementadas 
entre países, de 
modo a ajudar os 
países-membros na 
resposta a choques 
assimétricos

especializados na união – isto é, os membros de 
uma união monetária dispõem de uma estrutura 
económica diferente só bem mais tarde.

Ao ter em consideração tais limites nos crité-
rios de avaliação da área monetária ótima pelos 
respetivos apoiantes, devem ser analisados outros 
dois problemas: a falta de mecanismos robustos 
e credíveis para a coordenação fiscal nas uniões 
monetárias africanas e a incerteza sobre a criação 
e distribuição das receitas originárias da emissão 
da moeda (senhoriagem):
• Falta de coordenação. As uniões monetárias, 

com a sua coordenação explícita das políticas 
monetárias e de taxas de câmbio, requerem 
uma cooperação robusta relativamente às 
políticas fiscais de todos os países-membros. 
Dadas as diferenças estruturais entre as várias 
áreas de qualquer união, as políticas fiscais 
devem agir como estabilizadores, com trans-
ferências a equilibrar as dificuldades econó-
micas de um membro. No entanto, políticas 
fiscais muito divergentes poderiam colocar 
tensões insuportáveis na união, especialmente 
se levar a movimentos contraditórios ao nível 
da balança de pagamentos. O “federalismo 
fiscal” que ajuda a Alemanha, os Estados 
Unidos ou outros espaços monetários federais 
a ser bem-sucedidos, apesar de possuírem 
regiões economicamente diversas, não existe 
nas uniões monetárias africanas. A agravar o 
problema, dá-se o facto de as receitas gover-
namentais vindas da tributação do comércio e 
das transações internacionais variarem consi-
deravelmente em países africanos da mesma 
união monetária. Deste modo, os países-mem-
bros não têm os mesmos incentivos relativa-
mente à integração económica.

• Perda de senhoriagem. O custo de oportuni-
dade da renúncia da utilização da senhoria-
gem deverá ser tido em conta nas estimativas 
dos ganhos resultantes da integração monetá-
ria entre países africanos.23 As receitas gover-
namentais resultantes da emissão da moeda 
podem, por vezes, representar proporções 
bastante elevadas do PIB e mais de 10 por 
cento do total das receitas. É uma fonte de 
receitas porque, apenas por emitir moeda para 
pagar as respetivas despesas, um governo 
gera inflação, reduzindo, deste modo, o valor 

real dos pagamentos e, consequentemente, 
tributando os detentores de moeda existentes.
Deste modo, do que necessita uma união 

monetária para ser eficaz? Necessita de institui-
ções e regras fiscais bem implementadas entre 
países, de modo a ajudar os países-membros na 
resposta a choques assimétricos. Por exemplo, 
uma autoridade central deve ser capaz de orga-
nizar transferências financeiras para os países-
-membros afetados por um choque negativo. A 
livre circulação da mão de obra, do capital e dos 
bens deverá ser uma realidade e não meramente 
um objetivo. As políticas ao nível da dívida e do 
défice devem ser consistentes na união e monito-
rizadas de forma cuidadosa por uma autoridade 
central credível. Além disso, o setor financeiro e da 
banca deve ser cuidadosamente supervisionado 
por uma instituição independente à escala da 
união, capaz de aplicar regras prudenciais rigoro-
sas. Cada um destes quatro requisitos representa 
uma tarefa difícil. No seu conjunto, apresentam 
desafios macroeconómicos enormes.

IMPLICAÇÕES NAS POLÍTICAS

A recuperação do crescimento do PIB em África 
do valor mínimo de 2016 sugere resiliência, mas 
também vulnerabilidade aos choques regionais 
e mundiais. A projeção de crescimento de 4 por 
cento, em 2019, e 4,1 por cento, em 2020, é um 
progresso louvável. Contudo, a dependência de 
algumas exportações de produtos de base para 
estimular o crescimento e a vulnerabilidade à 
volatilidade dos preços dos produtos de base têm 
impedido a maioria das economias africanas de 
conseguir um crescimento elevado. A dependên-
cia dos produtos de base também tem reduzido 
as alavancas macroeconómicas, criando tensões 
e trocas entre políticas impulsionadoras de cres-
cimento e de estabilização. Consequentemente 
– e como frequentemente defendido –, África 
necessita de reformas estruturais profundas para 
conseguir diversificar, com êxito, a sua economia, 
tanto num parâmetro vertical como horizontal.

Diversificar e levar a cabo alterações estru-
turais profundas requer elevado financiamento 
ao desenvolvimento. Para além das receitas dos 
setores extrativos e dos impostos, a maioria dos 
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países africanos recebe remessas que, atual-
mente, excedem a APD e o IED – sem incluir as 
remessas transferidas por vias informais, que 
podem igualar metade das remessas por vias 
formais. As políticas de redução dos custos das 
transferências monetárias e da melhoria das pla-
taformas para investimentos das associações das 
diásporas e outros incentivos podem aumentar a 
disponibilidade de recursos críticos para o desen-
volvimento financeiro. As remessas intra-africanas 
circulam amplamente através de vias informais, 
devido aos elevados custos de transferências e 
serviços interbancários limitados dentro de África, 
que entravam os fluxos formais de remessas.

As amplas saídas financeiras ilícitas estão a 
prejudicar a maioria dos países africanos, redu-
zindo os recursos disponíveis para o investimento 
nas infraestruturas, poder e outros projetos a 
longo prazo. (Os fluxos financeiros ilícitos corres-
pondem a 5,5 por cento do PIB na África Subsa-
riana e têm tido custos de 1–1,8 biliões de dólares 
americanos nos últimos 50 anos.) É necessária 
uma monitorização continuada da situação dos 
níveis de dívida nas economias africanas mais 
frágeis em termos fiscais, de forma a desenvol-
ver sistemas de alerta precoce e mecanismos 
de informação para conseguir evitar o sobre-en-
dividamento. Além disso, existe a necessidade 
de acionar uma política de diálogo com vista à 
consciencialização para a sustentabilidade da 
dívida ao nível político mais elevado, criar a base 
para a utilização eficiente de recursos existentes 
de forma a limitar o recurso a dívidas adicionais, 
fortalecer a capacidade de os países gerirem a 
respetiva dívida pública, apoiarem uma utilização 
da dívida eficiente e produtiva e construírem uma 
capacidade fiscal.

Melhorar a cobrança de impostos é um dos 
pontos principais do programa político em muitos 
países, contudo, tem de ser encontrado um equi-
líbrio entre os objetivos orçamentais (criar mais 
receitas), os objetivos de eficiência (prevenir efei-
tos adversos no investimento e no crescimento 
económico) e os objetivos de igualdade (que a 
população considere a medida justa). No entanto, 
atingir estes objetivos continua a ser um desafio 
devido às reduzidas receitas dos países, a gran-
des setores informais e à insuficiente administra-
ção fiscal.

À medida que as taxas de juro normalizam nas 
economias avançadas, são necessários ajus-
tes políticos para continuar a atrair investidores 
para a região através de um desempenho forte 
dos fundamentos macroeconómicos, tais como 
um crescimento do PIB elevado, uma inflação 
reduzida e estável e a segurança de vidas e de 
propriedade. Um dos métodos para atingir este 
estado é a gestão do saldo da balança corrente, 
onde o crescimento baseado nas exportações 
possa implicar que a acumulação de capital 
social físico expanda a capacidade produtora da 
economia.

A secção anterior demonstrou que as impor-
tações de bens de capital e intermédios minimi-
zaram o papel das matérias-primas na vantagem 
comparativa de África, mas que este padrão de 
especialização tem alguns riscos associados. As 
provas indicam que a convergência da balança 
comercial (o facto de atuais balanças comerciais 
negativas num ano estarem associadas a melho-
rias cinco anos mais tarde; figura 1.41) é, em 
parte, impulsionada pela qualidade da balança 
comercial, medida enquanto percentagem dos 
bens de capital e intermédios nas importações.

Esta dinâmica sugere uma visão otimista e 
prudente sobre a sustentabilidade dos desequi-
líbrios externos em África. O aumento do peso 
das indústrias geradoras de exportações no 
investimento interno e a subida da percentagem 
dos bens intermédios e de capital em relação aos 
bens de consumo nas importações suportam a 
presunção de que a dívida externa tem tendência 
a ser utilizada com sensatez para financiar investi-
mentos industriais e de infraestruturas essenciais 
e suscetíveis de acabar por inverter os défices da 
balança comercial.

As intervenções ao nível das políticas focadas 
no aumento da percentagem dos bens intermé-
dios e de capital nas importações podem ajudar 
os países a beneficiar das economias de escala e 
de gama e explorar as transferências de conhe-
cimento para processos de produção mais avan-
çados. Em primeiro lugar, o investimento privado 
mais elevado está associado a uma melhoria 
futura da balança comercial. Portanto, os países 
podem suster largos défices externos atuais, 
desde que os incentivos fiscais, o quadro ins-
titucional e as infraestruturas básicas estejam 



D E S E M P E N H O  E  P E R S P E T I VA S  M A C R O E C O N ó M I C A S  E M  Á F R I C A  43

As intervenções ao 
nível das políticas 
focadas no aumento 
da percentagem dos 
bens intermédios 
e de capital nas 
importações podem 
ajudar os países 
a beneficiar das 
economias de 
escala e de gama

orientados para conduzir o investimento de capi-
tal para setores mais suscetíveis de impulsionar a 
inversão da balança comercial. Em segundo lugar, 
a ênfase na urbanização e a reafetação dos recur-
sos mais produtivos orientados para as zonas de 
exportações intensivas que estão bem integradas 
nas cadeias de valor mundiais parece ser a chave 
para o crescimento agregado da produtividade. 
Em terceiro lugar, entre as histórias de sucesso 
africanas sobre a diversificação de exportações, 
a melhoria da estrutura de tarifas externas para 
evitar um peso indevido nos bens intermédios e 
de capital também é uma intervenção relevante 
ao nível das políticas de forma a chegar a um pé 
de igualdade e a fomentar a mudança estrutural 
na gama das importações de bens de consumo 
para bens de capital. Em quarto lugar, assegu-
rar a integração nas cadeias de valor mundiais, 
ao apoiar padrões técnicos e de trabalho e refor-
çar a integração regional, permite que os países 
subam a escada da especialização e invertam os 
desequilíbrios externos. Finalmente, redirecionar 
os investimentos de superavits dos resultados 

excecionais relacionados com os preços dos 
produtos de base para setores com um elevado 
crescimento de produtividade e mais potencial 
de integração nas cadeias de valor mundiais é 
essencial para tornar o comércio uma parte inclu-
siva das alterações estruturais em África.

Em último lugar, os ganhos imediatos resul-
tantes da integração monetária africana, uma das 
ambições da integração regional e continental, 
podem ser bastante mais difíceis de alcançar – e 
os desafios macroeconómicos bastante maiores 
– do que a análise convencional prevê. O quadro 
predefinido que muitos economistas utilizam (a 
área monetária ótima) pode ser de difícil valida-
ção em países com poucos dados precisos rela-
tivos às principais variáveis macroeconómicas. É 
improvável que as diferenças nos mercados de 
trabalho desapareçam rapidamente ao longo do 
tempo. É também improvável que os choques 
atinjam apenas um país-membro e não sejam 
gerais em muitos ou todos os países-membros. 
Deste modo, é improvável que uma autoridade 
supranacional africana disponha dos recursos 

FIGURA 1.39 Relação entre a balança comercial e a balança comercial futura em África

Balança comercial, 5 anos depois (percentagem do PIB)

Balança comercial (percentagem do PIB)

–80 –60 –40 –20 0 20 40

–75

–50

–25

0

25

50

75

100

Fonte: Estatísticas do BAfD e da base de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco 

Mundial.

Nota: Abrange 54 países africanos com dados disponíveis para 2000–17. As regressões incluem os efeitos 

fixados de país para eliminar o efeito das caraterísticas da invariante de tempo no país e os efeitos fixados de 

ano para compensar o efeito das tendências agregadas que afetam o continente como um todo.
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para auxiliar os países que enfrentam dificuldades 
económicas severas.

Para os países numa união monetária, são pre-
cisas instituições e regras fiscais bem implemen-
tadas entre países, de modo a ajudar os países-
-membros na resposta a choques assimétricos. A 
livre circulação da mão de obra, do capital e dos 
bens deverá ser uma realidade e não meramente 
um objetivo. As políticas ao nível da dívida e do 

défice devem ser consistentes na união e monito-
rizadas de forma cuidadosa por uma autoridade 
central credível. Além disso, o setor financeiro e da 
banca deve ser cuidadosamente supervisionado 
por uma instituição independente à escala da 
união, capaz de aplicar regras prudenciais rigoro-
sas. Cada um destes quatro requisitos representa 
uma tarefa difícil. No seu conjunto, apresentam 
desafios macroeconómicos enormes.
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ANEXO 1.1

TABELA A1.1 Desenvolvimento macroeconómico em África, 2010–20

Indicador e grupo de países 2010–14 2015 2016 2017
2018 

(estimativa)
2019 

(projecão)
2020 

(projecão)

Crescimento real do PIB (%)

África Central 5,0 3,3 0,2 1,1 2,2 3,6 3,5

África Oriental 5,9 6,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,1

Norte de África 3,7 3,7 3,2 4,9 4,3 4,4 4,3

Incluindo o Sudão 3,6 3,7 3,2 4,8 4,3 4,4 4,3

África Austral 3,8 1,6 0,7 1,6 1,2 2,2 2,8

África Ocidental 6,2 3,2 0,5 2,7 3,3 3,6 3,6

África 4,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

Excluindo a Líbia 4,4 3,6 2,2 3,0 3,5 3,9 4,1

África Subsariana 5,2 3,4 1,5 2,9 3,1 3,7 3,9

Excluindo a África do Sul 5,9 3,9 1,8 3,3 3,6 4,2 4,3

Países exportadores de petróleo 4,7 3,3 1,5 3,2 3,4 3,8 3,7

Países importadores de petróleo 4,6 3,7 3,1 4,2 3,8 4,3 4,5

Inflação medida pelo índice de preços no consumidor (%)

África Central 3,6 2,3 1,6 9,3 7,3 4,7 4,1

África Oriental 13,8 10,1 12,7 14,0 14,5 12,5 11,4

Norte de África 5,8 7,5 7,8 14,2 12,8 9,2 7,4

Incluindo o Sudão 7,3 8,2 8,5 15,4 14,6 10,6 8,8

África Austral 6,5 5,7 11,0 9,3 7,4 7,1 6,6

África Ocidental 9,2 8,2 12,7 13,0 9,5 9,7 9,1

África 7,6 7,4 10,0 12,6 10,9 9,2 8,1

Excluindo a Líbia 7,7 7,4 9,9 12,5 10,9 9,1 8,1

África Subsariana 9,2 7,3 11,3 11,7 9,8 9,1 8,5

Excluindo a África do Sul 8,0 6,4 9,9 10,6 8,8 8,1 7,4

Países exportadores de petróleo 8,6 8,9 12,8 17,9 14,9 11,9 10,2

Países importadores de petróleo 6,1 5,2 6,1 5,4 5,4 5,3 5,2

Saldo orçamental geral, incluindo subsídios (% do PIB)

África Central –0,2 –4,7 –4,0 –3,0 –1,4 –1,0 –0,3

África Oriental –2,8 –4,5 –3,8 –3,8 –4,1 –3,7 –3,5

Norte de África –5,9 –14,0 –13,9 –9,6 –6,0 –4,8 –4,1

Incluindo o Sudão –5,4 –12,4 –12,0 –8,2 –5,5 –4,4 –3,8

África Austral –2,8 –4,4 –4,1 –4,5 –4,1 –4,2 –4,1

África Ocidental –2,5 –3,8 –4,4 –5,0 –4,2 –3,9 –3,9

África –3,4 –7,0 –7,0 –5,8 –4,5 –4,0 –3,7

Excluindo a Líbia –3,6 –6,1 –6,0 –5,3 –4,5 –4,1 –3,8

África Subsariana –2,5 –4,2 –4,1 –4,4 –3,9 –3,7 –3,6

Excluindo a África do Sul –1,9 –4,1 –4,2 –4,5 –3,9 –3,6 –3,4

Países exportadores de petróleo –3,1 –8,5 –8,7 –6,8 –4,5 –3,8 –3,5

Países importadores de petróleo –3,9 –4,8 –4,6 –4,6 –4,5 –4,2 –4,0

(continuada)
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TABELA A1.1 Desenvolvimento macroeconómico em África, 2010–20 (continuada)

Indicador e grupo de países 2010–14 2015 2016 2017
2018 

(estimativa)
2019 

(projecão)
2020 

(projecão)

Balança corrente externa, incluindo subsídios (% do PIB)

África Central –2,0 –9,0 –9,3 –4,3 –2,0 –1,0 –1,3

África Oriental –6,7 –7,9 –5,9 –5,0 –4,9 –4,6 –4,6

Norte de África –0,8 –8,4 –9,4 –7,4 –5,7 –5,0 –5,0

Incluindo o Sudão –1,3 –8,2 –8,7 –6,5 –5,3 –4,6 –4,6

África Austral –2,6 –6,5 –3,4 –2,1 –2,9 –3,0 –3,3

África Ocidental 0,5 –4,1 –1,5 0,2 0,4 0,1 –0,2

África –1,7 –6,7 –5,4 –3,6 –3,0 –2,8 –3,0

Excluindo a Líbia –1,9 –6,3 –5,2 –3,7 –3,1 –2,9 –2,9

África Subsariana –2,1 –6,1 –3,8 –2,2 –2,2 –2,1 –2,3

Excluindo a África do Sul –1,5 –6,4 –4,0 –2,2 –1,9 –1,9 –2,0

Países exportadores de petróleo 1,8 –6,7 –5,3 –2,8 –1,3 –0,8 –1,0

Países importadores de petróleo –6,4 –6,6 –5,5 –4,5 –5,0 –5,0 –5,2

Fonte: Estatísticas do BAfD e cálculos da equipa.
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NOTAS

1. Em 2017, um aumento substancial na produção de 

petróleo catapultou a taxa de crescimento da Líbia 

para 64 por cento, distorcendo a imagem da recu-

peração do continente.

2. Estima-se que o crescimento acelere até 0,9 por 

cento, em 2018, e 1,5 por cento, em 2019.

3. Com base na variante média da UNDESA (2017).

4. BAfD 2018.

5. Cálculos recentes realizados por especialistas do 

Fundo Monetário Internacional demonstram trans-

missão zero para exportadores de petróleo e uma 

transmissão positiva de cerca de 47 por cento para 

importadores de petróleo.

6. BAfD, Centro de Desenvolvimento da OCDE e 

PNUD, 2014.

7. Carmignani 2010; Ilzetski e Vegh 2008. A análise 

da política orçamental cíclica em África, em Banco 

Africano de Desenvolvimento, Centro de Desenvol-

vimento da OCDE e PNUD (2014), baseou-se em 

Leibfritz e Rottmann (2013).

8. BAfD 2018.

9. Consultar a metodologia em Chinn e Prasad (2003) 

ou, mais recentemente, Phillips et al. (2013).

10. Barbosa-Filho 2004.

11. Consultar Acemoglu, Johnson, e Robinson (2002).

12. Apesar de as exportações de matérias-primas cor-

responderem ao aumento das receitas públicas e 

privadas vindas do estrangeiro, também devem ser 

devidamente contabilizadas em qualquer definição 

completa de poupança genuína, que considera o 

esgotamento do capital natural. Na verdade, a pou-

pança líquida ajustada, que integra o investimento 

líquido em capital humano na forma da educação e 

despesas com a saúde e o efeito negativo da dete-

rioração do ambiente natural, foi negativa durante 

o período para muitos dos principais exportadores 

de recursos naturais. Consultar Bolt, Matete, e Cle-

mens (2002) para uma definição completa de pou-

pança líquida ajustada.

13. Consultar Brunnermeier, Itskhoki e Gourinchas 

(2018).

14. Przemyslaw et al. 2015.

15. Consultar https://atlas.media.mit.edu/en/resour-

ces/data/ para uma visualização das exportações 

a nível dos países, nos níveis de dois e quatro dígi-

tos, no Sistema Harmonizado, utilizando dados 

da base de dados da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 

(COMTRADE).

16. Piyusha, Ravikumar e Sposi 2014.

17. Brumm et al. 2016.

18. PEA 2018.

19. Mundell 1961.

20. Com base no trabalho de Devarajan e Rodrik 

(1991), Monga (2015, 1997) fornece uma perspetiva 

diferente.

21. Tchundjang Pouémi 1980.

22. de Grauwe 1992.

23. Monga 1997.
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MENSAGENS PRINCIPAIS
• Prevê-se que a mão de obra em África registe um aumento de cerca de 40 por 

cento em 2030. Se as tendências correntes subsistirem, apenas metade das novas 
entradas de mão de obra terão emprego, e a maioria dos empregos será no setor informal. 
Tal implica que cerca de 100 milhões de jovens poderão ficar sem emprego.

• O rápido crescimento que África atingiu nas últimas duas décadas não tem sido 
a favor do emprego. Uma análise dos episódios do crescimento mostra melhores 
efeitos no emprego quando esses episódios são conduzidos pelas indústrias 
transformadoras, sugerindo que a industrialização é um caminho robusto para uma rápida 
criação de emprego.

• As economias africanas têm-se desindustrializado prematuramente, devido à 
reafetação do trabalho ser direcionada para os serviços, o que limita o potencial 
de crescimento do setor do fabrico. De forma a escapar à armadilha da informalidade 
e ao desemprego crónico, África precisa de se industrializar.

• Os principais fatores que impedem a industrialização, em particular, o 
crescimento do fabrico, são o limitado dinamismo das empresas. O crescimento 
e a sobrevivência das empresas são impedidos pela corrupção, um contexto regulatório 
desfavorável e infraestruturas inadequadas.

• As estimativas dos Inquéritos às Empresas demonstram que 1,3–3 milhões de 
empregos são perdidos todos os anos devido a entraves administrativos, 
corrupção, infraestruturas inadequadas, fraca administração fiscal e outras 
burocracias. Este valor aproxima-se de 20 por cento das novas entradas na mão de 
obra todos os anos.

• As pequenas e médias empresas não têm tido muitas hipóteses de se tornar 
grandes empresas. Este atraso no crescimento, em conjunto com as taxas de 
sobrevivência das empresas reduzidas, asfixiou a atividade fabril na maioria dos países 
africanos.

• Restabelecer a industrialização em África requer um compromisso em melhorar 
o contexto que apoie o crescimento empresarial. As políticas industriais podem 
beneficiar da avaliação dos conhecimentos de produção e da identificação de produtos 
competitivos, com vista a fornecer informações sobre a criação de estratégias industriais 
nacionais e subnacionais robustas.

EMPREGOS, 
CRESCIMENTO 
E DINAMISMO 
EMPRESARIAL

2
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Um aumento de 
1 por cento no 

crescimento do PIB 
durante 2000–14 
está associado a 

um crescimento de 
apenas 0,41 por 

cento do emprego

O DESAFIO DA CRIAÇÃO DE 
EMPREGO NOS SETORES DE 
MAIOR PRODUTIVIDADE

Prevê-se que a população em idade ativa em 
África aumente de 705 milhões em 2018, para 
cerca de mil milhões até 2030.1 À medida que 
milhões de jovens entram no mercado de tra-
balho, a pressão de oferecer empregos dignos 
intensificar-se-á. Ao ritmo atual de crescimento 
da mão de obra, África precisa de criar cerca de 
12 milhões de novos empregos todos os anos 
para impedir que o desemprego aumente. É 
necessário um crescimento económico robusto 
e sustentado para criar empregos, mas não é 
suficiente por si só. A fonte e natureza do cresci-
mento também são fatores importantes.

Os dados demonstram que África alcan-
çou um dos mais rápidos e mais sustentáveis 
surtos do crescimento nas últimas duas déca-
das, mas, mesmo assim, o crescimento não tem 
sido a favor do emprego. Um aumento de 1 por 
cento no crescimento do PIB durante 2000–14 
esteve associado a um crescimento de apenas 
0,41 por cento do emprego,2 o que significa que 
o emprego se expandia a uma taxa de menos de 
1,8 por cento ao ano, ou bastante mais abaixo 
dos cerca de 3 por cento do crescimento anual 
da mão de obra. Se esta tendência continuar, 
100 milhões de pessoas juntar-se-ão ao número 
de desempregados em África, até 2030. Sem 
alterações estruturais significativas, a maioria dos 
empregos criados são suscetíveis de ser no setor 
informal, onde a produtividade e os salários são 
reduzidos e o trabalho é inseguro, tornando a 
erradicação da pobreza extrema, até 2030, uma 
tarefa difícil.

Este capítulo examina o desafio da criação de 
empregos nos setores de alta produtividade na 
ótica da industrialização, dinamismo do setor pri-
vado, complexidade dos produtos e obstáculos 
à sobrevivência e crescimento das empresas. A 
primeira secção abaixo analisa o setor informal, 
que tem sido há muito tempo a fonte de emprego 
primária em muitos países africanos. Aproximada-
mente, 82 por cento dos trabalhadores africanos, 
na sua maioria, no setor informal, são conside-
rados trabalhadores pobres, um valor bastante 
acima da média mundial de 39 por cento.3 Além 

disso, o emprego de produtividade baixa na eco-
nomia informal está bastante relacionado com a 
desigualdade.4 Para fugir à armadilha da infor-
malidade e criar empregos nos setores de alta 
produtividade, África devia aprender com o seu 
passado recente como ressuscitar o seu setor 
industrial emergente.

A segunda secção investiga o potencial da 
criação de emprego de setores específicos da 
economia, examinando a sua eficiência na con-
dução de episódios de crescimento económico e 
no crescimento do emprego a longo prazo. Com 
base em estudos de caso dos países e análises 
cuidadosas sobre os espaços do produto (com-
plexidade e interligação do produto), capacida-
des e tecnologias, a terceira secção regista indí-
cios do potencial para a fomentação dos setores 
modernos em África. A secção seguinte observa 
a dinâmica das empresas para uma melhor com-
preensão das oportunidades de melhorar a pro-
cura de emprego e eliminar os constrangimentos 
que as empresas enfrentam nas suas operações 
diárias. A secção final apresenta algumas implica-
ções nas políticas.

A INFORMALIDADE É O 
SETOR DOMINANTE DO 
EMPREGO EM ÁFRICA

Uma das caraterísticas mais salientes dos merca-
dos de emprego em África é a elevada prevalên-
cia do emprego informal, a opção predefinida da 
uma grande maioria da crescente mão de obra. 
A vasta maioria dos empregos criados em África, 
nas últimas três décadas, tem sido empregos 
informais, definido pela Organização Internacional 
do Emprego como empregos sem contrato que 
não são regulados ou protegidos e que não confe-
rem direito à proteção social.5 Os empregos infor-
mais incluem empregos sem contrato no setor 
formal, assim como todos os empregos no setor 
informal, e representa mais de metade de todos 
os empregos no mundo inteiro. Normalmente, as 
estatísticas do emprego informal excluem a agri-
cultura; nos casos em que os empregos agríco-
las estão incluídos, a percentagem do emprego 
informal aumenta para quase 61 por cento, a nível 
mundial.6
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Os padrões e as tendências do 
emprego informal em África
Em média, os países em desenvolvimento apre-
sentam percentagens mais elevadas de emprego 
informal do que os países desenvolvidos. Embora 
os dados sobre o emprego informal sejam vagos, 
é claro que África apresenta a taxa mais elevada 
de informalidade no mundo, estimada em 72 por 
cento do emprego não agrícola (figura 2.1) – e 
90 por cento em alguns países. Além disso, não 
existe qualquer indício de que a informalidade 
esteja a diminuir em África.

O emprego informal também tem tendência a 
ser contracíclico. Os declínios económicos con-
duzem, normalmente, a um abrandamento da ati-
vidade económica e a um aumento da informali-
dade. As economias em recessão são suscetíveis 
de apresentar uma mudança de setores comer-
ciáveis para não transacionáveis, onde a infor-
malidade é mais elevada.7 Em muitos países em 
desenvolvimento, o emprego informal age como 
uma forma de proteção durante esses declínios 
para pessoas desempregadas ou que estão à 
procura de novos empregos.8 À medida que a 
procura de empregos nos setores de alta produ-
tividade não agrícolas se torna mais difícil, o setor 
informal é o último recurso.

As taxas de emprego informal também variam 
de acordo com o género e o nível de escolaridade. 
Uma proporção mais elevada do emprego femi-
nino (79 por cento) do que o masculino (68 por 
cento) em África encontra-se no setor informal, 
à exceção do Norte de África, onde este padrão 
está invertido (figura 2.2a). Em todas as regiões 
do mundo, as pessoas com menor nível de esco-
laridade são mais suscetíveis de ser empregadas 
informalmente. A informalidade é mais elevada 
entre os trabalhadores sem estudos (figura 2.2b). 
Em África, 94 por cento dos trabalhadores sem 
estudos estão empregados informalmente.

Os salários e os padrões de vida reduzidos 
são também comuns no emprego informal. Os 
estudos que estimaram o fosso condicional sala-
rial entre o emprego informal e formal concluí-
ram que na África do Sul, por exemplo, cerca de 
37 por cento da penalização salarial observada 
é devida às diferenças do capital humano e das 
caraterísticas dos empregos. Além disso, conta-
bilizar os impostos pagos no setor formal revela 

que o fosso salarial do setor informal na África do 
Sul (assim como o do Brasil e do México) é mais 
elevado entre os trabalhadores com os salários 
mais reduzidos. A penalização salarial informal 
afeta, maioritariamente, os jovens trabalhadores 
e é mais elevada ao longo da distribuição etária 
na África do Sul do que no Brasil e no México.9 
Geralmente, os padrões de vida são mais reduzi-
dos no setor informal, e tanto a pobreza monetá-
ria como a não monetária são muito mais eleva-
das do que no setor formal.10

Em África, a informalidade é mais elevada nos 
países de baixo rendimento, enquanto os países 
de médio rendimento tendem a apresentar um 
desemprego mais elevado (figura 2.3).11 Estas 
constatações indicam que, apesar de o cresci-
mento ter sido robusto nas últimas duas décadas, 
não tem sido a favor do emprego. Portanto, apesar 
de a formalização ser necessária para criar mais 
empregos, não é suficiente, já que tem tendência 
para seguir o crescimento, em vez de conduzir ao 
mesmo. O crescimento e a criação de emprego 
requerem uma transformação estrutural, que redi-
recione recursos de empresas e setores de produ-
tividade baixa para empresas e setores de produti-
vidade alta. No entanto, em África, tem havido uma 

FIGURA 2.1 África apresenta a maior percentagem de emprego 
informal do mundo, vários anos
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O deslocamento da 
informalidade para 
a formalidade pode 

não ser suficiente 
para reduzir 

significativamente a 
pobreza e melhorar 

as condições de vida

redução da percentagem da indústria na econo-
mia, que tem conduzido a uma desindustrialização 
prematura (como debatido na próxima secção).

Por último, ao passo que os dados de outros 
países em desenvolvimento demonstram uma 
estrutura competitiva do mercado de emprego, 
África apresenta um mercado de emprego mais 
segmentado. Os mercados de emprego segmen-
tados têm tendência a melhorar com políticas 

económicas que facilitem a mobilidade do traba-
lho, com um ambiente competitivo para opera-
ções do setor privado e com melhores programas 
de desenvolvimento de competências.12

Compreender as barreiras à 
formalização
As empresas informais são, sem surpresas, 
mais suscetíveis de contratar trabalhadores 

FIGURA 2.2 O emprego informal varia de acordo com o género e o nível de escolaridade, 2018

a. Por género

MulheresHomensEmprego informal (percentagem do emprego total)

0

20

40

60

80

100

MundoPaíses
desenvolvidos

Países emergentes e
em desenvolvimento

África
Subsariana

Norte de ÁfricaÁfrica

b. Por nível de escolaridade

Ensino superiorEnsino secundárioEnsino primárioSem estudos
Emprego informal 
(percentagem do emprego total)

0

20

40

60

80

100

MundoPaíses
desenvolvidos

Países emergentes e
em desenvolvimento

África
Subsariana

Norte de ÁfricaÁfrica

Fonte: Dados da OIT (2018).



E M P R E G O S ,  C R E S C I M E N TO  E  D I N A M I S M O  E M P R E S A R I A L  53

O aumento do 
PIB per capita 
observado durante 
estes episódios 
ajuda a explicar 
a dinâmica das 
melhorias a longo 
prazo dos padrões 
de vida e da criação 
de emprego

informalmente do que as empresas formais. 
Portanto, reduzir a informalidade requer a com-
preensão das barreiras à formalização, incluindo 
a regulamentação laboral. A formalidade oferece 
mais oportunidades, rendimentos mais elevados 
e mais estáveis, empregos de melhor qualidade 
e maior proteção social. No entanto, o desloca-
mento da informalidade para a formalidade pode 
não ser suficiente para reduzir significativamente 
a pobreza e melhorar as condições de vida. Um 
aspeto crítico do processo de desenvolvimento é 
a transformação estrutural, redirecionando capital 
e mão de obra de setores de produtividade baixa 
para setores de produtividade alta. A próxima 
secção explora estes problemas no contexto dos 
episódios do crescimento em favor do emprego 
em África e quantifica os efeitos dos setores 
impulsionadores desses episódios.

EPISÓDIOS DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO E O 
CRESCIMENTO DO EMPREGO

A aceleração do crescimento, ou o arranque eco-
nómico, tem sido frequentemente fundamentado 

pelas alterações estruturais,13 que representam 
o resultado das mudanças nos fundamentos do 
crescimento. Em África, o desempenho econó-
mico a longo prazo está muito relacionado com 
estes episódios do crescimento.14 As reafetações 
de mão de obra setoriais que captam padrões de 
alterações estruturais são aspetos importantes 
destas dinâmicas de crescimento. Baseada na 
análise da aceleração do crescimento do capí-
tulo 2 do African Economic Outlook 2018 (relató-
rio Perspetivas Económicas em África de 2018),15 
esta secção explora os episódios de aceleração 
do crescimento em África, observando os papéis 
da indústria transformadora, serviços, agricultura 
e da atividade mineira. A análise estuda a relação 
entre o emprego e o crescimento, com ênfase nos 
episódios de aceleração do crescimento orienta-
dos por setores de forma a identificar o setor mais 
suscetível de criar emprego a longo prazo.

O crescimento do emprego é mais 
elevado durante os episódios de 
aceleração do crescimento
Em países em desenvolvimento, o crescimento 
económico é, geralmente, desequilibrado, 
alternando entre períodos de aceleração, de 

FIGURA 2.3 A informalidade é mais elevada nos países de baixo rendimento e o 
desemprego é mais elevado em países de médio rendimento em África, 1999–2010
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estagnação e de declínio. Tal volatilidade afeta a 
trajetória de crescimento do emprego. Compreen-
der a ligação entre os episódios de crescimento e 
a criação de emprego conduz a um entendimento 
importante sobre as políticas.

A aceleração do crescimento é definida como 
oito anos com crescimento médio anual do PIB 
per capita de, pelo menos, 3,5 por cento e uma 
taxa de crescimento de, pelo menos, 2 pontos 
percentuais mais elevada do que nos oito anos 
anteriores. De modo a descartar episódios de 
recuperação económica, o PIB real também deve 
ser mais elevado no último ano do período de ace-
leração do que nos anos anteriores à aceleração.16 
Uma distinção adicional está entre o arranque 
falhado (uma aceleração do crescimento seguida 
de uma crise), a recuperação (uma aceleração do 
crescimento a seguir a uma crise) e os episódios 
de aceleração do crescimento (arranque econó-
mico).17 O aumento do PIB per capita observado 
durante estes episódios ajuda a explicar a dinâ-
mica das melhorias a longo prazo dos padrões 

de vida e da criação de emprego. Além disso, a 
análise dos episódios de aceleração do cresci-
mento sugere que os países com, pelo menos, um 
episódio de aceleração do crescimento tendem a 
crescer mais do que os países sem nenhum.18

Os episódios de aceleração do crescimento 
em África, desde a década de 1960 (que ocorre-
ram em 33 países), têm sido impulsionados por 
diferentes setores, revelando que a relação entre 
tais episódios e as alterações estruturais não é 
clara. Para uma amostra de 20 países africanos 
(consultar a tabela A2.1 em anexo), que contabiliza 
cerca de 80 por cento do PIB africano, a maioria 
das acelerações do crescimento foi impulsionada 
pelos serviços, que representam uma mistura de 
atividades tradicionais e modernas (tabela 2.1).19 
Outros episódios de aceleração foram impulsio-
nados pela agricultura e pela atividade mineira, e 
são amplamente inconsistentes com as alterações 
estruturais; os episódios de aceleração impulsio-
nados pela atividade mineira são devidos, maiori-
tariamente, a explosões nos preços dos recursos 

TABELA 2.1 20 episódios de aceleração do crescimento em 10 países africanos, por setor impulsionador, 1958–2016

Impulsionados pelas 
indústrias transformadoras

Impulsionados 
pelos serviços

Impulsionados 
pela agricultura

Impulsionados pela 
atividade mineira

Botsuana 1967–79 Botswana 1967–79
1984–08

Burquina Faso 1994–05 Botsuana 1967–79
1979–84

Egito 1958–79
1979–88 Burquina Faso 1994–05 Egito 1988–02 Egito 1958–79

2002–16
Quénia 2004–16 Egito 1958–79

1979–88
1988–02
2002–16

Maurícia 1969–79

Maurícia 1969–79
1981–99

Marrocos 2007–15 Gana 2006–16

Quénia 2004–16

Marrocos 1957–67 Marrocos 2002–07

Namíbia 2003–15 Ghana 2006–16 Uganda 2009–16

Uganda 2009–16 Maurícia 1981–99
2005–15

Marrocos 1981–97
2002–07
2007–15

Namibie 2003–15

África do Sul 2001–16

Uganda 2009–16

Fonte: Dados da Penn World Table, versão 9.1, e da base de dados Expanded Africa Sector Database.

Nota: Um episódio de aceleração do crescimento é classificado como sendo impulsionado por um setor em particular se a taxa do cres-

cimento médio anual do valor acrescentado nesse setor for mais elevada do que o crescimento médio anual do valor acrescentado total. 

Consultar a tabela A2.2 em anexo para obter informações sobre as taxas do crescimento anual de cada setor durante os episódios de 

aceleração do crescimento.
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O desenvolvimento 
industrial tem 
potencial para 
criar empregos 
dignos em larga 
escala, estimular a 
inovação e melhorar 
a produtividade

naturais e a descobertas. A menos que estes epi-
sódios de aceleração do crescimento impulsiona-
dos pelos produtos de base estimulem o cresci-
mento noutros setores de alta produtividade, não 
podem estar associados a alterações estruturais.20 
As acelerações do crescimento não têm sido asso-
ciadas a um rápido aumento do valor acrescentado 
nas indústrias transformadoras. Em média, o cres-
cimento médio anual mais elevado no valor acres-
centado foi observado no setor mineiro (6,86 por 
cento) e no setor dos serviços (6,33 por cento), 
em vez de no setor da indústria transformadora 
(5,79 por cento; consultar a tabela A2.2 em anexo).

As acelerações do crescimento são estimula-
das pela reafetação da mão de obra para os seto-
res modernos. Em África, a maioria dos episódios 
de aceleração do crescimento estavam associa-
dos a uma reafetação da mão de obra para os 
serviços (18 dos 20 episódios) e para as indústrias 
transformadoras (16 dos 20 episódios, consultar 
a tabela A2.3 em anexo). Dos nove episódios de 
aceleração do crescimento impulsionados pela 
indústria transformadora (consultar a tabela 2.1), 
sete foram caraterizados por um crescimento 
mais elevado nas percentagens de emprego na 
indústria transformadora do que nos serviços. Os 
episódios de aceleração do crescimento também 
estão associados a um aumento do emprego no 
setor mineiro (10 dos 20 episódios), confirmando 
o papel específico do setor extrativo em África. 
O panorama geral é consistente com a noção de 
que as acelerações do crescimento estão asso-
ciadas a alterações estruturais.

As acelerações baseadas no 
crescimento das indústrias 
transformadoras apresentam o maior 
impacto na criação de emprego
De forma geral, os episódios de aceleração do 
crescimento reunidos da amostra de 20 países 
africanos durante 1958–2016 tiveram efeitos posi-
tivos limitados na resposta do emprego ao cres-
cimento (figura 2.4; consultar a tabela A2.4 no 
anexo 2.1 para obter os resultados completos das 
estimativas). Os episódios de aceleração do cres-
cimento aumentaram a intensidade do emprego 
no crescimento em apenas 0,008 pontos per-
centuais. O efeito é mais forte para o emprego 
no setor dos serviços (0,014 pontos percentuais) 

e mais fraco na indústria transformadora (0,006 
pontos percentuais). Não existe qualquer efeito 
significativo no emprego agrícola, mas existe um 
efeito negativo no emprego da atividade mineira.

Ao examinar as acelerações do crescimento por 
episódios específicos impulsionados por setor, são 
reveladas diferenças importantes (consultar a figura 
2.4 e a tabela A2.4 no anexo 2.1). Os episódios de 
aceleração do crescimento impulsionados pela 
indústria transformadora aumentaram considera-
velmente o crescimento do emprego total e tiveram 
fortes efeitos nas elasticidades de emprego, esti-
mulando a elasticidade em cerca de 0,017 pontos 
percentuais (ou em cerca de 3 por cento) – três 
vezes mais do que os efeitos dos episódios impul-
sionados pelos serviços (0,005 pontos percentuais). 
Além disso, os episódios de aceleração do cresci-
mento impulsionados pela indústria transformadora 
apresentam efeitos com mais impacto entre setores 
– elasticidades do crescimento de emprego para a 
indústria transformadora mais elevadas em 0,034 
pontos percentuais, 0,038 para os serviços, 0,022 
para a agricultura e 0,053 para a atividade mineira. 
Adicionalmente, os episódios de aceleração do 
crescimento impulsionados pela atividade mineira 
tiveram um efeito robusto semelhante aos episó-
dios impulsionados pela indústria transformadora. 
Tal pode ser explicado pela simultaneidade de dois 
tipos de episódios de aceleração do crescimento 
num vasto número de casos: dos oito episódios de 
aceleração do crescimento impulsionados pela ati-
vidade mineira, seis também foram impulsionados 
pelas indústrias transformadoras.

Em geral, os episódios de aceleração do cres-
cimento impulsionados pelas indústrias trans-
formadoras conduziram a alterações estruturais 
positivas, com efeitos dinâmicos potencialmente 
mais fortes a longo prazo. As implicações de uma 
associação tão forte entre os episódios do cres-
cimento impulsionados pela indústria transforma-
dora e os empregos passam pela industrialização 
ser a chave para a questão difícil do emprego em 
África. Estas oportunidades ainda existem em 
África, ou estão a desaparecer?

O calcanhar de Aquiles de África: A 
iminente desindustrialização prematura
O desenvolvimento industrial tem sido chamado 
de “escada rolante quintessencial para os países 
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em desenvolvimento”.21 Tem potencial para criar 
empregos dignos em larga escala, estimular a 
inovação e melhorar a produtividade em todos 
os setores. No âmbito da indústria, o fabrico 
demonstra uma convergência incondicional da 
produtividade da mão de obra e pode ser um 
impulsionador poderoso da convergência do 
rendimento agregado.22 No entanto, apesar de 
o setor industrial demonstrar efeitos mais fortes 
do que os outros setores quanto à elasticidade 
do emprego em relação ao crescimento durante 
os episódios de aceleração do crescimento, 
existem indicações de que África apresenta uma 
desindustrialização prematura. Tal é uma das 
maiores preocupações para a potencial criação 
de emprego nos setores de alta produtividade 
e para a prosperidade a longo prazo. Apesar 
de as percentagens iniciais da indústria (fabrico, 
construção e serviços públicos) no emprego e 

na economia serem mais reduzidas em África do 
que noutras regiões, as percentagens da indústria 
têm vindo a crescer muito lentamente. A percen-
tagem média no total do emprego é de cerca de 
15 por cento e a percentagem média no total do 
valor acrescentado é cerca de 20 por cento (figura 
2.5). Desde meados da década de 1980, o cres-
cimento no valor acrescentado estagnou à volta 
dos 20 por cento.

A figura A2.1, em anexo, oferece uma visão 
desagregada do padrão de industrialização que 
sublinha diferenças consideráveis em experiên-
cias para além da média demonstrada na figura 
2.5. Alguns países (Egito e Etiópia) têm registado 
um aumento da percentagem do emprego e 
do valor acrescentado na indústria ao longo do 
tempo, enquanto outros têm apresentado apenas 
um aumento ou uma tendência decrescente.

FIGURA 2.4 Os efeitos dos episódios de aceleração do crescimento na elasticidade de 
crescimento do emprego variam de acordo com o setor e o impulsionador do crescimento, 
1958–2016
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Fon transformadorate: Dados da Penn World Table, versão 9.1, e da base de dados Expanded Africa Sector 

Database.

Note : Nota: As estimativas de elasticidades de crescimento são relativas a 20 países africanos, reunidas 

durante o período. As elasticidades são estimadas utilizando as regressões comuns de mínimos quadrados 

e a seguinte especificação : ln(Ei,j,t) = β1ln(GDPi,t) + β2ln(GDPi,t) × Growthspkesi,j,t + ∈i,j,t, onde Growthspkesi,j,t 

é uma variável binária que indica se o país i apresentou, pelo menos, um episódio de aceleração do cresci-

mento impulsionado pelo setor j. As elasticidades são representadas pelo coeficiente estimado β1 (fora dos 

episódios de aceleração do crescimento) e β1 + β2 (durante os episódios de aceleração do crescimento).
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A dinâmica do setor industrial segue, normal-
mente, uma relação que faz uma curva em U 
invertido para o emprego e para o valor acrescen-
tado, e este é o caso dos países africanos, apesar 
da reduzida industrialização inicial. Tal implica 
que os países africanos esgotarão as oportu-
nidades de expansão da industrialização mais 
cedo do que esperado e a um nível de industria-
lização muito mais reduzido do que os primeiros 
industrializadores.

Uma análise empírica com o intuito de avaliar 
se existe desindustrialização prematura em África 
sugere uma curva em U invertido para o valor 
acrescentado industrial em termos reais, mas não 
para a percentagem do emprego (figura 2.6).23 Os 
coeficientes negativos para as percentagens de 
emprego na indústria, nas últimas décadas, suge-
rem desindustrialização (consultar a tabela A2.5 
em anexo).

O ponto de viragem (a parte superior do U 
invertido) é a estimativa do PIB per capita de 
3772 dólares americanos (3197 dólares america-
nos sem a Maurícia) – aproximadamente o nível 

de rendimento do Gana, em 2013. O resultado é 
particularmente surpreendente à luz da estima-
tiva do ponto de viragem mundial de cerca de 
8.000 dólares americanos para a percentagem de 
emprego e de um nível muito mais elevado para o 
valor acrescentado.24

Deste modo, o padrão da industrialização, em 
África, é muito diferente dos padrões de outras 
regiões comparáveis, revelando, mais uma vez, 
desindustrialização prematura. A percentagem da 
indústria no valor acrescentado começa a dimi-
nuir em níveis muito reduzidos do rendimento per 
capita. A reduzida produtividade industrial em 
África pode estar associada à elevada proporção 
de pequenas empresas, que são, geralmente, 
menos produtivas e pagam salários mais baixos 
do que as grandes empresas.

O tamanho importa: As grandes 
empresas são mais produtivas e 
pagam melhor, mas existem poucas
Estudos demonstram que as grandes empre-
sas são mais produtivas e pagam salários mais 

FIGURA 2.5 As percentagens da indústria no emprego e no valor acrescentado em África 
começaram reduzidas e têm aumentado lentamente, 1960–2016
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Fonte: Dados da Penn World Table, versão 9.1, e da base de dados Expanded Africa Sector Database.

Nota: Inclui 20 países de 1958–2016 (consultar a lista de países na tabela A2.1 em anexo). Estes países con-

tabilizam 80 por cento do PIB de África. A utilização desta base de dados permite-nos expandir o número 

de países e o tempo de cobertura consideravelmente, em comparação com outros estudos. O documento 

seminal de Rodrik (2016) inclui apenas 11 países africanos.
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elevados do que as pequenas empresas (figura 
2.7).25 Por exemplo, um aumento de 1 por cento 
no tamanho da empresa está associado a um 
aumento de 0,09 por cento na produtividade do 
trabalho.26 A relação entre retorno e tamanho da 
empresa é mais elevada em África do que noutras 
regiões em desenvolvimento, com um aumento 

de 0,15 por cento na produtividade do traba-
lho relativamente a um aumento de 1 por cento 
em tamanho. O efeito do tamanho é ainda mais 
forte em empresas fabris, em África, estando um 
aumento de 1 por cento no tamanho associado a 
um aumento de 0,20 por cento na produtividade 

FIGURA 2.6 Relation entre la part de l’industrie dans l’emploi et la valeur ajoutée et le PIB par habitant, 1960–2016 et 
2014
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do trabalho – muito acima do aumento de 0,12 por 
cento para as empresas no setor dos serviços.

Os salários são também bastante superio-
res em médias e grandes empresas do que nas 
pequenas empresas e mais elevados na manu-
fatura do que nos serviços (consultar a figura 
2.7). Os salários são duas vezes superiores em 
grandes empresas de fabrico do que em grandes 
empresas de serviços e 37 por cento mais eleva-
dos em pequenas empresas de fabrico do que 
em pequenas empresas de serviços. As diferen-
ças na produtividade e nos salários por tamanho 
da empresa devem-se, parcialmente, ao facto de 
as grandes empresas terem tendência a dispor 
de trabalhadores com mais competências e com 
um maior nível de escolaridade e a ser empresas 
de capital mais intensivo na produção do que as 
pequenas empresas, apresentado uma produtivi-
dade mais elevada por trabalhador.

O panorama empresarial africano é dominado 
por pequenas empresas, com muito poucas 
médias e grandes empresas (o “médio inexis-
tente” e o “grande inexistente”; figura 2.8). Mais 
de 40 por cento das empresas africanas têm 

menos de 10 empregados, e mais de60 por 
cento empregam menos de 20. Esta preponde-
rância das pequenas empresas é particularmente 
preocupante com vista à colheita dos ganhos da 
industrialização a um nível agregado, no sentido 
em que as empresas que começam com um 
tamanho reduzido precisam de sobreviver, evoluir 
e crescer a uma escala ditada pelas circunstân-
cias aplicáveis a setores específicos, incluindo o 
potencial de entrar em cadeias de valor mundiais 
ou regionais. A análise da dinâmica das empresas 
fornece algumas pistas sobre o estado do cresci-
mento empresarial em África, seguido de impedi-
mentos às operações gerais e de sobrevivência.

A tabela 2.2 apresenta as estimativas de pro-
babilidade da dinâmica das empresas durante 
uma média de seis anos, com base nos dados 
do inquérito às empresas dos países africanos 
selecionados. As empresas que começaram com 
um tamanho reduzido tinham uma probabilidade 
mais elevada de se manterem pequenas (77 por 
cento) do que médias (18 por cento) ou grandes 
empresas (5 por cento). Para as empresas que 
começaram com um tamanho considerável, a 

FIGURA 2.7 As grandes empresas são mais produtivas e pagam melhor do que as empresas mais pequenas, e as 
diferenças são maiores no fabrico do que nos serviços, ano mais recente disponível durante 2006–17
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probabilidade de diminuição de tamanho para 
pequenas ou médias empresas era de 33 por 
cento. Para as empresas que começaram com 
um tamanho médio, a probabilidade de diminui-
ção de tamanho para pequenas empresas era 
de 31 por cento. Pelo contrário, as empresas que 
começaram com um tamanho reduzido tinham 
uma probabilidade de 23 por cento de crescer 
para médias ou grandes empresas, e as empre-
sas que começaram com um tamanho médio 
tinham uma probabilidade de 13 por cento de 
crescer para grandes empresas. Em geral, parece 
muito mais fácil para as empresas africanas dimi-
nuir do que expandir. Atualmente, 55 por cento 
das empresas são pequenas, 30 por cento são 
médias e 15 por cento são grandes. As simula-
ções demonstram que, com base nas tendên-
cias existentes a longo prazo, 49 por cento das 
empresas serão pequenas, 31 por cento serão 
médias e 20 por cento serão grandes. Esta é uma 
distribuição muito mais próxima da dos países em 
desenvolvimento, onde 21 por cento das empre-
sas são pequenas, 33 por cento são médias e 
46 por cento são grandes.27 A questão é quais 
são os fatores mais importantes que impulsionam 
o crescimento das empresas?

O dinamismo das empresas depende, ampla-
mente, da produtividade. As empresas mais pro-
dutivas tendem a expandir a sua mão de obra. As 
estimativas da probabilidade condicionada28 das 
diferenças do dinamismo das empresas (condi-
cionadas pela produtividade ao nível das empre-
sas) confirma que as pequenas empresas em 
países em desenvolvimento apresentam meno-
res hipóteses de se tornarem médias e grandes 
empresas (consultar a tabela A2.6 em anexo 2.1).

No geral, a análise revela pouco dinamismo 
empresarial em África, particularmente, nas hipó-
teses de transição das pequenas empresas em 
médias e grandes empresas. A implicação é que 
o domínio das pequenas empresas reduz a pro-
dutividade agregada, particularmente, no setor 
fabril, e impede as empresas de criarem sufi-
cientes empregos de elevada qualidade para a 
crescente mão de obra em África. É necessário 
fazer mais para encorajar as grandes empresas 
a estabelecer negócios em África e ajudar as 
pequenas empresas a crescer, removendo res-
trições vinculativas, como fracas infraestruturas, 

TABELA 2.2 Matriz de transição relativa ao dinamismo das 
empresas em África, ano mais recente disponível durante 2003–17

Alterações durante um período de seis anos (percentagem)

Pequena  
(5–19 

funcionários)

Média  
(20–99 

funcionários)

Grande  
(100 ou mais 
funcionários)

Pequena  
(5–19 funcionários) 77 18 5

Média  
(20–99 funcionários) 31 56 13

Grande  
(100+ funcionários) 9 24 68

Fonte: Painel de dados do Inquérito às Empresas do Banco Mundial..

Nota: São utilizados dados de painel relativos a 12 países africanos: Camarões 

(lacuna de 7 anos), Egito (lacuna de 3 anos), Etiópia (lacuna de 4 anos), Lesoto 

(lacuna de 7 anos), Libéria (lacuna de 8 anos), Malawi (lacuna 5 de anos), Mali 

(lacuna de 6 anos), Níger (lacuna de 8 anos), Nigéria (lacuna de 5 anos), Ruanda 

(lacuna de 5 anos), Serra Leoa (lacuna de 8 anos) e Zimbabwe (lacuna de 5 

anos). De forma a contabilizar os diferentes tamanhos das amostras e lacunas 

entre as fases de inquéritos, as matrizes de transição foram, inicialmente, cal-

culadas para cada país e efetuada a média por tamanho de amostra e lacuna 

de inquérito. Foram concedidas mais ponderações aos países com lacunas de 

inquéritos mais longas. A média das lacunas de inquérito é de seis anos.

FIGURA 2.8 África possui, maioritariamente, pequenas empresas, 
ano mais recente disponível durante 2006–17
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Fonte: Dados dos Inquéritos às Empresas do Banco Mundial.
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instabilidade política, e corrupção. Identificar e 
construir os grupos necessários na escala correta 
também pode ajudar ao crescimento empresarial. 
Tal implica um esforço articulado de industrializa-
ção com base numa vantagem comparativa dos 
países e na complexidade económica subjacente 
ao nível do setor de fabrico de África. A próxima 
secção considera o potencial da industrialização 
de África ao nível do produto, observando as 
possibilidades na ótica da complexidade do pro-
duto e do espaço do produto em quatro países 
africanos.

RESTRIÇÕES AO DINAMISMO 
DAS EMPRESAS

No processo natural de destruição criativa, algu-
mas empresas em dificuldades deixam de fun-
cionar, preparando o terreno para que empresas 
mais produtivas, ou mais capazes, as substituam. 
Em mercados que funcionam bem, tal turbulên-
cia é associada de forma positiva a produtividade 
agregada e crescimento económico. No entanto, 
o dinamismo das empresas, medida como a 
sobrevivência e o crescimento da empresa, pode 

ser impedido por obstáculos externos às opera-
ções empresariais, resultando numa alocação 
ineficiente de recursos e limitando o potencial 
de criação de emprego por parte das empresas. 
Estes entraves ao dinamismo das empresas são, 
particularmente, preocupantes em África, onde as 
pequenas e grandes empresas enfrentam múlti-
plos desafios ao funcionamento.29

Geralmente, as empresas de saída dos países 
abrangidos pelos Inquéritos às Empresas do 
Banco Mundial registam cerca de 3–4 por cento 
do emprego do setor privado por ano.30 Em África, 
cerca de 6,1 por cento das empresas saem todos 
os anos. As taxas de saída das empresas variam 
entre os países e por tamanho de empresa (figura 
2.9). Apesar de as taxas de saída não serem com-
paráveis entre os países, devido às diferenças no 
tempo analisado e na dinâmica social, económica 
e política, as taxas de saída ainda oferecem uma 
maior clareza sobre o dinamismo das empresas 
entre os vários países africanos. O Egito regista 
a taxa de saída anual mais elevada, de cerca de 
12,8 por cento durante 2013–16; em parte, um 
reflexo do contexto empresarial especialmente 
difícil após a Primavera Árabe de 2011. Metade 
das empresas analisadas no Egito e noutros 

FIGURA 2.9 As taxas de saída anuais das empresas em África variam de acordo com o 
país e o tamanho da empresa, vários anos
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países da região identificou a instabilidade política 
como o primeiro obstáculo aos negócios.31 As 
taxas de saída anuais mais reduzidas  registam-se 
no Mali (2010–16) e na Serra Leoa (2009–17), de 
2,4 por cento. Apesar de existir uma variação con-
siderável entre os países, as pequenas empresas 
são mais suscetíveis de sair do mercado do que 
as médias e grandes empresas.

Sem quaisquer surpresas, nos países africa-
nos, as taxas de entrada são bastante mais ele-
vadas para as pequenas empresas do que para 
as médias e grandes empresas. Para as empre-
sas que começaram dois anos antes do inquérito, 
as taxas de entrada eram de 5,8 por cento para 
pequenas empresas, 3,7 por cento para médias 
empresas e 1,2 por cento para grandes empresas 
(figura 2.10). De forma semelhante, 23 por cento 
das pequenas empresas iniciaram operações 
nos cinco anos antes do inquérito, em compa-
ração com 13 por cento das médias empresas 
e 7,5 por cento das grandes empresas. Tal des-
taca a maneira como o dinamismo no panorama 
empresarial formal africano é amplamente impul-
sionado pelas entradas e saídas das pequenas 

empresas; a taxa de entrada de grandes empre-
sas tem sido muito reduzida. Esta dinâmica das 
empresas varia, amplamente, entre os países 
africanos (figura 2.10). De forma a beneficiar da 
produtividade e de prémios salariais que as gran-
des empresas têm relativamente às empresas 
mais pequenas, os países africanos precisam de 
aumentar a entrada das grandes empresas e o 
crescimento das pequenas e médias empresas.

Os maiores obstáculos aos negócios
As empresas em África enfrentam múltiplos desa-
fios que impedem o seu dinamismo, reduzindo o 
lucro, a competitividade mundial, o crescimento e 
até mesmo a sobrevivência. Em jeito de resposta 
aos Inquéritos às Empresas do Banco Mundial, 
há mais pequenas empresas a mencionar obs-
táculos às suas operações empresariais do que 
médias e grandes (figura 2.11). As pequenas 
empresas são geralmente mais jovens do que 
as grandes empresas e têm menos capacidade 
para lidar com obstáculos – menos conhecimento 
dos regulamentos, menos experiência e menos 
capital para lidar com problemas empresariais.32 

FIGURA 2.10 As taxas de entrada variam de acordo com o tamanho da empresa e o país, vários anos
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FIGURA 2.11 Os maiores obstáculos para os negócios em África, por tamanho da empresa 
e setor, ano mais recente disponível durante 2006–17
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Dos 15 obstáculos empresariais, o maior é a 
falta de financiamento, referida por 18 por cento 
das pequenas empresas e, aproximadamente, 
14 por cento das médias empresas. O segundo 
maior obstáculo é o acesso incerto à eletricidade 
(15 por cento das pequenas empresas e 12 por 
cento das médias empresas). Para as grandes 
empresas (100 ou mais trabalhadores), os maio-
res obstáculos são o acesso à eletricidade (12 por 
cento), a instabilidade política (12 por cento) e os 
elevados impostos (11 por cento).

Para as empresas de manufatura, o acesso 
incerto à eletricidade é o maior obstáculo que 
afeta as suas operações, seguido do financia-
mento, ambos referidos por cerca de 8 por cento 
das empresas (consultar a figura 2.11). Ambos os 
obstáculos são reportados por empresas de ser-
viços, mas o financiamento é o maior obstáculo 
(15 por cento), seguido da eletricidade (10 por 
cento).

Os maiores obstáculos variam entre as regiões 
(figura 2.12). O maior problema comunicado 
pelas empresas de todos os tamanhos no Norte 
de África, incluindo Egito, Mauritânia, Marrocos, 

e Tunísia, é a instabilidade política (23–29 por 
cento), seguido do financiamento e da eletrici-
dade. Na África Central, Austral e Ocidental, os 
dois maiores obstáculos são o financiamento e a 
eletricidade, com a instabilidade política a cons-
tituir o terceiro obstáculo na África Central e a 
concorrência dos operadores informais o terceiro 
na África Austral e Ocidental. Na África Oriental, o 
maior problema descrito pelas empresas de todos 
os tamanhos é a eletricidade (26 por cento), com 
mais de um terço das grandes empresas a regis-
tá-lo como o maior obstáculo, seguido do finan-
ciamento (11 por cento) e dos elevados impostos 
(12 por cento).

Os obstáculos empresariais e a perda 
de emprego
Os obstáculos empresariais também têm impacto 
na criação de emprego, maioritariamente, devido 
às reduzidas taxas de sobrevivência das empre-
sas e redução aos cortes de pessoal. Quando 
os desafios são demasiados severos, as empre-
sas podem decidir fechar atividade, resultando 
na perda de oportunidades de emprego. As 

FIGURA 2.11 Os maiores obstáculos para os negócios em África, por tamanho da empresa e setor, ano mais recente 
disponível durante 2006–17 (continuada)
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empresas que sobrevivem apesar dos severos 
obstáculos podem decidir otimizar os lucros ou 
minimizar as perdas ao contratar menos tra-
balhadores ou despedir alguns. Em África, o 
maior impacto nos empregos acontece através 
da sobrevivência das empresas; os efeitos do 
emprego são menos severos entre as empresas 
que sobrevivem.

Os obstáculos empresarias têm um impacto 
significativo na sobrevivência das empresas (figura 
2.13). Dos 15 obstáculos dos Inquéritos às Empre-
sas do Banco Mundial, 10 têm um efeito nega-
tivo estatisticamente significativo na sobrevivência 
das empresas após contabilizadas as caracte-
rísticas, localização, ano e país das empresas.33 
As empresas que reportam tribunais injustos ou 

FIGURA 2.12 Os maiores obstáculos em África, por tamanho da empresa e região, ano mais recente disponível 
durante 2006–17
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FIGURA 2.12 Os maiores obstáculos em África, por tamanho da empresa e região, ano 
mais recente disponível durante 2006–17 (continuada)
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FIGURA 2.13 Estimativa de efeitos marginais dos obstáculos empresariais à sobrevivência 
das empresas, ano mais recente disponível durante 2003–17
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corruptos como o seu maior obstáculo têm uma 
probabilidade de sobrevivência com um p-value 
pontual 0,17 menor do que outras empresas. De 
forma semelhante, as empresas que comunicam 
o acesso ao financiamento como o seu maior 
obstáculo têm uma probabilidade de sobrevivên-
cia com um p-value pontual 0,12 menor do que 
outras empresas. E as empresas que descrevem 
a concorrência dos operadores do setor informal 
como o seu maior obstáculo têm uma probabili-
dade de sobrevivência com um p-value pontual 
0,11 menor à de outras empresas.

As empresas que sobrevivem parecem lidar 
razoavelmente bem com as dificuldades empre-
sariais, apesar de as empresas ainda os des-
creverem como prejudiciais às suas operações. 
Cada obstáculo aos negócios reduz o cresci-
mento anual do emprego entre as empresas que 
sobrevivem, contabilizando a idade, de 0,1–0,34 
pontos percentuais.34 Tal traduz-se numa perda 
de 1,5–5,2 por cento no crescimento anual do 
emprego.35

Aproximadamente estima-se que o continente 
perde uma média de 176 000 empregos do setor 
privado todos os anos, devido a todos os obstá-
culos empresariais examinados, em relação a um 
total de 1,2–3,3 milhões de empregos perdidos 
todos os anos (figura 2.14). O número de empre-
gos perdidos estimados varia de 74 000, devido 
às alfândegas e regulamentação comercial, até 
264 000, devido a licenciamento e autorizações. 
Estas estimativas aproximadas são apenas indi-
cativas e as perdas de emprego atuais e poten-
ciais podem ser muito mais elevadas. No entanto, 
indicam o quão prejudiciais são estes obstáculos 
tanto para a criação de novos empregos como 
para a manutenção dos empregos de elevada 
qualidade existentes no setor formal. O licencia-
mento e autorizações, os tribunais, a instabili-
dade política e a corrupção estão associados aos 
números mais elevados de empregos perdidos 
no setor privado em África. Estes entraves estão 
relacionados com a governação e, por isso, são 
passíveis de reformas.

FIGURA 2.14 Estimativa do número de empregos perdidos todos os anos em África, devido 
a obstáculos empresariais, ano mais recente disponível durante 2003–17
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IMPLICAÇÕES NAS POLÍTICAS

O rápido crescimento da mão de obra em África 
e a pobreza generalizada tornam a criação de 
emprego nos setores de alta produtividade uma 
importante prioridade para os responsáveis políti-
cos. O setor informal tem sido a fonte de emprego 
predefinida para a crescente mão de obra, mas 
os salários são reduzidos e os empregos são 
inseguros, deixando muitos trabalhadores com 
empregos informais e a viver na pobreza. Os 
países precisam de proteger os trabalhadores vul-
neráveis sem tornar o mercado de trabalho dema-
siado rígido, enquanto são feitos esforços para 
sair da armadilha da informalidade. Os incentivos 
devem encorajar as empresas informais a forma-
lizarem-se. A transformação estrutural precisa de 
avançar através de uma industrialização rápida e 
equilibrada que redirecione o emprego de seto-
res de baixa produtividade para setores de alta 
produtividade e, em última instância, crie mais 
empregos de elevada qualidade.

Este capítulo demonstrou que a aceleração 
do crescimento impulsionado por um dinâmico 
setor de fabrico pode criar mais empregos do que 
o crescimento impulsionado por qualquer outro 
setor. No entanto, o potencial de industrializa-
ção de África é limitado pela desindustrialização 
prematura que tem vindo a ocorrer nas recentes 
décadas, apesar das reformas intensivas para 
melhorar os negócios e o clima de investimen-
tos em muitos países, assim como das diligen-
tes estratégias industriais específicas de cada 
setor implementadas em alguns casos. Portanto, 
a questão é: Como é que os países africanos 
podem favorecer o fabrico e colher os benefícios 
das alterações estruturais e do rápido cresci-
mento económico?

Os indícios de uma industrialização bem-suce-
dida em todo o mundo sugerem que a produti-
vidade das empresas e, por isso, o crescimento 
das empresas, são influenciados por quatro fato-
res interrelacionados, muitas vezes determinados 
por escolhas políticas. O primeiro e, talvez, o mais 
frequentemente mencionado, é acertar nos fato-
res de base. Estes incluem infraestruturas ade-
quadas (serviços públicos, transportes, comuni-
cações e outros), capital humano (competências) 
e instituições que funcionam. Este capítulo tem 

demonstrado, claramente, a maneira como estes 
fatores de base foram identificados como as 
maiores restrições vinculativas para as operações 
das empresas. O segundo é o tipo de mercado ao 
qual as empresas visam vender os seus produtos. 
Inúmeros estudos em África e noutras regiões em 
desenvolvimento têm identificado as exportações 
de manufatura como uma fonte importante do 
crescimento da produtividade. O terceiro é a for-
mação de grupos industriais, e o quarto é a capa-
cidade de atrair investimento Estrangeiro Directo.36

Como se pode inferir dos resultados da análise 
dos inquéritos às empresas deste capítulo, a res-
trição que mais afeta as operações das empre-
sas e a sua sobrevivência é acertar nos fatores 
de base. As barreiras burocráticas, a corrupção, 
a má administração fiscal, as infraestruturas pre-
cárias e as decisões dos tribunais injustas e cor-
ruptas estavam no topo da lista dos obstáculos 
na maioria dos países africanos. As políticas para 
abrandar estas restrições – como uma reforma 
burocrática, digitalização da administração fiscal, 
melhoria da responsabilidade e transparência 
das administrações dos tribunais e as soluções 
relacionadas que garantem o funcionamento do 
serviço civil e servem a comunidade empresarial – 
tornam-se extremamente importantes.

Alguns governos africanos conceberam o 
Conselho Presidencial Consultivo para Investi-
dores (PIAC; pela sigla em inglês de Presiden-
tial Investors Advisory Council), liderado pelos 
chefes de estado para rever e procurar soluções 
com regularidade para as restrições das empre-
sas que são de natureza burocrática, legislativa, 
financeira, relacionada com as infraestruturas e 
de ordem regulatória. Os PIAC foram criados, em 
primeiro lugar, pelos presidentes do Gana, Tan-
zânia e Senegal, em 2002, e no Mali e Uganda, 
em 2004. Mais tarde, foram criados os conselhos 
no Benim e na Mauritânia. A Etiópia lançou um 
Fórum Consultivo Público-Privado – com base 
nos PIAC – em 2010. As intenções dos PIAC 
passavam por aproximar os investidores internos 
e externos ao mais elevado órgão decisor num 
país, de forma a mitigar restrições, coordenar 
políticas e regulamentações e otimizá-las para 
conseguir melhores retornos sobre o investi-
mento privado.
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Esta abordagem funcionou bem nos países 
de rápida industrialização, como a República da 
Coreia, visto que garante à liderança do país uma 
oportunidade de realizar ações corretivas antes 
de as empresas interromperem o seu funciona-
mento ou permanecerem atrofiadas. O desempe-
nho dos PIAC em África não tem sido formidável. 
Muitos caíram no esquecimento, com os inves-
tidores a ter de lidar sozinhos com as múltiplas 
restrições às suas operações.37 Reanimar tais 
discussões regulares entre o setor privado e os 
responsáveis políticos e tomadores de decisões 
seria um passo ousado com vista à moderniza-
ção das economias africanas e à otimização da 
produtividade das empresas.

Uma forma de melhorar restrições o apoio das 
infraestruturas para a entrada e sobrevivência 
das empresas é a criação de zonas industriais.38 
Os dados mostram, claramente, que as empre-
sas africanas que se focam nas exportações, 
operam na proximidade de outras empresas e 
atraem o investimento estrangeiro direto tendem 
a ser mais competitivas e, por isso, a prosperar.39 
Sendo muitos países africanos dependentes das 
indústrias extrativas, criar complexidade econó-
mica é exigente. As capacidades e o conheci-
mento produtivo nas indústrias extrativas pouco 
se sobrepõem aos necessários para a produção 
de produtos de fabrico mais complexos. Os res-
ponsáveis políticos devem identificar os produtos 
fronteiriços mais próximos em que os países se 
podem diversificar, assim como as capacidades 
necessárias. Além disso, deviam aliviar restrições 
desnecessárias para os negócios, em particular, 
as que as empresas identificam como os princi-
pais obstáculos e que estão dentro da capaci-
dade para o governo lidar de forma rápida. Tais 
incluem reforços das regulamentações pouco 

claros e irregulares, desrespeito pelo estado de 
direito e corrupção alarmante.

A longo prazo, será vital fortalecer as infraes-
truturas físicas, fornecendo com segurança eletri-
cidade e outros serviços públicos, cuja ausência 
é um entrave à competitividade das empresas 
africanas nos mercados mundiais. A criação de 
emprego geral é impulsionada por um forte cres-
cimento do setor privado. No entanto, tal cres-
cimento requer um contexto empresarial favo-
rável e regulatório que encoraje as empresas de 
todos os tamanhos a criar operações e capa-
citar as empresas em exercício a tornarem-se 
competitivas nos mercados mundiais. Melhorar 
a facilidade de entrada abriria caminho para as 
empresas informais africanas se formalizarem e 
criarem melhores empregos. Apesar de a remo-
ção de alguns destes obstáculos requerer algum 
tempo (particularmente, as infraestruturas pre-
cárias e o acesso limitado ao financiamento), os 
responsáveis políticos podem incentivar a criação 
de emprego no setor privado a curto prazo, ao 
melhorar a qualidade do serviço público e aliviar 
os encargos burocráticos.

Igualmente, são necessárias estratégias indus-
triais desenvolvidas em colaboração com as 
partes interessadas, particularmente o setor pri-
vado, para identificar problemas prioritários e criar 
um contexto competitivo forte.40 Os países preci-
sam de abrir o seus próprios caminhos de encon-
tro a uma transformação económica sustentável.41 
Finalmente, para evitar a redundância e aumen-
tar as sinergias entre os países vizinhos, podem 
ser estabelecidas zonas industriais regionais para 
colher os benefícios das externalidades e aglome-
rações e para criar um grupo crítico de emprego 
qualificado.42 Definir um panorama de integração 
regional para implementar tais políticas é o foco 
do próximo capítulo.
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ANEXO 2.1. RESULTADOS DA AMOSTRA DETALHADOS

TABELA A2.1 Países africanos na 
amostra analítica da informalidade 
e episódios de aceleração do 
crescimento

País

Episódio de aceleração 
do crescimento

Data de 
início

Data de 
fim

África do Sul 1960 2014

Botsuana 1964 2014

Burquina Faso 1970 2014

Camarões 1965 2014

Egito 1960 2012

Etiópia 1961 2014

Gana 1960 2014

Lesoto 1970 2014

Malawi 1966 2014

Maurícia 1970 2014

Marrocos 1960 2012

Moçambique 1970 2014

Namíbia 1960 2014

Nigéria 1960 2014

Quénia 1969 2014

Ruanda 1970 2014

Senegal 1970 2014

Uganda 1952 2014

Zâmbia 1965 2014

Fonte: Expanded Africa Sector Database 

(https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic 

-development-innovation-governance-and 

-institutions/expanded-africa-sector-database 

-easd-1960–2015/).

https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic-development-innovation-governance-and-institutions/expanded-africa-sector-database-easd-1960-2015/
https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic-development-innovation-governance-and-institutions/expanded-africa-sector-database-easd-1960-2015/
https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic-development-innovation-governance-and-institutions/expanded-africa-sector-database-easd-1960-2015/
https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic-development-innovation-governance-and-institutions/expanded-africa-sector-database-easd-1960-2015/
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TABELA A2.2 Taxas do crescimento médio anual do valor acrescentado numa amostra de países africanos, por 
episódio de aceleração do crescimento e setor (por cento)

País

Episódio de aceleração 
do crescimento

Indústria 
transformadora Serviços Agricultura

Atividade 
mineira

Todos os 
setores

Data de 
início

Data de  
fim

África do Sul 2001 2016 2,62 4,14 2,60 0,23 3,40

Botsuana 1967 1979 17,94 17,29 6,23 25,04 16,76

1979 1984 –0,03 –1,20 –6,57 30,74 10,54

1984 2008 6,11 9,97 3,27 3,16 6,14

Burquina Faso 1994 2005 5,20 5,58 5,49 –2,87 5,40

Egito 1958 1979 6,76 6,95 3,00 10,25 6,73

1979 1988 7,88 8,18 3,77 0,26 5,21

1988 2002 3,64 5,60 4,18 –0,62 3,85

2002 2016 4,81 6,32 4,10 6,80 5,68

Gana 2006 2016 6,91 8,14 3,75 21,03 7,29

Quénia 2004 2016 5,89 5,52 5,38 9,25 5,59

Maurícia 1969 1979 10,83 8,88 17,15 8,91 10,51

1981 1999 7,17 5,77 –0,04 4,10 5,51

2005 2015 2,26 4,96 1,91 –5,92 4,08

Marrocos 1957 1967 5,03 2,89 2,08 2,37 3,13

1981 1997 3,03 4,37 3,58 1,03 3,79

2002 2007 4,78 5,79 1,85 6,97 5,01

2007 2015 3,06 4,60 7,40 0,54 4,52

Namíbia 2003 2015 6,07 6,08 –1,11 4,08 5,24

Uganda 2009 2016 5,88 6,66 2,31 11,94 5,57

Average 5,79 6,33 3,52 6,86 6,20

Fonte: Dados da Expanded Africa Sector Database.
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TABELA A2.3 Taxas do crescimento médio anual das percentagens de emprego numa 
amostra de países africanos, por episódio de aceleração do crescimento e setor

País

Episódio de aceleração 
do crescimento

Indústria 
transformadora Serviços Agricultura

Atividade 
mineira

Data de 
início

Data de 
fim

África do Sul 2001 2016 –0,51 0,05 0,70 –2,11

Botsuana 1967 1979 13,92 7,95 –3,00 21,70

1979 1984 2,82 3,05 –1,88 0,03

1984 2008 1,20 1,78 –1,63 –2,19

Burquina Faso 1994 2005 3,69 5,47 –0,84 14,47

Egito 1958 1979 2,52 0,61 –1,23 2,07

1979 1988 1,21 1,35 –1,90 –2,10

1988 2002 0,12 1,04 –1,42 –4,27

2002 2016 1,06 0,93 –2,64 –5,77

Gana 2006 2016 –3,04 3,77 –3,33 6,34

Quénia 2004 2016 1,60 1,47 –1,65 5,48

Maurícia 1969 1979 7,28 –0,90 –5,25 –1,90

1981 1999 0,67 0,82 –3,78 8,26

2005 2015 –1,46 1,10 –2,98 5,20

Marrocos 1957 1967 2,67 0,73 –0,88 1,95

1981 1997 0,13 0,79 –0,65 –3,98

2002 2007 1,30 1,48 –2,61 –2,85

2007 2015 0,13 2,33 –3,51 –7,86

Namíbia 2003 2015 2,81 –0,65 –0,11 4,15

Uganda 2009 2016 –1,80 0,11 0,24 –1,32

Average 1,82 1,66 –1,92 1,76

Fonte: Dados da Expanded Africa Sector Database.
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TABELA A2.4 Efeitos dos episódios de aceleração do crescimento na intensidade de 
emprego do crescimento numa amostra de países africanos, por setor

Emprego

Elasticidade do emprego para o crescimento

Efeitos dos episódios 
de aceleração do

crescimentoGeral

Duração dos episódios 
de aceleração do 

crescimento

Total 0,55 0,56 0,0078***

Indústria transformadora 0,88 0,88 0,0063*

Serviços 0,96 0,97 0,0138***

Agricultura 0,31 0,23 –0,0806

Atividade mineira 0,81 0,80 –0,0144*

Episódios de aceleração do crescimento impulsionados pela indústria transformadora

Total 0,57 0,59 0,017***

Indústria transformadora 0,91 0,94 0,034***

Serviços 1,01 1,05 0,038***

Agricultura 0,32 0,34 0,022***

Atividade mineira 0,83 0,88 0,053***

Episódios de aceleração do crescimento impulsionados pelos serviços

Total 0,55 0,56 0,005***

Indústria transformadora 0,89 0,89 –0,005

Serviços 0,97 0,98 0,005*

Agricultura 0,32 0,31 –0,01***

Atividade mineira 0,85 0,49 –0,360***

Episódios de aceleração do crescimento impulsionados pela agricultura

Total 0,56 0,56 –0,003

Indústria transformadora 0,89 0,88 –0,012***

Serviços 0,99 0,98 –0,01**

Agricultura 0,30 0,31 0,007**

Atividade mineira 0,80 0,76 –0,046***

Episódios de aceleração do crescimento impulsionados pela atividade mineira

Total 0,56 0,57 0,016***

Indústria transformadora 0,88 0,90 0,021***

Serviços 0,98 1,01 0,029***

Agricultura 0,30 0,31 0,013***

Atividade mineira 0,78 0,81 0,024**

 * significativo no nível 10 por cento; ** significativo no nível 5 por cento; *** significativo no nível 1 por cento.

Fonte: Dados da Penn World Table, versão 9.1, e da base de dados Expanded Africa Sector Database.

Note : Nota: As estimativas de elasticidades de crescimento são relativas a 20 países africanos, reunidas 

durante o período. As elasticidades são estimadas utilizando as regressões comuns de mínimos quadrados 

e a seguinte especificação : ln(Ei,j,t) = β1ln(GDPi,t) + β2ln(GDPi,t) × Growthspkesi,j,t + ∈i,j,t, onde Growthspkesi,j,t 

é uma variável binária que indica se o país i apresentou, pelo menos, um episódio de aceleração do cresci-

mento impulsionado pelo setor j. As elasticidades são representadas pelo coeficiente estimado β1 (fora dos 

episódios de aceleração do crescimento) e β1 + β2 (durante os episódios de aceleração do crescimento).
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TABELA A2.5 Percentagens de indústria no valor acrescentado e emprego, com efeitos de 
rendimento e de década

Variável

(1)
Percentagem da indústria 

no valor acrescentado

(2)
Percentagem da indústria 

no emprego

Ln(Pop) –0,132
(–0,784)

0,021
(0,172)

Ln(Pop)2 0,003
(0,523)

0,001
(0,178)

Ln(PIB per capita) 0,467**
(2,265)

0,118
(1,012)

Ln(PIB per capita ao quadrado) –,0285**
(–2,253)

–0,005
(–0,697)

Década de 60 0,093**
(3,279)

–0,009
(–0,809)

Década de 70 0,116**
(3,023)

–0,011
(–0,678)

Década de 80 0,130**
(2,520)

–0,0185
(–0,858)

Década de 90 0,152**
(2,142)

–0,023
–0,864

Década de 2000 0,161*
(1,857)

–0,034
–1,076

Década de 2010 0,158
(1,647)

–0,040
–1,093

Constante –0,466
(–0,249)

–0,997
–0,964

Número de observações 970 959

 * Significativo no nível 10 por cento; ** significativo no nível 5 por cento.

Fonte: Dados da Penn World Table, versão 9.1, e da base de dados Expanded Africa Sector Database.

Nota: Os números dentro de parêntesis são t-estatísticas. Todas as estimativas incluem os efeitos fixados de 

país. Os erros-padrão estão agrupados por país de forma a considerar a correlação da série entre os países, 

que afeta consideravelmente o significado dos resultados. Quando tal não é feito, os coeficientes por variáveis 

binárias de década são significativas e negativas.
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TABELA A2.6 Estimativas multinominais da dinâmica condicional das empresas, vários anos

Período de dois anos

África América Latina Ásia do Sul

[t] 
Média

[t]
Grande

[t]
Média

[t]
Grande

[t]
Média

[t]
Grande

[t-2] Pequena –0,822***
(0,00447)

–0,900***
(0,00291)

–0,793***
(0,00465)

–0,865***
(0,00361)

–0,861***
(0,00499)

–0,896***
(0,00424)

[t-2] Média 0,758***
(0,00535)

–0,0197***
(0,00607)

0,717***
(0,00539)

–0,0585***
(0,00550)

0,809***
(0,00585)

–0,0772***
(0,00534)

[t-2] Grande 0,0639***
(0,00329)

0,920***
(0,00576)

0,0756***
(0,00312)

0,923***
(0,00440)

0,0525***
(0,00325)

0,973***
(0,00352)

Número de observações 22.865 22.865 22.325 22.325 13.574 13.574

 *** Significativo no nível 1 por cento.

Fonte: Dados harmonizados dos Inquéritos às Empresas do Banco Mundial.

Nota: Os números dentro de parêntesis são erros-padrão. As pequenas empresas são o grupo de referência. A análise tem em conta a 

produtividade das empresas e os efeitos fixados de país e de ano.
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FIGURA A2.1 Percentagens do emprego e do valor acrescentado em África, por país, 1960–2016

Percentagem da indústria no emprego Percentagem da indústria no valor acrescentado 
Início de um episódio de aceleração do crescimento Fim
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(continuada)
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FIGURA A2.1 Percentagens do emprego e do valor acrescentado em África, por país, 1960–2016 (continuada)

Percentagem da indústria no emprego Percentagem da indústria no valor acrescentado 
Início de um episódio de aceleração do crescimento Fim
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Fonte: Dados da Penn World Table, versão 9.1, e da Expanded Africa Sector Database.
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NOTES

1. ILOSTAT (https://www.ilo.org/ilostat).

2. Banco Africano de Desenvolvimento 2018.

3. Newman et al. 2016.

4. Sendo o nível do crescimento económico contabiliza-

do, um aumento de 1 por cento na percentagem da 

agricultura no emprego total está associado a um au-

mento de 0,08 pontos no coeficiente de desigualdade 

de Gini e um aumento de 0,25 pontos percentuais na 

pobreza (na linha da pobreza de 1,90 dólares ameri-

canos por dia, preços constantes de 2011), enquanto 

o mesmo aumento na percentagem do setor informal 

no total do emprego não agrícola está associado a um 

aumento de 0,05 pontos na desigualdade e um au-

mento de 0,64 pontos na taxa de pobreza (dados dos 

Indicadores de Desenvolvimento Mundial de 2018).

5. A definição da Organização Internacional do Trabalho 

é a seguinte: “O emprego informal inclui pessoas que, 

nos seus empregos principais, eram: (a) trabalhado-

res por conta própria, funcionários ou membros de 

cooperativas de produtores empregados nas suas 

próprias empresas do setor informal; (b) trabalhado-

res por conta própria empenhados na produção de 

bens para uso próprio exclusivo; (c) trabalhadores de 

família não remunerados, independentemente de tra-

balharem em empresas do setor formal ou informal; 

ou (d) funcionários em empregos informais, emprega-

dos em empresas do setor formal, em empresas do 

setor informal ou como trabalhadores domésticos”. A 

informalidade pode ser uma opção predefinida (invo-

luntária), a que os trabalhadores recorrem na ausên-

cia de empregos dignos ou subsídios de desemprego 

ou quando as empresas são incapazes de formalizar 

devido, por exemplo, aos elevados custos de formali-

zação. Ou pode ser uma opção voluntária, em que os 

trabalhadores ou empresas decidem não fazer parte 

da economia regulada. Este capítulo centra-se na pri-

meira opção.

6. OIT 2018.

7. Fiess, Fugazza, e Maloney 2008.

8. Khamis 2012.

9. Bargain e Kwenda 2014.

10. Benjamin e Mbaye 2012.

11. Page e Shimeles 2015.

12. Bigsten Mengistae, and Shimeles 2013.

13. Hausmann, Pritchett, e Rodrik 2005.

14. Banco Africano de Desenvolvimento 2018; Ber-

thelemy 2017.

15. Banco Africano de Desenvolvimento 2018.

16. Hausmann et al. 2005

17. Banco Africano de Desenvolvimento 2018.

18. Banco Africano de Desenvolvimento 2018.

19. Banco Africano de Desenvolvimento 2018; Ber-

thelemy 2017. Esta análise é baseada nos dados da 

base de dados Expanded Africa Sector Database. 

 Repare-se que a dinâmica setorial pode ser afeta-

da pela natureza mutável destes setores. A “servici-

ficação” do setor de fabrico e a subcontratação de 

serviços profissionais e empresariais é um desses 

exemplos. No contexto dos EUA, Berlingieri (2013) 

demonstra que a subcontratação de profissionais e 

empresas contabiliza 36 por cento do aumento nos 

serviços e 25 por cento da queda no fabrico. A EASD 

inclui os seguintes 10 setores: agricultura (agricultu-

ra, caça e exploração florestal, pesca); atividade mi-

neira (atividade mineira e pedreira); fabrico; serviços 

públicos (eletricidade, gás e água); construção; ser-

viços de comércio (comércio por grosso e a retalho); 

reparação de veículos motorizados, motociclos e 

bens pessoais e domésticos; hotéis e restaurantes; 

transportes (serviços de transportes, armazenamento 

e comunicações); finanças (intermediação financeira, 

arrendamento e atividades empresariais, excluindo as 

rendas de ocupação pelo proprietário); serviços go-

vernamentais (administração pública e defesa, edu-

cação, saúde e emprego social); e outros (serviços 

pessoais; atividades de serviços comunitários, sociais 

e pessoais; atividades de domicílios privados).

20. Aqui apenas um episódio de crescimento é observa-

do na atividade mineira que ocorre sem episódios de 

aceleração de crescimento noutros setores (Botsua-

na, entre 1979 e 1984). Nos outros sete casos, os 

episódios do crescimento na atividade mineira estão 

associados a episódios de aceleração do crescimento 

na indústria transformadora (quatro casos) e serviços 

(seis casos).

21. Rodrik 2014.

22. Rodrik 2013. No entanto, Cadot et al. (2016) desafiam 

a visão de que o fabrico é o único setor que apre-

senta convergência absoluta. No contexto africano, 

demonstram que os setores de serviços dinâmicos 

podem partilhar as mesmas caraterísticas.

23. Segundo Rodrik (2016), a seguinte equação foi estima-

da para estabelecer a existência da desindustrialização 

prematura: onde é a percentagem da indústria no em-

prego ou no valor acrescentado no país i e ano t, é o lo-

garitmo total da população, é o quadrado do logaritmo 

https://www.ilo.org/ilostat
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da população, o logaritmo do PIB per capita, o qua-

drado do logaritmo do PIB per capita e é uma variável 

binária para a década. Excluindo a Maurícia, um forte 

exportador de fabrico, os resultados não são alterados.

24. Rodrik 2016.

25. Soderbom, Teal, e Wambugu 2005.

26. Com base nos dados sobre o nível da empresa da 

base de dados dos Inquéritos do Banco Mundial às 

Empresas (do original em inglês World Bank Enterpri-

se Survey) que abrange 135 000 empresas em 139 

países.

27. As percentagens são calculadas a partir dos Inquéri-

tos às Empresas do Banco Mundial, de 2010–17.

28. Os efeitos marginais estimados são condicionados 

pela produtividade, utilizando o logaritmo das vendas 

por trabalhador, país e ano.

29. Banco Mundial, 2009.

30. Aga e Francis 2015.

31. EBRD, EIB, e Banco Mundial 2016.

32. Aterido, Hallward-Driemeier e Pagés 2011; Seker e 

Correa 2010.

33. Woldemichael e Joldowski 2018.

34.  O efeito geral dos obstáculos empresariais nos em-

pregos pode ser calculado ao multiplicar o efeito na 

sobrevivência da empresa e o efeito no crescimento 

condicional do emprego.. O valor do limite superior é 

de Woldemichael e Joldowski 2018.

35. Dados do Fórum sobre o Financiamento das PME, 

com base nos dados resumidos da Enterprise Fi-

nance Gap Database da Sociedade Financeira In-

ternacional (SFI), demonstram que existem cerca de 

4,9 milhões de empresas formais em África (https://

finances.worldbank.org/Other/MSME/9ffj-qvnk). Em 

2010, a SFI realizou um estudo com o intuito de esti-

mar o número de micro, pequenas e médias empre-

sas no mundo e de determinar o grau de de acesso 

a crédito e a utilização de contas de depósito pelas 

empresas formais e informais. O estudo utiliza, maio-

ritariamente, os dados dos Inquéritos às Empresas do 

Banco Mundial. Em 2011, os dados foram revistos, 

assim que os novos Inquéritos às Empresas ficaram 

disponíveis. A base de dados resultante, a Enterprise 

Finance Gap Database do SFI, abrange 177 países e 

fornece valores resumidos para diferentes categorias. 

A base de dados inclui 50 países africanos.

36. Newman et al. 2016.

37. Page e Tarp 2017.

38. Lin and Monga 2017.

39. Newman et al. 2016.

40. Banco Africano de Desenvolvimento 2017.

41. Lin e Monga 2011.

42. Boly e Kéré 2017.
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A INTEGRAÇÃO 
COMO VIA PARA 
A PROSPERIDADE 
ECONÓMICA DE ÁFRICA

MENSAGENS PRINCIPAIS
• O Acordo sobre a Zona de Livre Comércio Continental (ZLEC) pode oferecer ganhos 

substanciais a todos os países africanos, conforme as análises recentes e oportunas 
demonstram.

• Os dados da iluminação noturna indiciam que as barreiras ao comércio por entraves 
fronteiriços caíram ao longo dos últimos 20 anos.

• Eliminar as tarifas bilaterais aplicadas atualmente aumentaria o comércio intra-africano até 
15 por cento, mas apenas se as regras de origem fossem simples e transparentes.

• Para passarem às regras de origem à escala do sistema e evitarem as regras de origem 
específicas por produto, os países membros da Comunidade Económica Regional (CER) 
devem passar para uma regra única de valor acrescentado de, digamos, 40 por cento do 
valor acrescentado do interior da CER, com um limiar mais flexível para os países menos 
desenvolvidos. Devem também isentar os envios de dimensão inferior a 1.000 dólares 
americanos.

• Remover as barreiras não tarifárias com os países de fora de África poderia estimular o 
comércio e aumentar as receitas aduaneiras do continente até 15 mil milhões de dólares 
americanos.

• Prevê-se que o Acordo de Facilitação do Comércio (AFC) da Organização Mundial do 
Comércio reduza os custos de transação entre 14 por cento a 18 por cento e aumente o 
comércio mundial em 0,5 por cento, beneficiando mais os países em desenvolvimento e 
especialmente os menos desenvolvidos. É também provável que reduza o tempo 
necessário para importar produtos num dia e meio e o tempo necessário para exportar 
produtos em quase dois dias.

• A implementação do AFC aumentaria os ganhos para cerca de 4,5 por cento do PIB de 
África, ou mais 31 mil milhões de dólares americanos, elevando os ganhos totais ao nível 
do rendimento real a 134 mil milhões de dólares americanos. (Uma tarifa de 0,2 por cento 
sobre as importações de países de elevado rendimento poderia resultar num ganho de 
850 milhões de dólares americanos para financiar projetos de facilitação do comércio.)

• Reformas ousadas, especialmente ao nível institucional, podem sincronizar quadros de 
governação financeira em toda a África e remover quaisquer restrições legais 
remanescentes a fluxos financeiros e transações transfronteiriços. Para harmonizar os 
sistemas de pagamento, as CER devem procurar alcançar avanços tecnológicos mais 
fortes que facilitem a circulação de fundos entre fronteiras.

• Os mercados de energia elétrica em África desenvolveram-se verticalmente dentro das 
fronteiras nacionais e não horizontalmente entre os países. O comércio de energia elétrica 
resultaria em muitos benefícios, especialmente para os pequenos países, se as 
infraestruturas físicas tivessem a escala adequada e funcionassem – e se as infraestruturas 
institucionais (logística) fossem fiáveis.

3
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Todas as CER 
possuem objetivos 

ambiciosos e 
abrangentes que 
refletem o desejo 
de acomodar os 

interesses dos 
vários membros 
e de acelerar o 

desenvolvimento 
industrial

• As necessidades de financiamento infraestrutural de África estão estimadas em 130–170 mil milhões 
de dólares americanos anuais. Mas o total angariado limitou-se a 63  mil milhões de dólares 
americanos em 2016, representando uma lacuna de financiamento no valor aproximado de 
67–107 mil milhões de dólares americanos anuais. Para colmatar o défice de infraestruturas de 
África, as CER poderiam ponderar lançar obrigações para o financiamento das infraestruturas 
regionais, ao passo que os países poderiam mobilizar recursos internos adicionais e fornecer 
incentivos ao setor privado no sentido de se juntar a operações de PPP para as infraestruturas 
públicas regionais.

Á frica tem-se integrado em várias dimensões 
ao longo dos últimos 60 anos. Numa 

primeira fase, nos anos 60 e 70 do século 
passado, a integração orientada para o interior 
ref letia o desejo de se desenvolver 
independentemente dos seus ex-colonizadores. A 
unificação económica seria a solução para o 
dilema de desenvolvimento de África e muitos 
pensaram que tal exigia uma união política. No 
entanto, muitos líderes dos jovens Estados 
africanos mostraram-se relutantes em encorajar a 
erosão da soberania nacional e a emergência de 
uma autoridade supranacional para coordenar e 
gerir os assuntos da União Africana.

Com início nos anos 80 do século passado, 
as iniciativas entraram numa segunda fase, mais 
orientada para o exterior, das CER, ao abrigo do 
Tratado de Abuja, que se tornou operacional em 
1994. Apesar de ser ainda um projeto em curso, 
uma terceira fase assistiu ao lançamento da ZLEC 
em março de 2018, refletindo a Agenda 2063 da 
União Africana, a sua visão de 50 anos lançada 
no 50.º aniversário da Organização de Unidade 
Africana.1 Intitulada “A África que Queremos”, a 
Agenda 2063 apela a “uma África próspera, com 
base no crescimento inclusivo e no desenvolvi-
mento sustentável”. Pelo menos, a ZLEC reco-
nhece, no seu alcance mais profundo, as diversas 
dimensões da integração. Este capítulo analisa os 
progressos alcançados na integração regional e 
as oportunidades e desafios que a ZLEC apre-
senta. O capítulo centra-se nos produtos manufa-
turados, já que a industrialização constitui o prin-
cipal desafio que África enfrenta.

Ao longo das últimas décadas, muito se escre-
veu sobre a promessa de África e os progressos 
da integração regional, nomeadamente na série 
de relatórios intitulada Avaliar a Integração Regio-
nal em África, publicada desde 2004. Conforme 

salienta a oitava edição, elaborada em conjunto 
pela Comissão da União Africana, a Comissão 
Económica das Nações Unidas para África e o 
Banco Africano de Desenvolvimento, a ZLEC 
tem o potencial de oferecer um novo estímulo e 
dinamismo à integração económica em África. 
Este relatório descrevia bastante pormenoriza-
damente a necessidade de basear as estruturas 
institucionais da ZLEC em abordagens práticas 
que podem funcionar em África, bem como de 
acompanhar os progressos alcançados através 
do Índice de Integração Regional.2

Este capítulo destaca duas dimensões da inte-
gração regional que receberam pouca atenção 
em avaliações anteriores: a livre circulação de ser-
viços e capitais e o fornecimento de bens públicos 
regionais (infraestruturas “físicas”, como estradas, 
e infraestruturas “institucionais”, como o ambiente 
regulamentar). Este capítulo debate também os 
desafios de atingir amplitude (alargando o mer-
cado através da remoção das barreiras ao comér-
cio para muitos países), profundidade (ampliando 
a integração além das medidas que abrangem o 
comércio de bens, que exige confiança) e solida-
riedade (para o tratamento especial e diferenciado 
dos membros menos desenvolvidos). Sempre que 
possível, as avaliações comparam as oito CER 
africanas reconhecidas como os blocos de cons-
trução da União Africana com três outros acordos 
de integração regional Sul–Sul: a Comunidade 
Andina, a Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN) e o Mercado Comum do Sul 
(Mercosul).

O capítulo assume como dado adquirido que 
a integração regional faz sentido em termos políti-
cos e, em última análise, em termos económicos, 
na paisagem fragmentada de África. No entanto, 
para sobreviver, bem como para prosperar, os 
acordos de integração regionais africanos devem 
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A visão articulada 
por várias gerações 
de líderes africanos é 
a de um “continente 
integrado com 
livre circulação de 
pessoas, bens, 
capitais e serviços 
e ligações de 
infraestruturas”

ir além das boas intenções e alicerçar-se numa 
base económica saudável. Apesar de este ser 
também o ponto de partida de outros relatórios 
intercalares, neste caso, a ênfase é colocada nos 
progressos mensuráveis e não no que deveria 
ser feito. Sempre que possível, os indicadores de 
progresso evitam confiar em índices compostos 
habitualmente utilizados que podem ocultar a 
diversidade subjacente dos desafios futuros.

Todas as CER possuem objetivos ambiciosos 
e abrangentes que refletem o desejo de acomo-
dar os interesses dos vários membros e de ace-
lerar o desenvolvimento industrial. Lidam com a 
remoção de tarifas e barreiras não tarifárias e a 
implementação de medidas de facilitação do 
comércio e harmonização das regras de origem 
quando várias CER são incluídas, como acontece 
na Zona de Livre Comércio Tripartida, que reúne a 
Comunidade da África Oriental (CAO), o Mercado 
Comum da África Oriental e Austral (COMESA), a 
Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) e agora a ZLEC. As 15 organiza-
ções comerciais e económicas africanas (mais 
a União Africana) têm associados que se sobre-
põem consideravelmente (figura 3.1).

A um nível mais profundo, a integração exige 
cooperação entre os governos e as pessoas: 
para promover a paz e a segurança, preservar os 
recursos naturais partilhados, desenvolver e gerir 
as infraestruturas regionais e partilhar os sistemas 
de regras e os regimes políticos. Assim, a integra-
ção assegura os bens públicos regionais. Estas 
formas de cooperação necessitam de uma ação 
coletiva, que exige confiança e alguma delegação 
de autoridade supranacional.

INTEGRAÇÃO DO MERCADO 
AFRICANO: RESULTADOS ATÉ 
AO MOMENTO

Com 16 países sem litoral, África é mais fragmen-
tada do que qualquer outro continente. A redu-
zida dimensão de muitos países e a resultante 
fragmentação dos mercados nacionais resulta 
em várias deseconomias de escala, impedindo 
o desenvolvimento económico. Em 2017, 76 por 
cento dos países africanos tinham uma popula-
ção com menos de 30 milhões de habitantes e 

cerca de metade apresentava um PIB) inferior a 
10 mil milhões de dólares americanos. Uma maior 
integração do mercado para bens, serviços de 
infraestruturas e fatores chave de produção (tra-
balho e capital) é especialmente importante para 
as pequenas e fragmentadas economias de África 
e para a sua competitividade global.

Uma África sem fronteiras constitui a base de 
um mercado continental competitivo que poderia 
funcionar como um centro de negócios global. 
Permitiria a produção agrícola e industrial ao 
longo das fronteiras nacionais e, por conseguinte, 
ofereceria economias de escala aos investidores, 
ao mesmo tempo que criaria mercados muito 
maiores e proporcionaria novas oportunidades 
às empresas, tanto pequenas como de grande 
dimensão. Contribuiria para eliminar posições 
monopolistas, ao mesmo tempo que reforçaria 
efeitos difusores transfronteiriços entre países 
com litoral e sem litoral. A um nível mais profundo, 
a integração regional pode melhorar a segurança 
regional, já que a expansão do comércio interna-
cional está frequentemente correlacionada com 
uma incidência reduzida de conflitos.

A integração regional como apoio de um 
desenvolvimento económico e humano mais 
vasto tem constituído parte do mandato do 
Banco Africano de Desenvolvimento desde a 
sua criação em 1963. É também uma das princi-
pais prioridades da União Africana, ao abrigo da 
Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, 
da Agenda 2063 e das CER. A visão articulada 
por várias gerações de líderes africanos é a de 
um “continente integrado com livre circulação de 
pessoas, bens, capitais e serviços e ligações de 
infraestruturas”.

O que é a integração?
Os mercados são integrados quando a arbi-
tragem (comprar em locais onde os preços são 
baixos e vender em locais onde os preços são 
altos) apaga as diferenças de preços (nada fica 
na mesa) e os custos comerciais são baixos. Os 
custos comerciais são altos quando os gover-
nos erguem barreiras e quando os responsáveis 
governamentais extraem pagamentos informais. 
O comércio de bens exemplifica a arbitragem. O 
mesmo acontece com a circulação de pessoas 
de locais onde os salários são baixos para locais 
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FIGURA 3.1 Organizações comerciais e económicas africanas

Fonte: https://au.int/en/organs/recs.

Nota: Asteriscos indicam os 29 membros da Comunidade de Estados do Sahel e do Sara.
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O primeiro resultado 
esperado de um 
acordo comercial 
preferencial 
eficaz consiste 
num aumento do 
comércio entre 
os membros

onde os salários são altos e a circulação de capi-
tais de áreas onde os retornos são baixos para 
áreas onde são altos.

A integração nas CER (e noutros acordos 
comerciais preferenciais) abrange medidas que 
vão além das obrigações assumidas nas nego-
ciações multilaterais da OMC. Ou são mais rigo-
rosas do que as disposições abrangidas pela 
OMC (como reduções tarifárias que vão além 
dos níveis fixados pela OMC, designadas por 
OMC+) ou abrangem disposições não abrangidas 
pela OMC (como regulamentações de capitais e 
laborais, regulamentações ambientais e políticas 
de regulação, designadas por OMC-X). As medi-
das OMC+ nas CER constituem obrigações que 
abrangem a integração “superficial” (geralmente, 
acordos preferenciais que lidam com medidas 
nas fronteiras) e as medidas OMC-X abrangem 
medidas de integração “profunda” (acordos que 
incluem regras sobre outras políticas nacionais).3 
A teoria económica sugere que o grau de abertura 
comercial é uma determinante da integração pro-
funda. A este respeito, as integrações superficial e 
profunda são complementares, com a integração 
superficial a gerar procura pela governação que a 
integração profunda pode oferecer.4 Em conjunto, 
estas medidas refletem esforços de facilitação do 
comércio, a expressão dada a todas as medidas 
que procuram reduzir os custos associados ao 
cruzamento de fronteiras.

Como é difícil avaliar os progressos alcança-
dos na integração, é útil contar com uma referên-
cia sempre que possível. Neste caso, as referên-
cias são três acordos comerciais preferenciais 
comparáveis entre (maioritariamente) países em 
desenvolvimento: a Comunidade Andina (cinco 
países), a ASEAN (dez) e o Mercosul (quatro).

Medidas políticas para integrar os 
mercados de bens
O primeiro resultado esperado de um acordo 
comercial preferencial eficaz consiste num 
aumento do comércio entre os membros, atra-
vés de três canais. O primeiro é reduzir as tari-
fas aduaneiras entre os membros. O segundo é 
reduzir as barreiras não tarifárias que emergem 
das políticas e da extração de rendimentos não 
induzida pelas mesmas. O terceiro, e o mais difícil 
de apreender, consubstancia-se através das duas 

componentes da facilitação do comércio: uma 
componente “física”, relacionada com infraestru-
turas tangíveis, como portos, estradas, autoes-
tradas e telecomunicações, e uma componente 
“institucional”, relacionada com a transparên-
cia, a gestão aduaneira, o ambiente empresarial 
e outros aspetos institucionais intangíveis que 
afetam a facilidade de realizar comércio. Os dois 
primeiros são os resultados de medidas tomadas 
ao abrigo da integração superficial e o terceiro 
está associado à integração profunda.

Tarifas aduaneiras
Tradicionalmente, e decerto que assim é para 
as CER, a primeira fase da integração sempre 
foi eliminar as tarifas aduaneiras sobre substan-
cialmente todo o comércio, sendo que “substan-
cialmente” é propositadamente referido de forma 
vaga, pelo menos na OMC. Considerem-se as 
tarifas aduaneiras aplicadas aos acordos comer-
ciais intrapreferenciais em comparação com as 
tarifas aduaneiras aplicadas à Nação Mais Favo-
recida (NMF) para o total das oito CER africanas 
(e mais algumas comunidades económicas afri-
canas) e para os três comparadores (tabela 3.1). 
Vários padrões se destacam. Em primeiro lugar, 
tal como imposto pela obrigação de NMF sobre 
países não membros da OMC, as tarifas bilaterais 
não excedem as pautas de NMF, um lembrete dos 
benefícios da adesão à OMC mesmo para países 
não membros da OMC. Em segundo lugar, exceto 
no caso do Conselho de Cooperação do Golfo, 
as tarifas de NMF médias são mais baixas para 
o grupo comparador. O Mercosul tem uma tarifa 
de NMF média semelhante às tarifas dos acordos 
comerciais preferenciais africanos. Em terceiro 
lugar, exceto no que se refere à CAO, existe uma 
diferença muito acentuada entre as tarifas bilate-
rais médias das CER e as do grupo comparador, 
que são maioritariamente de zero.

Na ausência de mecanismos de compensa-
ção para os membros de uma união aduaneira, 
as diferenças de poder económico também con-
tribuíram para uma Tarifa Externa Comum (TEC) 
desfavorável para as famílias, especialmente as de 
baixo rendimento. Os interesses dos produtores, 
em especial nos membros mais poderosos da 
CER, resultaram em tabelas de TEC com listas de 
exceções desfavoráveis para os consumidores, 
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Muitas barreiras 
não tarifárias são 

opacas, difíceis 
de identificar e 

difíceis de distinguir 
das medidas 

não tarifárias. 
Frequentemente, 
as medidas não 

tarifárias não 
se centram no 

comércio, apesar 
de afetarem os 

fluxos comerciais

particularmente para as famílias de baixo rendi-
mento. Mesmo levando em conta medidas de 
proteção temporárias, a TEC elevou (ou irá elevar, 
para a Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental, a CEDEAO) o custo de vida das 
famílias, em especial as situadas nos decis mais 
pobres. Os interesses dos produtores, nos par-
ceiros de grande dimensão, determinaram em 
larga escala as receitas negociadas (caixa 3.1).5

A CAO é a única união aduaneira plenamente 
funcional em África. Está atualmente a rever a 

sua TEC de três faixas (0 por cento para maté-
rias-primas e bens de capital, 10 por cento para 
produtos intermédios e 25 por cento para produ-
tos finais), complementada por uma lista de arti-
gos sensíveis (produtos como o trigo e o leite têm 
tarifas superiores a 30 por cento). Esta revisão, 
que poderia conduzir a uma quarta faixa, reflete, 
pelo menos parcialmente, as pressões de reper-
cussões induzidas pela globalização.6 O resultado 
das atuais negociações será provavelmente uma 
forma de “universalismo” mediante a qual cada 

TABELA 3.1 Tarifas aduaneiras aplicadas: tarifas intrarregionais médias e tarifas de nação 
mais favorecida, 2016

Acordo
Tarifa 

intrarregional

Tarifa de 
nação mais 
favorecida

Comunidades económicas regionais reconhecidas pela UA

União do Magrebe Árabe (UMA) 0,05 0,11

Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) 0,05 0,12

Comunidade dos Estados do Sahel e do Sara (CEN-SAD) 0,12 0,13

Comunidade da África Oriental (CAO) 0,0 0,13

Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) 0,09 0,15

Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) 0,11 0,12

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) 0,04 0,09

União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMAO) 0,09 0,12

Outros acordos comerciais preferenciais

Acordo de Agadir 0,00 0,13

Comunidade Económica e Monetária da África Central (CEMAC) 0,0 0,18

Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) 0,0 0,05

Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) 0,09 0,16

Acordo Panárabe de Livre Comércio (PAFTA) 0,00 0,09

União Aduaneira da África Austral (UAAA) 0,0 0,08

Zona Monetária da África Ocidental (ZMAO) 0,12 0,13

Comparadores

Comunidade Andina 0,0 0,09

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) 0,01 0,07

Mercado Comum do Sul (Mercosul) 0,00 0,12

Fonte: Dados do Centro de Comércio Internacional. A maioria dos dados de 2016 é de Espitia et al. (2018).

Nota: Todas as médias são médias simples das tarifas aduaneiras aplicadas calculadas em duas fases. Em 

primeiro lugar, é calculada a média para cada país das médias das tabelas obrigatórias ao nível do Sistema 

Harmonizado de seis dígitos. Em segundo lugar, é extraída uma média entre todos os membros do grupo. 

A coluna 1 apresenta as médias bilaterais e a coluna 2 a média aplicada às taxas de nação mais favorecida. 

As tarifas aduaneiras ao nível do acordo comercial regional são obtidas através da extração de uma média 

simples entre os membros.
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CAIXA 3.1 Tarifas Externas Comuns: desafios para os países pobres

À medida que as Comunidades Económicas Regionais (CER) 
aprofundam a integração passando de um acordo de livre 
comércio para uma união aduaneira com uma Tarifa Externa 
Comum (TEC), os pequenos países podem ser deixados à 
margem durante as negociações se não houver medidas 
adequadas que levem em conta o seu estatuto peculiar. O 
Ruanda e a Libéria ilustram o contraste entre profundidade e 
amplitude nas diversas CER.

A Comunidade da África Oriental (CAO) é exemplo 
de uma integração relativamente profunda, alcançando 
o estatuto de união aduaneira em 2005, antes de expan-
dir o número de membros de três para cinco quando o 
Burundi e o Ruanda aderiram, em 2009. Como foram os 
últimos países a aderir, o Burundi e o Ruanda adotaram 
uma TEC de três faixas (0 por cento para matérias-primas, 
15 por cento para produtos semiacabados e 25 por cento 
para produtos acabados), bem como uma lista de artigos 
sensíveis para produtos isentos da tabela de tarifas de três 
faixas, com tarifas que chegam aos 70 por cento. Os dois 
novos membros beneficiaram de um período de ajusta-
mento de dois anos.

Apesar da política comercial razoavelmente transparente 
da CAO e da ênfase colocada na remoção das barreiras não 
tarifárias, as elevadas tarifas para a lista de artigos sensíveis 
caíram desproporcionalmente nos bens consumidos pelas 
pessoas pobres do Ruanda. Os preços destes bens aumen-
taram a uma média de 3,8 por cento. Além disso, as recei-
tas governamentais geradas pelas tarifas caíram cerca de 
metade, nos dois anos seguintes, devido à TEC mais baixa. 
Como dado positivo, é de salientar que a TEC conduziu a 
um aumento médio das exportações de 1–2 por cento.1

Em contrapartida, a Comunidade Económica dos Esta-
dos da África Ocidental (CEDEAO) tem uma política comer-
cial menos transparente. Quando a Libéria aderiu, em 2015, 
o sistema de liberalização do comércio que fora adotado em 
1994 ainda não estava implementado. A TEC de cinco faixas 
era razoavelmente alta, situada em 0 por cento para os bens 
de primeira necessidade, 5 por cento para as matérias-pri-
mas e bens de equipamento, 10 por cento para os produtos 

intermédios, 20 por cento para os produtos de consumo e 
35 por cento para os bens de desenvolvimento regional.

A adoção da TEC irá mais do que duplicar a tarifa pon-
derada das importações da Libéria, de 6,3 por cento para 
14,7 por cento, elevando as despesas das famílias urbanas 
em 3 por cento e as despesas das famílias rurais em 6 por 
cento apenas para manter o seu atual nível de bem-estar.2 

Com efeito, a adoção da TEC exigiu uma revisão profunda 
do regime de tarifas obrigatórias da Libéria, com uma revi-
são em alta para 45 por cento das posições tarifárias e uma 
revisão em baixa para 25 por cento. As tarifas irão aumen-
tar em pelo menos 15 por cento em cerca de 233 produ-
tos. Estas alterações irão prejudicar os produtores, já que a 
maioria dos produtos importados não é produzida interna-
mente, e os consumidores terão de pagar mais pelos pro-
dutos importados.

Além disso, a CEDEAO adotou medidas de proteção espe-
cial temporárias em 2013, que penalizaram os cinco membros 
com o PIB per capita mais baixo: Gâmbia, Guiné, Guiné-Bis-
sau, Libéria e Níger. Estes membros exportam principalmente 
matérias-primas agrícolas e produtos mineiros. Mesmo 
durante o período de ajustamento, as medidas de proteção 
especial não deixam margem de manobra para elevar as tari-
fas de nação mais favorecida, ainda que possam exceder a 
taxa da TEC até 20 por cento, com um limite de 70 por cento.

Para a Costa do Marfim, a TEC eleva o custo de vida em 
cerca de 3 por cento entre todos os grupos de rendimen-
tos.3 A TEC é ligeiramente progressiva, embora as perdas 
sejam ligeiramente mais baixas para o 1 por cento de famí-
lias mais ricas. Para a Guiné, a TEC é regressiva.

Por conseguinte, tanto para a CAO como para a CEDEAO, 
a TEC eleva o custo de vida das famílias mais pobres ao 
aumentar o custo dos bens consumidos pelas pessoas 
pobres mais do que o custo de outros bens. Na CEDEAO, 
os países membros de baixo rendimento de menor dimen-
são, com interesses e estruturas tarifárias semelhantes, 
beneficiariam de uma cooperação mais estreita e de uma 
posição de negociação comum para alterar a composição 
da TEC, que está mal adequada às suas necessidades.

Notas

 1. Frazer 2012.

 2. De Melo, Laski e Mancellari 2014.

 3. Cadot e Gourdon 2014, tabela 7.
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Esta reorientação 
para parceiros 

geograficamente 
mais próximos 
poderá refletir 

um aumento de 
confiança, um 

maior conhecimento 
da procura ou as 

características 
dos produtos, 

cada um deste 
fatores podendo 

traduzir-se em 
custos inferiores das 

trocas comerciais

membro cede às exigências de outros membros 
em troca de apoio para as suas próprias exigên-
cias. Este possível retrocesso quando os ajusta-
mentos à TEC estão bem encaminhados iria criar 
mais custos de ajustamento e, provavelmente, 
reduzir a credibilidade para futuros esforços de 
integração.

Em resumo, pressões da política económica 
intrínsecas às CER e resultantes da heteroge-
neidade nas dimensões económica, cultural e 
institucional, mas também de pressões da con-
corrência provocadas pela globalização, deixa-
ram as CER longe da conclusão da fase 1 da 
integração económica. Embora o relatório Avaliar 
a Integração Regional em África VII conclua que 
cinco das oito CER (a COMESA, a CAO, a Comu-
nidade Económica dos Estados da África Central 
[CEEAC], a CEDEAO e a SADC) alcançaram o 
estatuto de zona de livre comércio, as tarifas apli-
cadas ao comércio no interior das CER não suge-
rem o mesmo.7 Apenas a CAO concluiu a fase 1 
(e a fase 2) de integração e é a única CER que 
monitoriza de perto o progresso, através da sua 
Avaliação de Desempenho do Mercado Comum 
(caixa 3.2).

Barreiras não tarifárias
A liberalização das tarifas, só por si, tem-se 
revelado, de uma maneira geral, mal sucedida 
na garantia de um genuíno acesso ao mercado, 
chamando a atenção para as medidas não tari-
fárias que restringem o acesso ao mercado e a 
concorrência.8 As medidas não tarifárias podem 
ter o intuito de influenciar a concorrência nos 
mercados de exportação e importação, como 
acontece com as tarifas (como quotas, subsídios 
e restrições à exportação), ou podem ter objeti-
vos de política pública, como proteger a saúde, 
a segurança e o ambiente (barreiras técnicas ao 
comércio). As medidas não tarifárias influencia-
das por preocupações de política pública têm o 
bem-estar do consumidor como objetivo decla-
rado, mas podem ser concebidas para beneficiar 
os produtores, sob a forma de proteção oculta. 
Ambos os tipos de medidas não tarifárias têm 
consequências comerciais.9

As barreiras não tarifárias são também expli-
citamente identificadas para eliminação durante 
a fase 1 da integração como restrições impostas 

pelas políticas ao comércio. Extremamente difí-
ceis de medir, muitas barreiras não tarifárias são 
opacas, difíceis de identificar e difíceis de distin-
guir das medidas não tarifárias, que passaram, de 
um modo geral, de uma finalidade protecionista 
para uma finalidade preventiva. E nem todas são 
resultado das políticas. Por exemplo, as verifica-
ções excessivas para extrair rendimentos também 
representam barreiras importantes ao comércio. 
Mesmo observando apenas as barreiras não 
tarifárias impostas pelas políticas, separá-las do 
crescente leque de medidas não tarifárias é difícil. 
Frequentemente, as medidas não tarifárias não 
se centram no comércio, apesar de afetarem os 
fluxos comerciais. Em alguns casos, estimulam os 
fluxos comerciais porque fornecem informações 
e mesmo quando os diminuem podem aumen-
tar a eficiência porque levam em conta os custos 
sociais totais da produção.

Mesmo quando as medidas não tarifárias não 
têm um objetivo abertamente protecionista, a 
conformidade com os diferentes requisitos dos 
vários países é complexa e dispendiosa para as 
empresas que procuram exportar. As barreiras 
não tarifárias africanas são particularmente inva-
sivas para as empresas de menor dimensão, 
comerciantes do sexo feminino e comerciantes 
transfronteiriços informais. As que são mais apon-
tadas são os procedimentos aduaneiros e comer-
ciais, os procedimentos de imigração, os proce-
dimentos de inspeção da qualidade, os requisitos 
relacionados com os transportes e os bloqueios 
de estradas. Os produtos agrícolas e os produ-
tos de pele e madeira enfrentam frequentemente 
medidas técnicas (medidas sanitárias e fitossa-
nitárias e barreiras técnicas ao comércio).10 Os 
valores de índice para medidas de controlo nas 
fronteiras são também relativamente elevados.

Infelizmente, estes índices descritivos pouco 
ajudam a medir os progressos, mesmo somente 
em questões jurídicas, o que exige acompanhar 
as barreiras não tarifárias comunicadas por cada 
parceiro (e aceites pelos outros) e depois verificar 
se foram removidas. A Avaliação de Desempenho 
do Mercado Comum da CAO realiza essa monito-
rização pormenorizada dos bens, capitais e servi-
ços (ver caixa 3.2). Por exemplo, na CAO, onde as 
regras de origem ainda são necessárias porque 
os países são também membros de outras CER, 
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CAIXA 3.2 Monitorizar os progressos rumo a uma união aduaneira na Comunidade da África Oriental

O Protocolo do Mercado Comum da Comunidade da África 
Oriental (CAO) é um dos mais ambiciosos a nível global. A 
CAO é uma união aduaneira que abrange bens, capitais e 
serviços. No que se refere aos bens, além das tarifas zero 
sobre o comércio intrarregional, existe uma tarifa externa 
comum para os países não parceiros e a remoção das bar-
reiras não tarifárias. Relativamente aos capitais, a livre circu-
lação abrange 20 operações relacionadas com títulos, inves-
timentos diretos e operações de crédito, e as operações de 
capitais pessoais vão ser isentas de restrições. Em relação 
aos serviços, os países membros são obrigados a garantir 
a livre circulação de serviços e de prestadores de serviços. 
Desta forma, assegura-se a justiça e a não discriminação. 
É especialmente importante, além da remoção gradual das 
restrições, o facto de as leis aduaneiras da CAO impedirem 
os países membros de introduzirem quaisquer novas restri-
ções ao fornecimento de bens, capitais e serviços.

Monitorizar os progressos é essencial para detetar pro-
blemas de implementação relacionados com competências 
técnicas, fatores políticos internos e negociações comer-
ciais sobrepostas A Avaliação de Desempenho do Mercado 
Comum da CAO, lançada em 2014 e atualizada em 2016, 
avalia os progressos. Uma equipa de 14 advogados espe-
cializados em questões comerciais e um estatístico analisou 
e codificou 683 leis e regulamentos e realizou um inquérito 
junto de 60 pessoas. Estes regulamentos foram depois codi-
ficados e compilados em índices apresentados na Avaliação 
de Desempenho, que mede a conformidade de direito atra-
vés de leis nacionais e não a conformidade de facto.

Para a livre circulação de capitais, a Avaliação de Desem-
penho de 2014 revelou que todas menos duas das 20 ope-
rações enfrentaram pelo menos uma restrição por pelo 
menos um parceiro. E isenções ao protocolo ou novas 
restrições, frequentemente orientadas por uma supervisão 
prudencial ou preocupações de branqueamento de capitais, 
foram introduzidas sem notificação. A Avaliação de Desem-
penho regista a aplicação das 20 operações para cada país 
e faz recomendações, levando em conta o risco de contágio 
financeiro e o potencial risco de reduzir a supervisão dos 
reguladores nacionais. A Avaliação de Desempenho de 2016 
revelou que os membros levaram a cabo poucas reformas 
na liberdade da circulação de capitais e aumentaram a utili-
zação de isenções enquanto o requisito de notificação ainda 
não era cumprido, sugerindo que as isenções poderiam 
substituir uma redução nas restrições.

Para a livre circulação de serviços, mais de 500 leis 
setoriais e regulamentos abrangem os serviços profissio-
nais (advocacia, contabilidade, arquitetura e engenharia), 
o transporte rodoviário, a distribuição e a legislação sobre 
telecomunicações. Os países adotaram uma lista positiva, 
incluindo apenas subsetores que estavam dispostos a privile-
giar a abertura. Foram identificadas cerca de 63 medidas não 
conformes, a maioria das quais relacionadas com serviços 
profissionais. Estavam contra os princípios da transparência 
nos serviços da Organização Mundial do Comércio, estabe-
lecidos para atrair o comércio e o investimento. Nenhum dos 
países parceiros cumpriu a obrigação de informar o Conse-
lho da CAO. A Avaliação de Desempenho de 2016 revelou 
uma ligeira melhoria, com 59 medidas não conformes.

Para o livre comércio de bens, a Avaliação de Desempe-
nho de 2014 revelou que, apesar de todos os parceiros terem 
eliminado as tarifas sobre o comércio intrarregional, também 
introduziram taxas equivalentes às tarifas, como impostos 
adicionais e sobretaxas que afetam os custos de importação 
ou os valores unitários de importação. O não reconhecimento 
dos certificados de origem da CAO nas fronteiras e falsos cer-
tificados de origem foram também comunicados, tal como 
barreiras não tarifárias relacionadas com barreiras técnicas ao 
comércio nos laticínios, farmacêuticos e alumínio. A Avaliação 
de Desempenho de 2016 revelou um aumento nas barreiras 
não tarifárias comunicadas, frequentemente para bens da lista 
de artigos sensíveis, sugerindo que as elevadas tarifas foram 
insuficientes para proteger as indústrias nacionais. Também 
reconheceu uma resolução mais rápida das barreiras não 
tarifárias comunicadas. As barreiras não tarifárias não resol-
vidas, comuns a todos os países da CAO, incluíam falta de 
harmonização dos horários de trabalho nas alfândegas, falta 
de coordenação entre as instituições que testam produtos, 
falta de harmonização das portagens e numerosos encargos 
monetários para as exportações de leite.

Outras medidas afetam a liberdade do comércio de pro-
dutos. Na medida em que todos os países membros são 
também membros de outras zonas de livre comércio, a tarifa 
externa comum não foi aplicada a todos os países não per-
tencentes à CAO, resultando numa perda total de receitas 
de 22,7 mil milhões de dólares americanos em 2014. A Ava-
liação de Desempenho de 2016 revela que os países con-
tinuam a confiar em medidas equivalentes a tarifas e a não 
reconhecer certificados de origem, reduzindo significativa-
mente os benefícios da união aduaneira.
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a Avaliação de Desempenho revela que os cer-
tificados de origem nem sempre são reconheci-
dos e que por vezes são falsos. A Avaliação de 
Desempenho também verifica se os países pro-
mulgaram e aplicaram legislação para penalizar 
esses produtores de certificados falsos. Outras 
CER seriamente empenhadas no progresso no 
acesso de direito ao mercado devem seguir os 
passos da CAO.

O comércio de bens no âmbito das 
comunidades económicas regionais 
continua a ser modesto, na ordem de 
2 por cento a 5 por cento
Uma sucessão de relatórios tem demonstrado 
que os níveis de comércio intra-africano perma-
necem baixos.11 A integração desde o Tratado 
de Abuja contribuiu para o aumento do comér-
cio intra-africano? A fim de identificar mudanças 

nos padrões das trocas comerciais por altura 
da implementação, são comparadas as quotas 
comerciais intra-CER, cinco e dez anos após a 
implementação, com as quotas nos dois anos 
anteriores ao anúncio da redução das barreiras 
ao comércio. Estes valores permanecem baixos, 
na ordem de 2 por cento a 5 por cento, enquanto 
as quotas de importação extrabloco rondam 
os 20 por cento-30 por cento.12 A exceção é a 
ASEAN, em que as quotas de importação intra-
bloco aumentaram a partir de uma base já ele-
vada. As quotas de importação intrabloco em 
todas as CER e entre os outros dois elementos de 
comparação continuam a ser modestas. Verifica-
-se esta situação, muito embora as quotas intra-
bloco tenham aumentado substancialmente na 
CEDEAO e na SADC, assim como na União Eco-
nómica e Monetária da África Ocidental (UEMAO), 
em que uma moeda e língua comuns deviam ter 
intensificado o comércio intrarregional.

Os índices de intensidade comercial, cons-
tantes da figura 3.2, têm em conta o crescimento 
global do comércio nas CER, em relação ao 
comércio mundial, dado que o comércio intra-
bloco se encontra agora normalizado graças à 
quota de exportações do bloco para países tercei-
ros. A CAO e, em menor medida, a UEMAO des-
tacam-se com um robusto aumento do comércio 
intra-CER. Estes padrões contrastam acentuada-
mente com os da CEDEAO e do COMESA, em 
que as principais economias, a Nigéria e o Egito, 
praticamente não realizam trocas comerciais com 
outros membros das CER.

Em suma, com a possível exceção da CAO, 
os indícios de que os aumentos moderados do 
comércio intrarregional tenham sido motivados 
pela redução das barreiras ao comércio intrabloco 
são limitados. Os reduzidos aumentos globais do 
comércio intra-africano poderão igualmente signi-
ficar que as políticas de redução das barreiras ao 
comércio transfronteiriço são, em larga medida, 
ineficazes, quando a fragilidade do Estado de 
direito ou a inadequação da política regulamentar 
cria insegurança nas transações internacionais.13

Regionalização do comércio de novos 
produtos industriais
A integração teve como resultado a expedição 
de novos produtos para locais geograficamente 

FIGURA 3.2 Índices de intensidade comercial, dois anos antes 
e cinco anos depois do estabelecimento das comunidades 
económicas regionais
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Fonte: Adaptado de de Melo e Tsikata (2015), tabela 2.

Nota: O índice de intensidade comercial representa a relação entre a quota de 

exportações do bloco para os países membros e a respetiva quota de expor-

tações para países terceiros. Os períodos de tempo correspondem a 1991–92 

e 1997–98, para o COMESA e a CEDEAO, 1997–98 e 2003–04, para a CAO, e 

1992–93 e 1998–99, para a UEMAO. Os membros da UEMAO não estão incluí-

dos nos valores da CEDEAO.
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mais próximos? Um dos pilares da estratégia de 
desenvolvimento de África consiste na acelera-
ção da industrialização através da promoção de 
cadeias de valor regionais, uma vez que é habitual 
dizer-se que os países enriquecem produzindo 
os bens que os países ricos consomem. Existem 
indícios de que o comércio de novos produtos 
está a desenvolver-se ao longo de cadeias de 
abastecimento regionais? A figura 3.3 compara a 
distância média entre parceiros para a produção 
industrial ao longo de duas décadas, 1995–2005 
a 2005–10, a fim de identificar se os novos seto-
res de produção se estão a reorientar para os 
membros das CER. Indica que uma forte reorien-
tação em matéria de exportações para parceiros 
das CER entre 2005 e 2015, face ao período de 
1995 a 2005. Entre 2005 e 2015, todos os novos 
produtos industriais são expedidos para destinos 
mais próximos do que o foram os produtos indus-
triais entre 1995 e 2005 (todos os pontos estão 
abaixo da linha de 45 graus). Por exemplo, a dis-
tância média do comércio de produtos industriais 

diminuiu de aproximadamente 6500 quilómetros 
(km), para os produtos tradicionais, para 3.800 
km, para novos produtos, no caso da ASEAN, e 
de 4.500 km para 3.900 km, no caso da CAO. 
Esta reorientação para parceiros geograficamente 
mais próximos poderá refletir um aumento de 
confiança, um maior conhecimento da procura ou 
as características dos produtos, cada um deste 
fatores podendo traduzir-se em custos inferiores 
das trocas comerciais.14

Este padrão mantém-se a nível de uma amos-
tra maior de países em que os produtos indus-
triais recentemente exportados (ao longo de três 
anos ou mais) são de custo elevado, em relação 
aos bens tradicionais, e são vendidos em merca-
dos em que os custos das trocas comerciais são 
reduzidos (próximos, contíguos ou abrangidos 
por um acordo comercial regional). E quando os 
bens recentemente exportados atingem 10 anos, 
continuam a ser sobretudo exportados para des-
tinos geográfica e culturalmente mais próximos, 
ao contrário dos bens tradicionais.15

FIGURA 3.3 Os novos produtos industriais estão a regionalizar-se
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Fonte: Dados ao nível de quatro dígitos do Sistema Harmonizado da Comtrade (dados-espelho).

Nota: A linha contínua é a linha de regressão de 45°. Novos produtos são produtos exportados durante, pelo 

menos, três anos consecutivos, entre 2005 e 2015, e não exportados durante três anos consecutivos, entre 1995 

e 2005. Os produtos não incluem produtos agrícolas, recursos extrativos e categorias do Sistema Harmonizado 

não especificadas noutras posições, para um total de 993 produtos potenciais.
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Ocorreu uma 
certa recuperação 

ao longo dos 
últimos 20 anos, 

principalmente no 
caso dos países 

de médio-elevado 
rendimento, e um 
atraso dos países 

menos desenvolvidos 
e dos países sem 

litoral africanos

Os custos das trocas comerciais estão 
a diminuir generalizadamente, mas 
com maior lentidão nas comunidades 
económicas regionais africanas
Os volumes e os padrões comerciais apresentam 
duas regularidades muito acentuadas: o volume 
de comércio bilateral é proporcional à dimensão 
económica dos países e inversamente proporcio-
nal à distância, o que constitui um indicador de 
substituição robusto, ainda que aproximativo, dos 
custos das trocas comerciais. Estas regularidades 
foram repetidamente observadas no comércio de 
bens e um pouco menos no comércio de servi-
ços, em que os dados são mais inconsistentes. 
Encontram-se refletidas no modelo de gravidade 
do comércio, na base do qual é possível construir 
séries cronológicas dos custos das trocas comer-
ciais bilaterais a partir dos fluxos comerciais obser-
vados. Estes custos calibrados das trocas comer-
ciais são os equivalentes ad valorem dos custos 
totais das trocas comerciais bilaterais, que incluem 
todas as fontes de custos das trocas comerciais 
(tarifas, equivalentes ad valorem de medidas não 
tarifárias, diferenças linguísticas, infraestruturas 
físicas e institucionais, e assim sucessivamente).16

O modelo prevê que os países melhorem a 
sua posição, ou seja, realizem trocas comerciais 
com maior intensidade, quando os custos exter-
nos das trocas comerciais diminuem mais rapi-
damente do que os custos internos e quando os 
respetivos custos externos das trocas comerciais 
diminuem mais rapidamente do que os de tercei-
ros. Os custos calibrados são uma forma conve-
niente de sintetizar a evolução das quotas comer-
ciais, reconhecendo também, simultaneamente, a 
primazia dos custos das trocas comerciais, que 
têm assumido um papel central na agenda da 
integração continental da União Africana.

Os três quadros da figura 3.4 comparam a evo-
lução dos custos das trocas comerciais no caso 
dos 15 maiores importadores, de acordo com 
várias classificações: por grupo de rendimento ao 
nível de África (quadro a), em relação a grupos de 
rendimento de referência (de que estão excluídos 
os países africanos; quadro b) e em relação aos 
três blocos comerciais de referência (quadro c). 
Para compreender mais claramente a evolução 
dos custos das trocas comerciais entre os grupos 
e os quadros, durante o período de 20 anos, os 

custos das trocas comerciais no ano base (1995) 
estão normalizados para 100. Em média, os 25 
países africanos de baixo rendimento registaram 
custos das trocas comerciais bilaterais 274 por 
cento, em 1995, e 238 por cento, em 2015, supe-
riores aos dos 15 maiores importadores. Estas 
estimativas não são muito elevadas, se consi-
derarmos que, em média, os custos das trocas 
comerciais dos demais países de elevado rendi-
mento se situaram, em 2015, 115 por cento acima 
dos custos dos principais importadores. Ainda 
assim, os custos das trocas comerciais bilaterais 
são aproximadamente duas a três vezes superio-
res aos custos dos maiores importadores.
• O quadro a indica uma certa recuperação em 

todos os grupos de países africanos. A recu-
peração foi maior nos países de médio-elevado 
rendimento, que partiram de uma desvanta-
gem menor em termos de custos das trocas 
comerciais, enquanto os países de baixo ren-
dimento partiram da maior desvantagem.

• O quadro b mostra que todos os países de 
referência, exceto os de médio-baixo rendi-
mento, partiram de uma desvantagem maior 
em termos de custos e recuperaram, um 
padrão que também é evidente na evolução 
das quotas comerciais no comércio mundial 
durante este período.

• O quadro c compara a evolução dos custos 
médios das trocas comerciais de três CER 
africanas com os da Comunidade Andina, 
da ASEAN e do Mercosul, em que os custos 
das trocas comerciais são inferiores aos dos 
países africanos no quadro a.
Resumindo, as comparações na figura 3.4 

confirmam uma certa recuperação ao longo dos 
últimos 20 anos, principalmente no caso dos 
países de médio-elevado rendimento, e um atraso 
dos países menos desenvolvidos e dos países 
sem litoral africanos em relação aos elementos de 
referência.17

Integração profunda para além da 
agenda do comércio multilateral: 
mercados de fatores de produção e 
outras disposições
Antes de 2000, 90 por cento dos 81 acordos 
comerciais preferenciais, comunicados à OMC, 
incidiam exclusivamente sobre o comércio de 
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bens. Entre 2000 e 2015, ocorreu uma mudança 
drástica, quando 64 por cento dos 194 acordos 
comerciais preferenciais, notificados à OMC, pas-
saram a incluir disposições sobre o comércio de 
serviços.18 Este alargamento da cobertura aos 

serviços, observado em acordos de livre comér-
cio em todo o mundo, reflete a importância cres-
cente dos serviços enquanto fatores de produção 
complementares, mas também a lentidão dos 
progressos ao nível das negociações multilaterais 

FIGURA 3.4 Os custos calibrados das trocas comerciais de África estão a diminuir, em consonância com as 
tendências globais, 1995–2015
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Fonte: Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico das Nações Unidas e conjunto de dados sobre os custos das trocas comer-

ciais do Banco Mundial.

Nota: A figura apresenta os custos médios das trocas comerciais (agregados), calibrados em relação ao comércio bilateral com os 15 

maiores importadores mundiais: Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Hong Kong, Países Baixos, República da 

Coreia, Itália, Índia, Canadá, México, Bélgica e Espanha. Os números entre parênteses correspondem ao número de países em cada grupo.
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no sentido da liberalização do comércio de servi-
ços e na abordagem às medidas regulamentares.

Esta secção compara a profundidade da inte-
gração em sete acordos comerciais regionais afri-
canos com dados e noutros acordos comerciais 
preferenciais Sul–Sul. As comparações referem-
-se a medidas abrangidas nas negociações da 
OMC (mas descritas como OMC+ para indicar 
que são mais aprofundadas do que as medidas 
tomadas a nível multilateral) e a medidas não 
abrangidas nas negociações multilaterais (desig-
nadas medidas OMC-X). Em ambas as catego-
rias, as disposições abrangidas encontram-se 
classificadas segundo a respetiva aplicabilidade 
jurídica. Esta distinção baseia-se na redação da 
disposição. Por exemplo, entende-se que «as 

partes devem cooperar» não é uma disposição 
juridicamente vinculativa, enquanto se entende 
que a disposição «nenhuma das partes pode 
expropriar ou nacionalizar um investimento abran-
gido» é juridicamente vinculativa.

Não surpreende que o grau de aplicabilidade 
jurídica seja muito superior no caso das disposi-
ções OMC+, que estão abrangidas pela OMC, do 
que no caso das disposições OMC-X, que não 
estão abrangidas pela OMC (figura 3.5). No caso 
de todas as disposições OMC+ combinadas, o 
rácio de cobertura agregado (em todas as cate-
gorias) é apenas ligeiramente inferior nas CER 
africanas (58 por cento) em relação a outros acor-
dos comerciais regionais Sul–Sul (64 por cento). 
Mas a aplicabilidade jurídica é significativamente 

FIGURA 3.5 Cobertura das disposições abrangidas pela Organização Mundial do Comércio e das disposições não 
abrangidas pela Organização Mundial do Comércio em sete acordos comerciais regionais africanos e em acordos 
comerciais regionais Sul–Sul, por aplicabilidade jurídica
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 GATS significa Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços; TRIPS significa Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelec-

tual Relacionados com o Comércio.

Fonte: de Melo, Nouar e Solleder (2019), com dados de Hoffman, Osnago e Ruta (2017).

Nota: Os acordos comerciais regionais africanos incluídos são CEMAC, COMESA, CAO, CEDEAO, UAAA, SADC e UEMAO. As percenta-

gens são apresentadas por categoria de disposições abrangidas, diferenciando as que são juridicamente vinculativas. Por exemplo, para 

os acordos abrangidos por disposições OMC-X, para as 7 CER africanas, das 49 (7 x 7) disposições relativas a exigências em matéria de 

capital e trabalho, 31 por cento (15) estão abrangidas, das quais 12 por cento (6) são consideradas juridicamente vinculativas.
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inferior. No caso das disposições OMC-X, o grau 
de aplicabilidade jurídica nas CER africanas (5 por 
cento) é ligeiramente inferior ao de outros acor-
dos comerciais regionais Sul–Sul (6 por cento). 
No entanto, tanto no caso das disposições OMC+ 
como das disposições OMC-X, em cada catego-
ria, em média, o grau de aplicabilidade jurídica 
é quase sempre inferior nos acordos comerciais 
regionais africanos em relação a outros acordos 
comerciais regionais Sul–Sul.19

O elevado rácio de cobertura das disposições 
OMC-X nos acordos comerciais regionais africa-
nos poderá refletir três fatores. Em primeiro lugar, 
é possível que o grau de cobertura elevado se 
inspire na cobertura dos acordos da UE, em que 
as disposições em matéria de integração regio-
nal constituem a principal arma diplomática da 
União Europeia.20 Em segundo lugar, o grau de 
cobertura elevado poderá ser uma forma de criar 
confiança através da inclusão das preferências 
de todos os participantes. Em terceiro lugar, e 
de forma relacionada, o grau de cobertura ele-
vado poderá ser um sinal de compromisso entre 
países com amplas disparidades em termos de 
preferências. Trata-se de um conceito próximo 
de «universalismo» na política de repartição 
das rendas nos acordos comerciais regionais, 
em que cada governo pretende uma parte dos 
lucros, aquando da votação de medidas de 
proteção, para que todos os países votem em 
medidas que não são do seu interesse em troca 
do apoio de outros membros a medidas que os 
beneficiam.21

Os serviços de produção – nos domínios das 
finanças, consultoria, contabilidade, transporte e 
tecnologias da informação e comunicação – são 
fatores de produção complementares e, por con-
seguinte, necessários para alargar a produção de 
bens intermédios e finais. Muitos destes fatores 
são especializados no que se refere a obrigações 
relacionadas com o investimento, a regulamen-
tos relativos ao comércio interno e a regulamen-
tos em matéria de capital e trabalho. Em média, 
os acordos comerciais regionais africanos têm 
um grau de aplicabilidade jurídica inferior ao de 
outros acordos Sul–Sul, em particular no caso 
de obrigações relacionadas com o investimento, 
relativamente às quais tanto a cobertura como a 
aplicabilidade são inferiores.

É necessário acesso a um amplo conjunto 
de fatores produtivos de fornecedores internos 
e externos para a participação no comércio da 
cadeia de abastecimento. As regressões nos qua-
dros, em matéria de comércio bilateral de peças e 
componentes, efetuadas em relação a 155 acor-
dos comerciais regionais Sul–Sul, entre 1980 e 
2014, indicam que três medidas da profundidade 
da integração contribuem positiva e estatistica-
mente de forma significativa para a intensidade do 
comércio bilateral.22

A importância do comércio de peças e servi-
ços, que são fatores de produção complementa-
res do comércio de bens, levanta a questão das 
barreiras ao comércio de serviços. São poucas 
as barreiras desta natureza que discriminam 
entre serviços prestados por empresas nacionais 
e serviços prestados por empresas estrangeiras. 
Os valores médios estimados dos equivalentes 
tarifários ad valorem das barreiras ao comércio 
ao nível da UA e para os grupos de referência 
(estimativas a nível das CER) são apresentados 
na tabela 3.2.23 Estas estimativas são elabo-
radas com base numa leitura atenta dos textos 
regulamentares relativos a 103 países. Demons-
tram uma grande dispersão nas estimativas para 
todas as CER.

Os equivalentes tarifários ad valorem são 
sempre superiores para todas as categorias de 
serviços em África (aplicando uma média para 
todas as CER africanas como um indicador para 
África) relativamente aos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE). As estimativas representam ordens 
de grandeza superiores para a componente de 
infraestruturas físicas dos custos das trocas 
comerciais: transportes ferroviários, rodoviários 
e marítimos. Na componente de infraestruturas 
institucionais, os equivalentes ad valorem para a 
banca e os seguros são também superiores em 
África (ver tabela 3.2). Não deixa de ser significa-
tivo que o equivalente tarifário ad valorem médio 
seja igualmente superior em África em relação aos 
grupos de referência.

As barreiras ao comércio de serviços sugeri-
das por estes equivalentes tarifários ad valorem 
são cada vez mais reconhecidas como determi-
nantes da produtividade industrial. As estimati-
vas a nível das empresas demonstram que as 
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O clima empresarial 
tem vindo a melhorar 

em África e em 
países individuais

políticas que restringem o acesso estrangeiro 
aos mercados de serviços a montante reduzem 
a produtividade das empresas que utilizam estes 
serviços a jusante.24 São referidos resultados 
semelhantes a nível de setores numa vasta amos-
tra de países em desenvolvimento em diferentes 
fases de desenvolvimento.25 Nomeadamente, as 
políticas que reduzem as barreiras ao comércio 
transfronteiriço são, em larga medida, ineficazes, 
quando os indicadores sobre a qualidade das 
instituições (fragilidade do Estado de direito, má 
qualidade da regulamentação) apresentam valo-
res baixos.

Em conclusão, o clima empresarial tem vindo 
a melhorar em África e em países individuais. O 
número recorde de 80 reformas do clima empre-
sarial em 37 de 48 países subsarianos, em 2017, 
representa um aumento de 14 por cento face a 
2016.26 De qualquer modo, os equivalentes tarifá-
rios ad valorem sugerem que existe margem para 
melhorias (ver tabela 3.2). Entre 2018 e 2019, veri-
ficaram-se 107 reformas em 40 países na África 
Subsariana, que registou o maior número de 
reformas entre as regiões desde 2012.27

Mobilidade da mão de obra
Em 2017, 22 por cento dos imigrantes em África 
vieram do exterior do continente, o que demonstra 
que África acolhe um grande número de migran-
tes do resto do mundo (tabela 3.3). A migração de 
África para o resto do mundo, em particular para 
a Europa e para a Ásia, também aumentou entre 
2005 e 2010 e entre 2010 e 2015.28

Padrões e tendências da migração
Em 2017, a África Ocidental registou os maiores 
níveis de migração intrarregional: 97 por cento 
da migração intra-africana permaneceu na região 
(86 por cento de 88,8 por cento). Seguiram-se a 
África Oriental (73 por cento ou 64,7 por cento 
de 88,6 por cento) e a África Central (58 por 
cento ou 48,8 por cento de 84,1 por cento). As 
regiões com os níveis de migração intra-africana 
mais elevados aplicam também uma política de 
vistos mais aberta. A partilha de uma moeda 
comum está correlacionada com uma política de 
vistos mais aberta em regiões bem integradas, 
como a UEMAO, mas não necessariamente em 
regiões menos integradas, como a Comunidade 

TABELA 3.2 As restrições ao comércio de serviços são geralmente muito mais elevadas 
em África do que noutras partes do mundo, 2015

Equivalentes tarifários ad valorem (percentagem)

Serviço
União 

Africanaa

Grupo de referência

Comunidade 
Andina ASEAN Mercosul OCDE+UE

Contabilidade 35 32 50 30 29

Serviços jurídicos 47 27 68 32 31

Transporte aéreo 28 28 58 58 15

Transporte ferroviário 59 8 62 28 16

Transporte rodoviário 32 8 60 22 18

Banca 15 18 21 12 2

Seguros 31 30 26 24 14

Telefonia de rede fixa 485 9 175 11 35

Telefonia de rede móvel 3 0 1 1 1

Retalho 3 2 5 1 1

Transporte marítimo 28 25 50 39 9

Média (simples) 70 17 52 23 16

Fonte: Cálculos baseados em dados sobre equivalentes tarifários ad valorem em Jafari e Tarr (2015, tabela 3).

 a. Média simples para todas as CER.
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Nem todos os 
países de uma 
CER ratificaram o 
respetivo protocolo 
relativo à livre 
circulação de 
pessoas. Mesmo 
que todos os países 
membros o tenham 
ratificado, pode 
acontecer que nem 
todos o tenham 
implementado

Económica e Monetária da África Central 
(CEMAC).

Os fluxos de remessas representam outro cri-
tério da importância da migração. O comércio e 
as remessas intrarregionais são vias importantes 
em termos dos efeitos difusores do crescimento. 
Em 2015, as remessas intrarregionais totais na 
África Subsariana representaram um terço das 
remessas totais: 11,5 mil milhões de dólares ame-
ricanos ou 0,6 por cento do PIB. Trata-se de um 
valor superior aos valores da Ásia, da Europa e 
das Américas, em que representam menos de 
0,3 por cento do PIB.29

Incongruências entre a regulamentação e a 
implementação
Dado que a maior parte da migração tem lugar 
no continente, torna-se mais fácil compreender 
as regras e os tratados sobre a livre circulação 
de pessoas no quadro da integração regional e 
a forma como se relacionam com a migração. A 
livre circulação de pessoas é uma medida impor-
tante da integração, como reflete o Índice de 
Integração Regional.30 O papel de promoção da 
mobilidade intrarregional na integração regional 
depende da harmonização da legislação nacio-
nal31 e da implementação eficaz do quadro regu-
lamentar entre os países. Todas as CER, exceto a 
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvi-
mento (IGAD), dispõem de protocolos relativos à 
livre circulação de pessoas que visam eliminar os 

obstáculos à livre mobilidade das pessoas.32 Con-
tudo, a aplicação plena destes protocolos depara 
com inúmeros obstáculos.

Os protocolos relativos à livre circulação 
de pessoas, incluindo os regulamentos sobre 
a mobilidade da mão de obra, diferem entre as 
CER e entre países pertencentes à mesma CER. 
E nem todos os países de uma CER ratificaram 
o respetivo protocolo relativo à livre circulação de 
pessoas. Mesmo que todos os países membros o 
tenham ratificado, pode acontecer que nem todos 
o tenham implementado, o que resulta num des-
fasamento entre o protocolo e a sua aplicação. 
Mesmo no caso da CEDEAO, que está relativa-
mente bem integrada, continuam a ser neces-
sários esforços no sentido de assegurar a plena 
aplicação do direito de residência e estabeleci-
mento e de políticas do mercado de trabalho que 
funcionem.

São vários os fatores que contribuem para 
esta lacuna. Um destes fatores é a ausência de 
harmonização das regras e regulamentos entre 
os países. Um segundo fator é a falta de dados 
fiáveis sobre os fluxos migratórios infrarregio-
nais.33 Um terceiro consiste nas diferenças entre 
os níveis de desenvolvimento dos membros, que 
tornam alguns países mais atrativos do que outros 
para os migrantes. Um quarto é a falta de infor-
mação e aceitação dessas políticas por parte dos 
cidadãos africanos, que poderão não dispor das 
informações pertinentes para entrar noutro país, 

TABELA 3.3 Quase 80 por cento dos imigrantes africanos vieram de outras partes da 
região, 2017 (percentagem)

Origem

Destino

África
África 

Central
África 

Oriental
Norte de 

África
África 

Austral
África 

Ocidental
Fora de 
África

África 77,7 13,1 30,3 5,2 3,3 25,8 22,3

África Central 84,1 48,8 11,1 10,6 1,4 12,2 15,9

África Oriental 88,6 13,7 64,7 9,3 0,7 0,2 11,4

Norte de África 42,7 4,6 29,9 6,5 0,1 1,7 57,3

África Austral 55,8 4,6 33,2 0,4 16,4 1,2 44,2

África Ocidental 88,8 2,3 0,1 0,4 0,0 86,0 11,2

Fora de África 46,9 2,4 8,5 26,9 2,1 7,0

Fonte: Dados do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas.
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Quando os países-
membros ratificam 
e implementam um 
protocolo relativo à 
livre circulação de 
pessoas, a relação 

com níveis de 
migração superiores 

é evidente

como por exemplo os documentos de viagem exi-
gidos. Os condicionalismos institucionais, infraes-
truturais e de segurança dificultam o movimento 
entre os países.34 Os migrantes podem também 
ser alvo de discriminação no mercado de traba-
lho,35 o que pode constituir um desincentivo à 
mobilidade intrarregional. Por último, em virtude 
de receios de que estes fluxos possam desestabi-
lizar os mercados de trabalho locais,36 é possível 
que os decisores políticos sintam relutância em 
abrir as fronteiras dos seus países. Para serem 
verdadeiramente eficazes, as políticas relativas à 
liberdade de circulação devem ter em conta impli-
cações não económicas, incluindo o receio de 
perda da soberania ou da identidade nacionais.

Mobilidade regional da mão de obra
A migração bilateral transforma-se após a ratifi-
cação ou a implementação de um protocolo rela-
tivo à livre circulação de pessoas?37 Sim, mas os 
padrões variam.
• Na CEDEAO, a migração aumentou depois de 

a CER adotar o protocolo, uma vez que todos 
os países ratificaram e implementaram a pri-
meira fase.

• Na CAO, a migração é superior nos países 
que implementaram o protocolo, mas não nos 
países que não o implementaram. É também 
este o caso dos países da SADC que ratifica-
ram o protocolo e dos que não o ratificaram.

• No COMESA, a adoção do protocolo está 
associada a níveis de migração mais elevados 
nos países que o implementaram, mas não 
nos países que não o ratificaram, pelo menos, 
nos primeiros anos após a sua adoção.

• Na CEEAC, os países que implementaram o 
protocolo registaram maiores níveis de migra-
ção, mas parece existir uma dinâmica positiva 
independentemente da implementação, sem 
qualquer diferença significativa em matéria de 
migração entre os dois grupos após 2005.

• Na União do Magrebe Árabe (UMA), a migra-
ção já estava a aumentar nos países membros 
antes de constituírem a CER, tendo então 
crescido a um ritmo mais intenso nos países 
que ratificaram o protocolo. No entanto, não 
se verificou qualquer diferença significativa 
entre os países que implementaram o proto-
colo e os que não o implementaram: apesar da 

implementação, dois de três países continuam 
a exigir um visto.
Resumindo, quando os países membros rati-

ficam e implementam um protocolo relativo à 
livre circulação de pessoas, a relação com níveis 
de migração superiores é evidente (como na 
CEDEAO). A ratificação do protocolo sem o imple-
mentar de forma eficaz não está relacionada com 
um aumento da migração (como na SADC, na 
CAO e, em menor grau, na CEEAC). Além disso, 
quando todos os países tiverem ratificado o pro-
tocolo, a migração nos países que implementaram 
o protocolo é superior à dos países que apenas o 
ratificaram (como na CAO). Assim que um grupo 
de países ratifica ou implementa o protocolo numa 
CER, verificam-se alguns efeitos difusores positi-
vos da adoção do protocolo nos países que não o 
ratificaram ou que não o implementaram (como na 
CAO, na SADC e, em menor grau, no COMESA).

A migração intrarregional em África é mais pre-
ponderante do que a migração proveniente de 
África. Existe uma heterogeneidade considerável 
entre as CER, em matéria da respetiva regulamen-
tação sobre a livre circulação de pessoas e das 
suas relações com a migração. Embora esta hete-
rogeneidade possa dificultar as comparações entre 
as CER, emergem alguns padrões gerais. Em pri-
meiro lugar, é importante ratificar o protocolo. Com 
efeito, a adoção de um protocolo relativo à livre cir-
culação de pessoas, se os países não o ratificas-
sem, teria um efeito reduzido ou nulo na migração. 
Em segundo lugar, a implementação após a rati-
ficação é importante. Em terceiro lugar, nas CER 
que estão relativamente bem integradas, poderá 
existir um certo dinamismo positivo e repercus-
sões benéficas nos países que não o ratificaram ou 
implementaram, impulsionados pelos países em 
que a ratificação e a implementação ocorreram.

Recomendações para a mobilidade da mão de 
obra
A migração em África é uma realidade, apesar de 
nem todos os protocolos relativos à livre circulação 
de pessoas estarem ratificados e implementados. 
A plena implementação de todos os protocolos 
poderá contribuir para o aumento dos fluxos entre 
os países africanos. Por esse motivo, é importante 
considerar o que impede os países de os imple-
mentar. O Passaporte da União Africana, lançado 
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A integração 
financeira tem vindo 
a progredir de jure, 
através de uma 
melhor codificação 
dos regulamentos 
sobre transações 
internacionais, e 
de facto, através 
dos fluxos reais de 
fundos e da evolução 
conjunta dos preços

em julho de 2016, por ocasião da Cimeira da União 
Africana em Kigali, incentiva a livre circulação de 
pessoas, em geral, e a mobilidade da mão de obra, 
em particular. E o primeiro objetivo do Acordo 
sobre a ZLEC em África é «criar um mercado único 
continental para bens e serviços, com a livre cir-
culação de empresários e investimentos, e, deste 
modo, preparar o terreno para acelerar o estabe-
lecimento da União Aduaneira Continental e da 
União Aduaneira Africana.»38 Para que estas inicia-
tivas sejam bem-sucedidas e eficazes, é útil come-
çar por melhorar a eficácia das políticas no âmbito 
de cada CER antes de intensificar os esforços ao 
nível continental. E dado que a integração não deve 
ocorrer apenas no mercado de bens, mas também 
nos fatores de produção, o debate deve centrar-se 
mais na livre circulação de pessoas.

Integração financeira
África gera mais de 520 mil milhões de dóla-
res americanos anuais em impostos internos. 
Os seus ativos dos fundos públicos de pensões 
registam um crescimento impressionante. Obtém 
receitas anuais provenientes de minerais e com-
bustíveis superiores a 168 mil milhões de dólares 
americanos. E os seus bancos centrais dispõem 
de mais de 400 mil milhões de dólares america-
nos em reservas internacionais.39 Os países afri-
canos possuem atualmente uma grande varie-
dade de opções de financiamento além da ajuda 
externa (50 mil milhões de dólares americanos), 
incluindo 60 mil milhões de dólares americanos 
em remessas e 60 mil milhões de dólares ame-
ricanos em entradas de investimento estrangeiro 
direto.40 Existe igualmente uma elevada liquidez 
no setor bancário e cerca de 10 países africanos 
possuem fundos soberanos.

No presente contexto de consolidação do setor 
financeiro, a integração financeira entre os países 
assume uma importância cada vez maior. O setor 
tem vindo a progredir de jure, através de uma 
melhor codificação dos regulamentos sobre transa-
ções internacionais, e de facto, através dos fluxos 
reais de fundos e da evolução conjunta dos preços. 
No entanto, subsistem outras barreiras não regula-
mentares à integração. Foi avançada uma proposta 
a nível continental que tem por objetivo estabelecer 
três instituições financeiras pan-africanas: o Banco 
Africano de Investimento, o Banco Central Africano 

e o Fundo Monetário Africano, todos eles em con-
formidade com o Ato Consultivo da União Africa-
na.41 Se implementada, esta iniciativa viria a acele-
rar a integração financeira na região, garantindo ao 
mesmo tempo proteções adequadas.

O Banco Africano de Desenvolvimento está 
a apoiar cinco fases da estratégia regional de 
integração financeira (incluída na política e estra-
tégia de integração regional do Grupo do Banco 
Africano de Desenvolvimento). A primeira fase 
preparatória exorta à melhoria dos sistemas de 
pagamento nacionais, reforçando os quadros de 
supervisão e regulamentação e cumprindo os 
princípios fundamentais de Basileia. A segunda 
fase passa pela harmonização das políticas rela-
tivas aos afluxos de investimento estrangeiro 
direto, eliminando as barreiras à entrada de 
bancos regionais e estrangeiros e harmonizando 
as infraestruturas físicas regionais. A terceira fase, 
de natureza cooperativa, envolve a liberalização 
gradual dos controlos cambiais com o resto do 
mundo e a implementação de critérios de conver-
gência acordados a nível regional. A quarta fase 
inclui a fusão dos mercados de capitais e a quinta 
envolve a adoção de uma moeda única regional.

O Banco Africano de Desenvolvimento está a 
apoiar a integração financeira regional através do 
reforço das normas bancárias e financeiras e de 
uma atenção particular ao Mecanismo Africano 
de Avaliação pelos Pares. Está a reforçar as capa-
cidades dos sistemas de pagamento regionais 
com o COMESA, a CAO, a CEEAC e a CEDEAO. 
Está a implementar a Iniciativa «Mercados Finan-
ceiros em África», em conjunto com a parceria 
«Making Finance Work for Africa» e a Associação 
de Bancos Centrais Africanos. Está ainda a refor-
çar capacidades, no âmbito dos regulamentos 
transfronteiriços e regionais das instituições finan-
ceiras, com outros parceiros de desenvolvimento.

Para os países, o desejo de integração com 
os mercados regionais é motivado pelas vanta-
gens que adviriam do reforço da concorrência no 
mercado interno de serviços financeiros, de mais 
oportunidades de diversificação de portefólios e 
de partilha de riscos e até de fatores externos, 
como a pressão dos pares associada às pres-
crições do Consenso de Washington relativas à 
livre circulação de capitais enquanto boa política 
macroprudencial e financeira (caixa 3.3).
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CAIXA 3.3 A integração financeira impulsiona a atividade económica em África?

Apesar dos benefícios preconizados para a integração financeira, não é claro em que medida 
o progresso em matéria de integração financeira regional em África tem catalisado a atividade 
económica agregada e fornecido, deste modo, a justificação para acelerar a integração financeira.

Um estudo recente do Banco Africano de Desenvolvimento demonstra que as melhorias em 
termos de integração financeira estão associadas a níveis de atividade económica mais elevados. 
Esta relação permanece válida mesmo quando o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento 
humano, a qualidade das instituições e o ambiente macroeconómico são controlados. O estudo 
avalia o grau e a oportunidade da integração financeira em África e procura lançar luz sobre 
as tendências contemporâneas no sentido da intensificação da globalização financeira no que 
se refere à regionalização. Aplicando análises de regressão paramétricas e não paramétricas, 
conclui que uma maior integração financeira está, no geral, associada a maiores níveis de cresci-
mento e investimento, mas não necessariamente ao crescimento da produtividade total dos fato-
res. As relações tornam-se ainda mais claras quando a análise se centra nos chamados mapas 
não paramétricos de superfícies de crescimento com o mesmo valor, os quais indicam um limiar 
de desenvolvimento financeiro consistente com o crescimento numa economia financeiramente 
segmentada.

Uma das principais implicações em matéria de políticas é a de que a aplicação de spreads das 
taxas de juro mais restritivos nos mercados de crédito reforça o crescimento. Assim, fortalecendo 
a concorrência no setor bancário regional, além da coordenação dos quadros de política monetá-
ria a nível continental, os spreads mais restritivos poderão estimular um maior crescimento através 
da integração financeira.

No entanto, estas conclusões de um único estudo deverão ser complementadas com pontos 
de vista alternativos que expressem ceticismo a respeito dos efeitos positivos no crescimento da 
integração financeira, realizada no âmbito de uniões monetárias, que atribuem prioridade a objeti-
vos políticos e resultam em taxas de câmbio sobrevalorizadas e perda de competitividade, como 
foi o caso da zona do franco.

Enquanto extensão da integração regional, as uniões monetárias em África são considera-
das um meio de alcançar prosperidade e melhor governação, instigadas, em certa medida, pelo 
exemplo da integração monetária europeia. Mas as uniões monetárias africanas têm registado 
um desempenho insuficiente, não conseguindo promover a prosperidade económica nem reduzir 
a pobreza.1 Em muitos casos, mesmo as exigências mais brandas das zonas de livre comércio 
e das uniões aduaneiras não foram satisfeitas. Contudo, os dirigentes políticos africanos têm 
consistentemente optado por avançar sem considerarem primeiro as audaciosas medidas de 
coordenação institucional e económica que permitiriam às uniões monetárias reforçar a integra-
ção em África. Na ausência de uma verdadeira coordenação orçamental e económica, o custo de 
oportunidade de manter uma moeda única pode ser elevado.

Embora alguns estudos tenham concluído que as uniões monetárias existentes em África se 
afiguram economicamente viáveis, o comércio regional relativamente reduzido, bem como os cho-
ques significativos e as assimetrias orçamentais, tem limitado o âmbito em que as uniões mone-
tárias novas ou alargadas contribuem para a melhoria do bem-estar.2 Por exemplo, as grandes 
disparidades em termos de rendimento per capita e de estrutura económica entre os membros da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral têm entravado a integração monetária. Os 
ensinamentos colhidos da experiência da União Europeia sugerem que os requisitos institucionais 
para o sucesso são mais exigentes do que se pensava anteriormente e os progressos em termos 
das medidas institucionais necessárias têm sido limitados. (continuada)
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Embora entravados pelas diferenças nacionais 
e regionais, em certas dimensões, verificam-se 
progressos crescentes no sentido da integração 
financeira. As atividades dos mercados financei-
ros permanecem superficiais, dado que estes 
mercados continuam a caraterizar-se por uma 
capitalização limitada, baixa liquidez, estruturas 
de instrumentos de curto prazo e um número 
limitado de instrumentos financeiros. Em 2017, 11 
países africanos ainda não dispunham de mer-
cados de capitais e apenas 15 países possuíam 
mercados de capitais que negociavam simul-
taneamente em títulos do tesouro, obrigações 
soberanas, obrigações societárias e títulos de 
rendimento variável (tabela 3.4).

Regulamentos e restrições institucionais 
relativos às transações financeiras
De um modo geral, a abertura financeira tem pro-
gredido lentamente (figura 3.6). Registou um pico 

no início da década de 1990, com o aumento da 
liberalização financeira constante dos programas 
de ajustamento da época. De uma perspetiva de 
jure, a integração é mais profunda na CAO, em 
que o Índice Chinn-Ito de abertura financeira é 
superior ao de outras regiões, aproximando-se da 
média global de 0,5. Com restrições mais rígidas 
na UMA, a integração e a abertura encontram-se 
mais segmentadas nos países do Norte de África.

Os preços e a rendibilidade do crédito e dos 
mercados bolsistas estão a convergir?
Os preços dos ativos nos mercados acionistas e 
as taxas de juro no setor bancário retalhista cons-
tituem outras medidas da intensidade da integra-
ção financeira. Um aumento dos bancos pan-
-africanos não parece ter redundado numa maior 
integração financeira, por duas razões.42 Os pro-
dutos de crédito retalhista estão menos expos-
tos à pressão da concorrência internacional, 

CAIXA 3.3 A integração financeira impulsiona a atividade económica em África? (continuada)

Um estudo, que modelizou os custos e benefícios económicos da união monetária, nas zonas 
do franco CFA da África Ocidental e Central e em três uniões monetárias/cambiais em África (a 
Comunidade Económica e Monetária da África Central, a Área Monetária Comum e a União Eco-
nómica e Monetária da África Ocidental), deram uma resposta afirmativa, mas com reservas, em 
alguns casos, mas não em outros, à questão de saber se as uniões monetárias são desejáveis 
em termos económicos e devem, por conseguinte, ser alargadas.3 Embora tendo em conta que 
os membros destas uniões registaram um melhor desempenho em matéria de inflação do que o 
resto da África Subsariana e realizaram duas vezes mais trocas comerciais entre si do que com 
outros países, o seu desempenho em termos de resultados não revelou um padrão claro.

Embora o tratado que criou a União Africana preconize uma moeda única em África e muitas 
Comunidades Económicas Regionais planeiem criar moedas regionais, estes planos represen-
tam, na maioria dos casos, mais uma aspiração do que orientações concretas em matéria de polí-
ticas nacionais.4 Os países precisam de implementar o desenvolvimento institucional necessário 
para assegurar o sucesso de uma união monetária, designadamente a estreita coordenação da 
supervisão do setor bancário, uma disponibilidade para prestar assistência aos países que enfren-
tam crises económicas e a federação política para coordenar as políticas orçamentais e controlar 
os défices (ver a discussão sobre os desafios da integração financeira e monetária no capítulo 1).

Fonte: Ekpo e Chuku 2017.

Notas

 1. Monga 2015.

 2. Masson, Pattillo e Debrun 2014.

 3. Masson, Pattillo e Debrun 2014.

 4. Masson, Pattillo e Debrun 2014.
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A integração 
financeira 

deverá conduzir 
à convergência 

dos custos e da 
rendibilidade de 

ativos comparáveis

principalmente porque a proximidade com os 
clientes é importante, e a integração é ate-
nuada por informações assimétricas e custos de 
transferência.

A dispersão transversal das taxas de juro entre 
os países é um indicador simples da integração 
financeira nos mercados de crédito. Ao abrigo da 
lei de preço único, a integração financeira deverá 
conduzir à convergência dos custos e da rendi-
bilidade de ativos comparáveis. Deste modo, as 
dispersões em termos de custos e rendibilidade 
dos ativos implicaria a segmentação do mercado 
financeiro.

Podem ser identificados dois episódios impor-
tantes na evolução das medidas de integração 
bancária relativas ao mercado de crédito no 
espaço africano (figura 3.7). O primeiro ocorreu 
entre 1995 e 1998, quando o desvio-padrão das 
taxas de juro relativas tanto a depósitos (não apre-
sentado) como a empréstimos atingiu um pico na 
região. Este período coincidiu com a vaga de libe-
ralização e desregulamentação financeiras que se 
seguiu às políticas de ajustamento estrutural. Foi 

um período que também coincidiu com a crise 
financeira na Ásia, a qual teve repercussões em 
todo o globo, incluindo nas economias limítrofes 
de África, e resultou no reforço dos regulamentos 
financeiros.

Um segundo episódio de maior segmenta-
ção financeira ocorreu antes e durante as crises 
financeiras globais de 2007–2008. Mais uma vez, 
o desvio transversal das taxas de juro relativas a 
empréstimos e a depósitos atingiram um ponto 
máximo em toda a região. Pode ter acontecido 
que as crises financeiras globais tenham afe-
tado os países africanos em diferentes graus e, 
porventura até, em diferentes sentidos, especial-
mente no caso das taxas de empréstimos, cuja 
dispersão culminou em 2008. No caso tanto das 
taxas de juro relativas a empréstimos como a 
depósitos, após as crises financeiras globais, veri-
ficou-se uma convergência dos indicadores sobre 
a integração do mercado de crédito e as medi-
das de integração bancária baseadas nos preços. 
Em 2017, já o desvio-padrão das taxas de juro 
relativas a empréstimos na região era de apenas 

TABELA 3.4 Estrutura dos mercados de capitais em África, 2017

Inexistência de 
mercados

Títulos do 
tesouro

Mais obrigações 
soberanas e 
societárias

Mais títulos 
de rendimento 
variável

Totalidade 
dos quatro 
instrumentos

Burundi Congo Angola Benim África do Sul

Rep. 
Centro-Africana

Etiópia Gâmbia Burquina Faso Argélia

Chade Guiné Senegal Cabo Verde Botsuana

Comores Guiné-Bissau Seicheles Camarões Egito

Rep. Dem. do 
Congo

Lesoto Costa do Marfim Gana

Eritreia Madagáscar Gabão Quénia

Guiné Equatorial Malawi Maurícia Lesoto

Libéria Serra Leoa Moçambique Líbia

Mali Togo Ruanda Namíbia

Níger Zimbabwe Nigéria

São Tomé e 
Príncipe

eSwatini

Tanzânia

Tunísia

Uganda

Zâmbia

Fonte: Equipa do Banco Africano de Desenvolvimento.
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As medidas 
de restrições 
institucionais 
relativas a fluxos 
financeiros sugerem 
que ainda há muito 
a fazer a partir de 
uma perspetiva 
de governação

4,4 por cento, uma marca próxima de zero, e sete 
vezes inferior às taxas durante a crise financeira 
global de 2008.

Os indícios da globalização financeira são 
mais acentuados nos mercados bolsistas afri-
canos. Embora os mercados bolsistas no Gana 
e na Namíbia sejam mais sensíveis ao mercado 
bolsista sul-africano, os mercados bolsistas no 
Botsuana, Quénia, Nigéria, eSwatini e Tanzânia 
são mais sensíveis ao mercado global. Quando 
o mercado acionista de um país e o do mercado 
regional dominante (África do Sul) convergem, o 
valor de um parâmetro variável no tempo aproxi-
ma-se de zero. Inversamente, quando o mercado 
de um país e um mercado global dominante (o 
mercado norte-americano) convergem, o valor 
aproxima-se de um. Por conseguinte, os valo-
res mais próximos de zero indicam sensibilidade 
financeira regional, enquanto os valores mais 

próximos de um são indicativos de globalização 
financeira.

Recomendações sobre políticas
Apesar do progresso, a integração dos merca-
dos financeiros em África continua a ser ténue. 
As medidas relativas a restrições institucionais 
aos fluxos financeiros sugerem que é neces-
sário fazer muito mais do ponto de vista da 
governação. As correlações entre a poupança 
interna e as taxas de investimento continuam a 
ser fortes, quando deveriam ter enfraquecido na 
ausência de barreiras à circulação de capitais. 
Os spreads das taxas de juro no setor bancá-
rio retalhista continuam a ser elevados, embora 
tenham estabilizado nos últimos anos. Por outro 
lado, os mercados bolsistas africanos são mais 
sensíveis aos parâmetros de referência globais 
do que ao parâmetro de referência sul-africano. 

FIGURA 3.6 A abertura financeira está a progredir lentamente, exceto na Comunidade da 
África Oriental, 1970–2016
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Fonte: Equipa do Banco Africano de Desenvolvimento.

Nota: O índice Chinn-Ito converte as medidas de jure do Annual Report on Exchange Arrangements and 

Exchange Restrictions do Fundo Monetário Internacional numa medida numérica de abertura financeira. 

É calculado como uma componente principal dos índices que indicam a presença de múltiplas taxas de 

câmbio, de restrições relativas à balança de transações correntes, de restrições relativas às transações da 

balança de capitais e de requisitos relativos à entrega de proveitos de exportação. Os valores positivos mais 

próximos de um indicam maior abertura às transações financeiras transfronteiriças e, por conseguinte, inte-

gração financeira; os valores negativos indicam mais restrições às transações financeiras transfronteiriças e, 

por conseguinte, maior segmentação financeira.
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Todas as CER 
devem monitorizar 

o progresso no 
sentido da livre 

circulação de bens, 
capitais e serviços

Impõem-se reformas audaciosas, sobretudo a 
nível institucional, por forma a sincronizar os qua-
dros de governação financeira em toda a região e 
a eliminar as restrições legais remanescentes aos 
fluxos e transações financeiros transfronteiriços. 
É fundamental desenvolver esforços para reali-
zar avanços tecnológicos mais sólidos, a fim de 
harmonizar os sistemas de pagamento em todo 
o continente, uma vez que esta harmonização 
facilitaria em termos concretos a circulação de 
fundos entre fronteiras.
• Todas as CER devem acompanhar mais de 

perto e de forma exaustiva o progresso no 
sentido da livre circulação de bens, capitais 
e serviços, de acordo com a Avaliação de 
Desempenho do Mercado Comum da CAO. A 
avaliação do acompanhamento do progresso 
baseia-se em índices decorrentes de uma 
análise aprofundada de todas as leis e regula-
mentos pertinentes. Trata-se de uma necessi-
dade em virtude da lentidão com que as tarifas 
sobre o comércio intrarregional têm sido elimi-
nadas e as barreiras não tarifárias reduzidas, 
como documenta o relatório.

• O acompanhamento deve ser realizado regu-
larmente ao nível das CER (em matéria de 
livre circulação de bens, capitais e serviços), 
seguindo o exemplo da CAO. É necessário 
conduzir análises especializadas de forma 
regular e sistemática.

• No caso das barreiras não tarifárias ao comér-
cio de bens e das barreiras à circulação de 
capitais e serviços, o acompanhamento 
passa por identificar essas barreiras e avaliar 
o progresso.

• A implementação dos protocolos relativos 
à livre circulação de pessoas resultou no 
aumento dos fluxos migratórios, o que é impor-
tante dado que se verificam efeitos difusores 
da circulação de pessoas entre os países que 
ratificaram e os países que não ratificaram os 
protocolos.

• Os quadros de governação financeira devem 
ser sincronizados no âmbito das CER e entre 
elas, devendo ser desenvolvidos e cuidadosa-
mente aplicados regulamentos prudenciais de 
forma a evitar a desestabilização dos fluxos de 
capitais.

FIGURA 3.7 As dispersões nas taxas de juro relativas a empréstimos atingiram um pico 
entre 1995 e 1998 e entre 2003 e 2006, revelando mercados financeiros fragmentados em 
África, 1990–2016
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Fonte: Equipa do Banco Africano de Desenvolvimento.

Nota: Os valores mais próximos de zero indicam uma integração mais forte nos mercados de crédito e os 

valores mais afastados de zero indicam uma maior segmentação.
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COOPERAR EM MATÉRIA DE 
BENS PÚBLICOS REGIONAIS

A integração regional sempre foi mais do que o 
simples acesso ao mercado. A cooperação regio-
nal sempre foi importante, quanto mais não seja 
devido à necessidade de ferrovias, estradas e 
outras vias de comunicação, estando atualmente 
a merecer maior atenção em diversas frentes. As 
crescentes ligações físicas no continente africano 
têm vindo a criar externalidades ambientais para 
lá das jurisdições nacionais. Para além das oito 
CER e de sete outras organizações regionais, que 
procuram aprofundar o comércio intrarregional, a 
maioria das organizações regionais está orientada 
para bens públicos regionais: 5 operam no domí-
nio da energia, 15 no domínio da gestão de rios e 

lagos, 3 no domínio da paz e da segurança e 1 no 
domínio ambiental (tabela 3.5). O grande número 
de organizações orientadas para a gestão de rios 
e lagos atesta a importância das questões trans-
fronteiriças em toda a África.

O princípio da subsidiariedade requer que 
estas questões sejam abordadas no plano regio-
nal,43 decidindo-se qual o nível de governação ou 
qual a dimensão da região em melhor posição 
para disponibilizar o bem público regional.44 De 
uma perspetiva económica, o âmbito das institui-
ções regionais estabelecidas deve corresponder 
à região que beneficia dos efeitos difusores e o 
número de países deve ser o mais pequeno pos-
sível para reduzir os custos das transações.

Um bem público regional representa qualquer 
bem, serviço, sistema normativo ou regime de 

TABELA 3.5 Depois da integração económica, os bens públicos regionais

Comunidades económicas regionais reconhecidas pela 
UA

União do Magrebe Árabe

Mercado Comum da África Oriental e Austral

Comunidade dos Estados do Sael e do Sara

Comunidade da África Oriental

Comunidade Económica dos Estados da África Central

Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental

Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

Outras organizações económicas

Comunidade Económica e Monetária da África Central

Comunidade Económica dos Países dos Grandes Lagos

Comissão do Golfo da Guiné

Comissão do Oceano Índico

União do Rio Mano

União Aduaneira da África Austral

União Económica e Monetária da África Ocidental

Organizações no domínio da energia

Comissão de Eletricidade do Magrebe

Bolsa de Energia Elétrica da África Oriental

Bolsa de Energia Elétrica da África Ocidental

Bolsa de Energia Elétrica da África Central

Bolsa de Energia Elétrica da África Austral

Organizações no domínio dos rios e lagos

Autoridade da Bacia do Níger

Autoridade para o Desenvolvimento Integrado da Região de 
Liptako-Gourma

Comissão da Bacia do Lago Chade

Comissão Internacional da Bacia Congo-Ubangui-Sangha

Comissão do Curso de Água do Limpopo

Autoridade do Lago Tanganica

Comissão da Bacia do Lago Vitória

Iniciativa da Bacia do Nilo

Comissão Permanente das Águas da Bacia do Rio Okavango

Organização para a Valorização do Rio Gâmbia

Organização para a Valorização do Rio Senegal

Comissão do Rio Orange-Senqu

Comissão Técnica Permanente Tripartida

Autoridade da Bacia do Volta

Comissão do Curso de Água do Zambeze

Organizações no domínio da paz e segurança

Força de Prontidão da África Oriental

Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos

G5 do Sael

Organizações ambientais

Comissão de Florestas da África Central

Fonte: Equipa do Banco Africano de Desenvolvimento.
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Com infraestruturas 
de comunicação 

regionalizadas, as 
redes associadas 
irão funcionar de 

forma mais eficiente 
se organizadas 

internacionalmente

políticas que seja de natureza pública (no sen-
tido em que a sua provisão seria insuficiente e a 
sua utilização muitas vezes excessiva, se gerido 
unicamente pelo mercado), que crie benefícios 
comuns para os países participantes e cuja dis-
ponibilização resulte da ação coletiva. Os bens 
públicos regionais são bens públicos transna-
cionais. A sua característica diferenciadora, ao 
contrário dos bens públicos nacionais, consiste 
no facto de não existir um organismo único com 
a autoridade de um Estado que assegure o for-
necimento do bem. Dado que a ação coletiva se 
refere a uma situação que envolve mais do que 
dois fornecedores, todas as CER têm de mobilizar 
alguma ação coletiva para fornecer bens públicos 
regionais.

A ação coletiva dos governos da região deve, 
portanto, criar efeitos difusores positivos em toda 
a região que excedam os efeitos difusores que 
os governos individuais, atuando isoladamente, 
seriam capazes de gerar. Tal exige a governação 
regional por parte de um organismo regional com 
verdadeiros poderes sobre os Estados-membros 
para oferecer bens públicos regionais. Os Estados 
devem estar dispostos a delegar poderes subs-
tanciais nesse organismo, algo que até à data 
apenas ocorreu na União Europeia.45 É por esta 
razão que a cooperação regional é sobretudo 
intergovernamental. Cada Estado retém poder 
de veto e a organização regional é um secreta-
riado que coordena e harmoniza políticas, define 
normas e fornece serviços, mas que carece de 
autoridade.

A cooperação em matéria de investimento em 
infraestruturas, corredores de desenvolvimento 
e iniciativas de desenvolvimento territorial trans-
fronteiriços faz parte do regionalismo perfilhado 
pela Comunidade Económica Africana. O Plano 
de Ação para Impulsionar o Comércio Intra-afri-
cano e agora o acordo sobre a ZLEC em África 
exortam os países a delegar a soberania nacio-
nal com vista a uma cooperação mais estreita. 
Todavia, até à data, as avaliações da integração 
regional em África têm-se concentrado, na sua 
maioria, nos resultados do comércio de bens, em 
detrimento da cooperação destinada a aumentar 
a disponibilização de bens públicos regionais.46

Contudo, a geografia de África é o motivo mais 
forte para a integração regional. A percentagem 

de fronteiras em linha reta (artificiais) é de cerca de 
80 por cento em África, a mais elevada de todos 
os continentes. A separação étnica transfronteiras 
é igualmente mais forte em África. A percentagem 
média da população de um país africano médio 
oriunda de etnias separadas é de 47 por cento, ao 
passo que nos países não africanos é de 18,2 por 
cento.47 África apresenta ainda a percentagem 
mais elevada de países por área de todos os 
continentes, o que aumenta automaticamente a 
importância das questões transfronteiriças.

Os benefícios das políticas comuns são, 
assim, consideráveis graças aos efeitos difuso-
res generalizados das políticas transfronteiriças 
(transporte aéreo, corredores) e aos efeitos difu-
sores físicos (ambientais). Os custos são também 
elevados devido às grandes diferenças entre os 
países membros em termos de preferências em 
matéria de políticas. A tomada comum de deci-
sões internaliza os efeitos difusores, mas afasta 
a política comum da respetiva política nacional 
favorecida (implicando uma perda de sobera-
nia nacional). Em África, os efeitos difusores são 
importantes porque a disponibilização de infraes-
truturas de transporte e comunicações é insufi-
ciente, enquanto a diversidade étnica e linguística 
entre fronteiras sugere acentuadas diferenças em 
termos de preferências em matéria de políticas. 
Descrevem-se aqui alguns exemplos concretos 
de cooperação em três áreas: energia e mine-
ração, infraestruturas físicas e infraestruturas 
institucionais.

Regulamentação das infraestruturas 
para energia e minas
A maioria das indústrias de infraestruturas em 
África apresenta resultados medíocres. A regio-
nalização da reforma das infraestruturas poderia 
ajudar de diversas formas. Em primeiro lugar, as 
ineficiências nas infraestruturas aumentam de 
importância à medida que as barreiras ao comér-
cio caem, quanto mais não seja porque os bens 
transitam através de redes de infraestruturas. Em 
segundo lugar, como a liberalização do comér-
cio resultou em infraestruturas de comunicação 
regionalizadas, as redes associadas irão funcionar 
de forma mais eficiente se organizadas internacio-
nalmente. Em terceiro lugar, a probabilidade de a 
regulamentação nacional servir como proteção 
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O aumento da 
acessibilidade de 
preços da energia 
elétrica para famílias 
de baixo rendimento 
permitirá que as 
pessoas façam a 
transição de fontes 
de energia inseguras 
e perigosas

contra a concorrência internacional será reduzida 
se a regulamentação for regional.48 A coordena-
ção de políticas e a harmonização das regula-
mentações e, na medida do possível, das institui-
ções jurídicas, são importantes no percurso que 
conduz a uma profunda integração regional. O 
desenvolvimento das redes regionais de energia e 
a tributação das atividades mineiras demonstram 
como isto pode ser difícil.

O desenvolvimento de mercados regionais de 
energia elétrica foi um desafio a nível mundial. Tal 
como nos países desenvolvidos, os mercados de 
energia elétrica nos países em desenvolvimento 
desenvolveram-se de forma vertical dentro das 
fronteiras nacionais e não horizontalmente entre 
países. A interconexão física através da constru-
ção de linhas transfronteiriças tem-se desenvol-
vido lentamente. O comércio transfronteiriço da 
energia elétrica é reduzido em toda a parte.49 Em 
África, com muitos países pequenos, o comércio 

da energia elétrica resultaria em muitos benefícios 
se as infraestruturas físicas estivessem à escala e 
a funcionar — e se as infraestruturas institucionais 
(governação) fossem fiáveis (caixas 3.4 e 3.5).

Muitos países africanos estão a prosseguir a 
industrialização baseada nos minérios. Tal exige 
a utilização responsável dos recursos naturais. 
Os chefes de estado africanos adotaram a Visão 
Mineira Africana para reduzir a exposição do 
continente aos ciclos prejudiciais de expansão e 
recessão. O Centro Africano de Desenvolvimento 
Mineiro foi criado para executar esta visão. Um 
dos seus objetivos é incentivar a ação coletiva que 
ajudaria a construir uma abordagem regional aos 
fluxos financeiros ilícitos nas indústrias extrativas, 
estimados em 25 mil milhões de dólares ameri-
canos por ano.50 O êxito deste empreendimento 
depende da coordenação. Mas demonstrou ser 
difícil. A caixa 3.6 resume os regimes fiscais de 
21 exportadores de ouro africanos e compara 

CAIXA 3.4 De deserto a central de energia

Quase dois terços dos povos do Sahel — no Burquina Faso, Chade, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Mali, 
Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, e Sudão — vivem sem energia elétrica, com graves conse-
quências para a saúde, educação e negócios. Porque a falta de energia continua a ser um grande 
impedimento para o desenvolvimento económico e social de África, o Banco Africano de Desen-
volvimento iniciou a iniciativa “Desert to Power”, um enorme programa de energia solar do deserto 
para tornar África uma central de energia renovável.

Estendendo-se pela região do Sahel, espera-se que o programa ligue 250 milhões de pessoas 
com energia elétrica verde, aproveitando a abundância do recurso da energia solar da região. Irá 
desenvolver e fornecer 10 gigawatt de energia solar em 2025, através de uma combinação de 
projetos públicos, privados, ligados e não ligados à rede. Para os finaciar, o Banco está a coo-
perar com outras instituições de financiamento do desenvolvimento, fundos para as alterações 
climáticas e outros financiadores e investidores. O financiamento misto irá ajudar a colmatar os 
défices de capital no ciclo do projeto de energia renovável.

O aumento da acessibilidade de preços da energia elétrica para famílias de baixo rendimento 
permitirá que as pessoas façam a transição de fontes de energia inseguras e perigosas, tais como 
o querosene. O projeto também irá criar empregos e atrair o envolvimento privado nas energias 
renováveis. E tem o potencial de aumentar a participação feminina nas atividades económicas e 
nos processos de tomada de decisão.

Estimando-se que poupe anualmente 2–4 por cento do PIB do continente, o projeto foi lan-
çado com o Green Climate Fund [Fundo Verde para o Clima], um “pote de dinheiro” mundial 
criado pelos 194 países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas.

Fonte: https://www.afdb.org/en/news-and-events/desert-to-power-initiative-for-africa-18887/.
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As bolsas de energia 
elétrica necessitam 

de incentivos e de 
ação coletiva já que 
não existe nenhum 

organismo único 
com a autoridade 

de um Estado 
para garantir o 

fornecimento do bem

CAIXA 3.5 Integração das redes de energia como um bem público regional

O mau funcionamento dos mercados de energia elétrica, com cortes de abastecimento frequen-
tes, dificulta a produtividade das empresas africanas. A duração dos cortes de abastecimento é 
sensivelmente a mesma para 25 países subsarianos de baixo rendimento e para cinco países de 
baixo rendimento noutro local. As perdas médias estimadas para África em vendas anuais são 
cerca de metade das dos outros países de baixo rendimento, com base nos dados da base de 
dados Inquéritos às Empresas do Banco Mundial. Esta grande diferença deve-se provavelmente 
em parte ao facto de as empresas africanas produzirem menos bens de grande consumo energé-
tico. Um melhor funcionamento das redes de energia nacionais e do comércio regional de energia 
elétrica seria benéfico. As bolsas de energia elétrica são um bom exemplo das condições de 
fornecimento de bens públicos.

As bolsas de energia elétrica necessitam de incentivos e de ação coletiva já que não existe 
nenhum organismo único com a autoridade de um Estado para garantir o fornecimento do bem. 
É necessária a delegação efetiva de autoridade através de partes públicas, privadas ou de uma 
combinação destas para desenvolver projetos regionais como as bolsas de energia elétrica. As 
comunidades económicas regionais promovem o comércio regional de energia elétrica através 
das respetivas bolsas de energia elétrica: para a Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental, a Bolsa de Energia Elétrica da África Ocidental; para a Comunidade Económica dos 
Estados da África Central, a Bolsa de Energia Elétrica da África Central; para a Comunidade para 
o Desenvolvimento da África Austral, a Bolsa de Energia Elétrica da África Austral; para a União 
do Magrebe Árabe, o Comité Maghrébin de l’Electricité [Comité Magrebino da Eletricidade]; e para 
o Mercado Comum da África Oriental e Austral, a Bolsa de Energia Elétrica da África Austral. Os 
mandatos de cada uma destas bolsas de energia elétrica regionais africanas vão desde planea-
mento, desenvolvimento e coordenação de geração transfronteiriça de energia e interconexões a 
coordenação e capacitação do mercado regional. Na fase do planeamento, o envolvimento numa 
bolsa de energia elétrica está sujeito ao problema de catividade, uma importante razão para o 
comércio reduzido da energia elétrica.1

Mas muitos potenciais benefícios da integração destas bolsas de energia elétrica são impor-
tantes. Os ganhos incluem menos instabilidade e maior segurança de fornecimento e eficiência 
acrescida. E a integração de bolsas de energia elétrica quando a energia elétrica é produzida por 
energias renováveis aumenta a sustentabilidade ambiental ao acelerar a transição para uma eco-
nomia ecológica. Por exemplo, a ESKOM, a empresa de distribuição de eletricidade da África do 
Sul, assegurou por meio de um tratado 2.500 megawatt de energia hidroelétrica limpa do projeto 
Inga-3, na República Democrática do Congo.

A última fase de desenvolvimento de todas as bolsas regionais de energia elétrica de África 
deve alcançar o pleno funcionamento do mercado, em que a energia elétrica pode ser comerciali-
zada através da bolsa de energia elétrica na rede. Visto que os custos fixos dos investimentos não 
são geralmente recuperados, a energia elétrica seria considerada um bem público regional. Duas 
características dos bens públicos aplicam-se às infraestruturas necessárias para uma rede de 
mercados de energia. Primeiro, uma infraestrutura transfronteiriça é um bem “de clube”, já que os 
não participantes podem ser excluídos. A infraestrutura também tem características de agregador 
de somas ponderadas, visto as diferentes partes alcançarem diferentes escalas, aumentando 
as perspetivas de oferta. Mas manter a integridade da rede é o elo agregador mais fraco e, por 
conseguinte, é mais desafiante do que obter apoio para a construção da mesma. (Este desafio 
também se aplica aos corredores de transporte.)

(continuada)
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A harmonização 
dos regimes fiscais 
e a garantia da 
transparência são 
os dois meios 
principais para 
melhorar a melhorar 
a mobilização das 
receitas públicas 
no setor mineiro

a partilha de rendas que os diferentes regimes 
implicam. Na UEMAO, apesar de uma diretiva 
comunitária aplicável a todos os países, as taxas 
de imposto sobre os exportadores de ouro varia-
ram entre 2 por cento e 16 por cento em 2016. 
As reformas nacionais reduziram de alguma forma 
este spread, mas persiste a possibilidade de um 
nivelamento por baixo.

Infraestruturas físicas
As estradas, portos, ferrovias e corredores foram 
sempre importantes para a integração africana. 
Durante 2012–15, os transportes representaram 
22 por cento das despesas em África.51 Para o 
longo prazo, a China e a Comissão da União Afri-
cana assinaram um acordo de longo alcance no 
âmbito da Agenda 2063 da União Africana para 
ligar todas as capitais africanas por transporte 
rodoviário, ferroviário e aéreo.

África, a região menos urbanizada do mundo, 
tem uma taxa de urbanização de um terço, com-
parada com mais de metade no resto do mundo. 
A densidade rodoviária de África, de 3,4 km por 
1.000 habitantes, é inferior a metade da média 

global, e a densidade de estradas asfaltadas, de 
0,7 km por 1.000 habitantes, é apenas um quinto 
da média mundial.52 Esta combinação de uma 
baixa urbanização e de uma má conetividade sig-
nifica que uma parte substancial da população 
africana não tem acesso aos mercados nacional 
e mundial. Além disso, visto que se estima que a 
duplicação da dimensão de uma cidade aumente 
a produtividade em 3–8 por cento na Europa,53 
aumentar o acesso ao mercado para as popu-
lações rurais é uma prioridade fundamental para 
que África aumente a produtividade.

Ao reduzir os custos comerciais, o investi-
mento em novas infraestruturas físicas pretende 
melhorar as ligações entre as cidades, acelerar 
a urbanização e encorajar a integração regional. 
Um ciclo virtuoso conduz dos investimentos nas 
infraestruturas físicas a um aumento do comércio, 
que, por sua vez, torna rentáveis outros investi-
mentos. (figura 3.8). Por contraste, os mercados 
de logística que funcionam mal conduzem a um 
círculo vicioso de reduzido volume de comér-
cio e a custos comerciais elevados (figura 3.9). 
Esta estratégia tem um forte apoio. Os modelos 

CAIXA 3.5 Integração das redes de energia como um bem público regional (continuada)

A experiência da Nord Pool (Dinamarca, Estónia, Finlândia, Letónia, Lituânia, Noruega e Suécia) 
sugere os fatores de sucesso para as bolsas de energia elétrica regionais de África. Para criar 
confiança, começar com um pequeno número de países como na Nord Pool, e como sugerido 
por Andrews-Speed para a integração do mercado da energia na Ásia Oriental. Confiar no finan-
ciamento externo para aumentar a capacidade. Em seguida, combinar a geração com transmis-
são e ter capacidade de transmissão suficiente para promover a concorrência (incluindo a moni-
torização do comportamento concorrencial dos operadores do mercado). Tal exige interconexão 
física complementada por partilha de encargos e gestão eficiente do congestionamento (por meio 
de um operador único do sistema, se for politicamente possível). Em seguida, aceitar tempora-
riamente preços elevados, no seguimento de um choque de oferta, mesmo que estes possam 
ser percebidos como “injustos”. O êxito também dependerá de uma gestão mais racional dos 
recursos energéticos, bons dados sobre o mercado e as reservas e da integridade e segurança 
sustentadas das redes. E também é necessária alguma supervisão regulamentar, talvez por um 
órgão regulador transfronteiriço.

Nota

 1.  O problema da “catividade” refere-se a uma situação em que duas partes beneficiariam da cooperação 

mas se abstêm de o fazer devido à preocupação de poderem dar à outra parte uma capacidade acrescida de 

negociação e, assim, reduzir os seus próprios lucros.

Fonte: Banco Africano de Desenvolvimento 2013; Andrews-Speed 2011; Oseni e Politt 2016.
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CAIXA 3.6 Cooperação sobre o imposto mineiro

A melhoria da mobilização das receitas públicas no setor 
mineiro é uma prioridade para a União Africana e para a 
Comissão Económica das Nações Unidas para África. A 
harmonização dos regimes fiscais e a garantia da transpa-
rência são os dois meios principais para alcançar esse obje-
tivo.1 No setor mineiro, os governos precisam de conciliar 
dois objetivos: atrair o investimento estrangeiro direto para a 
exploração dos recursos naturais e captar uma quota ade-
quada das receitas da exploração mineira para financiar o 
desenvolvimento. Estes duplos objetivos podem conduzir à 
concorrência na partilha das receitas entre o governo e os 
investidores e pode ter um impacto nas políticas fiscais dos 
países.

Já em 2000, os membros da Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) declararam o 
seu forte empenho na harmonização dos regimes fiscais do 
setor extrativo, tendo em vista evitar a concorrência fiscal 
e o impacto negativo que esta tem nas receitas públicas. 
Os países membros da União Económica e Monetária da 
África Ocidental (UEMAO) acordaram em 2003 uma política 
e um código mineiro comuns para o setor mineiro que esta-
belecem os benefícios fiscais e aduaneiros que podem ser 
concedidos às empresas mineiras nos Estados-Membros. 
O código também especifica disposições a nível nacional 
(prazo, direitos e obrigações da locação, montante de taxas 
e direitos fixos sobre a área do terreno) e a nível da comu-
nidade (bases e taxas fiscais do setor mineiro, duração das 
isenções, participação do governo e condições da cláusula 
de estabilidade).

Mas o código nunca foi implementado. Assim, os regimes 
fiscais diferem bastante de país para país. Nos 21 países 
africanos produtores de ouro, os regimes fiscais aplicáveis 
ao setor mineiro e aos acordos de receitas diferem conside-
ravelmente.2 Embora os instrumentos fiscais estejam razoa-
velmente padronizados, as taxas de imposto, as bases de 
imposto e as isenções e respetivas durações são especí-
ficas de cada país e, em muitos casos, não cumprem as 
diretivas da UEMAO. Como consequência, em 2016, os 
royalties da mineração de ouro variaram entre os 2 por cento 
e os 12 por cento. Em alguns países, as taxas de imposto 

das empresas estão estabelecidas no código fiscal geral, 
enquanto noutros países são superiores ou inferiores às que 
constam no código fiscal. A taxa efetiva média de imposto, 
que é um indicador de partilha de receitas, varia de 32 por 
cento a 49 por cento entre os membros da UEMAO.

A taxa efetiva média de imposto relativamente elevada 
nos membros da UEMAO deve-se às reformas fiscais rea-
lizadas em 2010, a seguir à subida dos preços mundiais do 
ouro. Por exemplo, foram adotados novos códigos mineiros 
no Mali (2012), na Costa do Marfim (2014) e no Burquina 
Faso (2015). O Senegal iniciou um programa abrangente 
de reformas em 2012, para melhorar a consistência e a cla-
reza do sistema fiscal. O exercício conduziu à adoção de 
um novo código fiscal geral, uma lei de alteração ao regime 
fiscal específico e um novo código mineiro em finais de 2016. 
Alguns países adotaram medidas para aumentar os royal-
ties mineiros. O Burquina Faso e a Costa do Marfim opta-
ram por taxas variáveis, seguindo as tendências dos preços 
do ouro, enquanto o Mali e o Senegal adicionaram um 
segundo imposto. Além disso, foram reduzidos os benefí-
cios que favoreciam excessivamente os detentores de títulos 
de minas, tais como isenções ou descontos nas taxas de 
imposto sobre as sociedades.

Embora realizadas a nível nacional e sem coordenação 
entre os países, essas reformas deram início a uma con-
vergência das taxas efetivas médias de imposto no seio da 
UEMAO. A taxa efetiva média de imposto subiu de 39 por 
cento para 44 por cento, e o desvio padrão desceu de 
9,1 por cento para 6,4 por cento. Mas com os preços mun-
diais das mercadorias em queda e sem uma verdadeira 
política comum, a concorrência fiscal pode ressurgir. Esta 
conduziria à diminuição das receitas governamentais, não 
beneficiando nenhum país. A harmonização dos incentivos 
aos investimentos no setor mineiro na UEMAO é, assim, 
um pré-requisito para a manutenção da partilha de receitas 
favorável aos governos, criando recursos para o desenvolvi-
mento e reduzindo os riscos de conflito. Essa harmonização 
deve ocorrer num quadro que abranja todos os países da 
UEMAO, o que implica a negociação de um código mineiro 
para toda a CEDEAO.

Notas

 1. CEA, CADM e UA 2016; CEA et al. 2018.

 2. https://fiscalite-miniere.ferdi.fr.
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Ao reduzir os 
custos comerciais, 
o investimento em 
novas infraestruturas 
físicas pretende 
melhorar as 
ligações entre as 
cidades, acelerar 
a urbanização 
e encorajar a 
integração regional

FIGURA 3.8 Os investimentos em infraestruturas físicas aumentam as trocas comerciais e 
tornam rentáveis outros investimentos
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“Grande ofensiva”

Fonte: Equipa do Banco Africano de Desenvolvimento.

FIGURA 3.9 Infraestruturas institucionais prejudiciais explicam por que razão os custos de 
transporte são tão elevados em África
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Fonte: Equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Os custos comerciais 
devido ao mau 
funcionamento 

dos mercados de 
logística podem 

ser uma barreira 
ao comércio mais 

importante do que 
as tarifas e barreiras 

não tarifárias

geográficos recentes, com espaço ordenado e 
contínuo, apoiam a afirmação de que as infraes-
truturas de transportes têm efeitos criadores de 
aglomeração que aumentam o rendimento atra-
vés de efeitos difusores e multiplicadores posi-
tivos. Os efeitos captados por estes modelos 
geográficos mais realistas produzem ganhos 
comerciais maiores do que os previstos pelos 
modelos tradicionais de comércio com menos 
espaço usados para medir a criação de comércio 
e os efeitos de diversão do comércio dos acordos 
comerciais preferenciais.54

Estudos iniciais baseados em modelos de pre-
visão sugerem rendimentos elevados da estraté-
gia “de grande ofensiva” de infraestruturas que 
está a ser prosseguida atualmente, ao abrigo da 
Agenda 2063 da União Africana.55 O Banco Afri-
cano de Desenvolvimento e outras agências de 
financiamento e governos esperam resultados 
transformadores deste elevado nível de financia-
mento para as infraestruturas físicas, incluindo a 
aceleração do crescimento e da integração regio-
nal. Os dados novos apoiam estas esperanças.56 
Fora da África do Sul, tem ocorrido uma fraca 
reabilitação das vias ferroviárias, o que leva algu-
mas pessoas a concluir que as ferrovias são uma 
tecnologia “colonial” de transporte enquanto as 
rodovias são a tecnologia pós-colonial de trans-
porte. Em África, apenas um quarto das estradas 
é asfaltado, comparado com 60 por cento na 
Índia e dois terços na China. Em 2015, a África 
subsariana só tinha 3.700 km de autoestradas, 
comparados com 24.000 km na Índia e 111.000 
km na China.57 Estas estatísticas apoiam a con-
clusão de que, na maioria das dimensões das 
infraestruturas, a África subsariana está atrás de 
todas as regiões em desenvolvimento.58

Os dados para 1960–2015 mostram fortes 
correlações condicionais entre os fatores políti-
cos e económicos e o crescimento a cinco anos 
nas infraestruturas (a maioria, estradas asfal-
tadas). Os países mais urbanizados e que se 
urbanizaram mais rapidamente construíram mais 
estradas.59 A centralização e a colonização euro-
peia estão consistentemente correlacionadas de 
forma positiva com a construção de mais estra-
das asfaltadas, enquanto a dependência dos 
minérios está associada à construção de menos 
estradas asfaltadas.

O maior acesso aos mercados devido a melho-
res estradas contribuiu com 5–10 por cento para 
a urbanização durante 1960–2010.60 Aplicando 
estas estimativas ao projeto proposto da Autoes-
trada Transafricana, que exige um aumento da 
rede de 1.490 km (em 2010) para 42.000 km, 
sugere que, em 2040, o maior acesso aos mer-
cados induzido pela autoestrada aumentaria a 
urbanização em cerca de 0,7–6,0 por cento. Um 
programa de reabilitação das estradas na Serra 
Leoa a seguir à guerra civil teve um efeito signifi-
cativo a favor da concorrência, reduzindo o poder 
de monopsónio dos intermediários.61

A modernização da Autoestrada Quadrilate-
ral na Índia fornece outra prova do impacto de 
melhores infraestruturas de transporte nos resul-
tados das empresas. Os dados georreferenciados 
para 311 distritos durante o período da moderni-
zação da autoestrada mostram que a produção 
aumentou 49 por cento durante a década para as 
empresas num raio de 0–10 km da autoestrada, 
enquanto não houve crescimento para as empre-
sas num raio de 10–50 km. Este crescimento da 
produção, só por si, deve ter coberto facilmente 
os custos das modernizações.62

Embora o caso da Índia se relacione com 
modernização e não com infraestruturas novas, 
os resultados sugerem o que pode ser esperado 
da atual “grande ofensiva” em África. Em primeiro 
lugar, a diferença nítida nos resultados entre as 
distâncias de 0–10 km e 10–50 km da autoestrada 
sugere que os atuais objetivos dos financiadores 
de investimento em estradas para que as famílias 
rurais estejam no raio de 2 km de uma estrada 
pode conduzir a um sobreinvestimento em estra-
das rurais. Perto de 60 por cento da população 
em África já se encontra a menos de 5 km de uma 
estrada regional ou nacional.63 Em segundo lugar, 
a fraca densidade populacional em África signi-
ficaria provavelmente que os resultados serão 
menos favoráveis do que na Índia. Os agricultores 
africanos têm menos necessidades de transporte 
e em geral apenas para distâncias curtas. Meios 
de transporte intermédios são assim provavel-
mente mais apropriados. O melhoramento dos 
caminhos teria um maior impacto económico do 
que apenas a reabilitação das estradas secun-
dárias.64 No Malawi, os prestadores de serviços 
de transporte não conseguem atingir o ponto de 
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equilíbrio devido à fraca densidade populacio-
nal.65 Assim, onde a densidade populacional é 
baixa, os serviços motorizados precisam de ser 
subsidiados.

Infraestruturas institucionais
É necessária uma boa logística para operar os 
corredores de transporte quase contínuos neces-
sários para uma integração regional bem-suce-
dida (ver figura 3.9). Serviços eficientes, incluindo 
serviços de transporte de mercadorias, serviços 
de expedição e logística, e um bom funciona-
mento dos terminais são todos necessários. Os 
mercados de logística funcionam de forma mais 
eficiente quando os serviços de expedição e 
logística e as operações de terminal estão aber-
tos à concorrência a nível regional e os bens são 
submetidos e desalfandegados de forma expedita 
nas alfândegas.66 Os custos comerciais devido ao 
mau funcionamento dos mercados de logística 
podem ser uma barreira ao comércio mais impor-
tante do que as tarifas e barreiras não tarifárias.67 
A falta de corredores que funcionem bem impede 

o desenvolvimento das cadeias regionais de valor, 
em que os bens cruzam frequentemente frontei-
ras várias vezes durante a produção.

Estimativas recentes sobre a atividade ao 
longo das fronteiras durante 1993–2012, utili-
zando dados da iluminação noturna, sugerem 
que as barreiras ao comércio resultantes de obs-
táculos na fronteira caíram durante os últimos 
20 anos (ver caixa 3.7). Estes padrões sugerem 
três conclusões. Em primeiro lugar, embora as 
fronteiras ainda sejam “densas”, têm-se tornado 
progressivamente menos, atenuando as preocu-
pações, expressas em alguns estudos sobre a 
integração regional em África, de que a concen-
tração da atividade tem aumentado. Em segundo 
lugar, a adesão a um acordo comercial regional 
parece não afetar a aglomeração. Em terceiro 
lugar, os projetos de facilitação do comércio — um 
componente integral dos esforços de integração 
atuais e planeados — podem atenuar os medos 
de um desenvolvimento desequilibrado no con-
tinente ao conduzir ao desenvolvimento de áreas 
periféricas.

CAIXA 3.7 O que a iluminação noturna revela sobre o comércio transfronteiriço

A atividade económica é registada de forma insuficiente já que o isolamento, a informalidade e as deficientes capacidades 
estatísticas se conjugam para produzir dados não fiáveis sobre o PIB e as transações comerciais, especialmente a nível 
subnacional. Dados incorretos e esporádicos tornam difícil testar se uma maior integração concentra ou dispersa a atividade 
económica.

Para contornar estes problemas dos dados, a iluminação (ou iluminação noturna) captada a um nível de grande detalhe a 
partir de imagens de satélite durante 1995–2013 pode ser usada para estudar a intensidade da iluminação ao longo dos cor-
redores transfronteiriços, medida como distância até à fronteira. Uma vez corrigida relativamente a demasiado brilho e outras 
influências confusas, o brilho da iluminação ao longo dos corredores transfronteiriços representa a intensidade da atividade 
económica e comercial no continente. Num primeiro momento, um estudo de 2014 confirmou que a intensidade da ilumina-
ção aumentava à medida que avançávamos até 200 km a contar da fronteira. Comparando os dados de satélite de 2000 e 
2013, o estudo detetou um menor efeito de aglomeração longe da fronteira em 2013. Esta é a prova prima facie de que as 
fronteiras não são hoje tão densas como costumavam ser, indicando progresso nos mercados de integração.

Num segundo momento, o estudo dividiu a amostra entre fronteiras dentro de zonas regidas por um acordo comercial 
regional e fronteiras entre países que não participam no mesmo acordo comercial regional. Não foi encontrada uma diferença 
discernível nos padrões entre as duas amostras. Isto sugere que a “integração superficial”, como captada por quaisquer 
reduções nas tarifas e barreiras não tarifárias, não era forte.

Quando a amostra é dividida em dois grupos de corredores transfronteiriços “tranquilos” e “difíceis”, de acordo com a 
pontuação do Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial, o efeito de cortina-de-ferro é mais acentuado, come-
çando a 120 km da fronteira para a amostra com fronteiras difíceis.

Fonte: Cadot, Himbert e Jouanjean 2015.



114 A  I N T E G R A ç ã O  C O M O  V I A  PA R A  A  P R O S P E R I D A D E  E C O N ó M I C A  D E  Á F R I C A

Os custos baixos de transporte aéreo também 
são importantes para as cadeias de fornecimento 
de produtos sensíveis ao tempo. O desenvolvi-
mento do setor aeronáutico de África teria impactos 
positivos no emprego, turismo, integração regional, 
comércio, investimento e produtividade. Iniciativas 
recentes para delegar autoridade para o transporte 
aéreo a nível continental devem ajudar a desenvol-
ver a aviação comercial. Incluem o lançamento pela 
União Africana, em janeiro de 2018, da iniciativa 
do Mercado Único do Transporte Aéreo Africano. 
O continente acolhe 15 por cento da população 
mundial e constitui 20 por cento da zona terrestre 
do mundo, mas a sua indústria aeronáutica repre-
senta apenas 3 por cento do mercado global. Esta 

pequena quota reflete as falhas do mercado nos 
serviços de logística no transporte aéreo, entre 
outros fatores (ver caixa 3.8).

As fronteiras africanas estão a 
tornar-se menos densas
A cooperação entre países tem aumentado em 
África e muitos indicadores de eficiência nas 
infraestruturas físicas e institucionais mostram 
melhorias. Embora os países ainda hesitem em 
delegar mais autoridade a instituições suprana-
cionais, o que está em jogo é importante. A prova 
crescente dos benefícios esperados deve inspirar 
os países para avançarem no desenvolvimento da 
via do regionalismo proposta na Agenda 2063.

CAIXA 3.8 Céu aberto em África

Os volumes de transporte aéreo são muito mais baixos 
em África do que noutras regiões (caixa mapa 1). 
Medida com base na capacidade de lugares, o tráfego 
aéreo na África subsariana (104 milhões de lugares) é 
menos denso do que no Brasil (120 milhões de luga-
res). A distribuição da densidade do tráfego em África 
é também marcante: os principais corredores de trans-
porte aéreo estão na região da África Oriental, esten-
dendo-se da África do Sul ao Quénia e ao norte da Etió-
pia (três principais plataformas de transporte aéreo).

Em todos os segmentos de mercado (intercontinen-
tal, internacional, doméstico), em 2015, as rotas de via-
gens aéreas africanas vão de extremamente concentra-
das (30 por cento) a monopólios (70 por cento). África 
tem um misto de companhias transportadoras privadas 
estabelecidas (principalmente etíopes, quenianas e sul-
-africanas) e pequenas companhias aéreas estatais que são na maioria insustentáveis e criam distorções do mercado ao 
voarem em rotas protegidas. Nos inícios da década de 1960, muitos novos Estados independentes fundaram as suas pró-
prias companhias aéreas nacionais. As medidas de proteção do mercado tiveram efeitos prejudiciais nos custos de trans-
porte, integração do mercado, crescimento do tráfego aéreo, segurança da aviação e desenvolvimento coordenado das 
infraestruturas.

Outros desafios ao desenvolvimento do setor aeronáutico incluem a falta de conetividade, em especial na África Ocidental 
e Central, e os custos elevados dos bilhetes, que diminuem a procura (em África, 1,1 bilhete de avião per capita, anualmente, 
comparado com 5,4 na América latina e 33 na América do Norte; ver caixa-figura 1). Infraestruturas terrestres subdesenvolvi-
das reduzem a capacidade de tratamento de tráfego, enquanto as taxas aeroportuárias (por vezes, para financiar investimen-
tos demasiado ambiciosos) são elevadas. Outros fatores que impedem o crescimento são os problemas de segurança devido 
a deficiente supervisão regulamentar, falta de competências nas operações no ar e no solo, e escassez de financiamento.

(continuada)

CAIXA MAPA 1 Posições globais de aeronaves, 11 
novembro 2018 (14:54 GMT)

Fonte: Flightradar24 2018.
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CAIXA 3.8 Céu aberto em África (continuada)

A Decisão Yamoussoukro, de novembro de 1999, 
visava estimular o setor aeronáutico ao liberalizar as 
viagens internacionais entre países africanos. Embora 
esta liberalização tenha sido implementada de forma 
não uniforme, contribuiu para o sucesso de algumas 
transportadoras africanas, tais como as Ethiopian Air-
lines, que se apoia na Decisão Yamoussoukro como 
base para as negociações de parcerias com outros 
países.

O lançamento pela União Africana da iniciativa 
do Mercado Único de Transporte Aéreo Africano, 
em janeiro de 2018, um elemento fundamental da 
Agenda 2063 da União Africana, deve dar um novo 
ímpeto a uma operacionalização mais eficaz da Deci-
são Yamoussoukro. O acordo foi assinado por 22 
países, que representam 75 por cento dos transportes 
aéreos intra-africanos e uma população de cerca de 
600 milhões de pessoas. O seu êxito depende de uma 
colaboração estreita entre a indústria e o governo para 
obviar aos condicionalismos enfrentados pelo setor 
aeronáutico. Verificaram-se alguns êxitos em mer-
cados não regulamentados, como em Moçambique, 
que abriu o seu mercado interno a companhias aéreas 
estrangeiras.

A experiência de alguns países africanos na liberalização dos mercados de transporte aéreo é instrutiva para a iniciativa 
do Mercado Único de Transporte Aéreo Africano. O acordo de céu aberto assinado entre a União Europeia e Marrocos, em 
dezembro de 2006, para promover o turismo, baixando as tarifas aéreas e abrindo novas rotas, conduziu a um aumento 
de 51 por cento nos lugares oferecidos, em 2010, e a um aumento notável nas novas rotas. A quota de companhias aéreas 
low-cost aumentou de 3 por cento, em 2006, para 36 por cento, em 2010. Embora a concorrência à companhia estatal Royal 
Air Maroc tenha aumentado consideravelmente, esta continua a operar de modo rentável e mantém uma quota dominante 
do mercado.

As partes interessadas na aviação devem prosseguir quatro objetivos principais para permitir que o setor aeronáutico 
alcance o seu potencial: liberalizar o mercado africano; melhorar a eficiência operacional e a sustentabilidade das compa-
nhias aéreas africanas para reduzir as tarifas aéreas; aumentar a participação do setor privado e promover o desenvolvimento 
das infraestruturas de transporte aéreo (aeroportos e serviços de navegação aérea); e melhorar a implementação de padrões 
internacionais e práticas recomendadas na aviação civil para alcançarem objetivos mínimos de segurança.

O transporte aéreo pode acelerar a conetividade em África, que enfrenta desafios importantes relacionados com obstácu-
los geográficos entre comunidades e países. O Banco Africano de Desenvolvimento investiu mais de mil milhões de dólares 
americanos no setor da aviação nos últimos 10 anos, 75 por cento dos quais para infraestruturas aeroportuárias e 25 por 
cento para a aquisição de aeronaves.

Fonte: Banco Africano de Desenvolvimento 2018b; Bernardo e Fageda 2017; Bofinger 2017; CAPA 2018.

CAIXA-FIGURA 1 Acessibilidade das passagens aéreas por 
região
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Um objetivo imediato 
da ZLEC consiste 

em aumentar 
a participação 
em cadeias de 
abastecimento 

transfronteiriças 
através da redução 

dos custos 
comerciais

Uma medida abrangente do estado da inte-
gração é o Índice de Integração Regional em Áfri-
ca,68 que é útil para comparações amplas do pro-
gresso na integração regional ao nível das CER. 
Outra é a Avaliação de Desempenho do Mercado 
Comum da CAO, que documenta progressos na 
implementação de compromissos de jure nos 
mercados de bens, capitais e serviços. Outra 
abordagem é a utilização dos dados da ilumina-
ção noturna para ver a atividade ao longo das 
fronteiras. As estimativas recentes, que indicam 
que os obstáculos às atividades transfronteiriças 
diminuíram nos últimos 20 anos, são encorajado-
ras (ver caixa 3.7).

A ZONA DE LIVRE COMÉRCIO 
CONTINENTAL NO CONTEXTO 
MAIS VASTO DA INTEGRAÇÃO 
AFRICANA

A integração africana sempre representou mais do 
que aumentar o comércio intrarregional para ace-
lerar a industrialização. A integração africana inclui 
o desenvolvimento numa aceção mais vasta. O 
regionalismo de desenvolvimento reconhece uma 

agenda alargada da integração africana, incluindo 
um desvio da não interferência para a não indife-
rença face a uma fraca governação económica, o 
que exige uma ação coletiva mais intensa. A ZLEC 
africana é um elemento desta agenda. As áreas 
abrangidas pela ZLEC são numerosas e nem 
todas foram finalizadas.69

Os contextos económicos, culturais e geográ-
ficos de África representam desafios para a ZLEC. 
Em primeiro lugar, há que considerar a reduzida 
dimensão das 54 economias de África, que é 
menor do que a de França (figura 3.10).

Neste contexto simples de países isolados, 
existe um compromisso entre a dimensão da juris-
dição e as preferências das populações. Nas gran-
des jurisdições políticas, os mercados de maior 
dimensão baixam o custo de produção, elevam os 
rendimentos e diminuem o custo de fornecimento 
dos bens públicos. Estes ganhos surgem à custa 
de não se reconhecer a heterogeneidade das pre-
ferências nas grandes populações. No entanto, a 
integração económica internacional, tal como pre-
conizada pelas CER, iria aumentar, por intermédio 
da redução dos custos comerciais, o número de 
países economicamente viáveis porque a dimen-
são do mercado nacional seria menos importante 

FIGURA 3.10 A economia de África, com muitos mercados pequenos, é menor do que a de 
França

Sudão

África
do Sul

França

Nigéria
250 países

($10–60 mil milhões)

25 países (menos de $10 mil milhões)

Egito Angola Argélia

EtiópiaQuéniaMarrocos

Fonte: Dados do FMI; análise da AIE.

Nota: A dimensão é o PIB medido em paridade do poder de compra em dólares americanos.
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Uma implementação 
rápida do AFC 
permitiria introduzir 
um primeiro conjunto 
de medidas de 
redução de custos 
que os membros 
africanos da OMC 
poderiam lançar

para a produtividade. É difícil escapar à conclu-
são de que os mercados nacionais em África 
são demasiado “pequenos” em todos os países 
exceto num pequeno número70 e que a solução 
consiste em procurar a integração económica, o 
objetivo das CER e da União Africana.

Considere-se agora a forma como os países 
africanos são heterogéneos em muitas dimensões 
que contam para a integração económica bem-
-sucedida. Esta diversidade é geralmente consi-
derada maior em África do que noutras regiões e 
revela-se tanto uma fonte de riqueza como uma 
desvantagem na busca da integração e da indus-
trialização. Devido às economias de escala, a 
industrialização bem-sucedida também depende 
da integração económica. As fronteiras, herdadas 
da época colonial, são frequentemente artificiais, 
dividindo grupos étnicos e ignorando fronteiras 
naturais, como rios e montanhas. As realidades 
do contexto africano complicam a busca da inte-
gração económica e da industrialização. De uma 
maneira geral, os membros da CER incluem tanto 
países com litoral como sem litoral, países ricos 
em recursos e pobres em recursos e países com 
populações, economias e massas continentais de 
grande e pequena dimensão. Estas diversidades 
apontam para a necessidade de alcançar com-
promissos (caixa 3.9).

Reduzir custos comerciais para 
aumentar a participação nas cadeias 
de abastecimento do comércio
Um objetivo imediato da ZLEC consiste em 
aumentar a participação em cadeias de abas-
tecimento transfronteiriças através da redução 
dos custos comerciais por intermédio da inte-
gração regional. Os países africanos têm parti-
cipado pouco nas cadeias de abastecimento do 
comércio globais, exceto no caso de atividades 
a montante, como fornecedores de produtos não 
transformados e matérias-primas. No entanto, a 
experiência nos setores de têxteis e vestuário, 
supermercados e automóveis demonstra que 
os países africanos estão a envolver-se progres-
sivamente mais no comércio em tarefas reali-
zadas por meio das cadeias de valor regionais. 
Essencial para este objetivo é uma redução nos 
custos comerciais, já que os produtos cruzam as 
fronteiras várias vezes. Para desenvolver cadeias 

de abastecimento transfronteiriças, é essencial 
melhorar a gestão aduaneira e adotar regras de 
origem simples e transparentes.

Uma implementação rápida do AFC permitiria 
introduzir um primeiro conjunto de medidas de 
redução de custos que os membros africanos da 
OMC poderiam lançar. A OMC calcula que redu-
zir os prazos nas alfândegas poderia reduzir os 
custos comerciais em cerca de 15 por cento para 
os países em desenvolvimento.71 Outras estimati-
vas ao nível do país elaboradas para este relatório 
confirmam os ganhos decorrentes da melhoria 
da transparência e da redução da burocracia nas 
alfândegas.

Num mundo marcado pela proliferação de 
acordos comerciais preferenciais e um maior 
comércio nas tarefas, as regras de origem inter-
põem-se no caminho. Um dos desafios do “regio-
nalismo multilateralizante”72 consiste em evitar 
que as regras de origem funcionem em contradi-
ção com a ascensão de cadeias de valor globais 
e regionais. Em nenhum outro local este desafio 
é mais premente do que nas CER africanas. As 
regras de origem são necessárias para impedir o 
transbordo, mas se forem demasiado restritivas 
irão anular quaisquer efeitos de preferências cria-
dores de comércio, já que as regras de origem 
específicas por produto são então adaptadas à 
exigência de proteção dos produtores.

Participação crescente nas cadeias 
de valor através de intervenções 
profundas
Ao longo do período de 1997–2013, o comércio 
associado às cadeias de abastecimento escapou 
em grande parte a África, situação evidente nas 
percentagens do valor acrescentado estrangeiro 
nas exportações das regiões.73 As exportações 
de África têm menores percentagens do valor 
acrescentado estrangeiro, ao passo que as suas 
exportações estão maioritariamente representa-
das nas exportações de outras regiões. A África 
Subsariana tem a atividade a jusante mais redu-
zida. Marrocos e a Tunísia, que estão próximos do 
mercado europeu, constituem os únicos países 
do Norte de África que integraram o comércio 
associado às cadeias de abastecimento no lado a 
jusante, ao passo que os outros países da região 
se concentraram no lado a montante.
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CAIXA 3.9 Compromissos num trilema de integração

Verificam-se três objetivos concorrentes na busca da integração em África: a solidariedade pan-
-africana nos diversos Estados do continente, organizações com grande número de membros, 
que quebrem a “maldição” dos mercados pequenos, e a integração profunda, que visa conse-
guir todos os benefícios da integração. A solidariedade exige um tratamento especial e diferen-
cial para os países menos desenvolvidos, em conjunto com recursos financeiros (em resumo, a 
oferta) que compensem os custos da integração e que fomentem a confiança, que diminui com o 
aumento do número de membros de uma organização.1 O Roteiro da União Africana apela a um 
aumento da profundidade da integração ao mesmo tempo que a diversidade africana é abraçada. 
A solidariedade pan-africana ainda domina a retórica política relativa à reconstrução de África, à 
consolidação da unidade, ao alcance da autossuficiência e à garantia da paz e segurança. Além 
disso, a formação das comunidades económicas regionais era frequentemente mais motivada 
pela cooperação política do que pelos interesses económicos e pelo comércio.

Os três objetivos são difíceis de reconciliar. A integração africana desenvolve-se ao longo do 
caminho do regionalismo, em que grande parte da ênfase está na cooperação através da Plata-
forma de Governação Africana, assim como do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares e 
da Força Militar Africana de Prontidão.2 Tirar pleno proveito das economias de escala exige que as 
organizações tenham um grande número de membros (Mercado Comum da África Oriental e Aus-
tral, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) e fracas barreiras ao comércio. Tal 
exclui um tratamento especial e diferencial para os países menos desenvolvidos, o que segmenta os 
mercados por via do aumento dos custos comerciais e limita efetivamente a dimensão do mercado.

A integração profunda (mercados financeiros, mobilidade das pessoas) exige uma maior 
confiança. É mais fácil alcançar a confiança numa organização com poucos membros (como a 
Comunidade da África Oriental) e em contextos caraterizados por uma menor diversidade. Devido 
à falta de confiança necessária para delegar autoridade em instituições supranacionais, abraçar 
a diversidade para satisfazer objetivos políticos impede uma integração profunda. E apesar de a 
diversidade fomentar os ganhos potenciais de uma integração económica mais estreita, alcançar 
os ganhos exige compensar os países quando os ganhos esperados decorrentes da integração 
mais estreita são menores.3

Notas

 1.  Durante as negociações do Acordo sobre a Zona de Livre Comércio Continental, a África do Sul opôs-

-se firmemente à compensação financeira (Parshotam 2018). O compromisso preconiza que o tratamento 

especial e diferencial seja integrado no tratado numa base caso a caso e que os países menos desenvolvi-

dos tenham um período de implementação alargado.

 2.  A Plataforma de Governação Africana tem seis pilares: segurança; governação política e transição; direitos 

humanos, justiça e reconciliação; assistência humanitária/de emergência; reconstrução e desenvolvimento 

socioeconómico em países pós-conflito; e igualdade de género.

 3.  A perdulária Política Agrícola Comum, que ascende a 1 por cento do PIB da UE, tem sido frequentemente 

descrita como um compromisso político entre a França e a Alemanha, que deu aos produtores alemães 

acesso ao mercado francês, ao passo que os contribuintes alemães ajudaram a subsidiar os agricultores 

franceses. No contexto africano, a União Africana financia apenas 44 por cento do seu orçamento com 

base em contribuições dos países membros. Alcançar a viabilidade financeira por via de uma taxa de 

0,2 por cento sobre todos os produtos elegíveis importados para o continente seria controverso ao abrigo 

das atuais regras da Organização Mundial do Comércio (ver debate no capítulo 8 de CEA, UA e Banco 

Africano de Desenvolvimento 2018).
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As percentagens de valor acrescentado 
estrangeiro são mais baixas para os exportado-
res africanos de petróleo e para os países com 
cabazes de exportações intensivos em recursos 
não petrolíferos. As percentagens são geralmente 
mais baixas do que nos comparadores seleciona-
dos (Polónia e Vietname), mas são semelhantes, 
em média, às percentagens na China e na Índia, 
dois países grandes cujas empresas se lançaram 
na integração vertical. Mesmo que as suas frontei-
ras fossem contínuas, África enfrentaria desafios 
no desenvolvimento de cadeias de abastecimento 

regionais eficazes devido à reduzida dimensão do 
seu mercado.

Duas histórias de sucesso parcial são o cresci-
mento das exportações de vestuário e a prolifera-
ção de cadeias de supermercados.

Uma cadeia de abastecimento regional desen-
volveu-se no setor dos têxteis e vestuário em 
África, maioritariamente através do acesso pre-
ferencial ao mercado sul-africano, que isentou 
os beneficiários da tarifa NMF de 45 por cento 
sobre o vestuário e da tarifa NMF de 30 por cento 
sobre produtos têxteis acabados (caixa 3.10). Este 

CAIXA 3.10 Lições a retirar da integração regional do setor dos têxteis e vestuário

Desde o ano 2000, as exportações de vestuário das regiões da África Austral e Oriental cresce-
ram aceleradamente, impulsionadas pelo acesso comercial preferencial proporcionado pela Lei 
de Crescimento e Oportunidades para África e pela iniciativa da UE Tudo Menos Armas, que per-
mitiram o livre acesso, isento de tarifas, de países africanos selecionados aos mercados dos EUA 
e da UE (caixa-figura 1). Em conjunto com um acesso preferencial por quotas por intermédio do 
Acordo Multifibras, estes acordos preferenciais estimularam as exportações de vestuário destas 
regiões. A Lei de Crescimento e Oportunidades para África, com as suas regras de origem de 
transformação única, exerceu um maior impacto inicial no Quénia, Lesoto e eSwatini. Madagáscar 
e a Maurícia seguiram uma trajetória diferente, exportando tanto para os Estados Unidos como 
para a União Europeia. A Maurícia era já uma exportadora de vestuário estabelecida e o novo 
acesso comercial consolidou a sua posição.

CAIXA-FIGURA 1 Exportações de vestuário da África Subsariana para os Estados Unidos e 
a UE-15
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Fonte: Dados da Comtrade da ONU.

(continuada)
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Num mundo de 
acordos comerciais 

preferenciais em 
crescimento e 
com aumento 

do comércio em 
tarefas, as regras 

de origem são 
um obstáculo

acesso, aliado a uma regra de transformação 
única, levou as empresas da África do Sul a relo-
calizarem-se em parceiros da UAAA com custos 
mais baixos, o Lesoto e eSwatini. Dois membros 
da SADC, a Maurícia e Madagáscar, também par-
ticiparam na cadeia de valor regional enquanto 
exportavam para os mercados dos EUA e da UE.

Várias empresas do setor das cadeias de 
supermercados da África do Sul abriram esta-
belecimentos no resto do continente africano, o 
que constitui um exemplo de integração ao longo 
de uma cadeia de valor regional (caixa 3.11). 
Apesar de esta expansão poder representar uma 

oportunidade de modernização para os fornece-
dores da região, o comércio tem sido dominado 
pela África do Sul e as cadeias de supermercados 
poderão estar a utilizar o seu poder de compra 
para limitar a possibilidade de modernização.

A cadeia de têxteis e vestuário e as cadeias 
de supermercados demonstram o potencial de 
estimular a participação pelos países africanos 
no comércio associado às cadeias de abasteci-
mento, o que pode exigir que os produtos cruzem 
frequentemente as fronteiras. São necessárias 
tarifas aduaneiras baixas para os produtos inter-
médios, muitos provenientes de fora da região. 

CAIXA 3.10 Lições a retirar da integração regional do setor dos têxteis e vestuário (continuada)

As firmas asiáticas transnacionais, já com boas ligações nas cadeias de valor globais, impul-
sionaram este crescimento das exportações de vestuário através do estabelecimento de filiais de 
produção no Quénia, Lesoto, eSwatini, Madagáscar e Maurícia. Grandes empresas de proprie-
dade local orientadas para a exportação emergiram na Maurícia e em Madagáscar.

É possível retirar várias lições para a integração regional e o papel das cadeias de valor regio-
nais desta experiência de desenvolvimento de uma indústria de vestuário para exportação:
• O acesso comercial preferencial oferece acesso a diferentes oportunidades de mercado, que 

são particularmente importantes para impulsionar a industrialização regional através da supe-
ração das barreiras comerciais, proporcionando às empresas acesso às cadeias de valor glo-
bais e regionais.

• O investimento estrangeiro direto e a apropriação são importantes. As empresas líderes das 
cadeias de valor globais determinam de que forma os fornecedores estabelecem ligação com 
as cadeias de valor do vestuário e avançam nas mesmas e moldam a forma como os rendi-
mentos são extraídos. Além disso, a modernização é promovida e são criadas capacidades 
dinâmicas. O grau da sua integração nas economias locais determina até que ponto tiram 
partido de oportunidades de modernização e de mercado.

• Plataformas económicas criam dinamismo de mercado. Plataformas económicas regionais 
dinâmicas alargam o âmbito das oportunidades de mercado regionais e ampliam o alcance 
das empresas e unidades de produção locais. Cadeias de valor regionais são frequentemente 
construídas em torno de economias de plataformas fortes, alargando as cadeias de abasteci-
mento aos países vizinhos e criando possibilidades de exportação e oportunidades de apren-
dizagem para outras economias na região.

• Boas infraestruturas facilitam as entradas e as saídas de bens na região. Infraestruturas físi-
cas com uma fraca manutenção e a complexidade dos quadros regulamentares e de outras 
infraestruturas institucionais impedem as empresas integradas a nível regional e local de tirar 
partido das oportunidades do mercado regional e de estabelecimento de ligações.

• As políticas são importantes. Políticas industriais avançadas, em especial medidas que levam 
em conta a dinâmica que impulsiona as cadeias de valor globais e regionais, permitem que os 
setores floresçam, que as ligações regionais se desenvolvam e que a industrialização se acelere.

Fonte: Morris, Plank e Staritz 2016; Staritz, Morris e Plank 2016.
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CAIXA 3.11 Cadeias de supermercados sul-africanas e seu impacto na integração regional

As empresas privadas com fortes interesses comerciais na conquista de acesso ao mercado 
regional, diminuição de outras barreiras comerciais e melhoria de infraestruturas transfronteiriças 
podem pressionar os governos para que estes reforcem a integração regional. No entanto, inte-
resses contrários podem procurar bloquear a integração e as suas preocupações também têm 
de ser levadas em conta, tal como ilustrado pelo desenvolvimento das cadeias de supermercados 
em toda a região.

Em 2015, a maior cadeia de supermercados da África do Sul, a Shoprite Holdings, contava 
com cerca de 250 estabelecimentos noutros países africanos (caixa-tabela 1). Apesar de as recei-
tas no resto do continente continuarem a ser bem menores do que as das vendas na África do 
Sul, estão a crescer enquanto percentagem das economias vizinhas, de menor dimensão. Estes 
estabelecimentos são maioritariamente abastecidos pela África do Sul, o que significa que estes 
gigantes do retalho têm um forte interesse na diminuição das barreiras transfronteiriças. Uma 
infraestrutura e logística fracas, bem como atrasos nas fronteiras e portos, elevam os custos 
operacionais e limitam a expansão. A expansão destas cadeias de supermercados permitiria a 
modernização dos fornecedores na região, que poderiam também, por sua vez, abastecer o mer-
cado sul-africano. Mas, neste momento, o comércio é feito, em grande parte, num só sentido: em 
2017, o valor das exportações sul-africanas de produtos alimentares transformados para o resto 
do continente era mais do que cinco vezes o das suas importações.

CAIXA-TABELA 1 Supermercados sul-africanos em África, 2015

Cadeia

Receitas ($ milhões) Número de lojas

Total
Resto de  

África
África  
do Sul

Resto de 
África

Shoprite Supermarkets 7.947,3 1.311,0 (16,5 por cento) 1.198 250

Massmart 6.107,3 496,1 (8,2 por cento) 398 35

Pick n Pay 5.332,5 287,6 (5,4 por cento) 1.126 116

Spar 4.298,1 nd 1.711 153

Woolworths Food 1.785,0 72,1 (4,1 por cento) 397 (total)

 ND: Não Disponível.

Fonte: Adaptado de Kaplan e Morris (2016).

Uma questão fundamental é a de desenvolver fornecedores nacionais. As cadeias de super-
mercados poderão ter um interesse a mais longo prazo em desenvolver fornecedores locais a fim 
de diversificar a sua carteira de fornecedores. E muitos camiões de fornecedores voltam vazios 
nas suas viagens de regresso, elevando assim as taxas de frete intrarregional.1 Mas as cadeias de 
supermercados poderão também estar a utilizar o seu poder de compra para dificultar a moder-
nização e o desenvolvimento de fornecedores, a fim de protegerem a sua posição de mercado.2

Os países que acolhem esta expansão retalhista da África do Sul estão cada vez mais preocu-
pados com a posição de desvantagem dos fornecedores nacionais. Com o apoio das empresas 
locais, os países vizinhos estão a começar a pressionar as gigantes dos supermercados a amplia-
rem a carteira de fornecedores nacionais.3 Os países membros da Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral e da União Aduaneira da África Austral impuseram restrições ao 
comércio e requisitos de conteúdo local às importações de determinados produtos alimentares

(continuada)
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A tarifa aduaneira média imposta aos produtos 
intermédios nos países africanos situa-se ainda 
em torno dos 10 por cento, o que é o dobro da 
média noutras regiões, e caiu apenas ligeiramente 
ao longo dos últimos 15 anos (figura 3.11a). A 
média ponderada em função do comércio está 
muito mais próxima da média simples em África 
do que nas outras regiões, uma indicação da 
fraca substituibilidade pelos produtos intermédios 
nacionais (figura 3.11b).

Tirar partido do Acordo de Facilitação 
do Comércio da Organização Mundial 
do Comércio
As reduções das tarifas aduaneiras e o acesso 
ao mercado tornaram-se muito menos relevantes 

para o crescimento económico do que eram há 
uma geração.74 Qual o motivo? O comércio já não 
se resume a fabricar um produto num país e ven-
dê-lo noutro. Trata-se de cooperar entre fronteiras 
e fusos horários para minimizar custos de produ-
ção e maximizar a cobertura do mercado.

Reduzir as barreiras da cadeia de abaste-
cimento ao comércio poderia aumentar o PIB 
global até seis vezes mais do que remover as 
tarifas aduaneiras. Se todos os países conseguis-
sem elevar a administração das fronteiras, em 
conjunto com as infraestruturas de transportes e 
comunicações, a um nível equivalente a apenas 
metade da melhor prática em termos globais, o 
PIB global cresceria 2,6 biliões de dólares ame-
ricanos (4,7 por cento) e o total de exportações 

CAIXA 3.11 Cadeias de supermercados sul-africanas e seu impacto na integração regional 
(continuada)

da África do Sul. Por exemplo, o Botsuana, a Zâmbia e o Zimbabwe proíbem as importações de 
aves, farinha de milho e óleo alimentar e as leis da concorrência e das tarifas aduaneiras do Zim-
babwe exigem que os supermercados adquiram pelo menos 20 por cento dos seus produtos a 
nível local.4

As cadeias retalhistas preferem negociar com os grandes fornecedores. Normas e certifica-
ções rigorosas, requisitos de grande volume e preços competitivos dificultam a penetração dos 
fornecedores locais. A ausência de financiamento para reforçar a capacidade e pagamentos atra-
sados por parte das grandes cadeias retalhistas são outras dificuldades. Os fornecedores locais 
frequentemente não compreendem os critérios de aprovisionamento das cadeias retalhistas.5

As cadeias de supermercados na África do Sul instituíram programas de desenvolvimento de 
fornecedores, em parte como resposta à pressão dos governos. Efetivamente, uma condição da 
fusão Walmart/Massmart foi o estabelecimento, pela empresa, de um fundo de desenvolvimento 
de fornecedores no valor de 240 milhões de rands. No entanto, este tipo de iniciativas é muito 
menos evidente nos países de acolhimento vizinhos. Na Zâmbia, a Shoprite assinou memorandos 
de entendimento com a Agência de Desenvolvimento da Zâmbia e o Programa para as Empre-
sas Privadas da Zâmbia para promover as pequenas empresas. A Namíbia possui um diploma 
retalhista formal, embora seja voluntário.6 A expansão e harmonização de tais diplomas em toda 
a região poderá ser útil para incentivar uma abordagem mais equilibrada ao desenvolvimento 
regional.

Notas

 1. Vilakazi 2018.

 2. das Nair, Chisoro e Ziba 2018.

 3. Kaplan e Morris 2016.

 4. das Nair, Chisoro e Ziba 2018.

 5. Ziba e Phiri 2017.

 6. das Nair, Chisoro e Ziba 2018.
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aumentaria 1,6 biliões de dólares americanos 
(14,5 por cento). Em comparação, a eliminação 
do total de tarifas aduaneiras em todo o mundo 
aumentaria o PIB global em apenas 400 milhões 
de dólares americanos (0,7 por cento) e as expor-
tações em 1,1 biliões de dólares americanos 
(10,1 por cento).75

Claramente, as cadeias de valor globais são 
agora a estrutura dominante para o comércio. E, 
como vimos, países africanos como o Ruanda (e 
a Etiópia e Marrocos) estão já a tirar partido desta 
mudança de paradigma. Em vez de perderem 
tempo com debates políticos improdutivos sobre 
as tarifas aduaneiras, estão a redirecionar as suas 
estratégias a fim de se centrarem na facilitação do 
comércio.

Reconhecendo esta realidade em mudança, 
139 dos 164 membros da OMC (incluindo 44 
países africanos) ratificaram a alteração, relativa 
ao AFC, ao acordo da OMC76. Assinado em 2013 
e em vigor desde 2017, o AFC é o primeiro acordo 
de comércio multilateral desde a criação da OMC. 
O principal objetivo do AFC consiste em reduzir 
o tempo que leva a cruzar fronteiras para reduzir 

os custos das transações comerciais associados 
às medidas não tarifárias.77 Com efeito, o AFC é 
como um acordo tarifário sem tabelas de tarifas. 
As melhores práticas sobre facilitação do comér-
cio recomendadas pela Organização Mundial 
das Alfândegas constituem parte do AFC, mas 
as medidas relacionadas com os serviços não 
estão incluídas. Como o AFC foi ratificado pela 
maioria dos membros da OMC, baseia-se em 
regras e não é de caráter discricionário, além de 
incluir procedimentos de recurso e de revisão. Os 
países de baixo rendimento puderam contar com 
uma extensa margem de manobra para atrasar a 
implementação do AFC até estarem aptos a rece-
ber apoio para o reforço de capacidades. Esta 
flexibilidade pode ser bem-vinda, mas o atraso 
na implementação destas medidas de facilitação 
do comércio, que poupam tempo, equivale a uma 
perda de competitividade relativamente aos que 
as implementam e pode atrasar a integração.

A redução nos custos comerciais fixos relacio-
nada com o tempo nas alfândegas e os custos 
monetários associados deveriam encorajar uma 
maior diversificação do comércio para outros 

FIGURA 3.11 As tarifas aduaneiras sobre os produtos intermédios são ainda mais altas em África do que nas outras 
regiões, 2000–2015
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Fonte: Dados da World Integrated Trade Solution (Solução Comercial Integrada Mundial).

Nota: Os produtos intermédios são definidos de acordo com a classificação por Grandes Categorias Económicas. Número de países afri-

canos: 53, para a média simples, e 46, para a média ponderada em função do comércio.
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mercados e noutros produtos no mesmo mer-
cado. Deveriam também conduzir a uma maior 
participação no comércio associado às cadeias 
de abastecimento, tanto ao nível regional como 
global, em que os produtos têm de cruzar as fron-
teiras várias vezes.

Proporcionar formação aos responsáveis pelo 
desalfandegamento e agentes aduaneiros reduz 
o tempo do mesmo nas alfândegas. De acordo 
com estimativas do relatório Doing Business do 
Banco Mundial, a formação regular reduz o tempo 
de desalfandegamento em 34 por cento, em 
comparação com a ausência de formação regu-
lar. Os testes-piloto da implementação faseada do 
Sistema Automático de Dados Aduaneiros reduzi-
ram os tempos de desalfandegamento em Angola 
e no Lesoto.78 Os ganhos estimados decorrentes 
de uma redução de um dia nos prazos de desal-
fandegamento79 são equivalentes a uma redução 
de 1,3 por cento nos custos comerciais. O prazo 
médio de conformidade com os procedimentos 
aduaneiros é de 23,2 horas para as importações 
e de 163 horas para as exportações, o equiva-
lente a uma penalização de 3,9 por cento nas ati-
vidades de exportação.80

Harmonizar as regras de origem
Na medida em que os direitos e as restrições 
às importações podem depender da origem 
das importações, são necessários critérios para 
determinar o país de origem de um produto. 
Estes são designados por regras de origem e 
constituem parte integrante de todos os acordos 
comerciais. São classificadas como não preferen-
ciais e preferenciais. As regras não preferenciais 
geralmente são utilizadas para estabelecer o país 
de origem de um produto para a imposição de 
quotas e para medidas de proteção de contingên-
cia (medidas que visam contrariar efeitos adver-
sos específicos das importações no mercado do 
país de importação). As regras de origem prefe-
renciais são utilizadas para aplicar sistemas pre-
ferenciais através da determinação dos produtos 
que podem beneficiar do acesso preferencial. As 
regras preferenciais são ainda divididas em regras 
sobre o tratamento preferencial geral (ao abrigo 
dos regimes do Sistema de Preferências Generali-
zadas) e regras relacionadas com acordos comer-
ciais regionais. Do ponto de vista económico, as 

regras de origem preferenciais exercem um efeito 
direto no comércio internacional porque afetam a 
taxa de tributação das importações. A crescente 
fragmentação dos processos de produção ao 
longo dos países exige que as regras de origem 
sejam rigorosas e complexas para cumprir a sua 
finalidade principal. No entanto, cumprir regras 
rigorosas e complexas pode impor custos adicio-
nais substanciais, chegando por vezes a eliminar 
os benefícios.

Na medida em que a ZLEC não irá harmonizar 
as tarifas aduaneiras externas até à fase da união 
aduaneira, os países devem fixar um conjunto de 
regras de origem preferenciais comuns. Será uma 
tarefa monumental porque as regras de origem 
são complexas, opacas e difíceis de avaliar e 
também devido ao grande número de membros 
que terá de fixar um conjunto comum de regras. 
As negociações sobre as regras de origem atra-
saram a conclusão da Zona de Livre Comércio 
Tripartida entre a COMESA, a CAO e a SADC 
porque os negociadores decidiram aplicar regras 
de origem específicas por produto, “envolvendo o 
processo altamente dispendioso, moroso e tecni-
camente exigente de determinar regras específi-
cas para mais de 5.000 produtos”.81

As regras de origem têm dois principais obje-
tivos. Em primeiro lugar, prevenir a arbitragem da 
diferença da tarifa aduaneira externa nas zonas 
de livre comércio, o que poderia conduzir a um 
nivelamento por baixo (ou “corrida para o fundo”), 
já que os membros competem por receitas tari-
fárias ao optar por tarifas NMF mais baixas. Este 
aspeto torna as regras de origem redundantes 
nas uniões aduaneiras, embora o Mercosul efe-
tivamente as tenha. Em segundo lugar, as regras 
de origem têm o intuito de prevenir as opera-
ções de montagem superficiais, com pouco ou 
nenhum valor acrescentado (como a embalagem), 
que iriam alargar os benefícios do acesso prefe-
rencial a produtores intermédios não elegíveis. 
Um terceiro objetivo, poucas vezes mencionado, 
é o objetivo do desenvolvimento. Durante as 
negociações das regras de origem da SADC, o 
objetivo era permitir que os países membros se 
desenvolvessem através do acesso privilegiado a 
uma área de mercado alargada que permaneceria 
protegida e relativamente isolada dos mercados 
externos.82 Com efeito, o objetivo era desenvolver 
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cadeias de valor regionais com base em tarifas 
relativamente altas.

Tal como acontece com outros acordos de 
livre comércio, as negociações sobre as regras de 
origem para a ZLEC deverão ser dominadas por 
um forte lobby da indústria. Durante as negocia-
ções até ao momento, a África Ocidental e a África 
Central têm preferido as regras de origem gerais, 
que iriam provavelmente assemelhar-se às da 
região da Ásia Oriental e Pacífico. Por outro lado, 
o Egito, o Quénia e a África do Sul têm insistido 
em regras de origem específicas por produto e a 
África do Sul tem exercido pressão pela adoção 
das regras de origem da SADC numa base espe-
cífica por setor ou produto.83

Nesta situação, as considerações de econo-
mia política subjacentes às negociações asse-
melhar-se-iam às que prevaleceram nos acordos 
entre os países em desenvolvimento e a União 
Europeia e os Estados Unidos, que conduziram 
a regras de origem específicas por produto de 
caráter restritivo.84 Se a posição da África do Sul 
prevalecer, o resultado seria regras de origem 
dispendiosas que provavelmente iriam negar as 
preferências aos parceiros de baixo rendimento 
(como a Etiópia, Moçambique, a Tanzânia e a 
Zâmbia). Quando o parceiro mais desenvolvido 
tem uma vantagem comparativa no setor de capi-
tal intensivo a montante, como a tecelagem nos 
têxteis e vestuário ou o fabrico de motores no 
setor automóvel, as regras de origem criam um 
mercado cativo no parceiro de baixo rendimento, 
que não tem outra escolha senão abastecer-se 
(a um custo mais alto) junto do parceiro mais 
desenvolvido.

Foi o que aconteceu no modelo hegemónico 
seguido pela União Europeia e pelos Estados 
Unidos, que utilizou as preferências para criar 
minimundos onde era possível obter ganhos 
decorrentes da especialização ao mesmo tempo 
que se mantinha algum grau de proteção contra 
empresas asiáticas eficientes, especialmente no 
setor dos têxteis e vestuário. O resultado foi cap-
tado por grupos de interesse no setor na União 
Europeia e nos Estados Unidos, uma negação 
de preferências para os beneficiários pretendi-
dos, e um mercado cativo para as atividades a 
montante em que a União Europeia e os Estados 
Unidos tinham frequentemente uma vantagem 

comparativa na região de integração, mas não 
mundial. Por conseguinte, apesar de enormes 
margens preferenciais no setor dos têxteis e ves-
tuário na União Europeia e nos Estados Unidos, 
os requisitos técnicos relacionados com a origem 
limitaram bastante o acesso a estes mercados. 
O mesmo padrão poderia repetir-se ao abrigo da 
ZLEC.

Em contrapartida, o modelo da região da Ásia 
Oriental e Pacífico não é hegemónico e é relati-
vamente simples e menos exigente em termos 
de recursos. As regras de origem da ASEAN 
baseiam-se largamente em 40 especificações de 
conteúdo de valor regional. Em muitos casos, o 
importador tem uma escolha entre duas regras: 
uma regra de cadeia de valor regional ou uma 
alteração de classificação tarifária. Para facili-
tar o comércio associado às cadeias de abas-
tecimento, a ZLEC deveria incorporar regras de 
origem relativamente simples e transparentes, 
como as que são aplicadas na AFTA e na ASEAN.

As regras de origem terão também de lidar 
com as regras à escala do regime, que abran-
gem a certificação, a verificação e a cumulação. 
Na medida em que existem poucas diferenças 
nos métodos de certificação e verificação nas 
CER africanas, chegar a acordo em relação aos 
mesmos deveria ser relativamente fácil, em espe-
cial se, como sugerem dados recentes, os custos 
administrativos não forem tão altos como ante-
riormente se calculava.85 Assim sendo, deveria 
ser mais fácil determinar primeiro a harmonização 
de regras que regem a certificação e a verifica-
ção. Em contrapartida, as disposições presentes 
na cumulação (tratamento de produtos intermé-
dios de outros países no bloco ou nos países com 
estatuto especial de cumulação) diferem entre as 
CER.

As regras de cumulação estão frequente-
mente associadas a diferentes regras de origem 
específicas por produto, o que torna difícil ava-
liar o seu rigor. O esforço de provar a cumulação 
pode exigir muitos recursos, desencorajando a 
utilização de preferências por parte das empre-
sas. Além disso, as disposições são diferentes 
entre as várias CER. Disposições multilateralizan-
tes sobre a cumulação ao nível continental irão, 
assim, revelar-se um grande desafio, em espe-
cial se acompanhadas por numerosas regras de 
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origem específicas por produto, como acontece 
ao abrigo do regime da SADC.

Os extensos dados sobre os efeitos das regras 
de origem em todo o mundo demonstram que 
estas vão muito além do papel de evitar des-
vios dos fluxos comerciais e evitar operações de 
montagem superficiais. São antes moldadas por 
poderosos parceiros e pelas suas empresas.

GANHOS PREVISTOS 
RESULTANTES DO ACORDO 
SOBRE A ZONA DE LIVRE 
COMÉRCIO CONTINENTAL

A fase 1 da ZLEC preconiza a eliminação de tari-
fas e barreiras não tarifárias relativas a bens e 
serviços. Vários estudos efetuaram estimativas 
sobre os ganhos potenciais através de modelos 
de simulação. Neste relatório, os valores estima-
dos dos ganhos são baseados numa versão alar-
gada do modelo do Projeto de Análise do Comér-
cio Global (pela tradução aproximada do original 
Global Trade Analysis Project, GTAP) através da 
utilização de dados novos. Estão incorporados no 
modelo dois novos conjuntos de estimativas de 
barreiras ao comércio: estimativas da redução do 
tempo nas alfândegas através da aplicação das 
disposições do AFC e estimativas das barreiras 
discriminatórias ao comércio dos serviços indica-
das na tabela 3.2.

Estimativas das melhorias nas 
alfândegas
No seguimento da assinatura do AFC em dezem-
bro de 2013, a OCDE produziu uma série de 11 
indicadores de facilitação do comércio (identifica-
dos de A a K) com vista à monitorização dos obje-
tivos do AFC. Estão disponíveis dados relativos a 
estes indicadores para 43 países africanos. Cada 
indicador é valorizado entre 0 (sem implementação) 
e 2 (implementação total). Determinados indicado-
res são médias de subcomponentes. Dentro de 
cada CER, no que diz respeito a alguns indicado-
res, determinados países registam classificações 
notavelmente superiores às de outros membros da 
mesma. As maiores disparidades são relativas ao 
indicador da disponibilidade das informações (A) e 
ao indicador da governação e imparcialidade (K). 

No seu conjunto, estes indicadores sugerem que 
existe margem para melhorias no que diz respeito à 
gestão alfandegária no seio das CER e entre CER.

Como ilustração das ordens de grandeza dos 
ganhos potenciais, a tabela 3.6 indica estimati-
vas das reduções de tempo nas alfândegas em 
equivalentes tarifários ad valorem resultantes de 
melhorias nos valores dos indicadores de facilita-
ção do comércio. As estimativas têm origem num 
modelo que prevê o tempo observado nas alfânde-
gas como função das variáveis estruturais básicas 
(PIB, Índice de Desempenho Logístico e Índice de 
Qualidade das Infraestruturas); variáveis de políti-
cas (Indicadores de Governação Mundial); e variá-
veis de facilitação do comércio captadas pelos 
indicadores de facilitação do comércio (linha L).86 
O modelo demonstra, após a contabilização das 
variáveis estruturais e de políticas, que uma classi-
ficação dos indicadores de facilitação do comércio 
mais elevada reduz a probabilidade de um período 
mais longo nas alfândegas (não indicado aqui). 87

A simulação do modelo 1 concentra-se nas 
melhorias em África, e a simulação 2 concentra-
-se nas melhorias relativas ao resto do mundo. As 
diferenças gerais das reduções nos custos refle-
tem as disparidades nos valores dos indicadores 
de facilitação do comércio e no tempo nas alfân-
degas relativamente às importações, enquanto as 
diferenças entre as duas simulações refletem os 
ganhos extra previstos resultantes de uma melho-
ria na gestão alfandegária para além dos países 
africanos atuais com melhor desempenho. Estas 
estimativas das ordens de grandeza poderão 
estar um pouco em excesso, dado que o tempo 
nas alfândegas comunicado pelas empresas é 
inferior ao tempo registado nos dados do relatório 
Doing Business do Banco Mundial, além de que a 
amostra é pequena. 88 No entanto, com o desen-
volvimento do comércio associado às cadeias de 
abastecimento, os ganhos resultantes do tempo 
reduzido nas alfândegas deverão também ser tidos 
em consideração, conforme discutido abaixo.

Impactos simulados no rendimento em termos 
reais
A nível continental, o cenário 1 (a remoção das 
tarifas no comércio entre os países africanos, 
o foco nas atuais negociações para a fase 1 
da ZLEC) significaria um aumento de 0,1 no 
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O cenário 1 
significaria um 
aumento de 0,1 no 
rendimento em 
termos reais líquido 
no continente, um 
ganho de 2,8 mil 
milhões de dólares 
americanos

rendimento em termos reais líquido89 no conti-
nente (figura 3.12), um ganho de 2,8 mil milhões 
de dólares americanos.90 No entanto, as regras 
de origem ainda serão necessárias, visto que os 
países não terão uma tarifa externa comum, por 
isso, os ganhos significativos serão muito mais 
reduzidos, a não ser que as regras de origem 
adotadas sejam simples.

Expandir a ZLEC, de forma a remover os equi-
valentes tarifários ad valorem das barreiras não 
tarifárias a bens e serviços numa base NMF no 
cenário 2, aumenta os ganhos de rendimento 
em termos reais totais em 13 vezes, para um 
aumento de 1,25 por cento no rendimento em 
termos reais líquido ou 37 mil milhões de dólares 
americanos.

TABELA 3.6 Simulação de redução nos custos comerciais para importações resultantes da 
implementação do Acordo de Facilitação do Comércio (média entre CER africanas e outros 
grupos de países)

Comunidade Económica 
Regional (número de países)

Média de 
tempo nas 
alfândegas

(dias)

Média do 
valor do 

Índice de 
Facilitação 

do Comércio 
da OCDE

Redução nos custos 
comerciais resultantes 
da redução de tempo 

nas alfândegas  
(equivalentes ad valorem, %)

Simulação 1 Simulação 2

Membros da União Africana (43) 7 0,77 9,5 10,8

Comunidade Económica e Monetária 
da África Central (5) 11 0,63 19,5 23,1

Mercado Comum da África Oriental e 
Austral (16) 7 0,77 5,1 7,9

Comunidade dos Estados do Sahel e 
do Sara (19) 5 0,72 7,6 8,5

Comunidade da África Oriental (5) 8 0,85 7,9 9,2

Comunidade Económica dos 
Estados da África Central (9) 9 0,65 15,8 17,9

Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (12) 5 0,66 8,6 8,7

Autoridade Intergovernamental para 
o Desenvolvimento (5) 7 0,79 5,6 8,1

Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral (15) 8 0,81 7,7 8,0

União Económica e Monetária da 
África Ocidental (7) 4 0,65 3,6 3,9

Países sem litoral (15) 6 0,63 5,0 9,1

Países menos desenvolvidos (26) 6 0,63 7,7 8,1

Fonte: Melo e Sorgo, a publicar; Hummels e Schaur 2013.

Nota: Consultar Melo e Sorgho (a publicar) para obter estimativas e escolhas de simulações. Os equivalentes 

tarifários ad valorem são calculados como a estimativa da média do tempo reduzido nas alfândegas entre 

membros do grupo multiplicada por 1,3 por cento. A estimativa da redução nos custos dos transportes 

resultante da redução de um dia de transportes é obtida de Hummels e Schaur (2013). A redução nos custos 

comerciais é calculada através das simulações seguintes:

Simulação 1: Cada país africano sem litoral assume o valor médio dos primeiros dois países africanos sem 

litoral, e cada país africano com litoral assume o valor médio dos países africanos com litoral.

Simulação 2: Cada país africano sem litoral assume o valor médio dos primeiros dois países em desenvol-

vimento sem litoral, e cada país africano com litoral assume o valor médio dos países em desenvolvimento 

com litoral.
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O cenário 2 
aumenta os ganhos 

de rendimento em 
termos reais totais 
em 13 vezes, para 

um aumento de 
1,25 por cento no 

rendimento em 
termos reais líquido 

ou 37 mil milhões de 
dólares americanos. 
O cenário 3 produz 
ganhos adicionais, 

a uma estimativa 
de ganhos do 

rendimento real 
agregado de 3,5 por 

cento, ou 100 mil 
milhões de dólares 

americanos

O cenário 3 introduz a implementação do AFC, 
também com base na NMF, produzindo ganhos 
adicionais, a uma estimativa de ganhos do rendi-
mento real agregado de 3,5 por cento, ou 100 mil 
milhões de dólares americanos. Os ganhos sig-
nificativos são, provavelmente, um limite superior, 
considerando que a estimativa média das redu-
ções de custos de transporte,91 que assume que 
um dia extra na alfândega é equivalente a uma 
tarifa extra de 1,3 por cento no destino, é conse-
guida a partir de fluxos comerciais marítimos para 
os Estados Unidos.

O cenário 4 introduz no programa de reformas 
internas um aumento no acesso ao mercado nou-
tros países em desenvolvimento. Tal resulta num 
aumento dos ganhos, através da implementação 
do AFC, de 4,5 por cento do PIB do continente no 
cenário de referência, ou 31 mil milhões de dóla-
res americanos adicionais, perfazendo um total de 
ganhos de 134 mil milhões de dólares americanos.

O resto do mundo é apenas ligeiramente afe-
tado nestes cenários, apresentando mudanças 

bastante ligeiras na maioria dos cenários e um 
ganho de, aproximadamente, 0,2 por cento nos 
cenários 3 e 4 (a remoção total das tarifas e dos 
equivalentes tarifários ad valorem em África e a 
implementação total do AFC). O cenário 5 (que 
introduz um aumento de 0,2 pontos percentuais 
nas tarifas das importações africanas vindas 
de fontes não-africanas) apresenta reduzidos 
ganhos positivos líquidos para o continente. De 
forma importante, garante uma estimativa de 
850 milhões de dólares americanos nas receitas 
para o financiamento das medidas de facilitação 
comercial.

Estas estimativas globais escondem a hete-
rogeneidade significativa entre as sub-regiões 
(figura 3.13). As cinco sub-regiões não correspon-
dem às CER, mas representam o contexto geo-
gráfico de alguns debates políticos em África. Em 
termos percentuais, a África Central apresenta 
mais ganhos92, em mais de 7 por cento, no cená-
rio mais otimista, o cenário 4 – bastante mais ele-
vados do que os ganhos de cerca de 5 por cento 

FIGURA 3.12 Alterações em percentagem do rendimento em termos reais em quatro 
cenários de integração comercial em África e no mundo
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Fonte: Banco Africano de Desenvolvimento (a publicar).

Nota: O cenário 1 representa a remoção das tarifas bilaterais entre os países africanos. O cenário 2 repre-

senta o cenário 1 + a remoção dos equivalentes tarifários ad valorem das barreiras não tarifárias na base da 

nação mais favorecida (NMF). O cenário 3 representa o cenário 2 + o Acordo de Facilitação do Comércio 

numa base de NMF. O cenário 4 representa o cenário 3 + uma redução de 50 por cento nas tarifas e barreiras 

não tarifárias noutros países em desenvolvimento numa base de NMF.
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CAIXA 3.12 Estimativa dos ganhos de eficácia e receitas em cinco cenários

Os resultados aqui indicados concentraram-se nos efeitos a 
longo prazo sob a implementação total da ZLEC através de 
uma versão do modelo GTAP adaptado para a captação dos 
efeitos a longo prazo previstos da ZLEC e da implementação 
total dos IFC (consultar a tabela A3.1 no anexo online para 
obter agregações de países e setores). O modelo é desagre-
gado pelas seguintes regiões: África, China, Estados Unidos, 
Europa Ocidental, resto da Ásia Oriental e resto do mundo. 
Os resultados são indicados para o Norte de África (4 países) 
e a África Subsariana (28).1

Foram simulados cinco cenários. Os cenários 1–3 apli-
cam-se apenas aos 32 países africanos e regiões no 
modelo;2 os cenários 4 e 5 incluem outros países.

Os cenários são, na sua maioria, cumulativos. O cená-
rio 1 representa a remoção de todas as tarifas numa base 
bilateral entre países africanos, enquanto o cenário 2 adi-
ciona a remoção dos equivalentes tarifários ad valorem de 
todas as barreiras não tarifárias em África. O cenário 2 é, 
provavelmente, um limite superior, dado que os equivalen-
tes ad valorem das barreiras não tarifárias incluem, even-
tualmente, algumas medidas não tarifárias cujos efeitos 
não autorizam distorções (como determinadas barreiras 
técnicas ao comércio e determinadas medidas sanitárias 
e fitossanitárias). A simulação pode corresponder a um 
limite superior dos ganhos previstos resultantes da fase 
1 da ZLEC, dado que qualquer harmonização regulatória 
que possa ser efetuada ao nível regional não é aqui tida em 
consideração.

O cenário 3 indica as vantagens previstas da melhoria da 
gestão das alfândegas através da aplicação do AFC com 
base nas estimativas registadas da simulação 2 na tabela 
3.6. De forma semelhante, a melhoria é indicada como uma 
redução da percentagem no parâmetro de custo “iceber-
gue” no sistema de procura das importações. Por exemplo, 
se a medida dos equivalentes tarifários ad valorem do AFC 
for 20 por cento, tal implica que as exportações iniciais de 
100 unidades se traduzem como apenas 80 unidades que 
chegam ao destino, visto que o custo é subtraído ao volume. 
A total implementação do AFC conduz à igualdade entre 
as unidades exportadas e as unidades importadas. Dado 
que as melhorias nas alfândegas estão relacionadas com a 
troca entre todos os parceiros, são realizadas numa base 
multilateral.3

Estes cenários a longo prazo assumem que não existem 
mudanças em mais nenhum lado. Tal é bastante imprová-
vel, visto que o AFC será igualmente implementado noutros 
países em desenvolvimento. O cenário 4 indica que outros 
países em desenvolvimento também efetuam reformas, 
neste caso, uma redução de 50 por cento nas tarifas das 
importações e nos equivalentes tarifários ad valorem das 
medidas não tarifárias.4

Por último, o cenário 5 explora as ordens de magnitude 
das atividades de financiamento da ZLEC, ao contar com 
uma tarifa extra de 0,2 pontos percentuais nas importações 
dos países de elevado rendimento (tal cenário não se encon-
tra nas figuras ou tabelas).

Notas

 1.  Existem quatro diferentes composições do “resto da região”, uma para cada uma das quatro sub-regiões africanas, resultando em 32 

países “africanos”. A tabela A3.2 em anexo (disponível online) também indica os agregados de outras regiões.

 2.  A versão atual da base de dados do GTAP divide as economias africanas em 26 países individuais, sendo que todos os outros países, 

sem tabelas de entradas e saídas, estão agrupados em seis regiões compostas.

 3.  Três setores estão excluídos da melhoria do AFC: mineração, combustíveis fósseis e produtos de petróleo refinado. A exclusão produziu 

impactos relativamente pequenos nos resultados, dado que estes produtos não são importados em números elevados em África.

 4.  Para os objetivos deste cenário, definimos outros países em desenvolvimento de modo a incluir a China (CHN), o resto da Ásia Oriental 

(XEA) e o resto do mundo (ROW). De notar que as regiões agregadas (XEA e ROW) incluem alguns países de elevado rendimento. Por 

motivos numéricos, as reduções nas estimativas ad valorem foram limitadas a um máximo de 50 pontos percentuais. O limite nas redu-

ções afeta apenas um número reduzido de fluxos comerciais. Deste modo, se o equivalente tarifário ad valorem for de 51 por cento, numa 

redução total, o equivalente ad valorem final será de 1 por cento e não de 0 por cento. De forma semelhante, se o equivalente ad valorem 

inicial for de 102 por cento, o equivalente tarifário ad valorem será de 52 por cento, e não de 51 por cento, num cenário de redução de 

50 por cento.
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Um aumento no 
acesso ao mercado 
noutros países em 

desenvolvimento 
aumentaria os 

ganhos, através 
da implementação 
do AFC, de 4,5 por 

cento do PIB 
do continente, 

perfazendo um 
total de ganhos de 
134 mil milhões de 
dólares americanos

na África Ocidental, 4 por cento no Norte de 
África e África Oriental e abaixo de 3 por cento na 
África Austral.93 Como estimativas de ordem de 
grandeza, a classificação dos ganhos é plausível 
e suscetível de refletir a dimensão da integração 
regional no continente. As barreiras ao comércio, 
impostas por políticas ou não, são, geralmente, 
consideradas mais elevadas na África Central 
e mais reduzidas na África Austral, o que reflete 
a inclusão da África do Sul. Além disso, como 
demonstrado anteriormente, a África Oriental está 
mais integrada em termos de acesso ao mercado, 
e a região tem apresentado progressos conside-
ráveis nas infraestruturas imateriais, nomeada-
mente nas infraestruturas de transporte.

Na medida em que os cenários são verdadei-
ramente cumulativos, o cenário 3 do AFC fornece 
o maior impulso para as economias africanas – 
particularmente, África Central (4 por cento adi-
cionais), seguida do Norte de África, África Orien-
tal e África Ocidental (cerca de 2 por cento) e, por 
último, da África Austral (0,8 por cento; consultar 

a figura 3.13). A remoção das distorções comer-
ciais no cenário 2 apresenta ganhos relativamente 
significativos para a África Ocidental (perto de 
2 por cento adicionais), mas menores para as 
outras regiões, particularmente a África Austral. O 
cenário de acesso ao mercado (4) apresenta bas-
tantes ganhos para a África Central (2 por cento 
adicionais), mas, maioritariamente, cerca de 1 por 
cento para as outras regiões. Resumindo, não 
existe uma classificação clara para as várias vias 
de reforma – apesar de o cenário do AFC dominar 
os ganhos, com exceção da África Austral, que 
beneficia mais do cenário do acesso ao mercado.

Impactos simulados no comércio
No cenário 1, onde as tarifas bilaterais são remo-
vidas, o comércio intrarregional aumenta 14,6 por 
cento (tabela 3.7), o que corresponde a uma 
elasticidade do comércio relativamente às tarifas 
de cerca de 3. Dada a percentagem do comér-
cio intrarregional no comércio total ser redu-
zida, o comércio intrarregional relativamente ao 

FIGURA 3.13 Alterações em percentagem do rendimento em termos reais em quatro 
cenários de integração, por sub-região africana
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Fonte: Banco Africano de Desenvolvimento (a publicar).

Nota: O cenário 1 representa a remoção das tarifas bilaterais entre os países africanos. O cenário 2 repre-

senta o cenário 1 + a remoção dos equivalentes tarifários ad valorem das barreiras não tarifárias numa base 

da nação mais favorecida (NMF). O cenário 3 representa o cenário 2 + o Acordo de Facilitação do Comércio 

numa base de NMF. O cenário 4 representa o cenário 3 + uma redução de 50 por cento nas tarifas e barreiras 

não tarifárias noutros países em desenvolvimento numa base de NMF.
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O cenário 3 do AFC 
fornece o maior 
impulso para as 
economias africanas 
– particularmente, 
África Central

comércio total aumenta apenas de 12 por cento 
para 13,6 por cento. Existe um modesto desvio do 
comércio – África exporta menos para o resto do 
mundo (–4,3 mil milhões de dólares americanos), e 
o resto do mundo exporta um pouco menos para 
África, com reduções de cerca de 0,8 por cento.

Conforme esperado para os elevados equiva-
lentes tarifários ad valorem das barreiras não tari-
fárias em África, a respetiva remoção nas importa-
ções para África conduz a um impulso significativo 
no comércio entre os países africanos de cerca de 
107 por cento no cenário 2. O aumento do comér-
cio entre os países africanos é acompanhado de 
um aumento de 44 por cento nas exportações 
para o resto do mundo. Estes ganhos significativos 

refletem os elevados equivalentes tarifários ad 
valorem e a suposição (plausível) de que as bar-
reiras não-tarifárias são removidas numa base de 
NMF. Neste cenário, o comércio entre os países 
africanos enquanto percentagem total das expor-
tações africanas aumenta de 12 por cento na 
solução de referência para 17,2 por cento. A imple-
mentação do AFC numa base de NMF no cenário 
3 também apresenta um impulso significativo para 
o comércio. O comércio africano aumenta 51 por 
cento – com um efeito multiplicador mais elevado 
no comércio entre os países africanos do que no 
comércio com o resto do mundo. Logo, a per-
centagem do comércio entre os países africanos 
alcança 18,5 por cento.

TABELA 3.7 Alterações no valor e volume comerciais nos quatro cenários de integração 
comercial relativamente à solução de referência

Cenário e região 
de exportação

Região de importação

Alterações no valor ($ mil milhões) Alterações no volume (%)

África
Resto do 
mundo Mundo África

Resto do 
mundo Mundo

Cenário 1

África 10,1 –4,3 5,8 14,6 –0,8 1,0

Resto do mundo –4,3 2,6 –1,7 –0,8 0,0 0,0

Mundo 5,8 –1,7 4,1 0,9 0,0 0,0

Cenário 2

África 74,3 181,8 256,1 107,2 35,7 44,3

Resto do mundo 139,7 –108,7 31,1 24,8 –0,7 0,2

Mundo 214,1 73,1 287,1 33,8 0,5 1,7

Cenário 3

África 92,0 203,6 295,6 132,7 40,0 51,1

Resto do mundo 200,8 –122,5 78,4 35,6 –0,8 0,5

Mundo 292,8 81,1 374,0 46,2 0,5 2,2

Cenário 4

África 76,3 252,4 328,6 110,0 49,6 56,8

Resto do mundo 267,8 –140,9 126,9 47,5 –0,9 0,8

Mundo 344,0 111,5 455,5 54,3 0,7 2,7

Fonte: Banco Africano de Desenvolvimento (a publicar).

Nota: A solução de referência representa a solução de equilíbrio inicial calibrada para observar os fluxos 

comerciais em 2014. O cenário 1 representa a remoção das tarifas bilaterais entre os países africanos. O 

cenário 2 representa o cenário 1 + a remoção dos equivalentes tarifários ad valorem das barreiras não tarifá-

rias numa base da nação mais favorecida (NMF). O cenário 3 representa o cenário 2 + o Acordo de Facilita-

ção do Comércio numa base de NMF. O cenário 4 representa o cenário 3 + uma redução de 50 por cento nas 

tarifas e barreiras não tarifárias noutros países em desenvolvimento numa base de NMF.
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O cenário 4, que apresenta um aumento do 
acesso ao mercado noutros países em desenvol-
vimento, também aumenta o total de exportações 
africanas, até 57 por cento. No entanto, existe uma 
rotação modesta do comércio entre os países afri-
canos em direção à exportação para o resto do 
mundo relativamente aos cenários de referência.

Impactos simulados nas receitas 
governamentais
O impacto da integração comercial nas receitas 
governamentais foi simulado para os cenários 
1, 3 e 5. No seu conjunto, o efeito da remoção 
das tarifas bilaterais intra-africanas ao nível do 
país (cenário 1)94 nas receitas governamentais é 
reduzido, mas para os países onde as receitas 
tarifárias representam uma elevada percentagem 

das receitas do governo, o impacto foi mais sig-
nificativo (figura 3.14). Algumas economias africa-
nas dependem consideravelmente das receitas 
tarifárias para financiar as despesas correntes, 
segundo a base de dados da GTAP. No extremo 
superior, encontra-se a Guiné (49 por cento das 
despesas correntes), o Togo (42 por cento) e o 
Benim (27 por cento), com oito países com uma 
percentagem acima de 20 por cento. As perdas 
mais importantes em percentagem de receitas 
tarifárias enquanto percentagem das despesas 
correntes encontram-se na Guiné (4,4 por cento), 
no Togo (3,5 por cento) e no Benim (2 por cento). 
As maiores perdas de receitas encontram-se 
no Burquina Faso (44 por cento), no Zimbabwe 
(36 por cento), no Malawi (22 por cento) e no 
Gana (21 por cento).

FIGURA 3.14 Receitas tarifárias antes e depois da remoção das tarifas bilaterais no comércio entre os países africanos
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Fonte: Banco Africano de Desenvolvimento (a publicar).

 a. Inclui Burundi, Comores, Djibuti, Eritreia, Quénia, Mayotte, Reunião, Ruanda, Seicheles, Somália e Sudão.

 b. Inclui Camarões, República Centro-Africana, Chade, Congo, Guiné Equatorial, Gabão e São Tomé e Príncipe.

 c.  Inclui Benim, Burquina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Santa 

Helena, Serra Leoa e Togo.

 d. Inclui Angola e República Democrática do Congo.

 e. Inclui Argélia e Líbia.

 f. União Aduaneira da África Austral. Inclui Lesoto, Namíbia e eSwatini.
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O cenário 4, 
que apresenta 
um aumento do 
acesso ao mercado 
noutros países em 
desenvolvimento, 
também aumenta o 
total de exportações 
africanas, até 
57 por cento

Os impactos fiscais do cenário 5, que aumenta 
a tarifa das importações africanas oriundas de 
países de elevado rendimento em 0,2 pontos 
percentuais, são relativamente reduzidos – um 
aumento de 850 milhões de dólares americanos 
para o continente, em comparação com o cená-
rio 3. Uma previsão um tanto intrigante – ainda 
assim, plausível – é que, ao remover os equivalen-
tes tarifários ad valorem para uma implementação 
total do AFC (cenário 3, a forma mais agressiva 
da ZLEC), as receitas tarifárias apresentam um 
impulso de cerca de 15 mil milhões de dólares 
americanos, em comparação com o cenário 1 (o 
menos agressivo). A remoção dos equivalentes 
tarifários ad valorem numa base de NMF conduz 
a um aumento significativo das importações, que 
aumenta as receitas tarifárias provenientes de 
importações não-africanas, um efeito raramente 
mencionado nos debates sobre políticas.

PRÁTICAS ACONSELHÁVEIS 
E DESACONSELHÁVEIS PARA 
OS RESPONSÁVEIS PELAS 
POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO

Todos os países prosperam melhor com uma 
integração bem concebida do que sem a mesma. 
Assim sendo, quais são as respostas políticas 
para maximizar os benefícios da integração regio-
nal e mitigar os potenciais riscos?

Seguem-se algumas práticas que os 
responsáveis pelas políticas de integração não 
devem fazer:
• Não haver preocupações excessivas sobre 

cedência da soberania nacional a uma autori-
dade supranacional, visto que tal facilita a har-
monização de polícias regulatórias, gera con-
fiança e controla a pressão política para erguer 
barreiras não tarifárias.

• Não negligenciar as infraestruturas institucio-
nais (logística e semelhantes), que são essen-
ciais para colher os ganhos dos investimentos 
nas infraestruturas físicas (estradas, ferrovias, 
pontes, portos).

• Não acreditar que a integração está neces-
sariamente concentrada em mais atividades 
económicas em grandes países, dado que a 

facilitação do comércio expandiu a atividade 
económica por todos os corredores.

• Não subestimar a maneira como as famílias 
pobres são as mais afetadas pelas tarifas 
elevadas para as listas de produtos sensí-
veis como, por exemplo, o arroz e o açúcar, 
tal como as tarifas externas comuns afetam a 
CEDEAO e (menos) a Comunidade da África 
Oriental.

• Não impor regras de origem específicas por 
setor ou produto. No entanto, nos círculos rela-
cionados com as políticas diz-se que os nego-
ciadores do comércio africano já identificaram 
800 produtos para tratamento específico.

Agora, as práticas aconselháveis para o 
comércio.
• Monitorizar o progresso da redução das tari-

fas e barreiras não tarifárias bilaterais, como a 
Comunidade da África Oriental faz com a Ava-
liação de Desempenho do Mercado Comum 
ao acompanhar a conformidade com a livre 
circulação de capitais, serviços e bens.

• Eliminar todas as tarifas bilaterais atuais em 
África e manter as regras de origem simples, 
flexíveis e transparentes. Tal pode aumen-
tar o comércio entre os países africanos até 
cerca de 15 por cento, para ganhos de 2,8 mil 
milhões de dólares americanos, bem-vindos, 
apesar de reduzidos, nesta altura de crescen-
tes posições protecionistas na economia mun-
dial e das divisões China–Estados Unidos e 
Grã-Bretanha–continente europeu.

• Remover todas as barreiras não tarifárias ao 
comércio de bens e serviços numa base de 
nação mais favorecida, já que se aplicam, 
de forma esmagadora, a todos os parceiros 
comerciais em África. Adicionando-se esta 
remoção à eliminação de tarifas, tal pode 
aumentar o comércio e impulsionar os ganhos 
de rendimento cumulativos para 37 mil milhões 
de dólares americanos – e as receitas tarifárias 
do continente até 15 mil milhões de dólares 
americanos, o que já é bastante dinheiro.

• Implementar, como suplemento, o Acordo 
de Facilitação do Comércio da OMC para 
reduzir o tempo que leva a cruzar frontei-
ras e os custos de transação associados a 
medidas não tarifárias. Adicionando-se esta 
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Eliminar as tarifas 
bilaterais aplicadas 

atualmente 
aumentaria 
o comércio 

intra-africano 
até 15 por cento, 

mas apenas se as 
regras de origem 

fossem simples 
e transparentes

implementação à remoção das tarifas e barrei-
ras não tarifárias, pode obter-se um ganho de 
rendimento cumulativo de 3,5 por cento do PIB 
do continente, representando ganhos acima 
dos 100 mil milhões de dólares americanos.

• Considerar o efeito de outros países em 
desenvolvimento, ao reduzir em metade as 
respetivas tarifas e barreiras não tarifárias 
com base na nação mais favorecida. Tal pode 
representar ganhos de 4,5 por cento do PIB de 
África, ou 31 mil milhões de dólares america-
nos adicionais, perfazendo um total de ganhos 
de 134 mil milhões de dólares americanos.

• Além disso, considerar uma tarifa de 0,2 por 
cento nas importações de países de elevado 
rendimento. Tal pode representar a entrada de 
850 milhões de dólares americanos por ano 
para o financiamento de projetos de facilitação 
do comércio.

Em seguida, colocar mais ênfase nos bens 
públicos regionais, algo fácil de entender 
devido aos benefícios para todos os países, 
especialmente, os países de baixo rendimento.
• Sincronizar os quadros de governação finan-

ceira na região e reforçar os quadros pruden-
ciais da supervisão dos fluxos financeiros, 
além de remover quaisquer restrições legais 
sem fundamento ainda presentes nos fluxos e 
transações financeiros transfronteiriços.

• Fomentar bolsas de energia elétrica de forma 
a explorar o enorme potencial do comércio 
de energia elétrica transfronteiriço. Como 
demonstrado pela Nord Pool, no norte da 
Europa, começar com números reduzidos de 
países, basear-se no financiamento externo 
para aumentar a capacidade e combinar a 
geração com a transmissão leva a uma capa-
cidade de transmissão suficiente para estabili-
zar a oferta e promover a concorrência.

• “Abrir os céus” à concorrência, como acon-
tece com Moçambique, que se abriu, recen-
temente, a transportadoras estrangeiras. O 
Mercado Único do Transporte Aéreo Afri-
cano da União Africana, lançado em janeiro 
de 2009, foi já assinado por 22 países, com 
75 por cento de transporte aéreo entre países 
africanos. As políticas de “céu aberto” de 
Marrocos demonstram que reduzir as tarifas 

aéreas e abrir novas rotas pode aumentar a 
oferta de lugares em metade (em comparação 
com 10 por cento na Tunísia) e impulsionar a 
percentagem de companhia áreas de 3 por 
cento, em 2006, para 36 por cento, em 2010 
(de apenas 7 para 10 por cento na Tunísia).

• Abrir as fronteiras à livre circulação de pes-
soas – por exemplo, ao ratificar e implemen-
tar o Passaporte da União Africana, lançado 
em 2016 e previsto para estar completamente 
implementado até 2020.

Seguem-se alguns componentes específicos 
para os programas de integração para as 
diversas economias africanas.
Para as economias sem litoral – Botsuana, Bur-
quina Faso, Burundi, República Centro-Africana, 
Chade, Etiópia, Lesoto, Malawi, Mali, Níger, 
Ruanda, Sudão do Sul, eSwatini, Uganda, Zâmbia 
e Zimbabwe.
• Fazer progredir os esforços com vista à dele-

gação de bens públicos regionais.
• Continuar a desenvolver redes ferroviárias, 

rodoviárias, aéreas e de oleodutos nacionais e 
multimodais.

• Fortalecer os corredores de transportes regio-
nais. No Acordo de Trânsito e Transporte no 
Corredor Norte (pela tradução aproximada do 
original Northern Corridor Transit and Trans-
port Agreement), os preços do transporte de 
longa distância em 2011–15 desceram 70 por 
cento de Mombasa para Kampala e 30 por 
cento de Mombasa para Kigali, apesar dos 
aumentos de trânsito significativos. Pelo con-
trário, no Corredor Central, aumentaram 
80 por cento de Dar para Kampala e 36 por 
cento de Dar para Kigali. A maior diferença foi 
a melhor logística no Corredor Norte.

• Renovar os quadros regulatórios dos transpor-
tes. Os países africanos sem litoral, a maioria de 
baixo rendimento, tendem a desenvolver mais 
o comércio entre os países africanos do que os 
países costeiros ou de médio rendimento. No 
entanto, os custos de transporte representam 
uma estimativa de 77 por cento do valor das 
suas exportações, uma barreira significativa 
para o comércio regional e internacional.

• Fomentar a melhoria das convenções e dos 
instrumentos que facilitam o comércio de 
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Abrir as fronteiras 
à livre circulação 
de pessoas – isto 
é, ao ratificar e 
implementar o 
Passaporte da 
União Africana

trânsito (para além das negociações multilate-
rais estagnadas).

Para as economias costeiras – África do Sul, 
Argélia, Angola, Benim, Cabo Verde, Camarões, 
Comores, Congo, Costa do Marfim, Djibouti, 
Egito, Guiné Equatorial, Eritreia, Gabão, Gâmbia, 
Gana, Guiné-Bissau, Libéria, Líbia, Madagáscar, 
Mauritânia, Maurícia, Marrocos, Moçambique, 
Namíbia, Nigéria, Quénia, República Democrá-
tica do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, 
Serra Leoa, Somália, Sudão, Tanzânia, Togo e 
Tunísia.
• Expandir as instalações portuárias, incluindo o 

armazenamento e a administração aduaneira, 
e melhorar a eficiência da movimentação de 
tráfego de embarcações e do carregamento 
e descarregamento de contentores. Estima-se 
que o custo das instalações portuárias afri-
canas esteja 40 por cento acima do padrão 
mundial, denotando estas também tempos 
de permanência dos contentores mais ele-
vados, atrasos na libertação do tráfego de 
embarcações, processos de documentação 
extensivos e poucos contentores por grua e 
por hora (exceto na África do Sul). Por último, 
mais de 70 por cento dos atrasos nas entregas 
das cargas resultam de tempo excessivo nos 
portos.

• Aumentar a velocidade e a fiabilidade das 
redes ferroviárias e rodoviárias, ao reduzir o 
congestionamento e os atrasos nos pontos de 
controlo e os desvios de camiões e material 
circulante para reparação.

• Fomentar melhores convenções e instrumen-
tos para além das negociações multilate-
rais estagnadas para facilitar o comércio de 
trânsito.

Para as maiores economias – África do Sul, Egito, 
Marrocos e Nigéria
• Conduzir o movimento em direção a uma união 

aduaneira, ao aceitar uma maior delegação do 
processo decisório numa CER supranacional, 
resistir às pressões internas para proteger os 
produtores nacionais e limitar a concorrência.

Para as economias ricas em recursos – África do 
Sul, Botsuana, Gana, Guiné, Moçambique, Namí-
bia, Níger, República Democrática do Congo, 
Tanzânia e Zâmbia
• Aplicar os princípios essenciais da Carta dos 

Recursos Naturais (pela tradução aproximada 
do original National Resource Charter).

• Cooperar com vista a harmonizar a tributação 
de petróleo, gás e minerais para evitar nivela-
mentos por baixo (ou “corridas para o fundo”) e 
a exploração excessiva associada.
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NOTES

1. UA 2015.

2. CEA, UA e Banco Africano de Desenvolvimento 

2018.

3. Esta expressão, introduzida por Horn, Mavroidis e 

Sapir (2010), é habitualmente utilizada nas avalia-

ções dos acordos comerciais regionais.

4. OMC 2011.

5. Frazer e Steenbergen (2017) debatem a suspensão 

de preferências ao abrigo da Lei de Crescimento e 

Oportunidades para África (AGOA) para o Ruanda 

por banir as importações de roupas usadas. Esta 

medida deverá prejudicar em maior grau as famílias 

pobres.

6. Rodrik (2018) demonstra que as novas tecnologias, 

que podem ser transmitidas para os países em 

desenvolvimento através da sua participação nas 

cadeias de valor globais, prejudicam os países em 

desenvolvimento na medida em que colocam uma 

pressão ascendente no trabalho altamente qualifi-

cado, com poucas possibilidades de substituí-lo 

por trabalho pouco qualificado cujos salários estão 

sujeitos a uma pressão descendente. Desta forma, 

torna-se mais difícil para os países de baixo rendi-

mento compensarem a sua desvantagem tecnoló-

gica com a sua vantagem de custo associada ao 

trabalho pouco qualificado.

7. CEA, UA e Banco Africano de Desenvolvimento 

2018, tabela 2.1.

8. CNUCED 2012.

9. OMC 2011.

10. Banco Africano de Desenvolvimento (a publicar).

11. A observação de que o comércio bilateral intra-afri-

cano é inferior às projeções dos modelos de gra-

vidade levou Naudé (2009) a descrever esta situa-

ção como sendo a manifestação de uma lacuna de 

proximidade.

12. Banco Africano de Desenvolvimento (a publicar).

13. No caso de uma ampla amostra de produtos indus-

triais de 83 países, Nunn e Trefler (2015, tabela 4) 

demonstram que os indicadores sobre a intensidade 

dos contratos são quantitativamente importantes, 

tanto quanto os indicadores tradicionais sobre a 

vantagem comparativa (mercados de produtos, 

mercados de trabalho e mercados financeiros) são 

aspetos determinantes da vantagem comparativa 

tão importantes como os indicadores tradicionais 

(dotações em termos de fatores e tecnologias).

14. Brülhart (2009) indica as seguintes quotas comer-

ciais intrassetores industriais (internas; externas) 

como uma quota das trocas comerciais: UE-15 

(46,6; 24,5); CEMAC (1.2; 0.1); UEMAO (0,9; 0,4); 

CAO (0,3; 0,4); UAAA (0,3; 9,0).

15. Regolo (2017) explora estes padrões de comércio 

bilateral numa amostra de 116 países durante o 

período de 2000 a 2010. Mostra que a diversifica-

ção das exportações é acompanhada pela regiona-

lização do comércio, pelo menos a médio prazo.

16. Assume-se que os dados representam um equilíbrio 

em que o comércio bilateral e os rendimentos são 

determinados conjuntamente com os custos das 

trocas comerciais bilaterais. Os custos das trocas 

comerciais bilaterais poderão variar entre parceiros 

e a elasticidade dos fluxos comerciais em relação 

aos custos das trocas comerciais é comum a todos 

os parceiros. Ver Novy (2013) quanto aos funda-

mentos e Arvis et al. (2016) quanto a uma aplicação 

semelhante a esta.

17. Os custos iniciais e finais das trocas comerciais 

anuais são de 273 e 230 para os países africanos 

menos desenvolvidos, de 283 e 263 para os países 

africanos sem litoral e de 208 e 198 para os países 

não africanos menos desenvolvidos.

18. Egger e Shingal 2017.

19. A base de dados inclui 279 acordos comerciais 

regionais, notificados à OMC entre 1985 e 2015. 

Ver Hoffman, Osnago e Ruta 2017. A tabela A2.1 do 

anexo em linha apresenta a cobertura por categoria 

de disposições para cada CER africana.

20. Na sua comparação das áreas da OMC-X nos acor-

dos de livre comércio com a UE e os EUA, Horn, 

Mayroidis e Sapri (2010) observam que 75 por cento 

de 310 disposições nos acordos com a UE não são 

aplicáveis, enquanto 85 por cento de 82 disposi-

ções em acordos com os EUA são aplicáveis.

21. Schiff e Winters 2003.

22. As três medidas de profundidade são a totalidade 

das disposições; as disposições principais (dispo-

sições OMC+, bem como concorrência e circula-

ção de capitais); e a percentagem de disposições 

abrangidas. Ver de Melo, Nouar e Solleder (2019; 

tabela 5). Partindo desta base de dados, Laget et 

al. (2018) apresentam igualmente provas de que o 

investimento estrangeiro direto vertical está posi-

tivamente correlacionado com a intensidade dos 

compromissos jurídicos nos acordos comerciais 

regionais.
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23. Consultar o Banco Africano de Desenvolvimento (a 

publicar) relativamente aos dados e às estimativas a 

nível das CER.

24. Ver Duggan, Rahardja e Varela (2013) para a Indoné-

sia e Bas e Berthou (2012) e Arnold et al. (2012) para 

a Índia.

25. Beverelli, Fiorini e Hoekman 2017.

26. Banco Mundial 2017.

27. Banco Mundial 2019.

28. Abel 2018.

29. Arizala et al. 2018.

30. CEA 2016; ver também https://www.integrate 

-africa.org.

31. Adepoju 2002.

32. CEA, CADM e UA 2016; CNUCED 2018. O esta-

tuto do protocolo relativo à Livre Circulação de Pes-

soas na CEN-SAD continua a não ser claro (CEA, 

CADM e UA 2016). No entanto, convém notar que 

muitos países da CEN-SAD também pertencem à 

CEDEAO.

33. Adepoju, Boulton e Levin 2010.

34. UA 2014. [acrescentar à lista de referências]

35. Friebel, Gallego e Mendola 2013.

36. Biavaschi et al. 2018.

37. A análise de diferenças em diferenças permite com-

parar a variação ao nível da população de migrantes 

residentes entre o grupo de países que ratificou/

implementou um protocolo e o grupo de países que 

não o fez, antes e depois da adoção de um proto-

colo relativo à livre circulação de pessoas. Para mais 

informações sobre os dados e a metodologia, ver 

Mbaye e Whaba (a publicar).

38. https://au.int/en/ti/cfta/about.

39. CEA 2017.

40. Banco Africano de Desenvolvimento 2018a.

41. CEA e UA 2008.

42. Ekpo e Chuku 2017.

43. Subsidiariedade indica que a competência de deci-

são deve coincidir com os efeitos difusores de um 

bem público (instituições multilaterais para bens 

públicos transnacionais; instituições regionais para 

bens públicos regionais, como infraestruturas, 

lagos, rios e vias navegáveis; e instituições nacionais 

para bens públicos nacionais).

44. Governação (aplicação de normas e regimes de 

políticas comuns) constitui o bem público intermé-

dio necessário para gerar os bens públicos regio-

nais desejados. Os bens públicos regionais nas 

CER incluem o conhecimento (ensino e investigação 

científica); a construção e exploração de infraestru-

turas transfronteiriças; o ambiente; e a saúde, a paz 

e a segurança.

45. Como um alerta para a dificuldade de delegar com-

petências nacionais, a União Europeia lançou, em 

1988, um programa ambicioso para criar um «mer-

cado único» integrado da energia. A sua concretiza-

ção está longe de se verificar (ver caixa 3.2).

46. A CEA, a UA e o Banco Africano de Desenvolvimento 

(2018, cap. 2) abordam sucintamente a cooperação 

nos domínios da mineração, da saúde e da segu-

rança. Newfarmer (2017) discute a importância da 

cooperação para além da integração nos mercados 

de bens. Defende que a ação coletiva em maté-

ria de infraestruturas e a coordenação das políticas 

macroeconómicas e regulamentares resultam numa 

rendibilidade substancial de investimentos de baixo 

custo e que «estes elementos de cooperação regio-

nal poderão perfeitamente resultar numa rendibili-

dade do tempo investido pelos decisores políticos 

maior do que se se concentrarem na política tarifária.»

47. Alesina, Easterly e Matuszeski 2011.

48. Ver Kessides, Noll e Benjamin (2010) para um 

debate mais aprofundado e para um debate sobre a 

West African Telecommunications Regulatory Asso-

ciation [Associação Reguladora das Telecomunica-

ções da África Ocidental].

49. Em 2012, as exportações de energia elétrica atingi-

ram cerca de 3 por cento da produção global, com-

paradas com 17 por cento para o carvão, 31 por 

cento para o gás e 52 por cento para o petróleo (AIE 

2014).

50. CEA, AU e Banco Africano de Desenvolvimento 

2018, p. 22.

51. CEA, AU e Banco Africano de Desenvolvimento 

2018, figura 2.8.

52. Gwillliam 2011.

53. Collier e Venables 2009.

54. Armenter e Koren (2014) desenvolvem o referido 

modelo e fornecem provas do desenvolvimento de 

aglomerações perto de pontes nos Estados Unidos. 

Ver também a prova sobre o projeto de reabilitação 

da autoestrada Golden Quadrilateral na Índia, na 

caixa 3.5.

55. Num estudo pioneiro, Limão e Venables (2001) 

estimaram que uma redução de 10 por cento nos 

custos comerciais aumentaria as transações em 

30 por cento e que as deficiências das infraestru-

turas físicas representavam quase cerca de metade 

https://www.integrate-africa.org
https://www.integrate-africa.org
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do aumento do custo de transporte suportado pelo 

comércio intra-subusariano. Estimaram que 1.000 

km de viagem por terra adicionavam 1.380 dóla-

res americanos aos custos de frete de contentor, 

contra apenas 190 dólares americanos em viagem 

por mar. Com base neste trabalho e nas estimati-

vas do Banco Mundial sobre o custo do melhora-

mento e reabilitação das estradas (127.000 dólares 

americanos por km para o projeto mediano), Buys, 

Deichmann e Wheeler (2010) usam coeficientes de 

gravidade para estimar as transações comerciais 

suplementares de melhores infraestruturas rodoviá-

rias. Após considerarem os efeitos nos custos de 

variações locais, estimam uma recuperação a um 

ano, com 254 mil milhões de dólares americanos 

de transações comerciais suplementares gerados 

durante o tempo de vida estimado do projeto a um 

custo de 32 mil milhões de dólares americanos.

56. Por exemplo, Jedwab e Storeygard (2017) produzi-

ram e reuniram novos dados sobre as vias ferroviá-

rias e rodoviárias que cobrem 43 países africanos 

durante 1960–2015.

57. No final do século XIX, quase não existiam estradas 

ou ferrovias. Cerca de um terço dos orçamentos 

coloniais era devotado à construção de ferrovias. 

As estradas e ferrovias não ligavam cidades, antes 

eram direcionadas para o interior, para extrair cul-

turas comercializáveis e minerais (Papaioannou e 

Michalopoulos 2018). Por conseguinte, as ligações 

entre cidades eram ainda mínimas no momento da 

independência.

58. Calderòn e Servén 2010.

59. Jedwab e Storeygard 2017.

60. Com base no trabalho subsequente de Jedwab e 

Storeygard (2018) para 39 países africanos, combi-

nando os dados sobre vias ferroviárias e rodoviárias 

com os dados georreferenciados e as estimativas 

das elasticidades de comércio-custo relativamente 

à distância.

61. Casaburi, Glennerster e Suri 2013.

62. Ghani, Goswami e Kerr 2016.

63. Raballand, Macchi e Petracco 2010.

64. Sieber 1999.

65. Raballand et al. 2011.

66. Num inquérito a empresas sul-africanas para uma 

amostra de 1.300 expedições para Durban e 

Maputo, Sequeira e Djankov (2014) demonstram 

que a probabilidade de um suborno e os corres-

pondentes montantes eram muito superiores em 

Maputo, onde a documentação é tratada pessoal-

mente e não online. Sequeira (2016) estima uma 

redução acentuada na probabilidade e nos montan-

tes dos subornos pagos a seguir à redução de 5 

pontos percentuais nas tarifas entre a África do Sul 

e Moçambique Consequentemente, a redução dos 

subornos pagos para evitar o pagamento de tarifas 

mais elevadas pode, pelo menos em parte, explicar 

a fraca resposta das quantidades comercializadas à 

liberalização do comércio em contextos de corrup-

ção e as baixas elasticidades de importação relati-

vamente aos custos comerciais estimadas na litera-

tura, que não têm em consideração os subornos.

67. Teravaninthorn e Raballand (2009) foram os primeiros 

a demonstrar sistematicamente que os mercados de 

logística, tais como acordos bilaterais e sistemas de 

fila, contribuíam mais para os custos operacionais 

dos veículos do que as condições das estradas e os 

controlos rodoviários. Demonstraram que os custos 

operacionais das frotas de camiões eram semelhan-

tes aos da Europa, mas que os preços do transporte 

(os preços pagos pelos utilizadores) eram muito mais 

elevados. Balistreri et al. (2018) apresentaram provas 

adicionais de microssimulação para a SADC.

68. CEA, AU e Banco Africano de Desenvolvimento 

2018, p. 8.

69. CEA, UA e Banco Africano de Desenvolvimento 

2018.

70. É evidente que no atual mundo globalizado não 

existe nenhum “mercado de um país pequeno”, 

como aprendemos com o sucesso de Singapura. 

O mercado para todos os países é o mercado mun-

dial. A integração regional ajuda bastante no lado 

da oferta/produção, onde pode alcançar economias 

de escala e atrair investidores. No entanto, no lado 

da procura, ninguém iria investir a pensar apenas no 

mercado nacional de um país. O mais acertado seria 

localizar aí a produção, principalmente para exportar 

para os mercados regionais e mundial.

71. Se o AFC for implementado na íntegra, a OMC prevê 

um aumento do acesso a mercados estrangeiros de 

39 por cento para os países em desenvolvimento e 

de 60 por cento para os países menos desenvolvi-

dos, com ganhos potenciais até aos 50 biliões de 

dólares americanos anuais para as exportações afri-

canas (OMC 2015).

72. Uma expressão cunhada por Baldwin (2006).

73. Del Prete, Giovannetti e Marvasi 2017.

74. FEM 2013.
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75. FEM 2013.

76. A maioria (44 de 47) dos países africanos da OMC 

ratificaram e 14 de 15 países sem litoral são signa-

tários. Verifique o estado: http://www.tfafacility.org/

ratifications.

77. Numa visão mais alargada, conforme reafirmado em 

outubro de 2013 pelos governos da UA, as priori-

dades do AFC “incluem reforçar as infraestruturas e 

aumentar as capacidades produtivas e comerciais, 

além da redução dos custos de transação, das bar-

reiras, bem como o incentivo à realização de refor-

mas e melhorias nos sistemas de regulamentação 

aduaneira, promovendo ainda o comércio intra-afri-

cano”. (ICTSD 2017).

78. Banco Mundial 2019.

79. Aplicando a estimativa média de Hummels e Schaur 

(2013) às estimativas da referência média para a 

União Africana na tabela 3.6.

80. Estas estimativas são representativas, já que parte 

do tempo despendido nas alfândegas deverá ser 

mais elevado para as exportações porque a van-

tagem comparativa deverá verificar-se nos pro-

dutos agrícolas que exigem controlos adicionais 

nas fronteiras, associados às normas sanitárias e 

fitossanitárias.

81. CEA, UA e Banco Africano de Desenvolvimento 

2018, p. 88.

82. Erasmus, Flatters e Kirk 2006.

83. Há três categorias de regras de origem específicas 

por produto. As alterações na classificação das tari-

fas impõem a restrição que preconiza que, quando 

um produto final é produzido utilizando produtos 

intermédios importados de fora do bloco, não deve 

pertencer à mesma categoria dos intermédios. O 

conteúdo do valor regional assume várias formas, 

incluindo uma percentagem mínima de produ-

tos intermédios originários ou uma percentagem 

máxima de produtos intermédios não originários. Os 

requisitos técnicos podem assumir tantas formas 

quantas permite a imaginação. Muito frequente-

mente, os requisitos técnicos são adaptados para 

beneficiar interesses específicos.

84. As regras de origem específicas por produto são 

numerosas e difíceis de interpretar. Não estão dis-

poníveis nas CER, nem os dados sobre a aceitação 

das preferências, frequentemente referidos como 

taxas de utilização de preferência. As taxas de uti-

lização de preferência estão disponíveis numa base 

sistemática apenas para a Austrália, o Canadá, a 

União Europeia e os Estados Unidos. Altas taxas 

de utilização de preferência geralmente indicam 

que as preferências cumprem o objetivo de forne-

cer acesso ao mercado, ao passo que taxas baixas 

sugerem regras de origem restritivas.

85. Keck e Lendle 2012.

86. A distribuição destes valores indicadores e o modelo 

utilizado para a estimativa dos resultados na tabela 

3.6 encontram-se descritos num documento de 

referência.

87. Para resultados sem indicação, as estimativas do 

tempo na alfândega são sempre superiores para as 

importações do que para as exportações. De Melo 

e Sorgho (a publicar) indicam outras simulações.

88. Outras estimativas dos ganhos resultantes da redução 

de tempo nas alfândegas são indicadas por de Melo e 

Wagner (2016). Contabilizando o elevado número de 

fatores intervenientes, relativamente ao universo das 

exportações de empresas uruguaias durante 2002–

11, Volpe Martinicus, Carballo e Grazianon (2016) esti-

mam que uma redução de 10 por cento na mediana 

do tempo despendido nas alfândegas está associada 

a um aumento de 1,8 por cento no crescimento das 

exportações ao nível das empresas.

89. Medido como variação equivalente, adicionada a 

despesas privadas, públicas e de investimento.

90. Todos os valores em dólares estão em preços de 

2014 e taxas de câmbio nominais.

91. Hummels e Schaur (2013).

92. De notar que a África Central é uma região “com-

posta”, com base em dados menos confiáveis – 

apesar de estar calibrada de acordo com as contas 

nacionais observadas e as estatísticas de comércio 

das Nações Unidas.

93. Os números agregados – particularmente, no caso 

dos dois primeiros cenários concentrados sobre as 

distorções comerciais predefinidas (tarifas e barrei-

ras não tarifárias) – ocultam o facto de alguns países 

poderem vir a presenciar perdas no rendimento em 

termos reais, dado que os ganhos na eficiência resul-

tantes das distorções comerciais podem ser ultrapas-

sados pelas perdas nos termos de comércio típicas 

em modelos comerciais com base em Armington.

94. A regra de suspensão governamental mantém as 

despesas governamentais reais constantes. Deste 

modo, a queda das receitas reais de acordo com o 

cenário 1 corresponde a uma estimativa do aumento 

dos impostos internos necessários para manter as 

despesas governamentais no nível de base.

http://www.tfafacility.org/ratifications
http://www.tfafacility.org/ratifications
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África do Sul
Desempenho macroeconómico
O PIB real terá crescido 0,7% em 2017/18, baixando dos 
1,3% de 2016/17. O setor agrícola cresceu 17,7% em 
2016/17, depois da contracção de 10,2% em 2015/16, con-
tribuindo com 0,4% para o crescimento do PIB. A indústria 
transformadora contraiu-se 0,2% em 2016/17, após cres-
cer 0,9% em 2015/16. O crescimento também abrandou 
no setor dos serviços, com crescimento nas finanças, o 
subsetor principal, descendo de 2,3%, em 2015/16, para 
1,9%, em 2016/17, contribuindo 0,4% para o crescimento 
global. O consumo das famílias continua o maior impul-
sionador do crescimento. O consumo do governo e das 
famílias contribuiu 1,5% para o crescimento em 2016/17, 
comparado com 0,8% em 2016.

O défice fiscal permaneceu alto, estimando-se em 
4,0% para 2017/18, após 4,3% em 2016/17, mantendo-se 
a escassez de rendimentos devida a um crescimento eco-
nómico lento. Para incentivar os recursos nacionais, intro-
duziram-se políticas fiscais novas, incluindo um aumento 
do imposto sobre o valor acrescentado, de 14% para 15%, 
em abril de 2018. A dívida pública atingiu uns estima-
dos 53,3% do PIB em 2017/18, correspondendo a dívida 
interna a mais de 90% da dívida pública total.

A inflação estimou-se em 4,9% para 2017/18, descendo 
de 5,3%, em 2016/17, devido aos preços mais baixos dos 
produtos alimentares. Em abril e maio de 2018, o valor do 
rand depreciou-se face à maioria das moedas, enquanto o 
dólar se fortaleceu consideravelmente. A taxa de câmbio 
real do rand subiu 3,3% de março de 2017 para março de 
2018, resultando em perda de competitividade. As reser-
vas ilíquidas de ouro e as reservas estrangeiras cobriram 
51,1 mil milhões de dólares americanos em maio de 2017, 
cobrindo cerca de 4,4 meses de importações.

Prevê-se a subida do PIB real para 1,7%, em 2018, e 
2,0%, em 2019/20. A seca melhorou na maioria das pro-
víncias e as perspetivas para o setor agrícola são favorá-
veis. Todavia, prevê-se que o crescimento na indústria e 
nos serviços permaneça estagnado.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
O país depende muitíssimo das exportações de recursos 
minerais e, embora os preços das matérias-primas tenham 
crescido acentuadamente no segundo trimestre de 2018, 
a perspetiva é negativa, principalmente pelo enfraqueci-
mento esperado do crescimento global devido às tensões 
comerciais existentes.

O governo reconhece a necessidade de melhorar o for-
necimento de eletricidade. Em 2018, assinaram-se contra-
tos, há muito atrasados, de energia renovável no valor de 
55,92 mil milhões de rands com produtores independen-
tes de energias renováveis. Isto clarificou a incerteza na 
reforma do setor da energia iniciada em 2011, que permitia 
a participação privada na produção. Mais de 80% da ele-
tricidade provém do carvão, sendo as energias renováveis 
responsáveis por apenas 7% da capacidade de produção. 
O governo tenciona reduzir o peso do carvão na produção 
da eletricidade para 48% em 2030.

Para implementar medidas para uma reforma agrária 
justa e equitativa que aumente a produção agrícola e crie 
auto-suficiência na produção de alimentos, o parlamento 
aprovou, em dezembro de 2018, uma revisão constitucional 
que permite a expropriação de terras sem indeminização.

Embora o país tenha instituições democráticas que 
funcionam bem, enfrenta desafios de governação na 
obtenção de bens e serviços públicos e na gestão de 
empresas estatais. A baixa concorrência nos mercados de 
bens e serviços e a falta de competências estão entre os 
problemas estruturais mais importantes que impedem o 
crescimento. Reformas nestas áreas ajudariam a reanimar 
o crescimento e a promover a inclusão social. A política de 
integração regional do país é frequentemente vista como 
fechada em si mesma, focando-se mais no desenvolvi-
mento industrial nacional. Poderia ganhar com a criação 
de políticas de integração regional acomodando as dife-
rentes necessidades dos vários vizinhos, o que fomentaria 
cadeias de valor regionais.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Remarque : Les données concernent les exercices fiscaux, par conséquent 2017 correspond à l’exercice fiscal de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Angola
Desempenho macroeconómico
Um acentuado declínio nos preços do petróleo desde 
2014 prejudicou a economia dependente deste recurso, e 
a taxa de crescimento real do PIB contraiu 0,2% em 2017 
e uns estimados 0,7% em 2018.

As receitas fiscais diminuíram mais de 50% entre 2014 
e 2017. A consolidação fiscal através da mobilização da 
receita fiscal não proveniente do petróleo e cortes na des-
pesa reduziram o défice orçamental para uns estimados 
2,8% do PIB em 2018, de 4,8% em 2017. A dívida pública, 
maioritariamente externa, aumentou de 40,7% do PIB em 
2014 para uns estimados 80,5% em 2018, suscitando 
preocupações sobre a sua sustentabilidade.

Os desequilíbrios externos do país criaram escassez 
de divisas estrangeiras, reduzindo o crescimento nos seto-
res não petrolíferos. Em janeiro de 2018, o banco central 
adotou um regime cambial mais flexível resultando numa 
taxa de desvalorização geral de mais de 40%. A inflação 
diminuiu de 31,7% em 2017 para uns estimados 21,1% em 
2018. Com a recuperação dos preços do petróleo o défice 
da balança corrente estabilizou em 0,1% do PIB tanto em 
2017 como em 2018.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A incidência da pobreza em Angolda diminuiu de 68%, 
em 2000, para 37%, em 2018. A pobreza é mais predo-
minante em áreas rurais (58%) do que em áreas urbanas 
(19%). Apesar de o coeficiente de Gini do país ter sido 
estimado em 0,0427 da última vez, em 2008, pelo Banco 
Mundial, as provas empíricas sugerem que a desigual-
dade permanece elevada, em cerca de 0,65. A taxa de 
desemprego estimou-se nos 20%, em 2018, e perma-
neceu predominantemente elevada entre a juventude 
urbana (38%).

Projeta-se que Angola emerja da recessão com uma 
taxa de crescimento real do PIB de 1,2% em 2019 e 3,2% 
em 2020. A recuperação será maioritariamente impulsio-
nada pela produção e exportação de diamantes (cres-
cimento de 8,2%), agricultura (5%), e construção (2,1%). 
A mudança para um regime cambial flutuante em 2019 

poderá levar à eliminação da diferença entre as taxas do 
mercado de câmbio oficial e paralelo. Um IVA de 14%, 
introduzido a 1 de julho de 2019, também mobilizará os 
recursos nacionais.

Apesar de ser um país lusófono ensanduichado entre 
países anglófonos e francófonos, Angola desempenha um 
papel fundamental na África Austral. É membro da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa e da Comuni-
dade de Desenvolvimento da África Austral e signatário da 
Zona de Livre Comércio Continental em África. No âmbito 
dos esforços para abrir as fronteiras de Angola, uma lei 
de 2018 permite a isenção e facilita os procedimentos de 
vistos turísticos.

Para atrair investimento estrangeiro, uma nova lei de 
investimento privado, aprovada em junho de 2018, reduz 
o capital mínimo necessário, facilita o repatriamento de 
capital e elimina a necessidade de os investidores locais 
deterem uma participação de 35%. Mas a lei não cobre 
setores específicos abrangidos por outras leis, como o 
mineiro, petrolífero e de gás, e os serviços financeiros. O 
país também está a trabalhar na melhoria da regulamen-
tação do mercado abordando questões de governação, 
promulgando uma lei da concorrência em maio de 2018, 
e melhorando a eficiência das empresas detidas pelo 
estado através da privatização.

A grande dependência do petróleo permanece o risco 
principal para as perspetivas de Angola. A produção de 
petróleo caiu 9% na primeira metade de 2018 comparado 
com 2017 devido à diminuição dos investimentos, maio-
ritariamente em plataformas marítimas. As receitas do 
petróleo de Angola também poderão sofrer devido às ten-
sões comerciais entre os Estados Unidos e a China se as 
tarifas rígidas abrandarem o crescimento económico da 
China, prejudicando a sua procura de crude.

A perspetiva económica de Angola também está ligada 
à implementação de dois planos de médio prazo: O Pro-
grama de Estabilização Macroeconómica dirigido aos 
desequilíbrios macroeconómicos e o Plano de Desenvolvi-
mento Nacional incentivando uma governação mais forte, 
um crescimento sustentável e inclusivo e a competitivi-
dade do setor não petrolífero.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Argélia
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB estimou-se em 2,5% em 
2018, aumentando de 1,4% em 2017, impulsionada maiori-
tariamente pelo crescimento do setor não-hidrocarbónico 
(5,2% de crescimento) e significativa despesa orçamental 
(36,7% do PIB). O setor dos hidrocarbonetos continuou 
modesto (diminuindo 0,1%).

Estimativas de crescimento e projeções para 2018–20 
são baseadas na hipótese conservadora de um setor de 
hidrocarbonetos fraco e de uma ligeira melhoria no setor 
não-hidrocarbónico. O crescimento económico está pro-
jetado para 2,7% em 2019 e 1,9% em 2020. O reduzido 
crescimento de 2020 é parcialmente devido a uma polí-
tica fiscal mais restritiva – a partir de 2019 projeta-se uma 
diminuição das despesas públicas devido à consolidação 
orçamental, a qual se projeta que reduzirá o défice orça-
mental de 5,3% do PIB em 2018 para 5,0% em 2019 e 
4,7% em 2020.

Confrontado com a adjudicação de depósitos bancá-
rios desde 2015, o Banco da Argélia voltou a refinanciar 
o banco e a estimular o mercado monetário interbancá-
rio reduzindo os requisitos relacionados com as reservas 
e regulando de melhor forma os mercados de capital. A 
inflação permaneceu sob controlo nos 4,8% em 2015, 
6,4% em 2016 e 5,6% em 2017.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As infraestruturas, a localização geográfica, a diáspora, 
o mercado interno e a dotação de recursos naturais da 
Argélia proporcionam os ativos de transformação e diver-
sificação da economia. Além disso, a política de redução 
da dívida externa ao longo da última década e a subs-
tancial reserva de divisas, embora diminuída, permitem à 
Argélia suportar melhor os choques económicos.

A Argélia não financiou o seu défice através do 
aumento da dívida externa, que continua insignificante em 

menos de 2% do PIB. Do mesmo modo, a dívida gover-
namental, constituída principalmente por dívida interna, 
está limitada a 40% do PIB. Uma acentuada diminuição 
nos recursos financeiros externos levou as autoridades, 
em 2016, a adotar o Novo Modelo de Crescimento Eco-
nómico 2016–2030, destinado à transformação estrutural. 
As principais reformas dizem respeito a uma melhoria do 
contexto empresarial e a uma substituição de subsídios 
diretos e indiretos dirigidos à proteção social da população 
com menores rendimentos.

Em 2015, para responder à acentuada deterioração da 
posição externa do país foram introduzidas restrições à 
importação em 850 produtos. O grande défice da balança 
corrente em 2018 (9% do PIB) é mais pequeno do que 
em 2017 (13,1%) e projeta-se que atinja 7,4% em 2020. As 
reservas de divisas oficiais diminuíram de 22,5 meses de 
importações no fim de 2016 para 18,6 meses em junho 
de 2018, e espera-se que continuem em queda. Prevê-se 
que a inflação volte a descer para a faixa dos 4% em 2020.

Apesar de esforços para a diversificação da economia, 
a Argélia ainda depende de recursos externos de exporta-
ções de petróleo e gás. Direta ou indiretamente, cerca de 
80% da economia relaciona-se com os hidrocarbonetos. 
A perspetiva económica dependerá essencialmente do 
preço dos hidrocarbonetos, que começou a descer em 
junho de 2014, recuperando para quase 80 dólares ame-
ricanos por barril em outubro de 2018, voltando a cair no 
final do ano. Entre 2012 e 2017, a queda dos preços do 
petróleo reduziu a contribuição do setor dos hidrocarbo-
netos para o PIB de 37,1% para 21,1%. A taxa de cresci-
mento real do PIB, projetada em 2,7% em 2019 e 1,9% em 
2020, parece insuficiente, a médio prazo, para procurar 
resolver a proteção social, a diversificação da economia e 
a redução do desemprego.

Os termos de troca melhoraram em 2017 e 2018. A 
taxa de câmbio real depreciou 8,8% em 2018. A bonifica-
ção do mercado de câmbio paralelo é de cerca de 50%.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Benim
Desempenho macroeconómico
Estima-se que o crescimento real do PIB tenha sido 6,0% 
em 2018, subindo de 5,4% em 2017, devido a bom desem-
penho da agricultura, especialmente algodão (com cresci-
mento de 5,6%); do setor industrial (6,7%), impulsionado 
por empresas de descaroçamento do algodão (18%); e do 
setor da construção e obras públicas (8,5%). O setor dos 
serviços cresceu 7,5% devido ao dinamismo dos trans-
portes, correios e telecomunicações (com crescimento 
de 10,6%); dos bancos e outras instituições financeiras 
(9,5%); e do comércio e das indústrias alimentar e hoteleira 
(6,9%). Do lado da procura, o crescimento foi impulsio-
nado principalmente pelo consumo final (subindo 3,6%). 
O défice comercial caiu ligeiramente para 8,3% do PIB de 
9,1% em 2017.

Estima-se que o défice orçamental (incluindo subven-
ções) tenha diminuído para 4,7% do PIB em 2018, de 5,9% 
em 2017, graças a mobilização de receitas (1,2% do PIB) e 
redução de despesas correntes. A dívida interna (60% da 
dívida pública total) era 30,9% do PIB, e o risco de sobre-
-endividamento passou de baixo a moderado. O Benim 
pratica uma política monetária comum fixada pelo Banco 
Central dos Estados da África Ocidental. Estima-se que a 
taxa de inflação tenha subido para 1,6% em 2018 de 0,1% 
em 2017.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o crescimento real do PIB seja 6,3% em 2019 
e 6,8% em 2020. e que o crescimento do setor extrativo de 
matérias-primas atinja 5,7% em 2019, impulsionado princi-
palmente pelo setor do algodão. O crescimento industrial 
estima-se que aumente 13,3% em 2019, devido à cons-
trução e obras públicas (a crescer 25%) e aos setores de 
eletricidade e água, que se prevê cresçam 8% quando a 
central elétrica Maria-Gléta de 120 MW começar a produ-
ção. Prevê-se que o défice orçamental estabilize em 2,6% 
do PIB em 2019 e 1,9% em 2020. Quanto à dívida pública 
total, estima-se que caia para 53,3% do PIB em 2019 e 
48,9% em 2020.

Nos termos do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
do Setor Agrícola de 2017–25 e do Plano Nacional de 
Investimentos Agrícolas, Alimentação e Segurança Nutri-
cional de 2017–21 foram criados em 2017 sete polos de 
desenvolvimento agrícola. A estratégia para promover 
vários subsetores – milho, arroz, algodão, caju, mandioca 
e ananás – está em curso.

Os procedimentos para a criação de empresas melho-
raram. As reformas no setor elétrico iniciadas em 2016 
deverão melhorar a governação e duplicar a capacidade 
instalada para 500 MW até 2021. Estima-se que a taxa 
bruta de escolarização fosse de 124,82% em 2015, e a 
implementação da Política Nacional de Educação de 
2018–21 deverá melhorar o setor. Na luta contra o VIH/
SIDA o progresso é visível, com a prevalência estimada 
em 1%.

O Benim é membro da União Africana, da Comu-
nidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO), e da União Económica e Monetária da África 
Ocidental. O Benim está muito bem integrado no mer-
cado regional: indo 70% das suas exportações para a 
zona CEDEAO (principalmente Nigéria). Contudo, as 
oportunidades comerciais regionais foram reduzidas a 
partir de 2015 devido a reformas económicas na Nigéria, 
que retiraram subsídios de petróleo e gás, e proibiram 
a reexportação de arroz, carros usados e roupa usada. 
O porto de Cotonou permanece um corredor de trânsito 
para os países do interior como Burkina Faso, Mali e 
Nigéria. O Benim está integrado nos mercados de capi-
tal regionais e acolhe filiais de grupos bancários regio-
nais. A livre circulação de pessoas continua entravada 
por obstáculos fronteiriços informais, o que faz subir os 
custos de transação. Os principais desafios do país são 
a diversificação das exportações e a modernização dos 
serviços de negociação e dos serviços de comércio e de 
transportes.

As perspetivas de crescimento económico são boas, 
mas mantêm-se vulneráveis a choques externos, especial-
mente pluviosidade, preços globais do algodão e petróleo, 
e alterações da situação económica da Nigéria.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Botsuana
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB estimou-se em 4,2% 
em 2018, aumentando de 2,4% em 2017, impulsionada 
maioritariamente pela recuperação do setor mineiro e 
pela expansão generalizada das atividades não mineiras. 
O aumento da produção de minério foi maioritariamente 
impulsionado pelas favoráveis condições comerciais 
globais e pelo início de atividade da Mina Damtshaa em 
janeiro de 2018. A expansão não mineira foi largamente 
impulsionada pela continuadas políticas acomodativas 
fiscal e monetária, assim como pela recuperação das 
indústrias de diamantes a jusante. Embora limitado, o 
crescimento agrícola foi sustentado em 2018, apoiado 
por condições meteorológicas favoráveis. A manufatura 
também cresceu ligeiramente, beneficiando do forneci-
mento estável de água e eletricidade.

Em 2018 o défice orçamental estimou-se em 1,0% do 
PIB, devido as despesas mais elevadas e a uma diminui-
ção das receitas da volátil União Aduaneira da África Aus-
tral. O governo está a financiar o défice emitindo títulos 
adicionais, ao abrigo do atual programa de emissão de 
notas. A dívida pública caiu para 20,4% do PIB (12,7% 
externa e 7,7% interna) em 2018, de 21,1% em 2017. A 
dívida total continua sustentável e muito abaixo do limite 
máximo estatutário do país de 40% do PIB.

A política monetária tem por objetivo principal a esta-
bilidade dos preços e permanece acomodativa, aprovei-
tando a baixa inflação. A inflação estimou-se em 3,4% em 
2018, aumentando marginalmente de 3,3% em 2017, mas 
dentro do objetivo a médio prazo de 3%–6% do Banco 
do Botsuana. A taxa de câmbio efetiva permaneceu está-
vel e competitiva devido ao regime de paridade cambial 
lento. Em setembro de 2018, as reservas brutas totaliza-
vam cerca de 7,1 mil milhões de dólares americanos, ou 17 
meses de importações.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As perspetivas de crescimento a médio prazo são favo-
ráveis, com a taxa de crescimento real do PIB projetada 
para 3,8% em 2019 e 4,1% em 2020. A perspetiva para o 
setor mineiro é positiva devido ao antecipado aumento da 
procura dos diamantes em bruto do Botsuana (os diaman-
tes contabilizam mais de três quartos da totalidade das 
exportações do Botsuana). Prevê-se que os setores não 
mineiros voltem a aumentar, impulsionados por reformas 
estruturais, incluindo uma lei de emigração alterada que 
garante o expedito processamento de autorizações de tra-
balho e residência e uma mudança que fornece serviços 
públicos a preços razoáveis para encorajar a manufatura 
interna. Prevê-se que a construção continue a beneficiar 
do existente estímulo fiscal.

Mas as perspetivas de crescimento são ensombradas 
pelo alto desemprego (particularmente o desemprego 
jovem) e pela desigualdade de rendimentos. Riscos de 
perda associados à fraca procura mundial de exportação 
de diamantes permanecem elevados à luz da ameaça ao 
crescimento mundial representada pelas crescentes ten-
sões comerciais. Outros riscos significativos incluem a 
seca persistente que afeta a produção pecuária e agrícola 
e as baixas receitas da União Aduaneira da África Austral 
se as condições económicas da África do Sul permanece-
rem desfavoráveis.

Os riscos salientam a necessidade de acelerar refor-
mas estruturais de promoção da diversificação da econo-
mia e maior produtividade, reduzindo assim a vulnerabili-
dade a choques externos. Com promissoras perspetivas 
de crescimento a médio prazo e ampla margem fiscal, as 
políticas poderiam priorizar a transformação económica 
necessária para gerar um crescimento mais inclusivo, resi-
liente e gerador de empregos. Ultrapassar a escassez de 
competências, os problemas infraestruturais e os eleva-
dos custos dos negócios poderia agilizar a integração nas 
cadeias de valor regionais e mundiais e, dessa forma, a 
diversificação económica.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Nota: Os dados são fornecidos por cada exercício orçamental, portanto, 2017 refere-se ao de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Burquina Faso
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB permaneceu nuns 
estimados 7,0% em 2018, comparando com 6,7% em 
2017. Fatores chave foram os bens alimentares agrícolas 
(subindo 14,2% em 2018), a indústria extrativa (20,5%), 
e o algodão descaroçado (8,0%). O consumo final foi a 
principal componente da procura interna. A carga fiscal 
aumentou para aproximadamente 18,0% do PIB em 2018, 
de 16,5% em 2017, enquanto o total da dívida pública pen-
dente diminuiu de 36,6% do PIB para 33,4%.A inflação 
aumentou para uns estimados 1,4% em 2018, refletindo 
o aumento do preço dos bens alimentares. O défice da 
balança corrente melhorou para uns estimados 7,2% do 
PIB em 2018, de 7,6% em 2017.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A taxa de crescimento real do PIB está projetada para 
6,0% em 2019 e 5,9% em 2020, maioritariamente impul-
sionada pelo algodão descaroçado, a agricultura de cul-
turas comerciais e os serviços financeiros. Com o retomar 
da cooperação com a China, o investimento antecipado 
em setores como a energia deve fortalecer o crescimento 
económico—a capacidade de produção de eletricidade 
instalada está projetada para atingir 1.000 MW em 2020, 
subindo de 650 MW em 2018. Do lado da procura, o con-
sumo final e o investimento permanecerão os principais 
impulsionadores do crescimento do PIB em 2019. As polí-
ticas orçamentais visarão a redução do défice orçamental 
abaixo dos 3%, dos estimados 4,9% em 2018. Interven-
ções chave visarão a melhoria da produtividade agro-sil-
vo-pastoral e o aumento da contribuição para o PIB do 
setor da indústria transformadora para 12% em 2020 de 
8% em 2018.

O Burquina Faso está a levar a cabo reformas em 
vários setores. No setor da energia, legislação de 2017 
alargou os poderes da Autoridade Reguladora da Ener-
gia, e espera-se que a construção de mais oito centrais de 
energia solar adicione 100 MW à capacidade instalada do 

país. No setor agrícola, o Burquina Faso procura o desen-
volvimento de polos de crescimento, no seguimento do 
sucesso do Projeto de Crescimento do Polo de Bagré. A 
instalação de uma unidade de algodão descaroçado em 
Koudougou deverá contribuir para a transformação local. 
O setor mineiro contava com 15.000 novos empregos e 
um investimento de 3,5 mil milhões de francos CFA em 
2018. Na frente social, cerca de 10,8 milhões de ocor-
rências de doenças em crianças com menos de 5 anos 
foram tratadas ao abrigo da política de serviços de saúde 
gratuitos.

O Burquina Faso é membro da Comunidade Eco-
nómica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e 
da União Económica e Monetária da África Ocidental 
(UEMAO). Mas o comércio com os parceiros regionais 
continua fraco, parcialmente devido às barreiras não tari-
fárias. Espera-se que a interligação do sistema aduaneiro 
do Burquina Faso com o Togo em Maio de 2018 reduza o 
tempo passado nos postos de controlo de Cinkansé de 
alguns dias para cerca de duas horas. A livre circulação de 
pessoas e bens enfrenta o contrabando e outros obstácu-
los, que aumentaram com a ameaça jihadista na região. O 
sistema bancário está integrado no sistema de pagamen-
tos da UEMAO. Grupos bancários regionais instalaram 
rapidamente sucursais no país.

O Burkina Faso está numa encruzilhada cultural 
na região da CEDEAO. Acolhe eventos emblemáticos 
como o Festival Pan-africano de Cinema e Televisão de 
Ouagadougou e a Feira Internacional de Artesanato de 
Ouagadougou.

Riscos a considerar na perspetiva do país advêm das 
tensões sociais, da deterioração das condições de segu-
rança e do choque de preços devido à queda de chuvas 
e aos preços mundiais de mercadorias para petróleo, 
ouro e algodão. O Burquina Faso não tem mar e depende 
grandemente dos seus vizinhos em termos de circula-
ção, de modo que os custos de transporte contabilizam 
até 60% do custo dos bens, situação agravada por fracas 
infraestruturas.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Burundi
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB melhorou para uns 
estimados 1,4% em 2018, a seguir a uma contração de 
0,2% em 2017. A ligeira melhoria do PIB resultou do res-
surgimento do setor dos serviços (7,4%), no seguimento 
do regresso de uma calma relativa e de um aumento da 
produção de itens de exportação principais, como café e 
chá. A indústria de fabrico, assim como a indústria trans-
formadora de produtos agrícolas, também contribuíram 
para a recuperação do crescimento, de 3,2%. Os setores 
dos transportes e telecomunicações aguentaram melhor 
a instabilidade política e a insegurança do que os setores 
da construção, hotelaria e turismo, que dependem forte-
mente de financiamento estrangeiro.

O défice orçamental para 2018 foi estimado em 8,8% 
do PIB, subindo de 6,5% em 2017. O primeiro trimestre 
de 2018 registou rendimentos fiscais e não fiscais 19,2% 
mais altos do que no primeiro trimestre de 2017, maiorita-
riamente devido a um aumento de 28,3% da receita fiscal 
do comércio interno e a um aumento de 27,1% dos rendi-
mentos. Prevê-se que o aumento da despesa pública seja 
limitado a 4,6% em comparação com 2017.

Em 2018, o banco central continuou uma política 
monetária expansionista iniciada em 2015. Em 2018 a 
inflação foi de uns estimados 12,7%, devido principal-
mente aso preços mais elevados dos bens alimentares. 
Em outubro de 2018 a taxa de câmbio oficial foi de 1.795 
francos burundianos por dólar americano, comparado 
com 1.670 em outubro de 2015—uma desvalorização de 
3,5%. O mercado paralelo depara-se com uma crescente 
pressão sobre a taxa de câmbio: 2.710 francos burundia-
nos por dólar americano em outubro de 2018. O défice da 
balança corrente baixou ligeiramente em 2018 para 10,4% 
do PIB de 11,6% em 2017.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Projeta-se que o crescimento económico continue a um 
ritmo mais lento—0,4% em 2019 e 1,2% em 2020— impul-
sionado principalmente pelo aumento da produção e 
exportação de café e chá, melhoria nos termos de troca 
(de −11,7% em 2018 para 1% em 2019), e por um maior 
investimento (de 11,8% do PIB em 2018 para 12,4% em 
2019). Prevê-se que a inflação quase duplique para 22,1% 
em 2019 e 23,1% em 2020. Com uma parte da assistência 
internacional congelada, o défice orçamental está proje-
tado para permanecer em 8,8% em 2019 mas para piorar 
para 10,3% em 2020. O défice da balança corrente está 
projetado para flutuar entre 9,2% em 2019 e 11,2% em 
2020.

Se aproveitadas, várias vantagens e oportunidades 
terão um impacto significativo no crescimento e na cria-
ção de empregos. As mesmas incluem mineração subex-
plorada com potencial para turfa, calcário, níquel, coltan, 
fosfatos, vanádio, carbonatito e outros minérios; o poten-
cial hidroelétrico explorável de 1.300 MW, com menos do 
que 40 MW aproveitados; e o desenvolvimento do Lago 
Tanganica, de 650 quilómetros, com aproximadamente 
10 portos que o poderiam tornar um núcleo de comércio 
inter-regional. Nesse sentido, renovar o porto de Bujum-
bura impulsionará o comércio, especialmente entre os 
países da sub-região, como a República Democrática do 
Congo, Ruanda, Uganda, Tanzânia, e Zâmbia.

Estas perspetivas económicas estão repletas de incer-
tezas. A produção agrícola continua vulnerável aos cho-
ques climáticos, como aconteceu em 2015 com as cheias 
causadas pelo El Niño, seguidas por seca. O Burundi 
também está sujeito a sanções internacionais que redu-
zem a ajuda estrangeira que podia financiar o desenvolvi-
mento. Se a situação não se alterar, o país terá de encon-
trar novas formas de financiamento.

Por fim, as perspetivas económicas enfrentam incer-
teza política e financeira, especialmente com a aproxima-
ção das eleições de 2020. A fragilidade persiste na fraca 
capacidade, na pobreza e no desemprego jovem generali-
zados, na baixa capacidade para gerar ou utilizar margem 
de manobra orçamental.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Cabo Verde
Desempenho macroeconómico
O crescimento económico foi de 3,9% em 2018, uma 
descida marginal dos 4% em 2017. Este desempenho foi 
sustentado por um forte crescimento nos setores da ele-
tricidade e da água (22,8%), da indústria transformadora 
(14,2%), do turismo e hotéis (14,9%), pesca (9,4%), comér-
cio a retalho (8,1%) e intermediação financeira (8,1%).

A consolidação fiscal ajudou a reduzir o défice orça-
mental para uns estimados 2,4%, em 2018, após os 3,1% 
de 2017, e prevê-se que o défice continue a diminuir gra-
dualmente, para 1,9%, em 2019. Mas a dívida pública tem 
estado acima de um limiar sustentável – 126% do PIB, em 
2017.

O Banco de Cabo Verde cortou 200 pontos base na 
taxa de juro monetária, para 1,5%, em junho de 2017, 
levando a uma descida na taxa média de juro dos emprés-
timos dos bancos comerciais de 6,5% para 4,5%, no final 
de 2018. Por consequência, o crédito à economia aumen-
tou 7,5%. A taxa de inflação, medida pelo índice de preços 
no consumidor, permanece baixa, subindo para 1%, em 
2018, após 0,8%, em 2017, devido aos aumentos previs-
tos dos preços da alimentação e dos produtos elétricos. 
As reservas estrangeiras cobrem cerca de 5,9 meses de 
importações de bens e serviços e continuam adequadas 
para manter a taxa de câmbio unilateral indexada ao euro.

O défice da balança corrente alargou-se de 7,6%, em 
2017, para 8,5%, em 2018, quando o crescimento das 
importações ultrapassou as receitas das exportações (em 
particular as do turismo) devido à diminuição das remes-
sas. Para além do turismo, as exportações mais impor-
tantes do país são a indústria pesqueira e os produtos 
manufaturados (vestuário e calçado). As importações mais 
importantes são combustíveis, equipamento e produtos 
de consumo, principalmente de Espanha e Portugal, os 
maiores parceiros comerciais do país.

Prevê-se que a economia mantenha o crescimento 
real do PIB, projetado para 4,1%, em 2019, e 4,8%, em 
2020. Prevê-se que o crescimento seja impulsionado 
pela entrada de remessas, pela indústria transformadora, 
pelo crescimento continuado do turismo e pelo aumento 
da despesa em infraestruturas públicas. O investimento 

privado impulsionado por condições favoráveis de cré-
dito internas também irá contribuir para o crescimento 
económico.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As condições desfavoráveis para as perspetivas são exó-
genas. As tensões emergentes no comércio global entre a 
China, a Europa e os Estados Unidos – parceiros comer-
ciais fundamentais para a economia das ilhas – podem 
prejudicar as exportações. Enquanto estado arquipélago, 
Cabo Verde é muitíssimo frágil e vulnerável às mudanças 
climáticas, necessitando por isso de recursos adicionais 
para criar resiliência. A taxa de câmbio unilateral (indexada 
ao euro) exige amortecedores fiscais em número suficiente 
para absorver choques futuros.

O modelo de desenvolvimento económico de Cabo 
Verde depende de remessas, transferências externas e 
ajuda ao desenvolvimento, por isso, o país é vulnerável aos 
choques externos. O governo adoptou um Plano Estraté-
gico para o Desenvolvimento Sustentado (2017–2021) que 
identifica setores prioritários para uma diversificação eco-
nómica, tais como turismo, agricultura, infraestruturas e 
indústria leve.

O governo financiou o défice orçamental através de 
empréstimos concessionais de financiadores bilaterais e 
multilaterais (cerca de 75% da dívida pública total) e obri-
gações do tesouro emitidas a bancos comerciais e outros 
credores privados. Descer a elevada dívida pública (126% 
do PIB, em 2017) e baixar o risco de sobreendividamento 
externo exige um esforço continuado. A consolidação 
fiscal planeada, especialmente privatizando as empresas 
estatais não produtivas e criando parcerias público-priva-
das, pode reduzir as vulnerabilidades da dívida.

A desigualdade de rendimentos e a exclusão social 
continuam críticas. Atualmente, para aumentar a produtivi-
dade e resolver o desemprego dos jovens e das mulheres, 
o governo está a apoiar micro, pequenas e médias empre-
sas, através de subsídios a incubadoras de empresas e 
projetos-piloto para a empregabilidade.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Camarões
Desempenho macroeconómico
Apesar de os esforços de consolidação orçamental pelos 
países da Comunidade Económica dos Estados da África 
Central (CEEAC), como a subida dos preços do petróleo 
e a implementação de uma política monetária restritiva, 
terem melhorado os desempenhos económicos em 2018, 
o contexto económico e financeiro regional permanece, no 
entanto, difícil e frágil.

O crescimento real do PIB dos Camarões aumentou 
de 3,5%, em 2017, para 3,8%, em 2018. A procura interna 
(consumo e investimento) foi o principal apoio do cresci-
mento económico. O défice orçamental continuou a dimi-
nuir para uma estimativa de 2,6% do PIB em 2018, dos 
4,9% de 2017 e dos 6,2% de 2016.

O financiamento dos projetos de infraestruturas reali-
zado no contexto da política emergente do país, graças 
aos empréstimos comerciais e públicos, conduziu a uma 
acumulação da dívida pública que, em 2018, alcançou 
34% do PIB (ou 38%, incluindo a dívida das grandes 
empresas públicas), em comparação com 12%, em 2017.

Tal como em 2017, em 2018, a política monetária 
comum permaneceu restritiva. A inflação aumentou para 
uma estimativa de 1,1%, em 2018, uma taxa abaixo do 
requisito comunitário de 3%. O saldo da balança corrente 
mantém-se deficitário, em 3,2%, em 2018, em compara-
ção com 2,7%, em 2007.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se uma taxa de crescimento económico de 4,4%, 
em 2019, e 4,7%, em 2020, graças à implementação de 
infraestruturas de produção energética e de transportes e 
à subida dos preços mundiais do petróleo. Estima-se que 
o défice da balança de transações correntes estabilize em 
3,1% do PIB, em 2019 e 2020. Estima-se que a taxa de 
inflação permaneça inferior a 3%, o requisito comunitário.

No entanto, estas perspetivas de crescimento são mar-
cadas por algumas incertezas. O nível das receitas orça-
mentais esperado para 2019 está bastante dependente 

das flutuações dos preços mundiais do petróleo. O país 
deve direcionar os seus esforços para a restauração do 
equilíbrio das contas públicas e, de modo a consolidar 
a paridade monetária regional, implementar medidas de 
reconstituição das reservas cambiais.

As perspetivas de crescimento económico também 
são ameaçadas pela degradação da situação de segu-
rança nas regiões do noroeste e do sudoeste, dado que 
é das mesmas que vem a maioria da produção agrícola 
e onde se situa a maior empresa agroindustrial nacional. 
Se esta crise persistir, o nível das despesas com defesa e 
segurança poderá aumentar, afetando as previsões orça-
mentais de 2019.

A economia dos Camarões continua a ser a mais resi-
liente da África Central devido à sua relativa diversificação, 
sendo, no entanto, vulnerável devido à redução da base 
de crescimento e da forte exposição às variações dos 
preços mundiais das matérias-primas.

A implementação de projetos de cadeias de valor nas 
indústrias agrossilvopastoris e haliêuticas poderá ajudar 
no reforço da resiliência económica. Igualmente, reforçar 
a resiliência passa por uma melhoria da competitividade 
da economia, nomeadamente por um apoio significativo 
à facilitação dos transportes e pelo desenvolvimento do 
setor privado e do comércio regional, de acordo com a 
posição geográfica do país.

De modo a alcançar a emergência económica prevista 
no Visão 2035, o governo implementou, com base no 
Documento de estratégia para o crescimento e emprego 
(DSCE 2010–2020), a etapa decenal do Visão 2035, um 
programa de investimento importante com vista à ace-
leração do crescimento, criação de empregos dignos 
e diminuição da pobreza. O programa envolve a imple-
mentação de projetos estruturais em setores-chave da 
economia. Por exemplo, o governo já realizou diferentes 
obras de produção elétrica com o intuito de resolver a falta 
de infraestruturas do setor, aumentando a atual capaci-
dade instalada de 1300 megawatt; e transforou o setor 
energético.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.

2020201920182017
0

1

2

3

4

2020201920182017
0

1

2

3

4

2020201920182017 2020201920182017 2020201920182017
0

2

4

8

6

–10

–8

–6

–4

–2

0

–5

–4

–3

–2

–1

0



N OTA S  S O B R E  PA Í S E S  155

Chade
Desempenho macroeconómico
Em 2018, o crescimento situou-se em 2,8% contra –3,8%, 
em 2017, suportado pela renegociação da dívida com a 
Glencore, em fevereiro de 2018, e financiamentos externos 
significativos.

O saldo orçamental registou uma estimativa de supe-
ravit de 0,1% do PIB, contra um défice de 0,8%, em 2017. 
Esta tendência resulta do aumento global das receitas, 
principalmente petrolíferas, dos apoios orçamentais e de 
um controlo das despesas totais, nomeadamente salariais 
(-6%). A segunda avaliação da Facilidade de Crédito Alar-
gado (EFC) do FMI foi aprovada em julho de 2018.

A política monetária insere-se no âmbito da política 
de estabilização da CEMAC. Em alta, a taxa de inflação 
passou de –0,9%, em 2017, para um valor estimado de 
2,1%, em 2018.

O défice da balança corrente melhorou, passando de 
6,6% do PIB, em 2017, para um valor estimado de 4,3%, 
em 2018, acompanhando a melhoria da balança comercial 
(3%, em 2017, para 8,4%, em 2018), pós recuperação das 
cotações do petróleo.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
O crescimento real do PIB deverá acelerar em 2019 (4,2%) 
e 2020 (5,8%), com o aumento das cotações do petróleo 
e a renegociação da dívida com a Glencore. Muito afetado 
pela crise, os setores secundário (+ 2,2%) e terciário (1,2%) 
deverão recuperar a partir de 2019.

Desde junho de 2017, corre um programa de financia-
mento do FMI ao Chade. Com as duas primeiras avalia-
ções aprovadas em abril e julho de 2018, a consolidação 
das contas públicas e externas deverá continuar em 2019 
e 2020. O saldo orçamental deverá, assim, registar um 
superavit de 0,2% do PIB, em 2019, e 0,5%, em 2020, 
enquanto o défice da balança corrente prevê-se nos valo-
res de 4,4% e 4,5%, respetivamente. A inflação deverá 
estabilizar em 2,3%, em 2019 e 2020, respeitando os 
requisitos da CEMAC.

Riscos passíveis de comprometer estas perspeti-
vas: volatilidade das cotações do petróleo, insegurança 

associada aos grupos islâmicos perturbadores dos inter-
câmbios transfronteiriços, efeitos das alterações climáti-
cas, principalmente a seca e a invasão acrídiana, suscetí-
veis de afetar o setor agrícola.

A economia do Chade é altamente dependente do 
petróleo, que representa, em média, 78% do total das 
exportações, no período de 2016–2018, e 89%, em 2018. 
As receitas petrolíferas representaram mais de 65%, em 
média, do total das receitas, excluindo as doações no 
período anterior à crise (2009–2014). O país deve envidar 
esforços de diversificação que poderão ser profícuos se o 
setor agrícola pudesse ser valorizado.

Além disso, o Chade não dispõe de uma estratégia de 
industrialização (recentemente, foi publicado um estudo 
destinado à formulação de uma política de industrializa-
ção). O setor secundário contribui com menos de 15% 
do PIB. O défice de infraestruturas é muito marcado, com 
uma classificação de índice de 7,239 em 100 (resultando 
na classificação do Chade de 51.º lugar entre 54 paises) 
em 2018.

Com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
0,396, o Chade está classificado em 186º/188, em 2016, 
apresentando atrasos significativos. Infelizmente, a queda 
das cotações do petróleo, mergulhando o país numa crise 
orçamental desde 2015, fragilizou quaisquer progressos 
realizados nos indicadores sociais.

O Chade possui potencial agrícola significativo (terras 
aráveis e pecuária), cujo setor representa, em 2017, quase 
50% do PIB e ocupa 90% da população. Em agosto de 
2018, o governo adotou um Projeto-Lei de orientação 
agrícola definindo os principais eixos da política agrícola 
em apoio ao desenvolvimento das cadeias de valor. Sem 
litoral e com uma amplitude de 1.284.000 km2, o Chade 
fez da integração regional um pilar da sua estratégia de 
desenvolvimento. É desta forma que contribui muito sig-
nificativamente para o desenvolvimento das infraestrutu-
ras de integração regional, incluindo estradas, interligação 
elétrica, preservação da Bacia do Lago Chade, espinha 
dorsal da Internet e a rodovia transariana Argélia – Níger – 
Nigéria – Chade).

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.

2020201920182017
–1

0

1

2

3

2020201920182017
–2

–1

0

1

2

2020201920182017
–10

–8

–6

–4

–2

0

2020201920182017
–8

–4

0

4

2020201920182017
–4

–2

0

2

4

6



156 N OTA S  S O B R E  PA Í S E S

Comores
Desempenho macroeconómico
Em 2018, o crescimento económico das Comores man-
teve-se estável, com uma taxa estimada de 2,8%, pró-
xima dos 2,7% de 2017. Na oferta, o crescimento foi 
impulsionado principalmente por um acesso melhorado à 
eletricidade, um recrudescimento da atividade de teleco-
municações e transferências da diáspora. Na procura, é 
impulsionado pelo investimento público e pelas exporta-
ções, que beneficiam do aumento dos preços da baunilha. 
O saldo orçamental deverá ser negativo em 2018 (-3,1% 
do PIB), pós superavit de 2017 (0,4% do PIB). Devido à 
paridade do franco das Comores com o euro e ao objetivo 
da estabilidade dos preços, o país não recorre à rentabili-
zação do défice orçamental. A dívida externa das Como-
res, estimada em 26,5% do PIB, em 2018, contra 30,1%, 
em 2017, é considerada sustentável. A indexação mone-
tária favorece a estabilidade monetária, respeitando-se as 
normas de convergência. Em 2018, a inflação situou-se 
numa estimativa de 2%, contra 1%, em 2017. Este controlo 
dos preços internos resulta dos efeitos conjugados da 
queda nos preços dos combustíveis e das comunicações, 
com a entrada do operador telefónico privado. A balança 
corrente estima-se em 6% do PIB, em 2018, comparativa-
mente a 4,3%, em 2017. A balança comercial tem carate-
rísticas de défice estrutural e é frequentemente financiada 
por elevados fluxos de remessas. A taxa de câmbio real 
praticamente estabilizou entre 2017 e 2018, que é geral-
mente considerada sobrevalorizada. As reservas cambiais 
são confortáveis, num nível estimado, em 2018, de 6,6 
meses de importações.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
O crescimento económico deverá atingir respetivamente 
2,8% e 2,9% em 2019 e 2020, quase inalterado ao de 
2018. As perspetivas económicas, no entanto, deve-
rão ser mais favoráveis por uma melhoria progressiva da 
situação no setor da eletricidade, embora permaneça 
ainda fragilizado, e pelo compromisso do Governo para 

um importante programa de desenvolvimento, com uma 
taxa de investimento bruta que deverá passar de 22,5%, 
em 2017, para 25,1%, em 2019. O país definiu o seu plano 
de emergência para 2030 e está a implementar o roteiro 
de estratégia rumo ao horizonte de 2030, em virtude da 
qual foram observadas as premissas de implementação 
dos projetos e de certas reformas de lucros rápidos. O 
governo promulgou, em janeiro de 2018, a Lei n.º 17-020 
de dezembro de 2017, sobre as energias renováveis na 
União das Comores, para aumentar a participação das 
energias renováveis no balanço energético, melhorando 
assim os índices de independência energética. Houve, 
também, uma evolução favorável dos termos de troca, 
com um nível de –0,6% e de 2,7%, respetivamente, em 
2019 e 2020, contra –3,8%, em 2018.

Não obstante, as perspetivas continuam difíceis, com 
um ambiente político agitado que poderá afetar a atividade 
económica, contudo existem pareceres diversos sobre os 
resultados do referendo constitucional de 30 de julho de 
2018, que suspendeu até 2030 o princípio da presidência 
rotativa das três ilhas. E a situação orçamental permanece 
frágil, com subutilização contínua dos investimentos de 
capital e deficiências no planeamento orçamental a médio 
prazo. A persistência do nível elevado dos empréstimos 
improdutivos limita o crédito ao setor privado. Por último, 
as Comores continuam confrontadas com a fragilidade 
das capacidades institucionais, que dificultam a eficácia 
da gestão macroeconómica e setorial, com o défice das 
infraestruturas de base (energia e estradas), cuja frágil 
qualidade constitui uma fonte de travagem para a trans-
formação da economia, com a vulnerabilidade desta aos 
choques externos e a forte dependência relativamente à 
ajuda externa, o reduzido grau de competividade mun-
dial; a elevada taxa de desemprego, especialmente entre 
os jovens, que representa uma ameaça à estabilidade 
do país; e com a forte exposição aos riscos associados 
a uma exploração excessiva dos recursos naturais (des-
florestação, degradação dos solos, poluição dos lençóis 
freáticos, erosão costeira) e às alterações climáticas.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Costa do Marfim
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB atingiu uma estimativa 
de 7,4% em 2018, baixando de 7,7% em 2017, sustentado 
pela procura externa de produtos agrícolas e petrolíferos e 
pela maior procura interna resultante de grandes projetos de 
investimento e consumo das famílias. A economia enfrentou 
vários choques em 2017, incluindo uma descida acentuada 
dos preços do cacau, preços mais elevados do petróleo 
e tensões sociais. Em consequência, o défice orçamental 
aumentou para 4,2% do PIB, mas melhorou para um valor 
estimado de 3,8% em 2018. A dívida pública aumentou 
para 48,2% do PIB em 2018, impulsionada por emissões 
de Eurobonds em 2017 e 2018. O risco de sobre-endivida-
mento permanece moderado. A inflação foi baixa, situando-
-se num valor estimado de 0,5% em 2018, baixando de 1,0% 
em 2017. O défice da balança corrente aumentou para um 
valor estimado de 2,7% do PIB em 2018 de 1,8% em 2017.

A perspetiva económica mantém-se favorável, com a 
previsão de crescimento real do PIB de 7,0% em 2019 e 
6,9% em 2020. Um bom desempenho do setor agrícola irá 
manter a inflação abaixo do limiar de convergência de 3% 
para a União Económica e Monetária da África Ocidental 
(UEMAO). Prevê-se que o défice da balança corrente esta-
bilize em 2,8% em 2019, em conjugação com importações 
sustentadas de bens de capital relacionados com projetos 
de infraestruturas.

A economia mantém-se vulnerável a choques externos 
que podem provir da evolução desfavorável dos preços das 
mercadorias (principalmente cacau e petróleo) e condições 
climatéricas adversas. Outro desafio premente é a sus-
tentação do crescimento económico e a garantia de uma 
distribuição mais equilibrada entre setores, tendo em vista 
alcançar uma transformação estrutural da economia. Isto 
exigiria a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas e a 
modernização do setor industrial conducentes a atividades 
com mais valor acrescentado e maior criação de emprego.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A Costa do Marfim tem implementado muitas reformas 
como parte do seu Plano Nacional de Desenvolvimento 
de 2016–2020. Na energia, as reformas têm-se focado na 
garantia da sustentabilidade do setor financeiro, na liqui-
dação de dívidas em atraso a produtores independentes, 
e no investimento em capacidade de oferta. Em conse-
quência, a capacidade instalada aumentou 56% entre 
2011 e 2018 para 2200 MW. A cobertura de eletricidade 
nas zonas rurais também aumentou de 33% da população 
rural para 54%. Na agricultura, as reformas têm-se focado 
na aceleração do desenvolvimento de cadeias de valor e 
no aumento do processamento local dos principais produ-
tos agrícolas, incluindo cacau, castanha de caju, óleo de 
palma e borracha. O investimento tem também melhorado 
a qualidade e o acesso à educação básica e aos serviços 
de saúde. Mas a pobreza e a redução das desigualdades 
permanecem um problema.

A Costa do Marfim é parte na maioria das instituições 
continentais mais relevantes consagradas à integração 
regional. O país tem sido, historicamente, um destino 
importante de imigração e continua no centro de uma 
das rotas de migração mais dinâmicas do continente. A 
Costa do Marfim é também um importante corredor de 
passagem para os seus vizinhos que não têm ligação ao 
mar, graças aos seus portos em Abidjan e San Pedro. É 
um parceiro-chave no mercado elétrico regional e é parte 
numa rede de interconexão elétrica com o Benim, Burkina 
Faso, Gana, Togo e em breve Mali, assim como com os 
países da União do Rio Mano (Guiné, Libéria e Serra Leoa). 
A Costa do Marfim é o principal ator nos mercados finan-
ceiros da UEMAO e acolhe a bolsa de valores regional. A 
Costa do Marfim tem também aumentado o investimento 
em redes regionais de energia, infraestruturas viária e 
aérea, e telecomunicações.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Djibuti
Desempenho macroeconómico
Prevê-se que o crescimento económico do Djibuti seja de 
5,6%, em 2018, acima dos 4,1% de 2017, graças à norma-
lização da situação na Etiópia e a investimentos avultados 
no setor das infraestruturas. Do ponto de vista da oferta, o 
crescimento será estimulado pelo setor terciário, nomea-
damente pela construção, transportes e armazenamento. 
O défice orçamental agravou-se ligeiramente, cifrando-se 
numa estimativa de –15,5% do PIB, em 2018, por com-
paração com 15,3%, em 2017. Este agravamento deve-se 
a importações massivas de bens no âmbito de projetos 
de infraestruturas empreendidos desde 2014, financiados 
por empréstimos externos e pelo IED. A inflação aumentou 
0,2 pontos, passando de 0,6%, em 2017, a uma estimativa 
de 0,8%, em 2018. Este controlo da inflação resulta em 
grande parte da indexação do franco djibutiano (FDJ) ao 
dólar americano a uma taxa fixa.

Projeta-se que a dívida externa do país atinja 102,9% 
do PIB em 2018, comparativamente a 49,9%, em 2014, e 
97,4%, em 2016. A análise da viabilidade da dívida publi-
cada no final de 2017 pelo Banco Mundial e pelo FMI 
revela riscos elevados de insolvência a curto prazo. O 
saldo da balança corrente deverá ser de –17,8% do PIB 
em 2018, face a –17,5%, em 2017. O que se deve princi-
palmente ao défice estrutural da balança comercial: o país 
exporta pouco (pecuária, essencialmente, tendo como 
destino os países do Golfo), ao passo que as importações 
são significativas, nomeadamente em produtos alimenta-
res e combustíveis, assim como bens de equipamentos. 
Em virtude deste cenário, o saldo da balança corrente é 
menos dependente da variação da taxa de câmbio real.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
De acordo com as projeções, o crescimento será 
de 5,9% e 5,2%, em 2019 e 2020, respetivamente. 
Esta perspetiva favorável assenta numa previsão de 

crescimento sustentado das exportações e do investi-
mento privado promovido pelas reformas estruturais em 
curso levadas a cabo pelo país. Estas reformas estão em 
conformidade com a estratégia de investimento nacio-
nal nas infraestruturas, que visa transformar a econo-
mia djibutiana e posicionar o país como polo logístico 
e comercial na sub-região. Dentro desta dinâmica, uma 
zona franca internacional, apresentada como a maior de 
África, foi inaugurada em Julho de 2018. Acresce ainda 
que, graças à sua posição geoestratégica na costa do 
Oceano Índico, o país se encontra no centro dos gran-
des desafios globais a nível comercial, económico, de 
desenvolvimento e de segurança. O que explica a sua 
atratividade, ilustrada pela presença de numerosas 
bases militares. A estabilidade do país desde a sua inde-
pendência revela ser uma mais-valia numa região mar-
cada por diversas crises políticas. Além disso, o forte 
crescimento que a vizinha Etiópia tem vindo a registar ao 
longo de uma década é benéfico para o Djibuti, uma vez 
que este constitui o ponto de acesso marítimo daquele 
país-enclave.

Apesar destas perspetivas e evoluções favoráveis, 
vários fatores fragilizam o Djibuti. Desde logo, o nível ele-
vado da dívida nacional é suscetível de reduzir a capaci-
dade do governo de financiar a estratégia de investimento 
do país em infraestruturas. Além disso, a recente recon-
ciliação entre a Etiópia e a Eritreia, bem como a possi-
bilidade, daí decorrente, de a Etiópia utilizar os portos 
da Eritreia, podem afetar negativamente a economia do 
Djibuti a médio prazo. Por último, o país continua a con-
frontar-se com a persistência de uma taxa de desemprego 
significativa (39% em 2017), com um contexto geopolítico 
regional instável, marcado por crises, com uma economia 
pouco diversificada e pouco resiliente face aos choques 
externos, e com um ecossistema frágil diante dos riscos 
associados às alterações climáticas, traduzindo-se numa 
expressiva vulnerabilidade ambiental.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Egito
Desempenho macroeconómico
O PIB real cresceu 5,3% em 2018, o máximo numa 
década. O crescimento esteve associado a uma diminui-
ção do desemprego para cerca de 10%, contra 12%, em 
2017. Na oferta, o crescimento foi sustentado pela recu-
peração do turismo e da produção de gás natural. Na 
procura, as exportações líquidas e o investimento subi-
ram, mas o consumo privado das famílias diminuiu com 
a inflação. Devido ao esforço amplo e continuado de con-
solidação fiscal, o défice orçamental desceu para 9,0%, 
em 2018, e o saldo orçamental excluindo pagamentos 
de juros (saldo primário) atingiu um modesto superavit. O 
rácio dívida pública/PIB desceu para 92,5%, em 2018, dos 
103% de 2017. Seguindo-se à desvalorização de 2016, 
as taxas de câmbio nominais e reais efetivas baixaram 
substancialmente, beneficiando as exportações devido à 
crescente competitividade dos preços e melhorando as 
condições comerciais.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o PIB atinja 5,8% em 2020. Um clima empre-
sarial favorável traz uma importante recuperação do 
investimento estrangeiro direto, enquanto melhores con-
dições de segurança beneficiam o turismo. Além disso, a 
produção de gás natural do campo Zohr deve continuar a 
aumentar, permitindo ao país ser autossuficiente e expor-
tador líquido de gás.

O Egito executou reformas estruturais impressionan-
tes em 2017–18. Políticas importantes facilitaram a criação 
de empresas, fortaleceram direitos jurídicos, melhoraram 
as leis da bancarrota e facilitaram o acesso ao crédito. O 
setor energético tornou-se mais sustentável e competitivo, 
com uma gestão melhorada. Um grande investimento na 
produção de energia passou o fornecimento de energia 
de escasso para excedentário, e o governo planeia tornar 
o país um importante centro de energia regional. A rede 
do Egito, atualmente em expansão, deve absorver a nova 
capacidade de produção e servir o número crescente de 
consumidores. Reformas arrojadas nas tarifas energéticas 

propõem acabar eliminar subsídios em 3–4 anos. Além 
disso, a nova lei do setor de energia deve possibilitar inves-
timento privado mais elevado e competitividade mais forte.

Todavia, o país enfrenta condições desfavoráveis. A 
divida, acima de 90% do PIB, continua elevada, embora 
sustentável. O pagamento da dívida é responsável por 
cerca de 30% da despesa fiscal – quase 10% do PIB. O 
aumento da dívida denominada em moeda estrangeira, a 
abertura da balança de capital e o crescimento do inves-
timento estrangeiro no mercado da dívida soberana em 
moeda local aumentou a suscetibilidade do Egito à volatili-
dade do mercado de capitais internacional. Contudo, uma 
taxa de câmbio flexível e a subida das reservas interna-
cionais líquidas (atualmente, equivalentes a 8,5 meses de 
importações) dão almofadas de protecção. O Egito também 
seria afetado de forma adversa pelo aumento abrupto dos 
preços do petróleo ou por riscos de segurança.

A água e o saneamento continuam a ser mudanças 
chave para o Egito, especialmente dado o aumento rápido 
da população de 96,7 milhões. Os recursos de água reno-
váveis rondam uma média de 59,3 mil milhões de métricos 
cúbicos por ano, enquanto o gasto de água é de 100 mil 
milhões. O Egito cobre a diferença utilizando água do mar 
dessalinizada, reutilizando água dos esgotos, lençóis de 
água freática pouco fundos e águas residuais tratadas. O 
governo conseguiu resultados consideráveis na monitori-
zação, controlo e minimização da poluição da água do Nilo. 
Além disso, durante quatro anos, finalizaram-se 80 projetos 
de saneamento, abrangendo 414 aldeias, com um custo de 
9 mil milhões de libras egípcias. Expandir e modernizar o 
saneamento das águas residuais das megas urbes conti-
nuam a ser prioridades governamentais essenciais.

A pobreza permanece um desafio principal exacer-
bado pela inflação elevada. O governo tem fortalecido os 
esforços para a sua erradicação, principalmente através 
de uma melhor definição do público-alvo e transferências 
de dinheiro. Mas o crescimento da população impede o 
Egito de beneficiar de um dividendo demográfico a médio 
prazo. Assim, o crescimento inclusivo impulsionado pelo 
setor privado continua a ser fundamental.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Eritreia
Desempenho macroeconómico
Estima-se que o crescimento real do PIB tenha sido 4,2% 
em 2018, descendo ligeiramente de 5,0% em 2017, impul-
sionado principalmente por um aumento do investimento 
nos setores mineiro e de construção habitacional. A con-
tribuição do setor dos serviços para o crescimento foi esti-
mada em 2,3% em 2018, descendo ligeiramente de 2,7% 
em 2017, enquanto a indústria cresceu 1,0% em 2018 e a 
agricultura 0,9%. O investimento no desenvolvimento de 
infraestruturas, particularmente estradas, energia e insta-
lações de irrigação, apoiou o crescimento.

Estima-se que o défice orçamental tenha diminuído 
para 12,6% do PIB em 2018 de 13,8% em 2017.

O país encontra-se sobre-endividado. A dívida externa 
estava num valor estimado de 20,1% do PIB, em 2018. A 
maior parte da dívida era interna, com a dívida externa res-
ponsável por apenas 20% do PIB.

A política monetária está orientada para a estabilidade 
dos preços. A massa monetária diminuiu de 119% do PIB 
em 2011 e 2012 para 14,3% em 2014. A redução deveu-se 
à mudança de uma política monetária expansionista para 
uma restritiva pelo banco central, que incluiu consolidação 
orçamental. A inflação situou-se numa estimativa de 9,0% 
em 2018, principalmente por causa do insuficiente abas-
tecimento alimentar e da escassez de divisas – vitais para 
a importação de bens essenciais. Para conter a inflação, 
a massa monetária foi restringida através de uma redução 
dos empréstimo e despesas do governo.

O excedente da balança corrente desceu de 0,7% 
do PIB em 2017 para uma estimativa de 0,3% em 2018 
porque a economia continuou a enfrentar a flutuação dos 
preços das matérias-primas para as suas exportações 
tradicionais – ouro e cobre. As reservas cambiais brutas 
continuaram a melhorar, aumentando de 5,1 meses de 
importações em 2017 para 7,3 meses em 2018 devido a 
um aumento da receita do setor mineiro.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o crescimento desacelere para 3,8% em 
2019 devido a carências energéticas, remessas reduzidas, 
falta de divisas, um contexto empresarial fraco, e baixa 
capacidade humana e institucional. Mas prevê-se que o 
crescimento aumente 4,1% em 2020, devido ao aumento 
do investimento estrangeiro no setor extrativo e a benefí-
cios do acordo de paz Eritreia–Etiópia. O turismo é outra 
fonte possível de desenvolvimento sustentável.

Espera-se que as relações normalizadas com a Etiópia 
tragam um dividendo de paz substancial. A cessação das 
hostilidades e a retirada das sanções da ONU facilitarão 
a estabilidade no Corno de África e criarão oportunida-
des económicas entre os dois países, os seus vizinhos e a 
comunidade internacional. Indícios esporádicos sugerem 
já que o comércio começou a prosperar entre a Eritreia 
e a Etiópia e que os investidores estão a afluir à Eritreia 
em busca de oportunidades. A utilização pela Etiópia dos 
portos eritreus de Assab e Massawa reduzirão as restri-
ções de divisas que a Eritreia enfrenta. O dividendo de 
paz inclui também a libertação de um grande número de 
recrutas para atividades produtivas em setores de traba-
lho intensivo como serviços, construção e agricultura.

Os riscos de deterioração incluem a vulnerabilidade 
da Eritreia a choques climáticos por causa da sua forte 
dependência da agricultura pluvial e a sua vulnerabilidade 
a choques globais devido à sua estreita base de expor-
tações e dependência de importações. As fragilidades 
institucionais incluem infraestruturas deficientes para a 
agricultura e água e saneamento, assim como falta de 
estatísticas fiáveis para o planeamento, a tomada de deci-
sões, implementação de programas, e monitorização e 
avaliação. E o setor privado emergente enfrenta políticas 
económicas e financeiras restritivas, lacunas e inadequa-
ções a nível de competências, e outros desafios.

Por fim, o isolamento da Eritreia e os efeitos prolon-
gados das sanções internacionais constrangem o desen-
volvimento. Vizinhos vulneráveis geram repercussões 
como influxos de refugiados, causando ao país desafios 
humanitários.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Nota: Os dados são fornecidos por cada exercício orçamental, portanto, 2017 refere-se ao de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Etiópia
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB abrandou em 2017/18, parcial-
mente por agitação social, incerteza política e ajustamen-
tos das políticas, com consolidação fiscal para estabilizar 
a dívida. Na oferta, o crescimento foi impulsionado pelos 
serviços (8,8%) e indústria (12,2%), facilitado pelo desen-
volvimento da energia, parques industriais e infraestrutu-
ras de transportes. Na procura, o consumo e investimento 
privados continuaram a impulsionar o crescimento, alia-
dos ao aumento estável da despesa governamental nas 
infraestruturas públicas e às fortes entradas de IED.

Com um rácio dívida/PIB de 61,8% no final de junho de 
2018, há risco elevado de sobre-endividamento externo, 
segundo análise da sustentabilidade da dívida de 2018. 
Implementou-se um programa de transformação tributária 
para fortalecer a política fiscal e a eficiência administrativa.

Défice comercial reduzido e forte crescimento nas 
remessas melhoraram o défice da balança corrente, de 
8,1% do PIB, em 2016/17, para 6,0%, em 2017/18. As 
reservas brutas oficiais permaneceram baixas, equiva-
lentes a 2,5 e 2,1 meses de importações, em 2016/17 e 
2017/18.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
O crescimento real do PIB deverá recuperar de 7,7%, em 
2017/18, para 8,2%, em 2018/19 e 2019/20, com expan-
são da indústria e do setor dos serviços e recuperação 
do setor agrícola. O crescimento industrial beneficiará do 
desenvolvimento em curso da zona industrial, e a agricul-
tura, dos investimentos em fertilizantes, irrigação e semen-
tes melhoradas. O investimento público permanecerá 
moderado, refletindo esforços para estabilizar a dívida 
pública. A privatização iminente dos setores ferroviário, 
marítimo, do transporte aéreo, da logística, da energia e 
das telecomunicações deverá impulsionar o investimento 
privado e mitigar a redução da despesa pública.

Os rendimentos crescentes da Etiópia, 94 milhões de 
pessoas, o mercado emergente de bens de consumo e 
o aumento da urbanização criam oportunidades econó-
micas. A estratégia da industrialização para a exportação 

inclui desenvolvimento de zonas industriais pelo país e 
facilitadores de negócios para energia, transportes e logís-
tica comercial. Abundante mão-de-obra barata e treinável 
oferece vantagem comparativa na indústria transforma-
dora leve, orientada para a exportação, particularmente 
de couro, têxteis e indústria agroalimentar. A localização 
estratégica do país facilita o acesso a mercados lucrati-
vos no Médio-Oriente e na Europa. E os investimentos nas 
energias renováveis gerarão até mil milhões de dólares 
americanos em exportações em 2020. As reformas polí-
ticas e a normalização das relações com a vizinha Eritreia 
deverão promover a prosperidade e estabilizar a região.

As reformas políticas implementadas durante os últi-
mos meses levaram à estabilização da economia etíope 
e restauraram a calma generalizada no país. Tais reformas 
concentraram-se principalmente na institucionalização da 
democracia, no estado de Direito e no espaço político. 
Contudo, estas conquistas também apresentam riscos 
negativos. Existem perturbações económicas em determi-
nadas áreas do país, elevados números de pessoas des-
locadas e tensões exaltadas que comprometem o desem-
penho geral da economia a curto e médio prazo.

Apesar da redução da taxa de pobreza extrema de 
cerca de 46%, em 1995, para 23,5%, em 2016, ainda 
existem mais de 25 milhões de pobres. A dinâmica demo-
gráfica e um baixo nível inicial de desenvolvimento fazem 
dessa redução um enorme desafio. Promover crescimento 
inclusivo através de uma transformação estrutural pro-
funda torna-se essencial.

Apenas 60% da população tem acesso à eletricidade, 
67,5% das famílias tem acesso a água potável e a densi-
dade de estradas alcatroadas é das mais baixas da África 
Subsariana. As exportações mais importantes são café, 
sementes de oleaginosas e leguminosas, sendo a indús-
tria transformadora responsável por menos de 10% do 
PIB. O desenvolvimento do setor privado enfrenta acesso 
financeiro limitado, escassez de moeda estrangeira e 
um contexto regulador de negócios caro e fraco. E as 
secas frequentes, provocadas pelas alterações climáti-
cas, têm consequências financeiras e humanitárias muito 
importantes.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Gabão
Desempenho macroeconómico
Progressivamente, o Gabão sai de uma situação conjun-
tural desfavorável, marcada pela redução dos preços dos 
hidrocarbonetos, dos quais é um importante produtor na 
África Central.

O PIB real aumentou de 0,5%, em 2017, para 2%, em 
2018, apesar da queda da produção do petróleo (-4,3%), 
graças ao bom desempenho dos setores não relaciona-
dos com o petróleo, nomeadamente, a agricultura comer-
cial (+13%), as minas de manganês (+45%), a exploração 
florestal (+14%), a indústria madeireira (+10%) e as teleco-
municações (+18%). O desemprego permanece um fator 
preocupante por dois motivos: i) o setor dos hidrocarbo-
netos, o principal impulsionador da economia do Gabão, 
cria pouco emprego e ii) o impacto que a crise económica 
teve no emprego pode ser apenas parcialmente compen-
sado por outros setores económicos, como a transforma-
ção da madeira e a agricultura de exportação.

O défice orçamental baixou de 6,6%, em 2016, para 
3,6%, em 2017, e para 0,3%, em 2018, em resultado da 
consolidação orçamental prometida no contexto da res-
posta comunitária da CEMAC à queda dos preços do 
petróleo. A este respeito, o Gabão efetuou um acordo trie-
nal (2017–2019) com o FMI, intitulado mecanismo de Faci-
lidade de Crédito Alargado (ECF, na sigla inglesa), apoiado 
pelo Banco Africano de Desenvolvimento e outros parcei-
ros técnicos e financeiros.

Em 2018, o Banco Central (BEAC) apertou a sua polí-
tica monetária, ao aumentar a taxa diretor de 2,95% para 
3,5%. Estima-se que a inflação tenha diminuído de 3%, 
em 2017, para 2,8%, abaixo da norma comunitária de 3%.

O défice da balança corrente diminuiu de 4,9% do PIB, 
em 2017, para 1,5%, em 2018. O bom desempenho dos 
preços do petróleo e das vendas externas de madeira 
serrada e de manganês contribuíram para o aumento das 
receitas de exportação globais, apesar da diminuição da 
produção de petróleo.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As projeções de crescimento a curto prazo são de 3,4%, 
em 2019 e 2020, sob o impulsionamento dos setores não 
relacionados com o petróleo (agricultura, atividade mineira 
e indústria) e a diversificação progressiva da base produ-
tiva da economia. Ao nível da procura, as exportações 
(+6,3%) e o investimento (+3%) serão os principais fato-
res de crescimento. A inflação deve manter-se reduzida, 
em 2,3% e 2,5%, em 2019 e 2020, respetivamente. Igual-
mente, o saldo orçamental e a balança corrente devem 
melhorar.

A aptidão das autoridades para manter as reformas 
de consolidação do quadro económico continua a ser o 
principal risco que pesa sobre estas perspetivas. Uma 
boa gestão do orçamento e dos fluxos de caixa é impor-
tante para evitar o problema recorrente da acumulação 
de pagamentos externos em atraso, que afetam negati-
vamente a solvabilidade do país. Em particular, se novos 
campos não entrarem em produção, a redução da produ-
ção de petróleo é, igualmente, um fator de risco significa-
tivo, dada a importância do setor petrolífero.

Os principais desafios a ultrapassar são i) o nível redu-
zido das reservas; ii) a debilidade da atividade económica; 
iii) a fraca proteção dos grupos vulneráveis. De forma a 
responder a estes desafios e preservar as conquistas, o 
país deve procurar a consolidação orçamental, salvaguar-
dar as despesas prioritárias e implementar reformas para 
melhorar o contexto empresarial e a governação, de modo 
a estimular o crescimento e a diversificação da economia, 
em parceria com o setor privado.

A estratégia de desenvolvimento do Gabão baseia-se 
principalmente no desenvolvimento do setor industrial não 
relacionado com o petróleo. A estratégia já surtiu resul-
tados significativos: a transformação local da madeira, 
seguida de uma interdição à exportação de toros não 
transformados, em novembro de 2009, assim como o 
desenvolvimento industrial do óleo de palma, aumentaram 
a percentagem das atividades de fabrico no PIB de 6%, 
em 2012, para 10%, em 2017.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Nota: Os dados são fornecidos por cada exercício orçamental, portanto, 2017 refere-se ao de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Gâmbia
Desempenho macroeconómico
À medida que a confiança aumenta depois do declínio 
abrupto em 2016, a recuperação económica consoli-
da-se. O crescimento real do PIB foi de 5,4%, em 2018, 
comparando com 3,5%, em 2017, devido principalmente 
aos serviços – serviços financeiros e de turismo e segu-
ros –, que aumentaram 10% em 2018, acompanhados 
por um crescimento robusto nos transportes, construção 
civil e telecomunicações. No turismo, era esperado que 
o número de entradas chegasse aos 225.000, em 2018, 
depois de ultrapassar o máximo de 171.000, anterior ao 
surto de ébola, em 2017.

Em 2018, o défice fiscal desceu para 3,9% do PIB, em 
comparação com os 7,9% de 2017, graças ao aumento da 
disciplina orçamental e à ajuda da comunidade internacio-
nal. Todavia, o rácio dívida pública/PIB estava em cerca 
de 130% do PIB, em 2017, e o país foi classificado como 
estando em sobreendividamento. A inflação desceu para 
um valor estimado de 6,2%, em 2018, comparando com 
os 8% de 2017. As reservas brutas oficiais aumentaram 
para 3,1 meses em 2018, após 2,9 meses em 2017, apoia-
das pelo aumento da ajuda financeira dos parceiros de 
desenvolvimento.

O défice da balança corrente permanece grande – 
uns estimados 19% do PIB em 2018, ligeiramente abaixo 
de 2017. Durante a primeira metade de 2018, o total das 
importações subiu 9,2%, comparado com a primeira 
metade de 2017, ao passo que o total das exportações 
aumentou 8,5%, para 54,9 milhões de dólares america-
nos. O cabaz das exportações contém principalmente 
produtos primários, incluindo amendoim (55,6%), peixe 
e produtos de pesca (21,6%) e caju (10,6%). Espera-se 
que as perspectivas económicas a curto prazo melhorem 
consistentemente a médio prazo. Prevê-se que o PIB real 
cresça 5,4%, em 2019, e 5,2%, em 2020.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Em 2019, a insegurança e a instabilidade política oferecem 
riscos, com a retirada da missão da Comunidade Econó-
mica dos Estados da África Ocidental e a possível discus-
são sobre o limite de três anos do mandato presidencial. 
Além disso, a dívida pública elevada irá continuar a impedir 
que o governo gaste em setores económicos importantes, 
como saúde, educação e desenvolvimento de infraestru-
turas, a não ser que o governo restruture a dívida.

 Outras condições com probabilidades de afetar des-
favoravelmente as perspetivas económicas incluem o res-
surgimento da instabilidade política, o grande aumento da 
despesa pública, os atrasos na implementação de refor-
mas estruturais e o clima adverso que pode enfraquecer a 
agricultura dependente da água.

O défice orçamental continua a ser um desafio para os 
governantes e a consolidação fiscal é um pilar fundamen-
tal no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018–2021, que 
conseguiu 1,7 mil milhões de dólares americanos em com-
promissos financeiros de financiadores numa conferência 
em Bruxelas, em maio de 2018. A implementação disci-
plinada da agenda das reformas para as empresas esta-
tais, a redução dos empréstimos nacionais e um empenho 
maior nas medidas de austeridade administrativa podem 
ajudar a reduzir o défice. Em geral, as políticas têm de se 
focar na otimização da eficiência na prestação de servi-
ços, usando os limitados recursos governamentais.

Resolver as faltas de eletricidade e de água continua 
a ser uma prioridade política vital. O acesso à eletricidade 
é de 47% a nível nacional, mas só de 13% nas províncias 
afastadas. Dos 106 MW da capacidade total instalada, 
apenas estão disponíveis 60 MW, com as perdas na rede 
de transmissão e distribuição a atingirem 26% em 2016. 
O fornecimento instável de eletricidade também afeta a 
disponibilidade de água na zona da Grande Banjul, agra-
vando o problema do acesso limitado a água canalizada.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Gana
Desempenho macroeconómico
Após dois anos de crescimento lento de 2014 a 2016, a 
taxa de crescimento real do PIB recuperou para 8,5% em 
2017 e estima-se que seja de 6,2% em 2018, impulsionada 
principalmente pelo setor petrolífero. O défice orçamental 
melhorou marginalmente, de 5,9% em 2017 para uma esti-
mativa de 5,7% em 2018, assim como o défice da balança 
corrente, de 4,5% em 2017 para uma estimativa de 4,4% 
em 2018. A inflação caiu para um só dígito, sendo de 9,8%, 
e as taxas de juro médias dos empréstimos decresceram 
4,71 pontos percentuais para 16,23% em setembro 2018. 
O cedi ganês estabilizou face às principais moedas, com 
a exceção de uma ligeira queda face ao dólar americano 
no segundo trimestre 2018. Em setembro 2018, o Gana 
restabeleceu o seu PIB de 2006 para 2013. O PIB reba-
seado de 2017 é 24,6% superior ao anterior PIB de 2017. 
O consumo privado aumentou 6,2% do PIB em 2018. Pre-
vê-se que a economia cresça 7,3% em 2019 e que tenha 
um crescimento mais lento, 5,4%, em 2020, à medida que 
se desvanecem os efeitos do aumento de produção dos 
novos poços de petróleo.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Apesar da previsão favorável, o Gana enfrenta potenciais 
condições desfavoráveis internas e globais. Na frente 
interna, o governo enfrenta um desafio para superar as 
suas necessidades de financiamento, com receitas inter-
nas de cerca de 10% do PIB e necessidades brutas de 
financiamento superiores a 20% do PIB. Este desafio é 
agravado por um elevado rácio dívida externa/PIB, que 
caiu de 40,5% do PIB em 2017 para 38,5% em 2018. Na 
frente externa, a dependência das exportações de produ-
tos de base primários continua a expor a economia aos 
choques dos preços das mercadorias internacionais, que 
podem enfraquecer o crescimento do PIB e a balança 
corrente. Também se prevê que o consumo interno pri-
vado abrande, para 4,9% do PIB em 2019 e para 3,5% em 
2020. A potencial fragilidade dos preços do petróleo pode 
diminuir as receitas de exportação.

O aumento continuado da procura externa de petró-
leo e cacau suportará o crescimento a médio prazo. Mas 
anos de crescimento baseados na indústria extrativa não 
abordaram a desigualdade crescente nem a criação de 
empregos dignos. A agricultura permanece o principal 
empregador de mão-de-obra. A baixa produtividade na 
agricultura desencadeou um grande movimento de mão-
-de-obra do setor para serviços maioritariamente infor-
mais nas áreas urbanas. Este fenómeno explica a elevada 
taxa de emprego do país mas com empregos de baixa 
qualidade. O Gana está a tomar medidas proativas para 
aumentar a produtividade através de uma abordagem 
faseada à industrialização, tal como definido na agenda 
nacional de industrialização de 10 pontos.

O Gana está gradualmente a construir capacidade 
industrial, e prevê-se que o crescimento na indústria 
seja de 9,8% em 2019 e 5,9% em 2020. As tendências 
recentes refletem mais maquinaria no pacote de impor-
tações. Entre 2000 e 2017, o valor total de importações 
de maquinaria aumentou quatro vezes, para 670 milhões 
de dólares americanos. Este rápido crescimento nas 
importações de maquinaria teve um substancial efeito 
adverso na balança corrente do país, mas reflete uma 
mudança gradual para a industrialização. Enquanto o 
total das importações de maquinaria aumentou ao longo 
do tempo, a despesa de capital do governo tem decli-
nado desde 2016. Isto implica uma maior participação 
privada na industrialização, o que é consistente com a 
agenda governamental para a transformação económica 
liderada pelo setor privado.

Com uma dívida elevada e baixas poupanças públicas 
e privadas, o principal recurso do governo para financiar a 
sua agenda de transformação económica é o investimento 
estrangeiro direto. Tal financiamento exigiria um maior foco 
na manutenção de metas de estabilidade macroeconó-
mica e no ambiente empresarial. Complementar estes 
ganhos com uma maior mobilização de receita interna 
iria acelerar o caminho para a sustentabilidade da dívida 
e aumentar o espaço orçamental para maior capital gover-
namental e despesa social.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Guiné
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB foi estimado em 5,9% em 2018. 
O crescimento foi atribuído ao setor industrial (que cres-
ceu 8,7%), dominado pela indústria mineira (15,3%), mas 
o setor da indústria transformadora cresceu 3,2%. O setor 
primário cresceu 3,1% e o dos serviços 5,1%. O cresci-
mento foi sustentado por reformas destinadas a melhorar 
o contexto empresarial, o acesso a eletricidade e o investi-
mento no setor agroalimentar.

O défice orçamental aumentou para uma estimativa de 
4,4% do PIB em 2018, de 2,2% em 2017, devido maio-
ritariamente a empréstimos para financiar o investimento 
público. A dívida pública subiu de 37,4% do PIB em 2017 
para 39,0% em 2018, 18% da qual é dívida externa. Uma 
análise da sustentabilidade da dívida publicada em agosto 
de 2018 colocou o país em risco moderado de sobre-en-
dividamento. Uma política monetária restritiva compensou 
o aumento dos preços na bomba dos produtos petrolífe-
ros, mantendo a inflação controlada.

As exportações de bens aumentaram um valor esti-
mado em 9,8% em 2018, de 2017. As importações aumen-
taram mais – 22,7%. A quota das exportações para os 
países da Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental (0,9% na primeira metade de 2018) e para a 
Europa (1,1%) permaneceu marginal. Uns 99% das expor-
tações foram produtos mineiros, 96% das quais foram 
para a Ásia na primeira metade de 2018, comparadas com 
84% na primeira metade de 2017. O saldo da balança cor-
rente reverteu de um excedente de 4% do PIB em 2017 
para um défice estimado de 4,9% em 2018.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o PIB real cresça 6% em 2019 e 2020, susten-
tado pela expansão dos serviços e pelo subsetor extrativo, 
enquanto a contribuição da indústria transformadora perma-
nece fraca. Do lado da procura, o retorno do investimento 

privado, particularmente no setor mineiro, deveria aumentar 
a contribuição das despesas de capital para o crescimento.

No setor privado predomina o setor informal, que é res-
ponsável por cerca de 95% de empregos na economia, 
principalmente na agricultura. O investimento foi estimado 
em 36% do PIB em 2018, depois de um recorde de 75% 
em 2017, quando o investimento no setor mineiro foi 58% 
do PIB, o investimento em outras atividades privadas 10%, 
e o investimento no setor público foi 7%.

O Plano Nacional para o Investimento na Agricultura e 
Segurança Alimentar (2018–2025) visa reduzir o défice do 
comércio alimentar, que atingiu 686 milhões de dólares 
americanos em 2017. As reformas em curso incluem um 
novo código fundiário que reduz o tempo necessário para 
transferir a propriedade da terra e desenvolver 10 zonas 
de processamento agroalimentar pelo país.

A Guiné tem um potencial mineiro excecional, incluindo 
dois terços das reservas mundiais conhecidas de bau-
xite, assim como ouro, ferro e diamantes. Embora o setor 
mineiro produza mais de 90% das exportações da Guiné, 
é responsável por apenas 17% de receitas fiscais, 12% do 
PIB, e 2,6% de emprego. Com cerca de 20 megaprojetos 
planeados para os próximos cinco anos, espera-se que o 
setor mineiro cresça consideravelmente. Em consequên-
cia, a Guiné terá, antes do fim de 2019, um documento 
de estratégia sobre as ligações internas entre as minas e 
outros setores estratégicos da economia.

A nível da sub-região, estão a ser construídas redes de 
energia elétrica entre sete países, sendo a Guiné o centro 
energético. A Guiné poderá exportar até 1493 gigawatt/
horas de eletricidade até 2022. Mas a Guiné ainda não tem 
estradas pavimentadas para os três países com que faz 
fronteira – Costa do Marfim, Guiné-Bissau e Libéria – e as 
obras em curso demorarão cinco anos a ligá-los à capital 
da Guiné, Conacri. Leis recentes referentes a manutenção 
de estradas e parcerias público-privadas para as infraes-
truturas irão ajudar.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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Guiné-Bissau
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB estabilizou num valor esti-
mado de 5,3% em 2018, ligeiramente abaixo dos 5,9% 
de 2017, apoiado por uma agricultura robusta (com 6,3% 
de crescimento) e pescas (com 8,3% de crescimento). O 
país depende fortemente da agricultura, especialmente 
da produção de arroz e castanha de caju. A agricultura 
representa 45,3% do PIB, quase 85% do total de emprego 
e mais de 90% das exportações. Do lado da procura, o 
crescimento foi impulsionado pelas exportações e con-
sumo privado.

O governo tem mantido uma política orçamental restri-
tiva e melhorado as receitas, pelo que o défice orçamental 
permaneceu moderado, num valor estimado de 2,5% do 
PIB, em 2018. A dívida pública total caiu para 49,2% do 
PIB em 2017, de 55,1% em 2014, através da reestruturação 
da dívida. A Guiné-Bissau apresenta um risco moderado 
de sobre-endividamento.

A inflação encontrava-se num valor estimado de 2,0% 
em 2018, tendo subido de 1,4% em 2017, impulsionada 
por elevada procura interna e pelo aumento dos preços de 
arroz e de outros bens alimentares essenciais.

O défice da balança corrente deteriorou-se, atingindo 
3,2% do PIB em 2018, subindo de 0,6% em 2017, apesar 
de aumentos acentuados do volume de exportação e 
dos preços internacionais da castanha de caju. Cerca de 
90% das exportações da Guiné-Bissau são de castanha 
de caju, enquanto as importações são dominadas por 
maquinaria e materiais de construção (19%), combustível 
e produtos refinados (18%), serviços (16%), e produtos ali-
mentares e agrícolas (12%). As reservas oficiais foram de 
3,3 mil milhões de dólares americanos (ou 4,6 meses de 
importações) em 2018.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o PIB real cresça 5,1% em 2019 e 5,0% 
em 2020, sustentado por preços favoráveis da casta-
nha de caju face a colheitas mais fracas e por elevado 

investimento público em energia, construção e abaste-
cimento de água. No geral, prevê-se que a inflação seja 
de 2,2% em 2019 e 2,3% em 2020, abaixo do critério de 
convergência de 3% para a União Económica e Monetária 
da África Ocidental.

O défice da balança corrente tinha um valor estimado 
de 3,2% do PIB em 2018 e prevê-se que atinja 2,3% em 
2020 devido a um maior investimento e a uma fatura cres-
cente na importação de petróleo a preços mais elevados.

A perspetiva económica é altamente incerta devido 
à instabilidade política e aos preços voláteis do caju, a 
principal fonte de rendimento de mais de dois terços das 
famílias. Outras condições desfavoráveis incluem riscos 
de instabilidade bancária, preços de petróleo acima do 
esperado e forte dependência da agricultura pluvial, que 
pode ser ameaçada por condições climatéricas adversas.

A grande concentração de dívida em moeda nacional 
(39,7% do PIB) poderá ameaçar o setor bancário. Uma 
melhor gestão das finanças públicas é, assim, crucial para 
evitar a exclusão do investimento privado. O governo está 
a racionalizar a despesa pública através de um objetivo 
de programa zero (zero despesas não regularizadas, zero 
novos atrasos nos pagamentos, e zero crédito de bancos 
comerciais ao governo central).

A manutenção de um crescimento forte e inclusivo 
exige que se enfrentem as deficiências de infraestruturas. 
Apenas 10% da rede nacional de estradas é alcatroada, e 
a taxa nacional de acesso à energia é de cerca de 14,7%. 
Os serviços de saúde e educação permanecem extrema-
mente débeis, travados pela instabilidade política e fraca 
governação. O país estava na posição 178 de 188 no 
Índice de Desenvolvimento Humano em 2016. A pobreza 
afeta mais de 70% da população. A desigualdade salarial, 
medida pelo índice de Gini, foi estimada recentemente em 
50,7, dado que as mulheres continuam marginalizadas, 
com acesso restrito a crédito e formação profissional. 
O controlo da fragilidade e a superação da instabilidade 
política e institucional estabelecerão uma sólida fundação 
para o desenvolvimento.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Guiné Equatorial
Desempenho macroeconómico
Ao longo do período de 2015–2018, o PIB real da Guiné 
Equatorial diminuiu cerca de 29%, após quatro anos con-
secutivos de recessão, devido à queda dos preços do 
petróleo e à falta de diversificação da economia. Em 2017, 
os hidrocarbonetos contabilizavam 56% do PIB, 95% das 
exportações e 80% das receitas fiscais.

A taxa de crescimento real do PIB diminuiu de –2,9, em 
2017 para –7,9%, em 2018, no seguimento da queda da 
produção de petróleo (–14%), resultante de uma redução 
dos rendimentos dos poços de exploração.

O défice orçamental é estimado num valor de 0,9% do 
PIB, em comparação com o valor de 2,9%, em 2017, e de 
8,6%, em 2016, graças às significativas reduções das des-
pesas do Estado (investimentos e funcionamento), assim 
como aos esforços de recuperação de receitas.

A inflação manteve-se moderada ao longo do ano 
2018, com uma taxa estimada de 0,6%, em comparação 
com a taxa de 0,7%, em 2017, sendo a causa principal 
a contração dos preços dos produtos alimentares e das 
bebidas não alcoólicas.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Graças à implementação da estratégia da CEMAC para 
lutar contra os desequilíbrios orçamentais e externos 
resultantes da queda dos preços do petróleo, o saldo 
orçamental da Guiné Equatorial melhorou: o défice deve 
diminuir para 0,5%, em 2019, e 0,3%, em 2020. A taxa 
de inflação (prevista em 1,4%, em 2019, e 1,9%, em 2020) 
deve manter-se abaixo dos 3% estabelecidos pela norma 
comunitária da CEMAC.

Os crescimentos manter-se-ão negativos em 2019 
(–2,7%) e em 2020 (–2,5%), em resultado de uma diminui-
ção da produção dos hidrocarbonetos e dos ajustes orça-
mentais. O governo conta com os IED suplementares no 
setor petrolífero de forma a revitalizar a produção a médio 
prazo. O crescimento deve tornar-se positivo em 2021.

Os esforços do governo recairão sobre: i) a consolida-
ção do quadro macroeconómico; ii) o reforço das com-
petências humanas, nomeadamente na formulação e 
execução das políticas públicas; iii) a transformação da 
agricultura para uma diversificação da economia; iv) a revi-
talização do setor dos hidrocarbonetos, de modo a bene-
ficiar inteiramente da melhoria dos preços do mercado 
petrolífero.

À semelhança de outros países da CEMAC, a Guiné 
Equatorial enfrenta desafios significativos: 1) o nível redu-
zido das reservas; 2) a fraca atividade económica; e 3) a 
falta de proteção dos grupos mais vulneráveis. De forma a 
responder a estes desafios e a preservar as conquistas, o 
país deve procurar a consolidação orçamental no quadro 
dos esforços coordenados no seio da CEMAC, salvaguar-
dar as despesas prioritárias e implementar reformas para 
melhorar o contexto empresarial, de modo a estimular o 
crescimento e a diversificação da economia, em parceria 
com o setor privado.

A melhoria da governação é, igualmente, um desafio: 
(i) o acesso à informação é limitado; (ii) os processos de 
planificação, execução, controlo, transparência e respon-
sabilidade na gestão das finanças públicas são pouco efi-
cazes e (iii) as instituições não têm ao seu dispor meios 
e sistemas, e o pessoal qualificado é insuficiente para a 
gestão administrativa atual e a execução das políticas de 
reformas.

Ao longo das duas décadas anteriores, os recursos 
petrolíferos permitiram que a Guiné Equatorial investisse 
significativamente nas infraestruturas de transporte e de 
energia de forma a apoiar o desenvolvimento.

A adesão aos esforços comunitários da CEMAC e 
o lançamento, em 2019, de uma revisão do PNDES, de 
modo a acelerar o crescimento para além do petróleo, a 
diversificar a economia e a melhorar o contexto empresa-
rial indicam que as autoridades parecem estar dispostas a 
implementar reformas adicionais.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Lesoto
Desempenho macroeconómico
A economia apresentou sinais de recuperação em 2017/18, 
estimando-se que o crescimento real do PIB tenha sido de 
0,9%, após uma contração de 2,3% em 2016/17. O cresci-
mento foi travado pela recuperação lenta da economia da 
África do Sul e por um decréscimo de 27% nas receitas 
provenientes da União Aduaneira da África Austral (UAAA) 
em 2016/17, que ainda não recuperaram completamente.

Estima-se que o défice orçamental tenha melhorado 
para 3,7% em 2017/18 de 4,0% em 2016/17, devido à 
consolidação orçamental. Défices orçamentais recorren-
tes refletem em grande medida a queda das receitas da 
UAAA (que constituem 50% da receita total do Lesoto) e 
uma enorme massa salarial (cerca de 24% do PIB – três 
vezes a média Subsariana) que desencoraja despesas de 
capital e despesas com bens e serviços. Para diversificar 
as fontes de receita, o governo introduziu um regime sim-
plificado de cobrança de impostos e simplificou os proce-
dimentos para os pequenos contribuintes. Com a dívida 
externa estimada em 39,3% do PIB em 2018, o Lesoto 
tem um risco moderado de sobre-endividamento.

O Lesoto mantém a paridade entre a sua moeda, o loti, 
e o rand sul-africano. A partir de julho de 2018, a taxa de 
juro diretora do banco central foi fixada em 6,5%, com-
parada com 7% na segunda metade de 2017. A inflação 
caiu do seu pico de 6,8% em 2015/16 para um valor esti-
mado em 4,8% em 2017/18, apesar dos preços elevados 
da energia.

Estima-se que o défice da balança corrente tenha atin-
gido 2,8% em 2017/18, baixando de 6,5% em 2016/17, 
devido principalmente ao aumento das exportações de 
diamantes em resposta a preços internacionais favoráveis. 
As reservas internacionais do governo cobrem atualmente 
quase 3,1 meses de importações.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o PIB real cresça 0,9% em 2018/19 e 1,2% 
em 2019/20, sustentado em grande medida pelo aumento 
das exportações de diamantes e por uma forte retoma da 
construção da Fase II do Projeto Hídrico das Terras Altas 
do Lesoto (“Lesotho Highland Water Project Phase II”). O 
crescimento beneficiará também de oportunidades emer-
gentes na indústria têxtil e do vestuário criadas pelo mer-
cado sul-africano.

As reformas estruturais do governo incluem um subsí-
dio para a mecanização agrícola e um programa que faci-
lita a recuperação de sistemas de irrigação, o controlo da 
propagação de doenças do gado, a construção de estu-
fas e de redes para sombra, e a construção de barracões 
para a tosquia de carneiros para estimular a produção de 
lã e de mohair. O Lesoto está também a integrar as alte-
rações climáticas nas políticas e estratégias agrícolas. As 
iniciativas são consistentes com as prioridades “Alimentar 
África” e “Melhorar a qualidade de vida das populações 
africanas” dos 5 Ojetivos Principais (“High 5s”) do Banco 
Africano de Desenvolvimento. Para “Industrializar África”, 
outro dos 5 Objetivos Principais, o governo está a cons-
truir um laboratório de geociência para facilitar a diversifi-
cação da indústria mineral. Em paralelo, o governo intro-
duziu uma estratégia para aumentar o acesso a serviços 
financeiros nas áreas rurais. Foi lançada uma plataforma 
de diálogo público-privado para turismo, indústria trans-
formadora e agricultura comercial para acelerar a criação 
de empregos e a redução da pobreza. Por fim, o governo 
está a fortalecer as pequenas e médias empresas estabe-
lecendo cooperativas.

O clima empresarial e de investimento enfrenta incer-
tezas políticas devido a um governo de coligação frágil. 
A recuperação lenta da economia sul-africana ameaça as 
remessas dos trabalhadores do Lesoto e as receitas da 
UAAA.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Libéria
Desempenho macroeconómico
Estima-se que a taxa de crescimento real do PIB tenha 
recuperado para 3,2% em 2018, subindo de 2,5% em 
2017, impulsionada, em grande medida, pelas indústrias 
extrativa e transformadora. A agricultura, a silvicultura e as 
pescas dominam a economia, contribuindo com 70,3% do 
PIB em 2017.

Um aumento moderado das receitas, aliado a um 
decréscimo da despesa, reduziu o défice orçamental 
para 3,9% do PIB em 2018, de 7,9% em 2017. A Libéria 
continua num risco moderado de sobre-endividamento. A 
dívida pública total era de 41,3% do PIB em 2017, cerca de 
69,6% da qual (ou 29% do PIB) era externa.

O dólar liberiano depreciou 24,5% face ao dólar ame-
ricano em 2017 e 27% até ao fim de junho de 2018. A 
depreciação foi causada pela deterioração dos termos de 
troca e pela procura elevada de divisas para importações. 
No entanto, estima-se que a inflação se tenha situado em 
11,7% em 2018, ligeiramente mais baixa que em 2017, 
devido em parte a uma elevada dolarização (cerca de 70% 
da massa monetária).

O défice da balança corrente melhorou ligeiramente 
para 22,4% em 2018, de 22,7% em 2017, porque as expor-
tações aumentaram devido à produção de ouro e a uma 
recuperação modesta dos preços das mercadorias. As 
reservas cambiais brutas aumentaram ligeiramente de 3,0 
meses de importações em 2017 para 3,6 meses no final 
de junho de 2018.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As perspetivas económicas são positivas, com a previ-
são do aumento do crescimento real do PIB para 4,7% 
em 2019 e 4,8% em 2020, suportado por um aumento 
modesto da agricultura, pescas e serviços. Prevê-se que 
a inflação diminua ainda mais para 10,5% em 2019 e 9,5% 
em 2020 devido a uma taxa de câmbio estável, a políticas 

monetárias e orçamentais prudentes e a um aumento 
modesto da produção alimentar interna. Prevê-se que 
o défice da balança corrente se mantenha ligeiramente 
acima dos 22% tanto em 2019 como em 2020.

As perspetivas positivas podem ser ensombradas pelo 
risco de sobreendividamento, que pode ir de moderado a 
elevado se aumentarem os empréstimos para fazer face às 
necessidades de grande investimento público, enquanto a 
produção de setores fundamentais de exportação diminui.

Uma diminuição dos fluxos de ajuda depois da crise 
do Ébola de 2014¬–16 e a conclusão da missão da manu-
tenção de paz da ONU de 2018 na Libéria poderão afetar 
as perspetivas económicas. A escassez de divisas poderá 
pressionar o setor bancário altamente dolarizado. A 
dependência de exportações de produtos primários (ouro 
e minério de ferro) e importações de produtos alimenta-
res e combustível tornam-no extremamente vulnerável a 
choques externos. Em particular, a procura de exporta-
ções de produtos primários da Libéria poderá ser reduzida 
por um abrandamento nas economias avançadas ou na 
China, devido a recentes tensões comerciais.

 O défice de infraestruturas constrange o desenvol-
vimento, em particular, de estradas, energia, e água e 
saneamento. Por exemplo, estima-se que o país tenha 12 
000 quilómetros de estradas, das quais apenas 7% são 
pavimentadas. O país está a proceder a várias reformas 
estruturais conducentes a um desenvolvimento acelerado, 
inclusivo e sustentável. Expandir e melhorar a rede viária 
são prioridades, incluindo um plano de pavimentação de 
pelo menos 650 quilómetros de estradas principais nos 
próximos 5 anos. Aumentar o acesso a energia e água e 
saneamento acessíveis está também no topo das priori-
dades. O desenvolvimento das infraestruturas, assente 
no estabelecimento de zonas económicas especiais, é 
essencial para a industrialização. Construir competências 
nos jovens estimulará o seu emprego.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Líbia
Desempenho macroeconómico
Os principais indicadores macroeconómicos permanecem 
voláteis. São determinados pela produção de petróleo, 
que é anémica e irregular devido à insegurança, à política 
instável, a infraestruturas precárias e despesas orçamen-
tais do governo restritivas. Em junho de 2018, na sequên-
cia de um ataque aos campos de petróleo e aos princi-
pais terminais, a produção caiu abruptamente de quase 
um milhão de barris por dia para 400.000. Em outubro e 
novembro, quando os tumultos enfraqueceram, a produ-
ção de petróleo aumentou para cerca de 900.000 barris 
por dia, mas o renovar da tensão em dezembro voltou a 
perturbá-la, e algumas infraestruturas danificadas ainda 
não foram completamente reconstruídas. Consequente-
mente, o crescimento real do PIB em 2018 não foi igual 
ao de 2017, embora tenha permanecido considerável, num 
valor estimado em 10,9%.

A inflação – um valor acumulado de 80% nos últimos 
anos – reflete a falta de bens e serviços e a existência dum 
mercado paralelo de câmbio impulsionado pela disponibi-
lidade de moeda estrangeira. A inflação caiu para um valor 
estimado de 13,1% em 2018 de 28,5% em 2017 devido à 
valorização do dinar no mercado paralelo por causa do 
aumento da oferta de divisas fortes. Mas a despesa orça-
mental não conseguiu reduzir as dificuldades económicas 
causadas pela inflação, porque a maior parte dela foi para 
segurança, enquanto 24,5% foi para salários, 6,6% para 
subsídios e só 4,7% para desenvolvimento. Graças a um 
aumento da receita do petróleo devido a preços de petró-
leo em alta em 2018, o défice orçamental caiu para um 
valor estimado de 4,2% do PIB de 43,2% em 2017 e 113% 
em 2016.

O saldo da balança corrente manteve-se excedentá-
ria em 2018, num valor estimado de 1,5% do PIB, muito 
abaixo dos 8,4% de 2017. As importações continuaram a 
diminuir no primeiro trimestre de 2018 devido a restrições 
mesmas.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o crescimento do PIB seja de 10,8% em 
2019, mas de 1,4% em 2020. Apesar de a situação polí-
tica, o governo aprovou um programa de reformas eco-
nómicas em setembro de 2018, ao abrigo do qual os 
subsídios aos combustíveis irão baixar e o dinar será des-
valorizado para eliminar o diferencial considerável entre as 
taxas de câmbio oficiais e do mercado paralelo.

Em 2017, a Líbia tinha as segundas maiores reservas 
de divisas de África – estimadas em 79,4 mil milhões de 
dólares americanos. Caíram do seu máximo de 2012 de 
cerca de 124 mil milhões de dólares americanos, mas 
recuperaram de um nível mais baixo em 2016 graças a 
uma melhoria no setor do petróleo e à política orçamental 
do país. Se a Líbia produzir mais de 1 milhão de barris 
de crude por dia, o governo terá recursos suficientes em 
2019 para conceber um plano diversificado de recupera-
ção económica e social.

Em 2018, quando a Líbia teve a sua crise política, a 
situação humanitária continuou a piorar, com um número 
estimado de 1,1 milhões de pessoas a necessitar de assis-
tência de primeiros socorros e proteção, segundo o bole-
tim humanitário de janeiro de 2018 da Missão de Apoio 
das Nações Unidas na Líbia. As eleições planeadas para 
2018 foram adiadas de novo, para 2019, devido à situação 
em termos de segurança.

Falta de capacidade e coordenação no setor público 
impede uma governação eficaz e eficiente, e as institui-
ções públicas não possuem competência técnica nem 
um quadro estratégico de planeamento. O país continua 
na lista dos Estados frágeis. Precisa de instituições mais 
estáveis para enfrentar as suas dificuldades mais premen-
tes, incluindo desemprego elevado, baixo capital humano, 
e a falta de água, eletricidade e infraestruturas.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Nota: Os dados são fornecidos por cada exercício orçamental, portanto, 2017 refere-se ao de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Madagáscar
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB deve atingir os 5%, em 2018, após 
os 4,2% de 2017. A agricultura deverá registar uma subida 
de 4,5%, em 2018, inferior à de 6,6% de 2017. O setor indus-
trial cresceu 6,7%, em 2018, graças aos têxteis e ao fabrico 
de óleos essenciais. Apesar da epidemia d peste verificada 
no início do ano, o setor terciário deverá crescer 5,4%. O 
aumento agregado da procura em 2018 foi impulsionado 
essencialmente por investimentos públicos e privados em 
infraestruturas (estradas, aeroportos, energia, e o porto de 
Toamasina). A procura externa por têxteis, baunilha e óleos 
essenciais também contribuiu para o crescimento.

O défice orçamental foi controlado em 2018, represen-
tando 2,3% do PIB, comparativamente a 2,4%, em 2017, 
graças a medidas adotadas que visaram reduzir determi-
nadas despesas menos prioritárias. A dívida pública total, 
70% da qual detida por credores multilaterais, diminuiu, 
passando de 38,4% do PIB, em 2016, para 35,1%, em 
2018. De acordo com o FMI, a dívida pública continua a 
ser sustentável, com um risco moderado de sobre-endivi-
damento externo. A inflação desceu ligeiramente, de 8,3%, 
em 2017, para uns estimados 7,7%, em 2018. As reservas 
oficiais brutas cobriram 4,1 meses das importações em 
2018. O défice da balança corrente agravou-se, atingindo 
–2% do PIB em 2018, devido a um aumento de 19% no 
valor das importações de produtos petrolíferos e de 13% 
no de bens de equipamento. As exportações assentam 
sobretudo em produtos de reduzido valor acrescentado, 
incluindo o cravinho, a baunilha e produtos mineiros.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Projeta-se que a taxa de crescimento real do PIB seja de 
5,4%, em 2019, e 5,2%, em 2020. Os setores impulsio-
nadores da economia continuam a ser os transportes, 
a energia, as obras públicas, as indústrias extrativas e 

atividades na zona de processamento para exportação. 
A inflação deverá estabilizar-se nos 7,1%, em 2019, e nos 
6,1%, em 2020.

Madagáscar tem uma vantagem comparativa em 
determinados produtos de nicho (tais como cravinho, 
líchia, baunilha, grãos de cacau, café verde e óleos essen-
ciais) que podem ser facilmente processados localmente 
com elevado valor acrescentado. A implementação efetiva 
de uma política industrial e o regime da zona económica 
especial podem converter este potencial em empregos e 
crescimento económico.

A instabilidade política que poderá emergir a partir das 
eleições presidenciais, em finais de 2018, é o maior risco 
que impende sobre as perspetivas económicas. Além 
disso, Madagáscar tem beneficiado pouco da adesão 
à Comissão do Oceano Índico, à Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral, ao Mercado Comum 
da África Oriental e Austral, ou do fato de ser signatário 
da Zona de Livre Comércio Continental em África. Como 
outros Estados insulares, enfrenta custos de transporte 
elevados. O défice de infraestruturas torna as transações 
comerciais onerosas, refreando a competitividade do 
setor privado. Para uma melhor integração com o resto 
de África, o país deve melhorar a logística nos portos e 
aeroportos e ao longo dos principais corredores. A apli-
cação de normas e padrões internacionais, e a eliminação 
de barreiras não-tarifárias, pode estimular o comércio com 
parceiros regionais.

Madagáscar enfrenta uma alta incidência de pobreza 
e desigualdade. A taxa de acesso à eletricidade, 15,2%, é 
uma das mais baixas de África. A agricultura ainda é tradi-
cional e altamente vulnerável a choques climáticos, como 
ciclones e seca. Outros fatores, como a epidemia de peste 
de 2018, a descida dos preços das matérias-primas ou 
o aumento das cotações do petróleo, poderão também 
comprometer as perspetivas do país.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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Malawi
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB foi de 3,7% em 2018, abaixo 
dos 5,1% de 2016/17, que marcaram uma recuperação 
relativamente aos 2,7% de 2015/16. Em 2016/17, o cres-
cimento foi impulsionado pelo setor agrícola, que atingiu 
6,3%, graças a melhores condições meteorológicas, após 
uma contração de 0,1%, em 2015/16.

O défice fiscal aumentou para 4,8% do PIB em 2018, 
comparativamente a 3,7% em 2016/17. Em 2017/18, o 
rácio dívida/PIB caiu ligeiramente, alcançando uns estima-
dos 58% do PIB, face aos 59% do PIB em 2016/17, repre-
sentando uma subida em relação aos 30% de 2012/13. O 
Malawi é classificado como tendo um risco moderado de 
endividamento.

A inflação desceu para uns estimados 10,4%, em 
2017/18, face aos 11,5% de 2016/17, em parte graças 
à melhoria do abastecimento alimentar. O Banco de 
Reservas do Malawi reduziu gradualmente a sua política 
monetária, de 24%, em novembro de 2016, para 16%, 
em dezembro de 2017, taxa que perdurou em 2018. Em 
resultado disso, as taxas de crédito caíram para os 26,9% 
em julho de 2018, abaixo dos 33,6% de julho de 2017. A 
taxa de câmbio nominal manteve-se estável, flutuando em 
torno de 722 kwachas malawianos por dólar em 2016 e 
2017. As reservas cambiais continuaram a crescer, pas-
sando de 2,9% do PIB, em 2013, para cerca de 12%, em 
2017, em paralelo com um aumento da cobertura das 
importações, de 2,1 meses, em 2013, para 3,6 meses, em 
Julho de 2018.

O défice da balança corrente foi de 9,8% do PIB em 
2016/17, abaixo dos 13% registados em 2015/16. Esta 
melhoria deve-se em grande parte a uma queda na fatura 
das importações, em virtude das fortes colheitas de 2017. 
No entanto, o défice da balança corrente registou um 
agravamento, atingindo 11,3% do PIB em 2017/18, mas 
estima-se que venha a cair ligeiramente para 10,9%, em 
2018/19. A pobreza permanece ampla, particularmente 
em áreas rurais, num valor de 56,6%, sendo a pobreza 
geral efetiva a nível nacional estimada num valor de 51,5%, 
em 2017, superior ao valor de 2010, de 50,4%. A pobreza 

extrema é elevada e deve-se maioritariamente, à insegu-
rança alimentar. Os níveis de rendimento são bastante 
reduzidos, tendo sido o RNB per capita de 360 dólares 
americanos, em 2016. As desigualdades são acentua-
das e enraizadas, tendo sido o coeficiente de Gini 46, em 
2010, e 44, em 2014.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Projeta-se que o PIB tenha um crescimento de 4,6%, em 
2018/19, e 5,6%, em 2019/20. Melhorias no setor agrícola, 
condições macroeconómicas estáveis e o contínuo fluxo 
de investimento estrangeiro direto deverão ser os motores 
do crescimento.

Devido à elevada dependência das chuvas que 
impende sobre a agricultura, os choques climáticos são 
riscos centrais para a exportação de matérias-primas 
como o chá, tabaco e outros produtos, como se verifi-
cou em 2017. O longo período de seca durante a primeira 
metade de 2018 e uma praga de lagartas no Outono 
desse ano diminuíram a produção de milho, contribuindo 
substancialmente para a desaceleração do PIB em 2018.

Algumas iniciativas governamentais visam um cresci-
mento mais resiliente. Com o objetivo de reforçar a base 
industrial, limitada por energia e fontes hídricas desade-
quadas, em 2017 foi concluído um estudo de viabilidade 
para o projeto de aproveitamento hidroelétrico de Kho-
lombidzo, que irá aumentar a capacidade hidroelétrica do 
país. Reconhecendo que o desempenho do setor agrícola 
continua a ser prejudicado por choques climáticos adver-
sos, o governo lançou o Programa Nacional Agrícola 2016 
para aumentar a produção e o Programa Nacional de 
Irrigação 2016 para estimular a irrigação, a diversificação 
agrícola e a produção de valor acrescentado. Em 2016, 
o parlamento implementou novas leis de propriedade, 
incluindo a Lei de Terras, a Lei de Ordenamento do Ter-
ritório, a Lei de Terras Consuetudinária e a Emenda à Lei 
de Aquisição de Terras, com vista a acelerar o registo de 
terras, no sentido de melhorar a produção alimentar e o 
desenvolvimento de infraestruturas.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Mali
Desempenho macroeconómico
O crescimento continua robusto no Mali, e poderá atin-
gir 5%, em 2018, ligeiramente abaixo dos 5,3% de 2017, 
impulsionado essencialmente pela agricultura (em particu-
lar, no algodão) e pelos serviços (atividades financeiras e 
comércio). Do lado da procura, o consumo das famílias é o 
principal motor do crescimento. O défice orçamental dimi-
nuiu, passando de 2,9% do PIB, em 2017, para 2,5%, em 
2018. Em 2018, a dívida pública ficou em 35,9% do PIB, 
um pouco acima dos 35,6% de 2017, mas a dívida externa 
desceu ligeiramente para 24,1% do PIB. O risco de sobre-
-endividamento do Mali permanece moderado. A inflação 
desceu para 1,7%, em 2018, graças à redução dos preços 
dos géneros alimentícios e dos produtos petrolíferos 
importados. O défice da balança corrente externa subiu 
ligeiramente, de 6%, em 2017, para 6,5%, em 2018, devido 
ao aumento das importações (9,3%), superando o das 
exportações (7,2%).

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As projeções indicam que o crescimento deverá abrandar 
em 2019, cifrando-se em 4,7% do PIB, e estabilizar nesse 
valor em 2020. Estima-se que a inflação atingirá 1,7%, em 
2019, e 1,8%, em 2020. O défice orçamental deverá dimi-
nuir gradualmente, de 2,5% do PIB, em 2018, para 1,5%, 
em 2020, graças aos esforços de consolidação. O défice 
da balança corrente deverá manter-se acima de 6% até 
2020.

O Mali começou a mobilizar mais receitas e a aumen-
tar a eficiência e qualidade da despesa pública, com vista 
a criar a margem de manobra orçamental necessária ao 
investimento público. Em curso está a simplificação das 
isenções fiscais, a melhoria da eficiência do regime fiscal 
para o setor mineiro e o reforço da administração e da 

eficiência da cobrança do IVA. O governo também montou 
um plano de consulta pública para facilitar a implementa-
ção do acordo de paz de 2015.

As autoridades começaram a implementar uma lei 
contra o enriquecimento ilícito, exigindo, em particular, que 
os funcionários públicos com maiores carreiras declarem 
os seus rendimentos. No setor energético, as reformas 
procuraram fortalecer as finanças da empresa pública 
Electricité du Mali (EDM), de forma a mitigar riscos orça-
mentais associados e libertar recursos para o investimento 
e despesa noutras áreas.

O Mali ratificou todos os acordos relacionados com a 
livre circulação de pessoas e de trabalhadores dentro da 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) e da União Monetária e Económica da África 
Ocidental (UEMAO). Não existe nenhuma restrição à circu-
lação de pessoas ou ao direito de criar o próprio emprego, 
e os cidadãos da CEDEAO não necessitam de autoriza-
ção de residência, podendo estabelecer-se livremente no 
Mali para trabalhar ou exercer uma profissão liberal. No 
entanto, na prática, estes direitos são dificultados por 
obstáculos não oficiais na fronteira, onde a existência de 
diferentes tipos de postos de controlo geram custos tran-
sacionais elevados.

As perspetivas económicas podem ficar comprometi-
das por diversos fatores, em particular as condições de 
segurança relacionadas com atrasos registados na exe-
cução do Acordo para a Paz e Reconciliação e choques 
externos, como a variabilidade do clima, a volatilidade das 
cotações do ouro e do algodão, assim como as flutua-
ções da taxa de câmbio euro/dólar. A recapitalização de 
alguns bancos comerciais contribuiu para a estabilidade 
do setor bancário, mas o nível elevado do crédito malpa-
rado (16,5%, em 2018) pode constituir uma ameaça ao 
financiamento do setor privado.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Marrocos
Desempenho macroeconómico
A economia marroquina continua a mostrar resiliência. O 
crescimento real do PIB permanece positivo, mas regis-
tou uma desaceleração, atingindo 3,1%, em 2018, contra 
4,1%, em 2017, decorrente de uma pluviometria menos 
abundante em 2018 do que em 2017. O défice, estimado 
em 3,9% em 2018, contra 3,7%, em 2017, deve baixar gra-
dualmente, sob o efeito da consolidação orçamental e de 
reformas fiscais, a racionalização da despesa pública e 
uma mobilização mais acentuada das receitas. As perspe-
tivas económicas a médio prazo são favoráveis e apontam 
para a continuidade da desaceleração do crescimento real 
do PIB, que deverá ficar pelos 2,9% em 2019, após o que 
se prevê uma retoma do crescimento, na ordem dos 4%, 
a partir de 2020. O abrandamento projetado para 2019 
deverá atribuir-se a um ligeiro recuo do valor acrescentado 
do setor primário.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A introdução, em 2018, pelo Banco Central de Marro-
cos, do regime de taxa de câmbio flutuante controlada 
num patamar de ± 2,5%, contra ± 0,3% anteriormente, 
foi encarada como sinal positivo pelos investidores e uma 
etapa importante em direção a uma maior flexibilidade 
do regime cambial. Nos primeiros oito meses de 2018, o 
dirham valorizou 1,9% face ao euro e desvalorizou 0,9% 
em relação ao dólar americano. O endividamento de Mar-
rocos mantém-se sustentável e prevê-se que desvalorize 
a médio prazo. O défice da balança corrente manteve-se 
nos 3,8% do PIB, em 2018, um ligeiro aumento em relação 
a 2017, refletindo, principalmente, um aumento das expor-
tações de petróleo e bens de equipamento, sendo aliviado 
pelas receitas do turismo e pelas remessas.

Marrocos teve um desempenho económico notável 
durante a última década. A quantidade de infraestruturas 

estruturantes aumentou graças a uma taxa de investi-
mento que alcançou, em média, os 34% na década de 
2008–2018, contra 29,8% em 2007, melhorando a atrati-
vidade do país para o investimento estrangeiro direto. No 
setor da agricultura, que é a principal fonte de rendimento 
em zonas rurais, os ganhos de produtividade são ainda 
fracos, apesar do Plano Marrocos Verde, destinado a pro-
mover a agricultura e a ancorá-la na indústria. A gravidade 
do problema da falta de água afeta a produção e acen-
tua a volatilidade dos rendimentos agrícolas, levando ao 
êxodo rural.

A diversificação da economia nos setores automó-
vel, aeronáutica e eletrónica tem sido um objetivo prin-
cipal do Plano de aceleração industrial. Espera-se que 
estes esforços de diversificação incluam ainda os ramos 
agroindustriais e dos serviços, e estimular a transferência 
de tecnologias e a criação de emprego. O seu sucesso 
dependerá, entre outros, da adequação das políticas de 
desenvolvimento do capital humano às necessidades dos 
diferentes setores produtivos. A agricultura, que contribui 
de maneira substancial para o combate à pobreza rural, 
deve ser mais inteligente, recentrar-se em atividades com 
reduzida pegada de carbono e utilizar tecnologias e ino-
vações – importante, além do mais, devido às limitações 
colocadas pela questão da água. A melhoria do ambiente 
empresarial deve ser uma meta, para criar oportunidades 
reais de promoção do setor privado, mesmo que as auto-
ridades consigam criar enclaves de excelência ao longo 
do território com zonas económicas especiais. A abertura 
à África Subsariana também oferece novas oportunida-
des para as empresas marroquinas. Uma maior eficácia 
e eficiência das despesas públicas deverá criar a margem 
de manobra orçamental necessária ao financiamento das 
políticas sociais e ordenamento do território, tornando o 
crescimento mais inclusivo.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Nota: Os dados são fornecidos por cada exercício orçamental, portanto, 2017 refere-se ao de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Maurícia
Desempenho macroeconómico
A economia prossegue em constante expansão, estiman-
do-se que o crescimento real do PIB alcance 4,1% em 
2018, subindo dos 3,8% de 2017. Este crescimento foi 
impulsionado essencialmente pela construção, serviços 
financeiros e tecnologias da informação e comunicação.

O défice fiscal aumentou ligeiramente, passando de 
3,4% do PIB, em 2017, para uns estimados 3,5% em 
2018, mas projeta-se que volte aos 3,4% em 2019, devido 
à consolidação fiscal e ao pagamento em curso de uma 
subvenção da Índia. A sustentabilidade da dívida pública 
é tida como globalmente positiva, apesar de a consolida-
ção fiscal ser necessária para que o país possa cumprir a 
sua meta para a dívida pública, ou seja, 60% do PIB, até 
Dezembro de 2021.

A política monetária foi expansionista em virtude da 
baixa inflação e da necessidade de promover a atividade 
doméstica. A inflação aumentou, passando de 3,7%, em 
2017, para uns estimados 5,1%, em 2018, em grande parte 
devido a carências de produção alimentar resultantes de 
perdas causadas por fortes chuvas. O défice da balança 
corrente aumentou, passando de 6,6% do PIB, em 2017, 
para uns estimados 8,8%, em 2018. As reservas brutas 
internacionais cobriram 11 meses de importações. As 
principais exportações são o vestuário, cana-de-açúcar, 
peixe processado e flores frescas. A exportação de servi-
ços também continua em alta, impulsionada pelo turismo 
e pelos serviços financeiros.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As perspetivas económicas são positivas, graças a con-
dições externas favoráveis e ao aumento do investimento 
público. Projeta-se que o crescimento real do PIB atinja 
os 4%, em 2019, e 3,9%, em 2020. O crescimento pode 
mesmo acelerar se o programa de infraestruturas públicas 

do governo ganhar velocidade e estimular o investimento 
privado. O défice da balança corrente deverá continuar 
elevado em 2019, nos 8,2% do PIB, dado o aumento das 
cotações das matérias-primas e vastas importações rela-
cionadas com o programa de infraestruturas.

O financiamento externo da economia deverá bene-
ficiar do reforço contínuo das exportações de serviços, 
sobretudo o turismo. Espera-se que setores-chave do 
crescimento continuem a ter um bom desempenho, com 
os serviços financeiros, alimentos processados, retalho e 
atacado, e a tecnologias da informação e comunicação a 
registar uma subida acima dos 5%. Além disso, a economia 
está a diversificar em direção a outras áreas de maior valor 
acrescentado, como o turismo médico e o ensino superior.

Potenciais contrariedades decorrentes do aumento 
dos preços da energia e da alimentação poderão exercer 
uma pressão inflacionista e limitar a posição externa da 
economia da ilha. Um abrandamento económico nos prin-
cipais parceiros comerciais europeus (devido a tensões 
no mercado global ou ao Brexit) pode afetar o turismo, 
assim como as exportações de bens. Outros possíveis 
obstáculos ao crescimento incluem uma base qualificada 
exígua e desastres naturais relacionados com as altera-
ções climáticas.

O país está rapidamente a transformar-se num entre-
posto para o comércio, reexportação, logística e distribui-
ção, estabelecendo-se como uma rampa de lançamento 
para empresas locais e internacionais à procura de opor-
tunidades no continente. A Maurícia também se está a 
posicionar como uma plataforma financeira para África. 
Em 2016, bancos e seguradoras sediados na Maurícia 
injetaram mais de 50 milhões de dólares na economia 
queniana através de compras e investimentos. Técnicos 
mauricianos também está a reabilitar e a gerir indústrias 
açucareiras na Costa do Marfim, Madagáscar, Moçambi-
que, Tanzânia e Uganda.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Mauritânia
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB foi de um valor estimado de 
3,5% em 2017 e 2018, acima dos 1,8% de 2016, sobre-
tudo, impulsionado pela agricultura irrigada, pesca, cons-
trução e obras públicas, aumento da cotação dos metais 
e atividades manufaturadas. Esta recuperação está desti-
nada a consolidar-se em 2019.

A inflação permaneceu dentro dos limites da desejada 
meta da estabilidade de preços, atingindo 2,9%, em 2018. 
A situação orçamental continua viável, estimando-se que 
o défice do saldo orçamental se situe em 0,1% do PIB, 
um pouco acima deo valor saldado de 2017. O défice da 
balança corrente agravou-se em 2018, comparativamente 
a 2017, passando de 14,4% a 16% do PIB, principalmente 
devido ao aumento dos preços do petróleo.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
No geral, a Mauritânia tem um relativo bom desempenho 
económico, graças às reformas em curso. Com efeito, 
o país figura entre os primeiros 10 reformistas mundiais, 
uma subida de 26 lugares, em apenas três anos, na clas-
sificação Doing Business, publicação do Banco Mundial, 
passando de 176º para 150º em 2018. Apesar disso, o 
desequilíbrio das contas externas perdura e permanece 
vulnerável a choques exteriores.

A aceleração da transformação estrutural da economia 
é um dos principais desafios do desenvolvimento da Mau-
ritânia. Apesar dos esforços das autoridades, esta econo-
mia permanece pouco diversificada. No segundo trimestre 
de 2018, as exportações de ferro, ouro e cobre represen-
taram 47% do total das exportações, tornando o país 
vulnerável às variações dos preços destes produtos. É 
essencial um programa de reformas estruturais de desen-
volvimento do setor privado não extrativo para estimular 
as exportações e o crescimento. Deverá levar a cabo 
reformas para manter a estabilidade macroeconómica, 

estimular a formação do capital humano e de uma mão-
-de-obra qualificada, melhorar o ambiente empresarial, 
assim como as infraestruturas económicas, para respon-
der às necessidades do setor privado.

As taxas de câmbio nominal ou reais  desvalorizaram-se 
durante os últimos anos. O rácio das divisas agravou-se, 
passando de 24,2, em 2016, para –11,2, em 2017, e –12,4, 
em 2018.

A dívida constitui igualmente um desafio para a Mau-
ritânia. Com um rácio dívida externa/PIB de 103,7%, em 
2018, a Mauritânia está classificada, segundo o FMI, na 
categoria de país com risco elevado de sobre-endivida-
mento. Por outro lado, ao abrigo do programa de Facili-
dade de Crédito Alargado do FMI aprovado em dezembro 
de 2017, o país está decidido a apenas recorrer a emprés-
timos não concessionais dentro de um montante delimi-
tado e para financiar infraestruturas económicas.

Desde 2015, a Mauritânia pôs em prática um vasto pro-
grama de reformas económicas. As autoridades maurita-
nas empreenderam esforços consideráveis em matéria de 
melhoria do ambiente empresarial para promover o investi-
mento privado. Após a queda assinalável da cotação dos 
minérios de ferro em 2014–15, que afundou o défice orça-
mental, as autoridades trabalharam para melhorar a eficiên-
cia da gestão das finanças públicas e, em maio de 2018, 
promulgaram a nova Lei Orgânica das Finanças (LOLF), 
tida como a mais importante reforma estrutural realizada no 
âmbito do “Plano Diretor da Reforma do Sistema de Gestão 
das Finanças Públicas”, no período 2012–2016. Além disso, 
estas reformas institucionais foram acompanhadas de 
importantes investimentos nas infraestruturas económicas. 
Pela primeira vez na história do país, o investimento nacio-
nal em determinados setores, como o desenvolvimento 
rural e industrial, alcançou o nível do investimento externo 
ao longo do período 2015–2017. Esta dinâmica reflete o 
compromisso e a vontade das autoridades de acelerar o 
cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do país.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Moçambique
Desempenho macroeconómico
O PIB real cresceu 3,5% em 2018, caindo acentuada-
mente dos 7% médios durante 2004–15, devido a menor 
investimento público e a um decréscimo de 23% no IED 
em 2015–17.

O défice fiscal estimou-se em 6,7% do PIB em 2018, 
agravando-se dos 5,5% de 2017. Desde a descoberta, em 
2016, de dívidas ocultas, tem havido incumprimento finan-
ceiro, e o rácio dívida externa total/PIB atingiu 145,8%, em 
2018. Financiadores importantes suspenderam o apoio, 
tendo de se implementar medidas fiscais para reduzir gra-
dualmente a dívida pública.

Após elevada inflação e uma taxa de câmbio em rápido 
declínio durante 2016–17, o Banco de Moçambique aliviou 
a política monetária, baixando a taxa referencial de crédito 
para 18% em agosto de 2018. Mas a queda da inflação, 
de 15,1%, em 2017, para uns estimados 4,6%, em 2018, 
trouxe taxas de juro reais elevadas, com contração na pro-
cura de crédito pelo setor privado.

O défice da balança corrente aumentou ligeiramente, 
para uns estimados 23,1% em 2018, face aos 20,4% de 
2017, maioritariamente por agravamento do défice comer-
cial não relacionado com megaprojetos (que incluem a 
fundição de alumínio Mozal, a central térmica a gás em 
Temane, na província de Inhambane, e a mina de titânio e 
areias pesadas de Moma, em Nampula). A importação de 
bens não relacionados com megaprojetos – 80% do total 
de importações de bens – cresceu para uns estimados 
24% em 2018. A subida de preços de importações-chave, 
como combustíveis e produtos alimentares, também 
explica o aumento das despesas de importação. Estima-
-se que as reservas internacionais equivalham a cerca de 
7 meses de importações não relacionadas com megapro-
jetos em 2018–19.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Projeta-se um crescimento de 4,5%, em 2019, e de 5%, 
em 2020, impulsionado pela agricultura, que continua a 
recuperar da seca regional de 2015–16, e pelas indústrias 

extrativas, sobretudo, a expansão das exportações de 
carvão. As perspetivas também são otimistas quanto ao 
aumento de IED em megaprojetos relacionados com gás 
na Bacia do Rovuma em 2019.

Moçambique também está a tentar responder a várias 
das prioridades definidas pelo BAfD, as “High 5”. Para “Ali-
mentar África”, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
pretende aumentar o emprego, fomentando a produtivi-
dade e a competitividade no agronegócio e no desenvol-
vimento de cadeias de valor. Para “Industrializar África”, o 
governo negociou o desenvolvimento de uma central de 
gás natural liquefeito, no valor de 24 mil milhões de dólares 
americanos, que permitirá a criação de cadeias de valor a 
jusante e o estabelecimento de uma base industrial para 
fertilizantes, conversão de gás para líquidos e de gás para 
energia elétrica. Para “Integrar África”, o crescente contri-
buto de Moçambique para a Bolsa de Energia Elétrica da 
África Austral pode aumentar com futuros projetos de gás 
e energia. Para “Melhorar a Qualidade de Vida das Popu-
lações Africanas”, o governo vai continuar focado na redu-
ção da malária, do VIH e da mortalidade infantil e materna, 
e elevar a despesa com a educação para 5,9% do PIB em 
2018 – mais do que outros países na região

As ameaças ao crescimento económico incluem 
subida das cotações de importações-chave, como com-
bustíveis e produtos alimentares, e dificuldades económi-
cas na África do Sul, o segundo maior destinatário das 
exportações de Moçambique.

A dívida pública de Moçambique agravou-se. A ausên-
cia de um pacto para restruturar a dívida e restaurar a 
confiança dos investidores pode aprofundar as dificul-
dades económicas e abrandar o crescimento. A elevada 
dependência de crédito, maioritariamente interno, desen-
corajou o investimento privado e conduziu ao sobre-endi-
vidamento. As políticas públicas prioritárias poderão incluir 
uma estratégia de gestão ativa da dívida para restaurar a 
confiança e medidas para estimular o crescimento eco-
nómico e a criação de empregos. Por último, Moçambi-
que é propenso a desastres naturais, como tempestades, 
cheias, secas e terramotos.
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Namíbia
Desempenho macroeconómico
Após forte crescimento médio de 5,6% entre 2010 e 2016, 
impulsionado pela despesa pública elevada, pela cons-
trução de novas minas e pelos preços favoráveis das 
matérias-primas, a economia entrou em recessão. O cres-
cimento real do PIB contraiu 0,9%, em 2017, e 0,1%, em 
2018, graças a fatores internos e externos, incluindo uma 
diminuição acentuada da despesa pública motivada pelo 
decréscimo de receita, fraco crescimento das economias 
de parceiros comerciais e consumo moderado dos agre-
gados familiares.

A despesa pública elevada, com queda da receita, 
levou a um alargamento do défice, que passou de 6,3% 
do PIB, em 2015, para 8,1%, em 2016. Com necessidades 
acrescidas de financiamento do défice, o saldo da dívida 
pública subiu de 29,5% do PIB para 42% em 2018, sendo 
64% interna. O aumento do crédito interno exerceu pres-
são no pequeno mercado da dívida interna, ameaçando 
excluir o crédito privado. O governo está a implementar 
um plano de consolidação fiscal, visando baixar o défice 
fiscal para 2,7% do PIB até 2022 e limitar a dívida pública 
a 48% do PIB. O plano também aspira tornar a despesa 
mais eficiente e estimular o crescimento criando margem 
de manobra orçamental para o investimento público e pro-
movendo a participação privada em infraestruturas através 
de parcerias público-privadas.

A política monetária permaneceu, em geral, expansio-
nista, desde 2017. A taxa repo manteve-se em 6,75%, para 
sustentar o crescimento e manter a inflação baixa, garan-
tindo também paridade entre o dólar namibiano e o rand 
sul-africano. A inflação caiu de 6,2%, em 2017, para uns 
estimados 4,2%, em 2018, graças à descida do preço dos 
bens alimentares e ao consumo moderado.

A dependência da exportação de matérias-primas, 
aliada ao elevado conteúdo importado no consumo e no 
investimento, tornou a economia vulnerável a choques 
externos. O défice da balança corrente aumentou para 
14% do PIB, em 2016, com agravamento dos termos de 
troca e queda de receitas da União Aduaneira da África 
Austral (UAAA), mas progrediu para 3,4%, em 2017, graças 

ao abrandamento das importações e à subida das recei-
tas da UAAA. O défice da balança corrente é financiado, 
em grande parte, pelo investimento estrangeiro direto e 
outros fundos de investimento.

As reservas internacionais aumentaram de 3,7 meses 
de importações, no final de 2016, para 4,4 meses, no final 
de setembro de 2018. A taxa de câmbio real efetiva, alta-
mente volátil, desvalorizou em 2018, melhorando a com-
petitividade das exportações.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As perspetivas a médio prazo são ambivalentes. Prevê-
-se que a procura agregada recupere a um ritmo estável 
face à retoma da atividade privada e à implementação 
de novos projetos de infraestruturas, previstos no pro-
grama de estímulos à economia. O crescimento também 
será promovido pelo aumento das capacidades de uti-
lização de uma nova mina de urânio e pela melhoria da 
confiança empresarial, à medida que as reformas forem 
agilizadas.

Mas o crescimento pode permanecer fraco se as eco-
nomias dos principais parceiros comerciais, nomeada-
mente África do Sul e Angola, continuarem a crescer len-
tamente ou se os preços internacionais das exportações 
de matérias-primas da Namíbia caírem. A incerteza sobre 
a reforma agrária e a política de robustecimento econó-
mico podem igualmente afetar as perspetivas positivas. A 
promessa do governo de que não haverá expropriação de 
terras sem indemnizações deverá ajudar a mitigar seme-
lhantes receios.

Reformas estruturais para melhorar a competitividade 
e estimular a diversificação económica serão cruciais 
para promover um crescimento sustentável e gerador de 
emprego. Com a dívida pública num nível sustentável, as 
principais prioridades das políticas podem centrar-se na 
mobilização de receitas internas, na criação de incentivos 
a indústrias de maior valor acrescentado e em medidas de 
redistribuição da riqueza para fazer face a desigualdades 
persistentes.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Níger
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB cifrou-se em 5,2% em 2018, 
acima dos 4,9% de 2017, refletindo o maior dinamismo do 
setor agrícola. Do lado da procura, o consumo final cres-
ceu 4,5% em 2018, e o investimento, 11,7% (comparativa-
mente a 2,4%, em 2017). A estrutura do PIB permanece 
relativamente estável, com o predomínio da agricultura 
(43,4% do PIB em 2018), seguida dos serviços (35%) e 
indústria (14,9%). Apesar da consolidação das finanças 
públicas, o défice fiscal atingiu uns estimados 5,9% do 
PIB em 2018. A taxa de inflação foi de 4,2% em 2018, 
em virtude de uma expansão do crédito e da oferta de 
moeda no contexto de uma contração dos ativos líquidos 
externos.

As perspetivas económicas são favoráveis, com as 
projeções a apontarem para um crescimento real do PIB 
de 5,3%, em 2019, e de 5,7%, em 2020. A atividade eco-
nómica deve continuar a beneficiar de um bom desem-
penho do setor agrícola, sustentado pelo aumento das 
áreas irrigadas e pelo desenvolvimento de mini-barra-
gens. O Plano de Desenvolvimento Económico e Social 
2017–2021 inclui numerosos projetos de infraestruturas, 
nomeadamente a construção da ligação ferroviária Coto-
nou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan, um oleoduto para a 
exportação de crude, o projeto energético de Salkadamna 
e a barragem hidro-agrícola de Kandadji.

A retoma económica que se perfila na Nigéria também 
deve beneficiar o Níger. A validação destas perspetivas 
está também sujeita a riscos associados aos choques 
climáticos, a uma descida dos preços de exportação do 
crude, a possíveis atrasos no projeto de construção do 
oleoduto e à ameaça terrorista no Sahel.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A agricultura permanece uma prioridade na estratégia para 
reforçar e acelerar o crescimento económico. A implemen-
tação do plano quinquenal criado no âmbito da iniciativa 
3N, “Nigerinos Alimentam Nigerinos”, está em curso, com 
resultados encorajadores ao nível da gestão de recursos 
hídricos e do aumento da produtividade e valor acrescen-
tado na produção agro-silvo-pecuária e pesqueira.

O país também empreendeu várias reformas destina-
das a melhorar o ambiente empresarial e escalou 26 luga-
res, em quatro anos, no ranking do relatório “Doing Busi-
ness”, do Banco Mundial.

Apesar do desempenho económico animador, a 
pobreza permanece elevada (42,2% da população em 
2017) e o acesso a serviços básicos (saúde e educação) 
é problemático.

Na sua qualidade de grande país sem litoral, o Níger 
está empenhado na integração regional, em particular 
no contexto da Comunidade Económica dos Estados 
da África Ocidental e da União Económica e Monetária 
da África Ocidental. Até ao início de 2011, o Níger expor-
tava exclusivamente produtos agrícolas e pecuários para 
estas áreas económicas. Desde 2012, com a exportação 
de petróleo, o país diversificou as suas exportações e 
melhorou a sua balança comercial. O Níger implementou 
a maior parte dos regulamentos regionais relacionados 
com comércio, incluindo a Tarifa Externa Comum e medi-
das complementares, e conseguiu levar a efeito o Acordo 
de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do 
Comércio. O Níger também assinou o acordo que estabe-
lece a Zona de Livre Comércio Continental e é membro do 
grupo de cooperação subregional G5 do Sahel, fundado 
em 2014. O Níger lidera a organização em assuntos rela-
cionados com alterações climáticas e dirige a Comissão 
do Clima do Sahel.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Nigéria
Desempenho macroeconómico
A crescente importância dos serviços impulsionou o cres-
cimento da economia. O setor corresponde aproximada-
mente a metade do PIB, superando os 10% do petróleo 
e os 22% da agricultura. O crescimento real do PIB foi 
estimado em 1,9%, em 2018, refletindo uma recuperação 
nos serviços e na indústria – particularmente a explora-
ção mineira, de pedreiras e a indústria transformadora. A 
recuperação beneficiou da acrescida disponibilidade de 
divisas. O crescimento na agricultura foi medíocre, devido, 
parcialmente, aos confrontos entre agricultores e criadores 
de gado, associado às inundações nas principais regiões 
da cintura central, e insurreições continuadas, no nordeste.

No plano macroeconómico, o atraso do parlamento 
em aprovar o orçamento de 2018 afetou a implementação 
e aumentou a incerteza a nível orçamental, empurrando 
a maioria das despesas para o segundo semestre. Mas, 
graças às receitas do petróleo, a um imposto sobre o valor 
acrescentado nos artigos de luxo e ao perdão fiscal, o 
défice orçamental diminuiu em 2018, financiado principal-
mente pela dívida pública.

Em junho de 2018, a reserva da dívida pública estava em 
73,2 mil milhões de dólares americanos, acima dos 71 mil 
milhões em 2017,17,5% do PIB. Apesar disso, permaneceu 
o risco moderado de sobre-endividamento e, em novem-
bro de 2018, o Governo emitiu 2,9 mil milhões de euro-
-obrigações – refletindo a nova estratégia governamental 
de gestão da dívida, priorizando a dívida externa para miti-
gar os elevados custos de financiamento dos empréstimos 
internos. Além disso, as receitas petrolíferas relativametne 
robustas consolidaram o superavit da balança corrente 
nuns estimados 3,7% e reforçaram melhorias nos termos 
de troca em cerca de 13%, só em 2018.

Prevê-se um crescimento real do PIB em 2,3%, em 2019, 
e em 2,4%, em 2020, a implementação do Plano de Recu-
peração e Crescimento Económico em marcha. Contudo, o 
resvalar dos preços petrolíferos desde finais de 2018, asso-
ciado ao corte na produção, imposto pela Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo, representa um risco de 
queda para as perspetivas económicas. A aprovação pelo 
Parlamento dos 8,83 biliões de naira, o «orçamento de con-
tinuidade» de 2019, também pode ser adiada devido às 
eleições presidenciais de fevereiro de 2019.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A perspetiva depende do ritmo de implementação do 
Plano de Recuperação e Crescimento Económico, que 
consolida a industrialização da Nigéria estabelecendo 
polos industriais e zonas de transformação de culturas 
básicas para proporcionar às empresas capacidade com-
petitiva pelo acesso a matérias-primas, mão-de-obra qua-
lificada, tecnologia e materiais.

O Programa de Reforma do Setor Elétrico, se eficaz-
mente implementado, poderá atrair investimentos priva-
dos. Tem como alvo 10 GW de capacidade operacional 
até 2020. Mas é necessário reorientar o orçamento fede-
ral, atualmente dominado por despesas recorrentes, para 
mais despesas de capital e acumulação de poupança 
para suster as despesas sociais.

O governo federal fez progressos com reformas insti-
tucionais e de governação, incluindo a implementação do 
Sistema de Informação Integrado de Gestão Financeira e 
do Sistema de Informação Integrado da Folha de Paga-
mentos e Pessoal. A promulgação da Lei da Segurança 
das Transações em Ativos Móveis de 2017 institucionali-
zou e expandiu a cobertura de garantias para estimular 
o empréstimo às pequenas e médias empresas. Embora 
a Nigéria tenha um rácio dívida/PIB relativamente baixo, 
há uma necessidade de prudência orçamental de modo 
a evitar a armadilha da dívida, especialmente, dado que 
as taxas de juro mundiais começam a subir. Deste modo, 
a contração de dívida externa nova deverá equilibrar as 
necessidades em matéria de despesas com a capacidade 
de melhorar a concorrência da economia e estimular o 
crescimento.

A Nigéria é responsável por quase 20% do PIB con-
tinental e por aproximadamente 75% da economia da 
África Ocidental. Apesar desta predominância, as suas 
exportações para a restante África estimam-se em 12,7% 
e apenas 3,7% do comércio total está dentro da Comu-
nidade Económica dos Estados da África Ocidental. 
A Nigéria ainda não ratificou a Zona de Comércio Livre 
Continental, aguardando o resultado dos encontros 
alargados com os líderes da indústria e outras partes 
interessadas.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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Quénia
Desempenho macroeconómico
Estima-se uma taxa de crescimento real do PIB de 5,9% 
em 2018, após 4,9% em 2017, devido a boas condições 
climatéricas, menores incertezas políticas, maior confiança 
empresarial e forte consumo privado. Na oferta, os servi-
ços representaram 52,5% do crescimento, a agricultura, 
23,8%, e a indústria, 23,7%. Na procura, o consumo pri-
vado foi o principal impulsionador. O rácio dívida pública/
PIB aumentou consideravelmente nos últimos cinco anos, 
para 57%, no final de junho 2018. Metade da dívida pública 
é externa. A quota de empréstimos de fontes não prefe-
renciais aumentou, parcialmente porque o Quénia emitiu 
um Eurobond de 2 mil milhões de dólares americanos em 
fevereiro 2018. Uma Análise de Sustentabilidade do Fundo 
Monetário Internacional de outubro 2018 elevou o risco 
nacional de sobre-endividamento para moderado.

Uma política orçamental mais rigorosa reduziu o défice 
para uma estimativa de 6,7% do PIB em 2018, com a 
quota da despesa pública no PIB baixando para 23,9%, 
de 28,0% em 2017. Para estimular o crescimento, o Banco 
Central do Quénia reduziu a taxa de juro para 9% em julho 
2018, de 9,5% em Maio. Contudo, uma lei que impõe um 
limite às taxas de juro desencoraja as poupanças, reduz o 
acesso ao crédito ao setor privado (especialmente peque-
nas e médias empresas) e entrava a competitividade no 
setor bancário, particularmente ao reduzir a rentabilidade 
dos bancos mais pequenos. A taxa de câmbio esteve mais 
estável em 2018 do que em 2017. O défice da balança cor-
rente diminuiu para uma estimativa de 5,8% do PIB em 
2018, de 6,7% em 2017, com melhoria da balança comer-
cial resultante do aumento das exportações de manufatu-
ras. As reservas oficiais brutas atingiram 8,5 mil milhões 
de dólares americanos (5,6 meses de importações) em 
setembro 2018 – um aumento de 7% do ano anterior.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Estima-se uma taxa de crescimento real do PIB de 6,0%, 
em 2019, e 6,1%, em 2020. Internamente, maior confiança 
empresarial e continuada estabilidade macroeconómica 

contribuirão para o crescimento. Externamente, contribui-
rão o turismo e a economia global em crescimento.

Planeia-se continuar a consolidação orçamental para 
conter o défice crescente e estabilizar a dívida pública 
através do aumento da receita, da racionalização das 
despesas com um orçamento de base zero e da redu-
ção do custo da dívida com a diversificação das fontes 
de financiamento. Prevê-se uma inflação de 5,5%, em 
2019, e 5,4%, em 2020, com uma política monetária pru-
dente. O Quénia também beneficia de uma nova dinâmica 
política (incluindo a constituição e descentralização de 
2010), uma localização geográfica marítima estratégica, 
oportunidades para investidores privados, descoberta de 
petróleo, gás e carvão e continuada exploração de outros 
minerais.

Nos riscos de abrandamento, está a possível dificul-
dade de tornar a consolidação orçamental propícia ao 
crescimento e de encontrar financiamento acessível para 
o crédito do défice orçamental causado pelos mercados 
mundiais em contração. Para restringir os empréstimos 
públicos, é essencial estimular a mobilização de recursos 
nacionais e melhorar a eficácia da despesa pública.

O Quénia continua a enfrentar desafios de infraestru-
turas desadequadas, elevadas desigualdade de rendi-
mentos e pobreza, exacerbada por elevado desemprego, 
variável consoante localizações e grupos, tais como 
jovens. O país encontra-se exposto a choques externos, 
alterações climáticas e insegurança. A população em 
extrema pobreza (com menos de 1,90 dólares americanos 
por dia) decresceu de 46%, em 2006, para 36%, em 2016. 
Mas a trajetória é desadequada para erradicar a pobreza 
extrema até 2030.

O plano económico “Quatro Grandes” (“Big Four”, B4) 
do Quénia, introduzido em 2017, centra-se em manufatu-
ras, habitação acessível, cobertura universal de saúde, e 
segurança alimentar e nutricional. Visa melhorar a trans-
formação estrutural, lidar com desafios sociais e econó-
micos enraizados e acelerar o crescimento económico até 
pelo menos 7% por ano. Espera-se também reduzir rapi-
damente a pobreza e criar empregos dignos.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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República Centro-Africana
Desempenho macroeconómico
A economia centro-africana regista uma lenta retoma após 
um período de crises sóciopolíticas recorrentes, desde o 
final de 2012. O PIB real cresceu 4,3%, em 2018, contra 
4,0%, em 2017, impulsionado pelo setor primário, graças à 
retoma da exploração florestal, das atividades agrícolas e 
da extração mineira.

O saldo orçamental conheceu uma melhoria para uma 
estimativa de superavit de 1% do PIB, em 2018, contra 
um défice de 1,5%, em 2017. A taxa de inflação esteve 
numa estimativa de 3,9%, em 2018, abaixo dos 4,1% de 
2017, contudo, superior às taxas do requisito comunitário 
de 3%, em virtude das difíceis condições de segurança e 
apesar do rigor da política monetária do BEAC.

O défice da balança corrente melhorou, passando de 
–9,4% do PIB, em 2017, para –8,3%, em 2018, graças a 
melhorias da balança comercial.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A retoma económica deverá confirmar-se em 2019 e 2020, 
com um crescimento real do PIB de 5,0%, beneficiando o 
setor primário de uma retoma das atividades agrícolas e 
do bom resultado das extrações mineiras. Os investimen-
tos públicos e o consumo privado deverão ser os moto-
res do crescimento. A inflação deverá, graças à melhoria 
das condições de segurança e à queda dos preços dos 
géneros alimentícios, diminuir progressivamente, para 
atingir 3,2%, em 2020. Prevê-se que o superavit fiscal se 
situe em 0,6% do PIB, em 2019, e depois em 0,2%, em 
2020, graças ao aumento gradual das receitas internas e 
ao controlo da despesa pública. Prevê-se que o défice da 
balança corrente diminua, para se situar em 7,3% do PIB, 
em 2019, e depois em 7%, em 2020, graças à retoma da 
produção interna, à melhoria das transferências correntes 
e à queda do défice da balança comercial.

As perspetivas económicas são favoráveis, mas per-
manecem incertas. Aliás, o crescimento económico do 
país dependerá amplamente da sua estabilidade política, 
da prossecução das reformas, da melhoria do desempe-
nho do setor florestal e dos investimentos públicos reali-
zados no âmbito do plano nacional de desenvolvimento. 
Para além disso, a escassa diversificação económica e 
a forte dependência da ajuda externa (mais de 40 % do 
orçamento), e dos produtos petrolíferos, tornam a econo-
mia centro-africana vulnerável aos choques externos.

Apesar do retorno à ordem constitucional em 2016, o 
país continua frágil, nomeadamente em matéria de segu-
rança, e caracteriza-se por uma rede de infraestruturas 
limitada, um reduzido índice de desenvolvimento humano, 
governação frágil, bem como uma elevada vulnerabilidade 
aos choques externos.

O regresso da paz, em todo o território, e a melhoria do 
clima empresarial são, entre outras, condições necessá-
rias para atrair o investimento privado e, assim, permitir ao 
país beneficiar, nomeadamente, do seu enorme potencial 
em recursos florestais e mineiros. As autoridades já reviram 
o código comercial e tributário e apresentaram ao parla-
mento um diploma reformulado sobre investimento, a fim 
de promover o diálogo entre os setores público e privado.

A República Centro-Africana dispõe de um potencial 
florestal e ecoturístico que cobre cerca de 34 milhões 
de hectares. A exploração de uma parte deste potencial 
florestal, que comporta ricas variedades de espécies, 
proporcionou, em 2017, cerca de 40% das receitas de 
exportação. Além disso, o país possui uma variedade de 
importantes recursos minerais, tais como o diamante, o 
ouro e o urânio, bem como o ferro e o cobre. Todavia, 
apenas os diamantes são explorados pelo setor artesa-
nal e representam cerca de 35% das receitas de exporta-
ção, nomeadamente, graças ao levantamento parcial do 
embargo do Processo de Kimberley.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Nota: Os dados são fornecidos por cada exercício orçamental, portanto, 2017 refere-se ao de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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República do Congo
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB estimou-se em 2%, em 2018, 
após dois anos consecutivos de contração, em 2016 
(–2,8%) e 2017 (3,1%). Esta recuperação, que não é sufi-
ciente para reduzir a taxa de pobreza de 40%, deve-se ao 
aumento dos preços do petróleo e ao aumento da pro-
dução nacional de hidrocarbonetos, apoiado por investi-
mentos privados no campo pretrolífero Moho Nord e pelo 
aumento das exportações de produtos relacionados com 
o petróleo. O défice orçamental foi estimado em 4,8% do 
PIB, em 2018, abaixo dos 12,5% graças a um aumento 
das receitas (13%) e uma redução das despesas (24%), 
como parte das medidas de consolidação orçamental no 
âmbito do programa regional da CEMAC.

No quadro da estratégia regional da CEMAC, lançada 
em 2017, o Congo visou fazer face aos desequilíbrios 
orçamentais e externos decorrentes da queda das cota-
ções petrolíferas, em 2014. Os seus esforços começaram 
a produzir efeito, mas ainda são necessários esforços 
adicionais.

O sobre-endividamento do país permanece preocu-
pante: o montante total da dívida foi de cerca de 10,6 mil 
milhões de dólares americanos, no final de 2017, ou seja 
118,5% do PIB, praticamente seis vezes superior ao nível 
de 2010 (20% do PIB). Não obstante uma queda do rácio 
da dívida para 86%, decorrente da retoma do crescimento 
e do aumento das receitas orçamentais, continua a ser 
necessária uma reestruturação da dívida a fim de restabe-
lecer a sustentabilidade, a médio prazo.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A recuperação da economia, encetada em 2018, deverá 
reforçar-se em 2019, com uma taxa de crescimento de 
3,7%, graças a um aumento da produção petrolífera, 
e ao aumento das cotações mundiais do petróleo. A 
entrada em funcionamento de uma nova central permi-
tiu melhorar a produção elétrica, tornando, desta forma, 

o setor industrial mais competitivo. Ademais, as reformas 
empreendidas, nomeadamente, para melhorar o clima 
empresarial, deverão atrair novos investimentos. Toda-
via, uma queda da produção petrolífera devido ao esgo-
tamento de certos poços poderá reduzir o crescimento 
em –0,1%, em 2020. Espera-se que a inflação permaneça 
controlada em 2019 (1,6%) e em 2020 (2%), e os défices 
orçamentais e da balança corrente deverão melhorar.

Existem três riscos para estas projeções: 1) uma queda 
nos preços do petróleo poderá acrescer pressões sobre 
as balanças orçamental e externa, bem como num setor 
financeiro fortemente dependente das receitas petrolífe-
ras; 2) O aumento do rácio de inadimplência, nestes últi-
mos dois anos, devido às quantias em dívida, por parte 
do governo, a fornecedores privados deve ser controlado; 
e 3) o fracasso no processo Desarmamento-Desmobili-
zação-Reinserção poderá prejudicar o clima político e de 
segurança atualmente calmo.

À semelhança de outros países da CEMAC, o Congo 
enfrenta importantes desafios. Com um setor petrolífero 
a representar 55% do PIB, em 2017, 85% das exporta-
ções e 80% dos recursos orçamentais, a economia con-
golesa está a debater-se para resistir à queda das cota-
ções petrolíferas. A sua necessária diversificação requer 
uma melhoria do clima empresarial e da governação 
económica. Uma melhoria da governação continua a ser 
essencial para o reequilíbrio macroeconómico, a susten-
tabilidade das finanças públicas, a boa gestão da dívida e 
das despesas, e a melhoria do clima empresarial. Requer 
um fortalecimento do capital humano.

Aproveitando o boom petrolífero, o Congo investiu 
massivamente no desenvolvimento das infraestruturas 
(transporte e energia) para apoiar os seus esforços de 
desenvolvimento. Dispõe de um enorme potencial agrícola 
para a criação de atividades de maior valor acrescentado 
e de empregos produtivos. O Congo dispõe de imensas 
potencialidades em recursos naturais, nomeadamente, as 
florestas e as minas.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Républica Democrática do Congo
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB subiu de 3,7%, em 
2017, para 4%, em 2018, sob o impulso da melhoria dos 
preços dos produtos de base e de um aumento da produ-
ção mineira. O setor primário mantém-se como o principal 
motor do crescimento em 2018, apoiado pelo dinamismo 
da indústria de extração.

A organização de eleições financiadas pelos recursos 
provocou, em 2018, um défice orçamental de 0,6% do PIB, 
em comparação com um superavit orçamental de 0,1% do 
PIB, em 2017. A gestão da dívida pública mantém-se con-
trolada, sendo a estimativa das poupanças totais da dívida 
pública de 18,2% do PIB, nos finais de 2017.

Em 2018, o Banco Central do Congo (BCC) reduziu a 
taxa direta de 20% para 14%, como resultado da evolu-
ção favorável da atividade económica, e a taxa de infla-
ção diminuiu de 41,5%, em 2017, para 27,7%, em finais de 
2018.

O défice da balança corrente diminuiu de 3,6%, em 
2017, para 1,1%, em 2018, graças a um aumento da pro-
dução mineira.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As projeções de crescimento são de 4,5%, em 2019, e 
4,6%, em 2020, principalmente, graças ao impulso do 
setor primário. Existem mais fatores positivos que influen-
ciam estas projeções: (i) os preços favoráveis dos produ-
tos de base no mercado internacional; (ii) uma organização 
bem-sucedida das eleições previstas para dezembro de 
2018, com resultados aceites por todos; (iii) o progresso 
da segurança no centro e no leste do país e o controlo da 
epidemia do vírus do Ébola; e (iv) um início de diversifica-
ção do tecido produtivo. Além disso, uma contração da 
produção chinesa, o principal parceiro comercial da RDC, 

é um segundo risco que pode comprometer as perspeti-
vas de crescimento.

O crescimento económico da RDC deve-se ampla-
mente ao setor extrativo, cuja contribuição em 2017 repre-
sentava 99% do valor das exportações, 34% das receitas 
totais do Estado e dois pontos no crescimento do PIB. Um 
crescimento sustentável requer uma diversificação das 
bases produtivas da economia.

O défice de infraestruturas é o principal desafio a ultra-
passar e contraria a integração comercial do país. A fraca 
qualidade das infraestruturas da RDC influencia os custos 
de importação e exportação, que estão entre os mais ele-
vados em África.

Igualmente, o contexto empresarial tem de melhorar: a 
RDC encontra-se no 184.º lugar dos 190 países do relató-
rio Doing Business 2019 do Banco Mundial.

Quanto à política orçamental, o principal desafio é 
aumentar as receitas internas (uma média de 9% do PIB 
durante 2016–2018, em comparação com uma média de 
17% do PIB na África Subsariana), o que vai requerer uma 
intensificação das reformas em curso.

O setor agrícola e a indústria madeireira apresentam 
oportunidades de diversificação económica na RDC. O 
Plano Nacional Estratégico de Desenvolvimento (PNSD, na 
sigla francesa), em fase de finalização, prevê a utilização 
da transformação da agricultura para que a RDC chegue 
ao estatuto de país de médio rendimento, até 2022, 
nomeadamente, através da implementação de parques 
agro-industriais nas diversas regiões do país, que terão 
em consideração os interesses dos pequenos produto-
res. A industrialização da indústria madeireira reforçaria os 
esforços implementados no setor agrícola.

Por último, o setor energético deve ser ainda mais libe-
ralizado de forma a receber mais investimentos. Tal aju-
daria a reduzir os custos de produção das empresas e 
aumentar a taxa de acesso da população à energia.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Ruanda
Desempenho macroeconómico
O PIB real cresceu 6,1% em 2017 e estimou-se em 7,2% 
em 2018, sustentado por forte crescimento dos serviços 
(4,1%) e da indústria (1,5%), particularmente a transforma-
dora. Os principais motores da despesa em 2018 foram 
o consumo das famílias (5,8% do PIB) e o investimento 
(2,9%). O défice orçamental estimou-se em 4,3% em 
2018, após 4,8% em 2017, pelo aumento do investimento 
(de 23,4% do PIB, em 2017, para 25,3%, em 2018) e pela 
redução de subvenções, apesar da forte cobrança de 
impostos, por maior cumprimento fiscal e pela introdução 
de um sistema eletrónico de pagamento. A dívida do setor 
público aumentou para 41,1% do PIB, em 2018, de 35,6%, 
em 2016, mas o risco de sobre-endividamento permanece 
baixo. Com a inflação baixa e a taxa de câmbio relativa-
mente estável, a política monetária continuou a ser aco-
modatícia em 2018.

A inflação estimou-se em 0,9%, em 2018, muito abaixo 
dos 8,2%, em 2017, graças ao menor custo dos alimen-
tos e bebidas não alcoólicas. A taxa de câmbio perma-
neceu relativamente estável, com pressão modesta sobre 
o franco ruandês, por constantes melhorias no setor 
externo, resultantes de um aumento de exportações 
(15,8%) e importações (1,4%). A moeda depreciou 1,4% 
face ao dólar americano em 2017, muito abaixo dos 9,4% 
em 2016.

Estima-se um aumento do défice da balança corrente 
para 8,4%, em 2018, de 6,8%, em 2017, devido parcial-
mente a deterioração dos termos comerciais para –3,6%, 
em 2018, de 7,7%, em 2017. As exportações de bens 
aumentaram 29% e as importações, 14,9%, entre janeiro 
e maio 2018, relativamente ao mesmo período de 2017.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A economia deverá crescer 7,8% em 2019 e 8,0% em 
2020, com crescimento das exportações resultante da 

política Produzido no Ruanda, contínuos investimen-
tos públicos (o aeroporto de Bugesera) e forte historial 
em encetar reformas para alcançar os seus objetivos de 
desenvolvimento a longo prazo. A inflação deverá subir 
até aproximadamente 4,0% em 2019 e em 2020. A política 
orçamental continuará a visar empréstimos prudentes e 
consolidação orçamental, mantendo a dívida sustentável. 
O défice orçamental deverá atingir 4,4% do PIB em 2019, 
diminuindo para 3,6% em 2020, refletindo empréstimos 
prudentes e elevada mobilização de recursos internos. A 
economia ruandesa tem usufruído de boa governação, 
permitindo importantes passos nos princípios da mesma 
profundamente enraizados e respeitados e de uma trans-
formação estrutural facilitada por um crescimento assente 
numa base ampla. Relativamente aos desenvolvimentos 
sociais, o forte crescimento tem-se traduzido na redução 
da pobreza e melhoria da igualdade. A taxa de pobreza 
caiu de 56,7%, em 2005/06, para 39,1%, em 2013/14, 
enquanto a desigualdade de distribuição de rendimentos 
(coeficiente de Gini), diminuiu de 0,52 para 0,45.

A elevada dependência da agricultura pluvial constitui 
um risco para as suas perspetivas económicas devido às 
secas de 2016 e 2017. Doenças e pragas, como o perce-
vejo-do-bronzeamento e a lagarta-militar no milho, pode-
rão também reduzir a produção agrícola. A suspensão da 
Lei de Crescimento e Oportunidades para África, após 
proibição de roupa e calçado em segunda mão, poderá 
dificultar as exportações e as perspetivas de crescimento. 
Por fim, um aumento do preço petrolífero poderá ampliar a 
fatura de importações.

A insegurança na RDC tem abrandado, mas novos 
conflitos podem afetar adversamente o comércio ruandês 
porque a RDC e a Região dos Grandes Lagos são dos 
principais parceiros comerciais do país. O Ruanda tem 
também baixa produtividade e uma baixa taxa de pou-
pança – cerca de 13% do PIB, bem aquém dos 26% dos 
seus pares regionais.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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São Tomé e Príncipe
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB foi de 4,1%, em 2018, após 
3,9% em 2017, estimulado pelo aumento do investimento 
estrangeiro direto, que apoia o setor da construção nos 
projetos de desenvolvimento.

O saldo orçamental passou para um superavit de 0,3% 
do PIB em 2018, após défice de 2,6% em 2017, impulsio-
nado pelo aumento das receitas fiscais e pela diminuição 
da despesa total, particularmente da despesa de capital. 
A dívida pública (sendo 42,1% dívida estrangeira) foi de 
51,7% do PIB em 2018. Em 2018, São Tomé e Príncipe foi 
declarado como estando em sobreendividamento devido 
às dívidas externas em atraso. Para promover o cresci-
mento do crédito privado, o banco central baixou as taxas 
de juro de referência, em 2017, para 9% e estabeleceu 
a exigência de um mínimo de reservas em 18%. Conse-
quentemente, o crédito privado aumentou 2,2%, em 2018, 
atingindo 139,4 milhões de dobras. A inflação estimou-se 
em 6,8% em 2018, subindo de 5,7% em 2017.

A dependência excessiva das importações para o con-
sumo privado continua a criar desequilíbrios. Mas o défice 
contabilístico desceu para uns estimados 6,7% do PIB em 
2018, após 8,2% em 2017. O cacau e o coco represen-
taram 90,8% das exportações em 2018, sendo a União 
Europeia o mercado principal. Só a Holanda representa 
45,3% das exportações totais em 2018. Angola é o par-
ceiro comercial mais importante de São Tomé e Príncipe 
em África, responsável por aproximadamente 4% das 
exportações e 91,6% das importações em junho de 2018.

Prevê-se que o crescimento do PIB real seja de 4,6, em 
2019, e de 5,5%, em 2020, com forte desempenho dos 
sectores da construção, serviços e agricultura. Os aumen-
tos nos investimentos públicos, apoiados, sobretudo, por 
recursos externos, também impulsionarão o crescimento. 
A médio prazo perpetiva-se que a inflação desça para 
5,5%, em 2019, e 4,5%, em 2020. Prevê-se que o défice 
contabilístico estabilize por volta dos 7% em 2019 e 2020.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Os riscos desfavoráveis para as perspetivas económicas 
incluem um abrandamento económico na Europa. O nível 
elevado de empréstimos não rentáveis (25% dos emprésti-
mos totais em 2018) pode enfraquecer ainda mais o setor 
da banca e restringir a expansão do crédito. O aumento 
salarial de 4,8% concedido em 2018 reduziu a margem de 
manobra orçamental e pode exacerbar vulnerabilidades 
da dívida. Como estado arquipélago, São Tomé e Príncipe 
é frágil e vulnerável às alterações climáticas. Construir resi-
liência climática vai exigir recursos adicionais e apoio dos 
financiadores. O preço elevado da energia, que é maiorita-
riamente produzida a partir de combustíveis fósseis, é um 
enorme constrangimento para o desenvolvimento privado. 
Os planos do governo para investir nas energias renová-
veis podem aliviar este constrangimento.

São Tomé e Príncipe é membro da Comunidade 
Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
integrando a região da África Central nas negociações 
para um Acordo de Parceria Económica com a União 
Europeia. Atualmente, procura tornar-se membro da Orga-
nização Mundial do Comércio e da Comunidade Econó-
mica e Monetária da África Central. Apesar de ser membro 
de comunidades económicas regionais, São Tomé e Prín-
cipe continua a lutar para colher benefícios tangíveis de 
uma efetiva integração económica regional devido à sua 
lonjura geográfica em relação ao continente africano e aos 
mercados globais. A variedade limitada de produtos nego-
ciáveis e os elevados custos de transporte impedem-no 
de alcançar o mesmo nível de competitividade dos seus 
concorrentes. O Índice de Integração Regional de África 
de 2016 classifica São Tomé e Príncipe como ator de topo 
na livre circulação de pessoas entre os países da CEEAC. 
Isto pode ser atribuído à eliminação da exigência de vistos 
para alguns nacionais africanos.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Seicheles
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB foi estimada em 3,6% em 
2018, reduzindo dos 5,3% de 2017 devido à subida inter-
nacional dos preços do petróleo, àmoratória sobre a cons-
trução e à incerteza na Eurozona, da qual o pujante setor 
turístico do país depende. O crescimento liderado pelo setor 
dos serviços — principalmente turismo, finança, transportes 
e comunicações expandiu-se num valor estimado de 5,4% 
em 2018, crescendo dos 5,3% de 2017. O défice orçamental 
primário estimou-se em 0,3% do PIB em 2018, depois de 
um orçamento equilibrado em 2017, devido maioritariamente 
ao aumento da despesa do governo e ao declínio da receita. 
O rácio dívida/PIB do país decresceu quase dois terços, de 
183% em 2011 para uns relativamente elevados 60% esti-
mados para 2018. As autoridades planeiam reduzir o rácio 
para menos de 50% em 2021 mediante disciplina fiscal 
aliada a uma melhorada estratégia de gestão da dívida.

A inflação aumentou para uns estimados 4,4% em 
2018, de 2,9% em 2017, devido a preços de energia mun-
diais mais altos e às medidas fiscais de 2017, que incluíram 
um ordenado mínimo mais elevado, o aumento dos gastos 
sociais (principalmente pensões estatais) e um aumento 
dos ordenados dos funcionários públicos (mediante um 
novo “13.º salário mensal”). Em 2018, a taxa de câmbio 
permaneceu estável, a 13,9 rupias seichelenses por dólar. 
Em 2018, as reservas internacionais médias estimaram-se 
em 4 meses de importações.

Em 2018, a balança corrente continuou a registar um 
grande défice, mas em declínio. O défice estimou-se em 
17,6% do PIB em 2018, descendo de 20,5% em 2017. Os 
principais parceiros comerciais do país, Europa e Médio 
Oriente (principalmente os Emirados Árabes Unidos), con-
tabilizaram mais de 60% das importações e exportações 
do país.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
O crescimento económico projeta-se em 3,3% em 2019 
e 2020, com o setor dos serviços mantendo-se o princi-
pal impulsionador. A perspetiva a médio termo permanece 
positiva, graças a um turismo que se projeta vibrante e a 
um crescente setor piscícola. Do lado da procura, o cres-
cimento continua a ser impulsionado pelo investimento 
robusto, estimado em 34,6% do PIB, em 2019, e 36,1%, 
em 2020. Dada o ainda elevado rácio dívida/PIB, os riscos 
de descida internos incluem medidas fiscais expansionis-
tas no orçamento de 2017, que continuarão a desenca-
dear pressões inflacionárias. A dependência excessiva do 
turismo e da pesca torna a economia vulnerável a choques 
externos. Um abrandar no setor da construção, resultante 
de uma moratória sobre os grandes hotéis e da escas-
sez de materiais de construção, também poderá colocar 
travão ao crescimento. A economia goza de um setor do 
turismo de grande valor, de uma grande área de pesca, de 
serviços financeiros e setores de informação e tecnologia 
emergentes, de um quadro regulamentar melhorado para 
a participação privada e de um quadro estratégico para as 
alterações climáticas.

Os riscos de descida externos incluem a deterioração 
dos termos de troca, o aumento internacional do preço 
do combustível desde o final de 2016 e desempenhos 
económicos incertos na Eurozona — a principal fonte de 
turismo. A tendência crescente no preço internacional dos 
combustíveis irá provavelmente ter um efeito negativo na 
balança de pagamentos, na inflação e na produtividade, 
por o país ser importador de petróleo. Além disso, sendo 
um estado insular, as Seicheles estão expostas a choques 
climáticos, necessitando de recursos adicionais para a 
construção de resiliência.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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Senegal
Desempenho macroeconómico
O desempenho económico permaneceu forte em 2018, 
com uma taxa de crescimento real do PIB estimada em 
7,0%, uma ligeira descida dos 7,2% em 2017. O setor 
primário expandiu-se 7,8% em 2018, impulsionado pela 
agricultura e atividades relacionadas. O setor secundário 
registou um crescimento de 6,9%, principalmente impul-
sionado pelos subsetores mineiro, agroalimentar e da 
construção. O setor terciário teve 6,7% de crescimento, 
refletindo um forte desempenho do segmento de retalho. 
Do lado da procura, o crescimento real do PIB foi impul-
sionado em 9,5% por formação bruta de capital fixo, 7,7% 
de crescimento em consumo intermédio e 6,7% de cresci-
mento em consumo final.

A gestão orçamental resultou num défice de 3,5% do 
PIB em 2018, crescendo de 3% em 2017, maioritariamente 
financiado pela emissão de euro-obrigações. O rácio 
dívida externa total/PIB foi de 64,2% em 2017 e de 62,9% 
em 2018, mas o risco de excesso de dívida permanece 
baixo. A inflação foi de 1,4% em 2018, ligeiramente acima 
da de 2017, refletindo uma estação agrícola favorável e 
uma política monetária prudente. O défice da balança cor-
rente melhorou de 7,3% do PIB, em 2017, para 6,9%, em 
2018, devido ao aumento das exportações agrícolas e pis-
cícolas e ao decréscimo das importações. Os termos de 
troca melhoraram 4,1%.

Em 2019 e 2020, prevê-se que continue a dinâmica de 
crescimento registada desde 2015 devido ao constante 
investimento público ao abrigo do Plano Senegal Emer-
gente. Esforços de consolidação podem reduzir o défice 
fiscal abaixo dos 3% do PIB depois de 2020.

Estas projeções estão sujeitas a numerosos riscos, 
particularmente o aumento do preço do petróleo. Mas o 
Senegal pode tornar-se um país produtor de petróleo e 
gás em 2021. Outros riscos advêm do acumular de juros 
de mora internos, os quais podem atrasar a atividade 
da construção, e do aumento dos gastos correntes em 
resultado de exigências sociais caraterísticas de ano de 
eleições. Como membro da União Económica e Monetária 
da África Ocidental (UEMAO), o Senegal beneficia de um 

ambiente macroeconómico estável, mas pode ser vulnerá-
vel ao deteriorar da competitividade devido à sua flexibili-
dade limitada a choques externos.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Como parte do Plano Senegal Emergente, as autorida-
des implementaram reformas oriundas do Programa de 
Reforma do Ambiente Empresarial e da Competitividade. 
No setor agrícola essas reformas focaram-se na simplifi-
cação dos procedimentos tributários e na suspensão ou 
isenção de alguns impostos. No setor da energia, várias 
reformas e investimentos duplicaram a capacidade de ins-
talação em seis anos, para 1.250 MW em 2018. O plano 
de energia mista aumentou a produção e reduziu o preço 
da eletricidade em 10%. Operacionalizar as zonas econó-
micas e os projetos industriais proporcionou às compa-
nhias instalações ao nível dos padrões internacionais. Mas 
para amplificar os efeitos dessas reformas, as autoridades 
devem fortalecer o regime de posse da terra e alinhar o 
sistema educativo às necessidades futuras do mercado 
de trabalho.

Em termos de integração regional, o Senegal foi o pri-
meiro a adotar e implementar a Tarifa Externa Comum da 
UEMAO, assinou o acordo de instituição da Zona de Livre 
Comércio Continental em África e implementou reformas 
de incentivo portuário para tornar o porto de Dacar mais 
atrativo e seguro. A esse respeito, o país retificou e está 
a implementar regulamentação regional relevante. Na 
mesma linha, o Senegal construiu estradas e pontes de 
ligação à Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali e Mauritâ-
nia. Em 2017, as exportações do Senegal para os mem-
bros da Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental contabilizaram 39,5% do total de exportações, 
e as exportações para os membros da UEMAO contabi-
lizaram 30,3%. Para um aumento adicional do comércio 
e a redução dos custos de transação relacionados com 
o movimento de pessoas e bens, as autoridades devem 
desenvolver infraestruturas de transporte, em particular o 
caminho de ferro Dacar-Bamaco.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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Serra Leoa
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB abrandou para uns esti-
mados 3,5% em 2018, de 5,8% em 2017. O declinio reflete 
uma mineração de ferro mais baixa do que o projetado 
devido ao declínio dos preços desde 2014 e ao encerra-
mento em 2017 da principal companhia mineira, Shan-
dong Iron and Steel Company.

O défice orçamental continuou a piorar, para uns 
estimados 7,7% do PIB em 2018, de 6,8% em 2017, em 
grande parte devido a uma quebra na mobilização das 
receitas e gastos excessivos relacionados com as elei-
ções. A posição fiscal deteriorante conduziu a um abrupto 
declínio da dívida pública, de 55,9% do PIB, em 2016, 
para 60,8%, em 2017. Novas medidas, como a adoção 
de uma conta única do Tesouro e a redução de isenções 
e exceções de direitos aduaneiros, poderiam melhorar a 
posição do governo.

O Banco da Serra Leoa implementou proativamente 
uma apertada política monetária e reduziu os emprésti-
mos para acomodar as necessidades de financiamento 
do governo. Mas as debilidades de controlo interno ao 
nível do banco central continuam a ameaçar a acumula-
ção de reservas e a estabilidade macroeconómica. A taxa 
de câmbio desvalorizou em mais de 30% desde 2016, e a 
inflação permaneceu elevada, nuns estimados 13,9% em 
2018.

O défice da balança corrente agravou-se para uns esti-
mados 16,9% do PIB em 2018, de 13% em 2017, devido 
ao aumento da importação de bens de consumo e a um 
fraco desempenho das exportações. A maioria das expor-
tações do país corresponde a mercadorias não processa-
das como ouro, diamantes, minério de ferro e castanhas 
de caju, enquanto o grosso das importações consiste em 
arroz, petróleo e maquinaria. Projeta-se um crescimento 
do PIB real de 5,6%, em 2019, e 5,8%, em 2020. Os princi-
pais impulsionadores do crescimento económico serão o 
aumento do investimento privado na agricultura e na mine-
ração, pelo meio de reformas do clima empresarial.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A perspetiva positiva de crescimento macroeconómico 
não está isenta de desequilíbrios. Espera-se a continuação 
do défice orçamental, financiado em parte pela acumula-
ção de atrasos nos pagamentos, o que poderia colocar 
riscos significativos ao crescimento económico por crise 
de liquidez e aumento do custo dos projetos de capital. O 
governo prevê adotar políticas fiscais e monetárias mais 
prudentes e tem demonstrado uma forte vontade política 
de mudar para melhor.

O défice deve-se em parte ao aumento do investimento 
público em infraestruturas como estradas e energia, que 
se espera estimulem a atividade económica a médio e 
longo prazo.

As condições desfavoráveis incluem desequilíbrios que 
se esperam persistir, especialmente os défices orçamental 
e da balança corrente, o que poderia colocar alguns riscos 
ao crescimento económico. Projeta-se que o défice da 
balança corrente aumente para 18,4% do PIB, em 2019, e 
20,8%, em 2020, devido a um aumento lento nas exporta-
ções agrícolas e mineiras. Outros riscos incluem a dívida 
crescente e choques no preço das mercadorias. A depen-
dência da exportação de mercadorias primárias torna o 
país extremamente vulnerável a choques externos.

O governo iniciou várias reformas, incluindo o Projeto 
de Lei das Receitas da Indústria Extrativa, que procura 
melhorar o regime fiscal para as companhias mineiras, 
permitindo melhor supervisão governamental e aumento 
das receitas. Em 2018, foram lançadas duas medidas para 
a sustentabilidade financeira no setor da energia e acesso 
universal à eletricidade e aumento de energia mista. 
O Quadro de Referência para a Transformação Nacio-
nal Agrícola (2018) do país identifica quatro vetores para 
aumentar a autossuficiência de arroz, desenvolvimento da 
pecuária e diversificação de culturas: melhorar a política 
ambiental, promover as mulheres e os jovens na agricul-
tura, instituir a mecanização liderada pelo setor privado e a 
gestão sustentável da biodiversidade.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.

0

2

4

6

8

2020201920182017
0

2

4

6

2020201920182017
0

5

10

15

20

2020201920182017
–8

–6

–4

–2

0

2020201920182017 2020201920182017
–25

–20

–15

–10

–5

0



190 N OTA S  S O B R E  PA Í S E S

Somália
Desempenho macroeconómico
O crescimento estimado do PIB real foi de 2,9% em 2018. 
Os contribuintes principais do lado da oferta foram a agri-
cultura, a pecuária e os serviços financeiros e de teleco-
municações. Do lado da procura, foram principalmente o 
governo e o consumo privado, que, em conjunto, cons-
tituíram cerca de 83% do PIB. O défice da balança cor-
rente prejudicou o crescimento porque aumentou para uns 
estimados 7,2% em 2018, impulsionado pelo crescimento 
das importações de bens de capital e de consumo, prin-
cipalmente da importação de alimentos devido às secas 
persistentes, aos preços mais elevados do petróleo e à 
interdição das importações pecuárias pela Arábia Saudita, 
depois do surto de febre do Vale da Grande Fenda.

O orçamento continuou equilibrado em 2018, devido 
à melhoria da coleta de impostos nacionais e a uma des-
pesa pública eficiente. A Somália foi classificada como 
estando em sobre-endividamento, com uma dívida esti-
mada de 65% do PIB em 2017. A política monetária con-
tinuou inativa e as intervenções no mercado cambial ter-
minaram. A inflação manteve-se em valores de um dígito, 
nuns estimados 5,1% em 2018, atribuídos ao aumento 
dos preços dos produtos alimentares após um período de 
condições climáticas adversas.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se que o crescimento real do PIB seja de 3,5% em 
2019 e 2020. A resolução da situação da dívida em 2019–
20, condicionada por um desempenho satisfatório ao 
abrigo do Programa de Monotorização do FMI, também 
poderá restaurar a confiança dos investidores.

Os riscos de perdas incluem: crescimento lento da 
agricultura causado pelas inundações de maio de 2018, 
insegurança persistente e choques climáticos adversos 
devido à agricultura dependente da chuva e ao comércio 
pecuário.

Os desafios chave incluem constrangimentos infraes-
truturais, instituições estatais fracas e incapazes, sistemas 

públicos de gestão financeira fracos, insegurança persis-
tente, resiliência limitada às adversidades ambientais e 
grandes dívidas atrasadas às instituições financeiras inter-
nacionais. A Somália não tem infraestruturas para fornecer 
serviços básicos, incluindo segurança, saúde, água, edu-
cação, energia e transportes, porque muitas infraestrutu-
ras foram afetadas e destruídas pelos conflitos. A guerra 
civil teve também um efeito devastador nas instituições 
e na capacidade de governação. O sistema público de 
gestão financeira ainda enfrenta desafios de transparên-
cia, competência e legitimidade, que atrasaram o arranque 
e implementação de projetos. A Somália continua insegura 
devido à falta de mecanismos efetivos para impor a lei, ao 
desemprego elevado, especialmente entre os jovens; e às 
incursões dos rebeldes do Al-Shabaab e do Estado Islâ-
mico, entre outros. As inundações e as secas reverteram 
muitos dos ganhos sociais e de desenvolvimento conse-
guidos. E as débeis capacidades institucionais e humanas 
levantam um desafio ao acesso rápido ao alívio da dívida 
por parte das instituições financeiras internacionais.

Oportunidades chave incluem um setor privado 
vibrante, uma diáspora disposta a investir no país, a inte-
gração regional, a substituição de importações e a pro-
moção de exportações, indústrias agrícola e pesqueira 
nascentes e uma população jovem.

A Somália é dotada de empreendedores que têm sido 
capazes de florescer num país devastado por conflitos 
e a diáspora somali continua empenhada em investir na 
reconstrução social e económica. A Somália tem potencial 
para ser um centro económico regional devido à localiza-
ção geográfica estratégica e à maior costa litoral de África. 
O enorme défice comercial é uma oportunidade para os 
somalis produzirem para os mercados nacionais e inter-
nacionais e reduzirem a dependência das importações. O 
país também está dotado de uma enorme produção agrí-
cola e de aquicultura e de uma indústria transformadora 
com grande potencial. Mais de 70% da população somali 
tem menos de 30 anos, que tem de ser gerida para se 
tornar num potencial dividendo de juventude.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Sudão
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB estimou-se em 4,1%, subindo 
ligeiramente dos 3,3% em 2017. Na oferta, os impulsio-
nadores principais foram a indústria mineira (crescimento 
de 6,3%), a agricultura (3,7%) e a indústria transformadora 
(1,5%). Na procura, o consumo privado foi o maior impul-
sionador, com o défice da balança corrente, uns estima-
dos 2,4% do PIB em 2018, a entravar esse crescimento. A 
inflação alta e a retirada dos subsídios à energia impediram 
o crescimento. Embora o desemprego subisse para 18%, 
com a rápida depreciação da taxa de câmbio e a inflação 
persistente, a pobreza e a desigualdade baixaram entre 
2010 e 2015. Mas os dados limitados dificultam analisar 
como os declínios afetaram a transformação estrutural.

O Sudão está em sobre-endividamento, com uma 
dívida externa estimada de 62% do PIB em 2018. O levan-
tamento das sanções dos EUA deverá normalizar as rela-
ções com os credores e acelerar as negociações para o 
alívio da dívida sob a iniciativa a favor dos Países Pobres 
Muito Endividados. A inflação subiu para um valor esti-
mado de 43% em 2018, impulsionada por forte desace-
leração da libra sudanesa e monetização do défice orça-
mental. A escassez de reservas cambiais e uma taxa de 
câmbio sobrevalorizada desencadearam a emergência de 
um mercado paralelo.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Prevê-se um crescimento real do PIB de 3,6%, em 2018, 
e de 3,8%, em 2020, com forte empenhamento na política 
macroeconómica e nas reformas estruturais em curso, 
incluindo fim das isenções fiscais, redução das despesas 
públicas, racionalização das importações, providenciando-
-se simultaneamente incentivos para aumentar as expor-
tações, retoma na indústria transformadora e consumo 
privado elevado. Resolver o sobre-endividamento também 
será crucial para cumprir as perspetivas económicas pro-
jetadas. O acordo de paz, assinado em setembro de 2018, 
para terminar a guerra civil no Sudão do Sul encorajou os 

governos do Sudão e do Sudão do Sul a abrir quatro postos 
fronteiriços para facilitarem o fluxo de movimento humanitá-
rio e comercial e duplicar a produção de petróleo. Os riscos 
negativos incluem persistentes conflitos civis e insegurança 
nos estados do Nilo Azul, Darfur e Kordofan do Sul.

Os desafios chave incluem fraqueza de competências 
humanas e institucionais, elevado desemprego jovem, o 
fardo de uma dívida externa alta e mudanças climáticas. 
O Sudão continua um típico Estado em transição ainda 
a debater-se com deficiências de competências institu-
cionais e de recursos humanos. Mais de 130.000 jovens 
entram no mercado de trabalho anualmente, mas só exis-
tem 30.000 vagas, um desafio sério para o país. A dívida 
externa – que cresceu de 18 mil milhões de dólares ameri-
canos, em 1995, para 53,6 mil milhões, em 2016, e 56 mil 
milhões, em 2018 – é insustentável, constrangendo as 
perspetivas de recuperação económica.

E o Sudão continua a sofrer uma grave e prolongada 
degradação ambiental, pela falta de chuva, pelo corte de 
árvores exagerado e pela pastagem excessiva.

As oportunidades chave incluem um enorme potencial 
agrícola inexplorado, uma política ambiental aperfeiçoada 
e o potencial do setor privado. Cerca de 63% do Sudão 
corresponde a terras agrícolas, indicadas para uma ampla 
variedade de culturas e de criação de gado. As reformas 
recentes do governo, a par das oportunidades originadas 
pelo levantamento das sanções dos EUA e do melhor 
ambiente político nacional, podem criar uma atmosfera 
favorável a um alinhamento com os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável e os Cinco Objetivos Principais do 
Banco Africano de Desenvolvimento. O Sudão também 
oferece grandes oportunidades de investimento privado 
na agricultura irrigada, criação de gado leiteiro e de outros 
animais, empresas florestais envolvendo goma-arábica 
e na cadeia de fornecimento de couro para exportação 
regional e global, com potencial para aumentar o ren-
dimento nacional e os ganhos em divisas estrangeiras 
promovendo a exportação de bens manufaturados ou 
semi-manufaturados.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Sudão do Sul
Desempenho macroeconómico
O PIB real contraiu-se nuns estimados 3,8% em 2018, dos 
6,3% de 2017, apoiado por uma ligeira recuperação dos 
preços mundiais do petróleo. Do lado da oferta, o setor 
do petróleo continuou a ser o maior contribuinte para o 
crescimento, responsável por cerca de 70% do PIB em 
2017, seguido pela agricultura (10%), indústria transforma-
dora (7%) e serviços (6,1%). Do lado da procura, o con-
sumo público foi o maior contribuinte, após o aumento de 
56% nos salários públicos em 2017. A balança corrente, 
com um défice estimado de 12,7% do PIB em 2018, de 
um superavit de 1,7% em 2017, devido a uma diminuição 
das exportações, continuou a travar o crescimento. Os 
aumentos dos impostos sobre o rendimento, a inflação 
alta, os conflitos internos, as disrupções na produção de 
petróleo, a queda nos preços do mesmo e uma produção 
agrícola fraca foram os impulsionadores principais para o 
declínio do PIB.

O défice orçamental foi estimado em 1,5% do PIB em 
2018, descendo de um superavit de 5,8% em 2017. Uma 
análise recente da sustentabilidade da dívida coloca o 
Sudão do Sul na categoria de sobre-endividamento, com 
a dívida pública total estimada em 48,5% do PIB em 2018 
e a dívida pública externa em 32,6% do PIB. A inflação 
continua alta, nuns estimados 104,1% em 2018, princi-
palmente, devido a um crescimento incontrolado na base 
monetária. A libra do Sudão do Sul depreciou-se ainda 
mais em 2018, e a economia continuou a ter uma grave 
escassez de reservas cambiais, levando a um mercado 
paralelo ativo.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As melhorias adicionais relativas às perspetivas de cres-
cimento devem-se, maioritariamente, a aumentos previs-
tos dos preços mundiais do petróleo e da produção do 
petróleo. Prevê-se que o PIB real se contraia ainda mais, 
2,6%, em 2019, e 2,5%, em 2020. A assinatura do acordo 
de paz, em junho de 2018, e a abertura de quatro postos 
fronteiriços com o Sudão são oportunidades vitais para 
reanimar a economia. Os riscos de perda principais do 

país são a vulnerabilidade da agricultura às mudanças cli-
máticas, a grande volatilidade dos preços do petróleo e 
os conflitos em curso nos estados do Nilo Azul, Darfur e 
Kordofan do Sul.

Os desafios chave incluem as contínuas ameaças 
externas e internas à paz, segurança e estabilidade, a dis-
putada região de Abyei, produtora de petróleo, as fraque-
zas ao nível das competências humanas e institucionais, 
uma base económica fraca e infraestruturas delapidadas. 
A paz, a segurança e a estabilidade são os desafios mais 
prementes do Sudão do Sul. As fronteiras territoriais de 
Abyei continuam a ser contestadas e podem reacender 
hostilidades entre pessoas afetadas dos dois lados, com 
consequências sociais, económicas e de segurança terrí-
veis. As instituições e a base de recursos humanos con-
tinuam débeis, com o país a necessitar de um enorme 
apoio aos serviços financeiros e de educação técnica. A 
forte dependência do setor petrolífero é uma fonte de fra-
gilidade e vulnerabilidade económicas e sublinha a neces-
sidade urgente de diversificação da economia. E décadas 
de guerra civil destruíram as infraestruturas base do país e 
muito das suas capacidades produtivas.

As oportunidades chave incluem recursos naturais 
abundantes, potenciais locais para energia hidroelétrica e 
integração regional. O Sudão do Sul é dotado de recur-
sos naturais abundantes, incluindo uma enorme quanti-
dade de terra agrícola fértil e dependente da chuva, que 
é potencialmente irrigável, e recursos florestais, aquáticos 
e minerais, incluindo petróleo. Também tem vários poten-
ciais locais para energia hidroelétrica no Rio Nilo Branco 
que poderiam fornecer até 3.000 MW, satisfazendo as 
necessidades de energia e segurança do país. E a integra-
ção regional pode funcionar como um importante impul-
sionador do desenvolvimento económico, particularmente 
na forma de investimento e importações de países vizi-
nhos e blocos regionais e como um mercado para apoiar 
a diversificação económica. A indústria do turismo apre-
senta um elevado potencial para garantir o crescimento 
inclusivo, mas carece de investimentos em infraestruturas, 
capital humano e reformas políticas adequadas.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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eSwatini
Desempenho macroeconómico
O PIB real contraiu-se 0,5%, em 2018, depois de um cres-
cimento de 1,9% em 2017. O crescimento foi prejudicado 
por uma fraca recuperação do setor de extração de maté-
rias-primas, por um abrandamento do setor produtivo e 
por uma contração do setor dos serviços. A agricultura 
ainda não recuperou completamente da seca de 2015/16 
e a exploração mineira baixou. Esperava-se que o desem-
penho do setor produtivo fosse diminuído pela desace-
leração da produção resultante da redução da procura 
externa, principalmente devido a uma indústria têxtil com 
baixo desempenho e à interdição, em setembro de 2017, 
da Associação Europeia de Livre Comércio sobre exporta-
ções selecionadas de eSwatini. A contração estimada de 
1,3% no setor dos serviços deve-se ao declínio previsto 
dos gastos dos consumidores e do governo.

Os desafios fiscais de eSwatini resultam de um grande 
gasto público e da dependência pesada das receitas volá-
teis e em declínio da União Aduaneira da África Austral 
(UAAA). O défice fiscal baixou para uns estimados 7,4% 
do PIB, em 2018, em comparação com 7,9%, em 2017, e 
foi financiado por empréstimos nacionais, acumulação de 
dívidas internas em atraso e levantamentos das reservas 
internacionais. A dívida pública total aumentou de 19,6% 
do PIB, em junho de 2017, para 20,8% do PIB, em junho 
de 2018.

Com o lilangeni de eSwatini indexado ao rand, as 
autoridades optaram por uma política monetária restritiva 
e firme, mantendo a taxa de desconto em 6,75% desde 
março de 2018. A inflação baixou para um valor estimado 
de 5,4% do PIB, em 2018, após 6,2%, em 2017, e as reser-
vas brutas oficiais equivaleram a uma média de cerca de 
três meses de cobertura das importações em 2018.

A balança corrente regista um excedente estimado de 
0,4% do PIB, em 2018, subindo de um défice de 1,3%, em 
2017, estimulado pelos excedentes no comércio de mer-
cadorias e pelas entradas de rendimentos secundários. 

O país está demasiado dependente das exportações de 
pasta de papel, açúcar e algodão, com cerca de 60% das 
exportações a irem para a África do Sul e 80% de impor-
tações a virem desse país.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A economia enfrenta desafios fiscais em curso, exacer-
bados por uma posição externa fraca. Mas perspetiva-se 
que o crescimento real do PIB recupere modestamente 
para 1,7%, em 2019, e 2,3%, em 2020, impulsionado por 
desenvolvimentos do lado da oferta. Em 2019, prevê-se 
que a agricultura recupere totalmente da seca, que a 
construção beneficie de uma expansão continuada (como 
o Projeto de Irrigação do Baixo Usuthu – Fase II) e que a 
indústria transformadora volte a ganhar o mercado ame-
ricano ao abrigo da Lei de Crescimento e Oportunidade 
para África (AGOA), assim como outros mercados aber-
tos por outros tratados. Melhorar o clima empresarial e 
reformar o quadro legal e regulatório para o desenvolvi-
mento das infraestruturas apresentam oportunidades para 
aumentar o desenvolvimento privado e destravar o poten-
cial da economia.

eSwatini enfrenta condições potencialmente desfavorá-
veis criadas pelos persistentes desafios fiscais devidos às 
baixas receitas da UAAA, por um contexto externo fraco, 
por uma consolidação fiscal insuficiente e por um clima 
complicado de investimentos que constrange o desenvol-
vimento privado. As crescentes dívidas internas em atraso, 
se não forem controladas, continuarão a constranger a ati-
vidade negocial e podem aumentar as vulnerabilidades do 
setor financeiro, com as empresas a lutar para pagar as 
suas dívidas. A base de exportações exígua e a elevada 
concentração do mercado tornam eSwatini vulnerável aos 
choques externos, principalmente aos que afetam a África 
do Sul. Prevê-se que a inflação seja de 5,4%, em 2019, e 
de 5,5%, em 2020.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Tanzânia
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB estimou-se em 6,7%, em 
2018, baixando de 7,1%, em 2017. O setores dos serviços 
foi o principal contribuinte do lado da oferta para o PIB, de 
39,3%. O principal contribuinte do lado da procura foi o 
consumo privado, 63,9%. O setor externo obstruiu o cres-
cimento económico com o aumentar do défice da balança 
corrente (apesar da desvalorização real do xelim tanza-
niano), devido a um volume de importações em 2018 maior 
do que em 2017. Tal deveu-se grandemente ao aumento da 
importação de material de transporte, materiais de edifica-
ção e construção, materiais industriais em bruto e produtos 
de petróleo para grandes projetos de investimento público 
como o Caminho de Ferro de Bitola Padrão. A fatura de 
importação também cresceu em resultado do aumento do 
preço de mercadorias essenciais como o crude.

O défice orçamental aumentou para uns estimados 
3,9% do PIB em 2018, devido ao aumento de despesas 
de capital em projetos de infraestruturas. A dívida pública 
aumentou para uns estimados 39,3% do PIB em 2018, 
de 38,2% em 2017. Em 2018, a dívida externa contabi-
lizou cerca de 74,9% do total da dívida pública. O risco 
de sobre-endividamento permanece baixo devido à dívida 
externa, 34,5% do PIB, ser maioritariamente concessional.

A política monetária foi mais acomodatícia em 2018 do 
que em 2017. Este aumento da liquidez nacional e a redução 
das taxas de empréstimo conduziram a uma maior oferta 
de crédito privado. Devido à melhoria do fornecimento de 
alimentos, a inflação aliviou para uns 34,5% em 2018.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
A perspetiva a médio termo é positiva, com crescimento 
projetado para 6,6% tanto em 2019 como em 2020, 

sustentado por gastos em grandes infraestruturas. Proje-
ta-se que a inflação global tenha um crescimento marginal 
de 5,2%, em 2019, e 5,1%, em 2020, devido ao aumento 
da despesa.

Mas a perspetiva positiva enfrenta vários riscos de 
perda: preocupações crescentes do setor privado acerca 
da incerteza da política económica, aumento nos atrasos 
de pagamentos nacionais que poderão descarrilar a con-
solidação fiscal do governo e prejudicar o setor privado.

Desafios chave para o desenvolvimento económico 
incluem progresso lento em direção a um crescimento 
inclusivo, estrangulamentos nas infraestruturas e vulnera-
bilidade às alterações climáticas. A pobreza e a desigual-
dade de rendimentos permanecem elevadas apesar do 
grande crescimento económico. O estrangulamento das 
infraestruturas é mais notório nos setores dos transportes 
e da energia. A importância excessiva de uma agricultura 
dependente da chuva expôs os agricultores a choques de 
rendimento. E os ineficientes empreendimentos públicos 
apresentam um risco fiscal. Um dos desafios do desen-
volvimento no domínio social é o desemprego dos jovens, 
que aumentou para 7,3 por cento, em 2016, em compara-
ção com 5,7%, em 2012.

Oportunidades chave incluem paz e estabilidade polí-
tica, abundantes recursos naturais, uma localização geo-
gráfica estratégica e imenso potencial de desenvolvimento 
do turismo. A Agência de Zonas de Processamento para 
Exportação criada em 2008 para acelerar as exportações 
manufaturadas e ajudar o país a alcançar a transformação 
estrutural ajudou a atrair cerca de mil milhões de dólares 
americanos em investimento estrangeiro direto e a revita-
lizar o setor da indústria transformadora, convertendo-o 
num dos de maior crescimento em África.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

Nota: Os dados são fornecidos por cada exercício orçamental, portanto, 2017 refere-se ao de 2016/17.
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Togo
Desempenho macroeconómico
O impacto negativo da crise política de 2017 e o duro ajus-
tamento fiscal necessário pela redução do rácio dívida/
PIB (de 82%, em 2016, para uns visados 70%, em 2019) 
fizeram recuar o crescimento do PIB real para um valor 
estimado de 4,7% em 2018. O crescimento do setor pri-
mário foi estimado em 5,1%, impulsionado pela agricultura 
(5,1%) e pela pesca (6,2%). O crescimento do setor secun-
dário foi mais baixo do que em 2017, refletindo um menor 
desempenho nas indústrias transformadoras. A situação 
política também está a atrasar o crescimento do setor ter-
ciário, estimado em 4,4% em 2018, abaixo dos 7,9% em 
2017. Do lado da procura, o crescimento económico foi 
impulsionado pela formação bruta de capital fixo, contri-
buindo 3,8% para o crescimento e consumo final. A pro-
cura nacional mais forte resultou num saldo negativo das 
exportações. Depois de ter chegado a 9,6% do PIB em 
2016, o défice orçamental estacionou em 2,1% em 2017, 
mas subiu para um valor estimado de 6,7% em 2018. Em 
2017, houve deflação, seguida de inflação baixa, num valor 
estimado de 0,4%, em 2018.

Prevê-se que o crescimento do PIB seja de 5,0%, em 
2019, e de 5,3%, em 2020, assumindo que a crise política 
se resolve e que o investimento público e privado recu-
pera. Prevê-se que a inflação permaneça controlada, no 
valor de 1,2%, em 2019, e de 2,0, em 2020. Espera-se que 
o défice orçamental, juntamente com a recuperação pre-
vista da atividade comercial e do investimento de capital, 
evolua para 1,6% do PIB em 2019. Também se antecipa 
que o défice da balança corrente continue igualmente a 
melhorar, de uns estimados 7,9% do PIB, em 2018, para 
6,8%, em 2019, graças a exportações fortes (fosfatos, 
escórias de carvão e algodão).

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
As intervenções chave do governo focaram-se nos seto-
res da agricultura e da energia e nas finanças públicas. 
Na agricultura, as intervenções mais importantes incluem 
o desenvolvimento de polos agrários e a instauração do 
Mecanismo de Incentivo e Financiamento à Agricultura. 
Na energia, o governo finalizou a estratégia para o acesso 
universal à mesma até 2025. Nas finanças públicas, o 
governo dedicou-se à mobilização das receitas fortale-
cendo a autoridade fiscal, retirando algumas isenções fis-
cais e dinamizando a procura pública. Em agosto de 2018, 
adotou-se um novo Plano de Desenvolvimento Nacional 
para 2018–22.

O Togo participa ativamente na integração regional em 
curso e nos esforços de facilitação do comércio dentro 
da União Económica e Monetária da África Ocidental 
(UEMAO), da Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) e da Comunidade de Estados 
do Sahel e do Sara. Implementou a Tarifa Externa Comum 
da UEMAO e da CEDEAO desde 1 de janeiro de 2015. 
Dentro da CEDEAO, o Togo tem um nível alto no índice de 
integração regional na proteção ambiental, nas infraestru-
turas regionais, na liberdade de circulação das pessoas e 
na integração macroeconómica e financeira. O porto de 
Lomé é uma importante estrutura para o comércio regio-
nal, em particular para o trânsito para os países interio-
res vizinhos, mas também para alguns países costeiros: 
40% dos bens importados através do porto são bens em 
trânsito ou destinados a serem reexportados para outros 
países na região. O comércio dentro da UEMAO foi res-
ponsável por 52% das exportações do Togo em 2016.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Tunísia
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB deve prosseguir a retoma ini-
ciada em 2017 (1,9%), alcançando 2,6% em 2018, graças 
ao bom desempenho do setor agrícola (8,7%) e dos servi-
ços comerciais (3,2%). Esta tendência deverá continuar no 
período 2019–2020 (consultar a tabela 1). Prevê-se que, 
do lado da procura, o investimento (5%) e as exportações 
(2,7%) sejam os dois principais motores de crescimento da 
economia tunisina.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
No plano macroeconómico, uma redução do défice orça-
mental e da balança corrente deverá ocorrer em 2018 
e prosseguir em 2019 e 2020. As melhorias serão mais 
lentas devido à elevada massa salarial, assim como ao 
caráter estrutural do défice comercial, decorrente da 
necessidade de importações, que aumentou 16% nos oito 
primeiros meses de 2018, relativamente a 2017. A inflação 
registou um forte aumento em 2018, para um valor esti-
mado de 7,4%, em virtude das repercussões da taxa de 
câmbio, do aumento do imposto sobre o valor acrescen-
tado e dos preços petrolíferos mais elevados, mas prevê-
-se que diminua em 2019, após o Banco Central ter aper-
tado a política monetária no segundo trimestre de 2018. 
O dinar desvalorizou 19% em relação ao dólar americano 
e ao euro, em 2018, colocando pressão nas reservas de 
câmbio.

O principal desafio para a Tunísia, a médio prazo, 
reside no combate ao desemprego e na redução das 
disparidades regionais. O desemprego atinge em média 
15,4% da população em idade ativa e 31% dos licencia-
dos do ensino superior, com diferenças acentuadas entre 
as regiões costeiras, onde se concentra o essencial dos 

investimentos e dos empregos, e o interior. A redução 
da fratura social e territorial supõe uma reavaliação do 
modelo de desenvolvimento existente e a aceleração de 
reformas estruturais.

O papel e o perímetro da intervenção do Estado na 
economia devem ser repensados e mais direcionados 
para as despesas, criando tração na economia, nomea-
damente em relação ao setor privado. O aumento signi-
ficativo da despesa pública desde 2011, que privilegiou 
a despesa corrente em detrimento do investimento, teve 
uma trajetória constante, a nível fiscal, através do recurso 
ao endividamento. A dívida pública, maioritariamente com-
posta de dívida externa (70%), aumentou 71% entre 2010 
e 2018, aumentando a vulnerabilidade externa da Tunísia.

A Tunísia beneficia de numerosas oportunidades que 
necessitam de ser consolidadas e reforçadas. Além da 
proximidade geográfica com a Europa, a Tunísia dispõe 
de importantes potencialidades no plano agrícola e de 
uma indústria agroalimentar que podem constituir pontes 
e fontes de aceleração do crescimento e de criação de 
emprego. Com uma produção média de 190.000 tone-
ladas, em 2017, a Tunísia tornou-se o segundo produtor 
mundial de azeite, logo depois da Espanha, e o desenvol-
vimento do mercado mundial poderá vir a duplicar a pro-
dução. A Tunísia dispõe igualmente de importantes reser-
vas de fosfato, de que foi o quinto produtor mundial até 
2011, bem como de jazidas de gás para consumo interno.

A melhoria das condições de segurança abre novas 
perspetivas para o relançamento de investimentos no setor 
do turismo. Por último, a Tunísia dispõe de uma importante 
base industrial diversificada (aeronáutica, indústria química 
e têxtil), mas que necessita de expandir-se, de forma a 
jogar um papel determinante na transformação estrutural 
da economia.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento; valores para 2018 são estimativas, e valores para 2019 e 2020 são projeções.
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Uganda
Desempenho macroeconómico
A taxa de crescimento real do PIB estimou-se em 5,3%, 
em 2018, crescendo de 5,0%, em 2017. Do lado da 
oferta, indústria (9,7% de crescimento) e serviços (8,2%) 
contribuíram consideravelmente, enquanto a agricultura 
demonstrou um crescimento mais lento (4,5%). Do lado da 
procura, um maior investimento público em infraestruturas 
foi o principal contribuinte para o crescimento, enquanto 
a balança corrente registou um défice devido ao aumento 
da importação de bens de investimento, desse modo obs-
truindo o crescimento.

O défice orçamental aumentou para uns estimados 
4,7% em 2018, impulsionado maioritariamente pelos 
investimentos em infraestruturas públicas em curso supor-
tados por empréstimos junto a fontes nacionais e interna-
cionais. O rácio dívida/PIB do país foi estimado em 40,0%, 
em 2018, com uma dívida externa de 28,1% do PIB. A 
avaliação da sustentabilidade da dívida efetuada em 2017 
indicava um Uganda com baixo risco de sobre-endivida-
mento. A inflação caiu para uns estimados 3,2% em 2018, 
principalmente devido à menor inflação dos bens alimen-
tares e a uma política monetária prudente.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Projeta-se que a taxa de crescimento real do PIB melhore 
para 5,5%, em 2019, e 5,7%, em 2020. O aumento do 
investimento em infraestruturas, investimento estrangeiro 
direto nos subsetores petrolífero e mineiro e as reformas 
com vista à melhoria do ambiente empresarial impulsio-
narão um crescimento mais forte a curto e médio prazo. 
Projeta-se que o défice da balança corrente estabilize nos 
4,9%, em 2019, e enfraqueça ainda mais para 5,4%, em 
2020, e que o défice orçamental reduza ainda mais, para 
4,4%, em 2019, e 4,3%, em 2020. Projeta-se que a inflação 
global aumente para 4,3%, em 2019, e 4,8%, em 2020.

Riscos de perda incluem choques meteorológicos, 
dada a grande dependência da agricultura em relação à 

chuva e a morosa implementação dos projetos de infraes-
truturas. Apesar dos recentes grandes investimentos em 
infraestruturas públicas por parte do governo, a quanti-
dade e a qualidade dos transportes, água e saneamento, 
energia, e infraestruturas agrícolas continuam inadequa-
das para ir ao encontro dos objetivos de transformação 
económica e desenvolvimento do país. Este continua a 
enfrentar carência de mão de obra qualificada, especial-
mente nos serviços e na industria transformadora, e vários 
desafios em termos do ambiente empresarial que prejudi-
cam a competitividade: peso excessivo da regulamenta-
ção para o registo e a obtenção de licenças de comércio e 
elevados encargos administrativos.

Permanecem debilidades na gestão ao nível do setor 
público. O desempenho da credibilidade e dos controlos 
orçamentais encontra-se numa trajetória positiva, con-
tudo, ainda em níveis reduzidos. Os controlos de compro-
missos estão a ter um fraco desempenho, contribuindo 
para a acumulação de atrasos nos pagamentos, enquanto 
os controlos de gestão financeira inadequados conduzi-
ram a cobranças incorretas das despeas. A gestão dos 
investimentos públicos é afetada por reduzidas competên-
cias institucionais e humanas que, frequentemente, levam 
a atrasos nos projetos. E o país continua muito vulnerável 
a alterações climáticas adversas, como secas.

A agricultura permanece uma oportunidade estraté-
gica para encabeçar os objetivos de desenvolvimento do 
governo. O Uganda é abundantemente dotado de recur-
sos naturais, incluindo petróleo, gás e recursos minerais e 
um habitat natural para uma vida selvagem diversificada 
que pode dar assistência ao setor do turismo. O país con-
tinua a ter um elevado crescimento económico impulsio-
nado por medidas macroeconómicas prudentes. E a sua 
posição estratégica permite-lhe ser acessível aos merca-
dos da África Central e Oriental, incluindo aos membros 
do Mercado Comum da África Oriental e Austral, tornan-
do-o um possível centro de transportes, logística e trânsito 
para o comércio regional.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Zâmbia
Desempenho macroeconómico
O crescimento real do PIB tem-se mantido num valor esti-
mado de 4,0% em 2018, comparado com 4,1% em 2017. 
A produção agrícola baixou mais de 35% devido à seca 
no princípio de 2018. A produção de cobre continuou a 
aumentar, nuns estimados 4%-4,5%, em 2018. A cons-
trução civil também contribuiu para o crescimento, com 
projetos de infraestruturas públicas e investimento em edi-
fícios comerciais e habitações, rebocando a produção de 
cimento, que subiu para uns estimados 10% em 2018.

O investimento de capital elevado, o preço elevado do 
serviço da dívida e uma grande massa salarial têm contri-
buído para défices orçamentais que chegaram ao máximo 
de 9,3% do PIB em 2015, antes de baixarem para 7,8% 
em 2017 e para uns estimados 7,1% em 2018, graças a um 
programa de consolidação orçamental. Todavia, o défice 
de 2018 ainda não atingiu a meta pretendida, 6,1% do 
PIB, devido aos gastos elevados de capital, ao serviço da 
dívida e ao sobre-endividamento crescente.

O rácio dívida/PIB cresceu de 25% do PIB para 61% 
entre 2012 e 2016, aumentando a preocupação. Em 2018, 
a dívida nacional era de um valor estimado de 20% do PIB, 
enquanto a dívida externa, incluindo as garantias governa-
mentais, caía para uns estimados 39,2% do PIB. A dívida 
pública elevada e publicamente garantida levou a que a 
Zâmbia fosse considerada como estando em risco ele-
vado de sobre-endividamento em 2017

A inflação cresceu para uns estimados 7,6% em 2018, 
dos 6,6% de 2017. A estabilidade relativa dos preços levou 
o banco central a reduzir a taxa de juro de 15,5% para 
9,75%, em fevereiro de 2018. Os juros da dívida caíram 
de 29,5%, em 2016, para 23,7%, em setembro de 2018. 
As reservas internacionais brutas continuaram a descer, 
de 2,4 mil milhões de dólares americanos, em 2016, para 
2,1 mil milhões, em 2017, e foram estimadas em 1,7 mil 
milhões no final de 2018, correspondendo a 2,5 meses de 
importações.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis.
As perspectivas a médio prazo mantêm-se positivas, 
com uma previsão de crescimento de 4,2%, em 2019, e 
de 4,3%, em 2020. A produção agrícola baixou em 2018, 
devido à pobre distribuição da chuva, mas espera-se 
que recupere em 2019. Prevê-se que a produção mineira 
cresça 4%-5% em 2019, beneficiando dos melhoramentos 
na produção de eletricidade, associados ao reabasteci-
mento da Barragem do Kariba, proporcionado pelas boas 
condições climáticas. Todavia, prevê-se que a procura 
mais baixa por parte da China associada a crescentes 
tensões comerciais façam descer ainda mais o preço do 
cobre, que baixou mais de 18% em 2018. Para subir as 
receitas fiscais, o governo planeia alterar o regime fiscal 
da exploração mineira, subindo os royalties 1,5 pontos 
percentuais e eliminando dos impostos das empresas as 
deduções em sede de pagamento de royalties associados 
à exploração mineira. Do lado negativo, as reformas fiscais 
podem reduzir a competitividade da Zâmbia no sentido 
de atrair empresas mineiras e desencorajar a exploração 
mineira. Outro risco importante provém do ritmo lento da 
consolidação orçamental, embora o incumprimento da 
dívida seja improvável a curto prazo, dada a probabilidade 
de a China adiar o prazo de pagamento.

Melhorar a sustentabilidade da dívida deve continuar a 
ser a prioridade chave a médio prazo. Além de reforçar a 
posição fiscal do governo, uma estratégia de gestão ativa 
da dívida ajudaria a fortalecer a confiança na economia e 
a reconstruir uma margem de manobra orçamental muito 
necessária. Para melhorar a confiança dos investidores no 
país, o governo anunciou medidas para garantir a susten-
tabilidade da dívida e voltar a um valor moderado de risco 
de entrada em sobre-endividamento. As medidas incluem 
um adiamento indefinido de novos projetos de infraestru-
turas e o cancelamento de alguns empréstimos contraídos 
ainda por pagar.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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Zimbabwe
Desempenho macroeconómico
A economia melhorou em 2018, expandindo-se 3,1%, 
impulsionada pela agricultura e apoiada pelas eleições 
relativamente pacíficas. A falta de dinheiro, os três esca-
lões do sistema de preços e a falta de divisas continuaram 
a limitar os mercados de bens e de fatores de produção.

O défice orçamental foi de 16% do PIB, em 2017, e 14%, 
em 2018, após 2,4% em 2015, financiado principalmente 
por empréstimos internos. Em 2018, decidiu-se combater 
o défice insustentável com forte consolidação orçamental. 
O défice orçamental, estimado em 86% do PIB em 2018, 
excedeu a meta legal de 70%. O défice da balança cor-
rente ficou em 4,2% do PIB, com as importações de mer-
cadorias excedendo ainda as exportações, pressionando 
o fornecimento de divisas, urgentemente necessárias, e 
tornando crucial diversificar as exportações.

O prolongado desequilíbrio orçamental constrangeu as 
despesas de desenvolvimento e a prestação de serviços 
sociais, minando os esforços para reduzir a pobreza. As 
pressões sobre o desemprego têm aumentado, por as 
oportunidades de emprego continuarem a decrescer.

Condições favoráveis e 
desfavoráveis
Instabilidade macroeconómica relacionada com as políti-
cas, falta de financiamento, regulações do investimento e 
posse da terra, custos elevados do financiamento e equi-
pamentos obsoletos, burocracia governamental ineficiente 
e infraestruturas inadequadas (especialmente a energé-
tica) permanecem desafios chave para o desenvolvimento 
do setor privado. A população é das mais jovens, na faixa 
etária dos 15 aos 34, mais de 36% do total. Todavia, a 
maioria dos jovens continua desempregada, recorrendo 
ao comércio informal.

Apesar disso, a economia deverá crescer 4%, em 
2019, e 4,2%, em 2020. O rácio dívida/PIB insustentável, 
o défice orçamental elevado; as faltas de dinheiro, os três 
escalões do sistema de preços e a disponibilidade limitada 
de divisas estrangeiras, continuando a dificultar a ativi-
dade económica, e a falta persistente de bens essenciais, 
incluindo combustível e bens de consumo, permanecem 
os maiores obstáculos para uma recuperação económica 
significativa. Espera-se que os setores agrícola e mineiro 
sejam impulsionadores fundamentais do crescimento, 
apoiados pelo aumento do investimento público e privado.

As oportunidades existentes exigem investimento adi-
cional mínimo para alcançar os objectivos de crescimento 
a médio prazo. Particularmente, são precisas medidas que 
aumentem a transparência no setor mineiro, fortaleçam os 
direitos de propriedade, reduzam as preocupações com 
as expropriações, controlem a corrupção e liberalizem os 
mercados cambiais. A regeneração da sociedade civil e o 
empenhamento renovado com os atores políticos num con-
trato social positivo acelerarão a reforma política. Dado os 
vastos recursos naturais, as infraestruturas públicas relati-
vamente boas e uma mão de obra comparativamente espe-
cializada, o Zimbabwe pode juntar-se a cadeias de oferta 
existentes, através da Zona de Livre Comércio Continental 
em África. Para assim se lucrar, adotou-se uma estratégia 
com três abordagens, baseada na agricultura, no ecotu-
rismo como gerador de empregos verdes e em zonas eco-
nómicas especiais como pilares de crescimento, ancorada 
numa governação política e económica melhorada.

Adotou-se e implementou-se uma política orçamen-
tal prudente, escorada nas regras da Lei da Gestão das 
Finanças Públicas e nas regras financeiras. Repriorizou-
-se o dispêndio de capital, com compromisso de aumento 
do Orçamento para essas despesas, 16% das totais em 
2018, para mais de 25% em 2019 e 2020.

Taxa de crescimento real 
do PIB

Taxa de crescimento real do 
PIB per capita

 
Inflação medida pelo IPC

 
Saldo orçamental (% do PIB)

 
Balança corrente (% do PIB)

 
Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas para 2018, e projeções para 2019 e 2020 da equipa das Perspetivas Económicas em África.
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AFC Acordo de Facilitação do Comércio
APD Ajuda Pública ao Desenvolvimento
ASEAN Associação das Nações do Sudeste Asiático
CAO Comunidade da África Oriental
CEDEAO Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
CEEAC Comunidade Económica dos Estados da África Central
CEMAC Comunidade Económica e Monetária da África Central
CER Comunidade Económica Regional
COMESA Mercado Comum da África Oriental e Austral
GTAP Projeto de Análise do Comércio Global
IED Investimento Estrangeiro Direto
IFC Sociedade Financeira Internacional
IGAD Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento
KM Quilómetros
Mercosul Mercado Comum do Sul
NMF Nação Mais Favorecida
MW Megawatts
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OMC Organização Mundial do Comércio
PIAC Conselhos Presidenciais Consultivos para Investidores
PIB Produto Interno Bruto
SADC Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
TEC Tarifa Externa Comum
UEMAO União Económica e Monetária da África Ocidental
UMA União do Magrebe Árabe
ZLEC Acordo sobre a Zona de Livre Comércio Continental
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O relatório Perspetivas Económicas em África deste ano, lançado pelo Banco 

Africano de Desenvolvimento, demonstra que o desempenho económico do 

continente, no seu geral, continua a melhorar. O produto interno bruto atingiu 

uma estimativa de 3,5 por cento, em 2018, cerca do mesmo valor de 2017, 

tendo subido relativamente aos 2,1 por cento de 2016. Espera-se que o 

crescimento do PIB africano acelere para 4,0 por cento, em 2019, e 4,1 por 

cento, em 2020.

No entanto, mesmo esse crescimento não é suficientemente rápido 

para resolver os persistentes défices orçamental e da balança 

corrente, assim como a dívida insustentável. Na verdade, os países 

têm de avançar em direção a um caminho de maior crescimento e 

aumentar a eficácia do crescimento na criação de empregos dignos. 

As Perspetivas de 2019 demonstram que os resultados no emprego 

são melhores quando a indústria lidera o crescimento. 

O tema especial deste ano é a integração regional para a 

prosperidade económica em África – integração não apenas 

com vista à cooperação comercial e económica, mas também 

com vista ao fornecimento de bens públicos regionais. 

Novas pesquisas efetuadas para este relatório sugerem que 

cinco medidas de políticas comerciais podem representar 

ganhos de 4,5 por cento do PIB de África, ou 134 mil milhões 

de dólares americanos por ano. A primeira refere-se à 

eliminação de todas as tarifas bilaterais atuais em África. 

A segunda diz respeito à manutenção de regras de 

origem simples, flexíveis e transparentes. Em terceiro 

lugar, temos a remoção de todas as barreiras não 

tarifárias ao comércio de bens e serviços numa base 

de nação mais favorecida. A quarta medida refere-se à 

implementação do Acordo de Facilitação do Comércio 

da Organização Mundial do Comércio para reduzir o 

tempo que leva a cruzar fronteiras e os custos de 

transação associados a medidas não tarifárias. 

A quinta medida relaciona-se com a negociação 

com outros países em desenvolvimento, no 

sentido de reduzirem para metade as respetivas 

tarifas e barreiras não tarifárias com base na 

nação mais favorecida. 

As Perspetivas de 2019 também analisam 

os possíveis ganhos resultantes dos bens 

públicos regionais, como a sincronização 

dos quadros de governação financeira, 

a fomentação de bolsas de energia, a 

abertura dos céus à concorrência e a 

abertura das fronteiras à livre circulação 

de pessoas, bens e serviços.

Banco Africano de Desenvolvimento
Avenue Joseph Anoma
01 BP 1387 Abidjan 01

Côte d’Ivoire
www.afdb.org
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