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Contexto económico e social dos países lusófonos

em África

- Produto Interno Bruto (PIB) agregado de cerca de USD 149,185.2 milhões (2017)

- PIB per cápita de USD 3,820 (2017)

- População total estimada em cerca de 56.4 milhões

- Cerca de 36% da população reside nas áreas urbanas

- Cerca de 46% da população com idades abaixo dos 15 anos

- Crescimento da população total projectada em mais de 140% em 2050

- Metade da populacao com acesso a água potável

-Cerca de ⅔ da população sem acesso a serviços de saneamento

- Desafios em termos de infraestruturas (ex. baixa taxa de acesso à
electricidade e uso das tecnologias de comunicação)

- Dependência em importações, produção de produtos agrícolas e recursos
naturais (petróleo e recursos minerais), e insuficiente diversificação da base 

de exportações

-Ambiente de negócios adverso, insuficiente capital humano, e acesso
limitado ao financiamento de longo-prazo para projectos estruturantes e 

transformativos

-Baixo nível de valor agregado nos bens manufacturados: fluxos de 
comércio modestos entre os países lusófonos de África com Portugal e 
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Contexto económico e social dos países lusófonos

em África

Fonte: Departamento de estatistica do AfDB

• Crescimento económico resiliente em  

Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé

e Príncipe, mas ainda persiste a 

dependência da produção num único

grupo de produtos agrícolas

• Abrandamento do crescimento

económico nos países exportadores de 

petróleo (Angola e Guiné-Equatorial)

• Mudanças climáticas, preços das 

commodities e IDE afectaram

crescimento em Moçambique

• Desde 2014, o choque externo

com a queda do preço do 

petróleo e das commodities

exacerbou desequílibrios

macroeconómicos nos países

ricos em recursos naturais

• Relativo aumento da inflação em 

Angola e Moçambique devido ao 

ajustamento cambial, remoção

de subsídios, e défices fiscais

persistentes

Perspectivas positivas para 2018 e 2019

• A introdução de programas de ajustamento

fiscal, implementação de reformas

estruturais e recuperação os preços de 

petroleo e das commodities serão um 

estímulo, principalmente nos países ricos

em recursos naturais (Angola e Guiné-

Equatorial) 

• Em geral, perspectiva-se um crescimento

positivo nos PALOPs de 2.3% em 2018 e 

2.9% by 2019. 
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c. Défice Fiscal (% of GDP) 
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“Recursos naturais inexplorados e potencial para um crescimento

sustentável e inclusivo nos países lusófonos em África”

83,7%

16,3%

a. Reservas de água '1000 m3  

Total no Mundo (55,338.6 m3)

Total nos paises da CPLP (8,233 m3)

94,5%

5,5%

b. Plataformas marítimas e oceânicas

Total no Mundo (138,854,470 km)

Total nos paises da CPLP (7,611,761 km)
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c. Maiores descobertas de hidrocarbonetos
no Mundo (Milhões de Barris)

Descobertas de gas natural desde 2010

Descobertas de petroleo desde 2010

• Reservas de água elevadas nos

países lusófonos em África com 

potencial de geração de energia

hidroeléctrica e desenvolvimento

industrial … 

• Extensa plataforma marítima e 

oceânica com elevado potencial para 

o desenvolvimento da actividade

pesqueira e incluindo a promocão da 

“economia azul”…

• Três países lusófonos no topo dos dez

países no mundo com as maiores

descobertas de hidrocarbonetos (Brasil, 

Moçambique e Angola). 

• Grande potencial para geração de energia

e actividades a jusante nos sectores de 

petróleo e gás…  

Fonte: Atlas Mundo, 2016. Nota: *Paises da CPLP 
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O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento
Lógica e objectivos do Compacto: “Acelerar a transformação económica

dos países lusófonos em África através dos High 5s”

Fraco
crescimento
económico
e criação

de emprego

Fluxos de 
comércio
modestos
entre os 
PALOPs

Falta de capital 
para financiar
infraestruturas

Logica do Compacto para os 

países Lusófonos em África

Três Âncoras:

✓ Instrumentos de reforço de crédito / 

redução de risco para atrair investimentos 

privados;

✓ Assistência técnica para concepção de um 

pipeline de projectos bancáveis;

✓ Recursos para financiamento de projectos 

transformadores

Objectivo do Compacto para os 

países lusófonos em África
• Capitalizar os laços históricos, culturais e 

linguísticos que unem os países lusófonos da África 
com Portugal e o Brasil para estimular maiores 
relações econômicas, crescimento dos negócios do 
sector privado e oportunidades de comércio.

• Desbloquear as oportunidades de crescimento 
atraindo investimento privado para desenvolver o 
potencial de recursos naturais inexplorados e criar 
capacidade local no desenho e gestão de projectos 
bancáveis de infraestruturas 

• Atrair investimentos para ajudar os países da CPLP 
em África a agregar valor à sua produção local, criar 
oportunidades de emprego sustentáveis e 
proporcionar um crescimento económico abrangente 
e inclusivo

• Mitigar riscos de mercado e mobilizar capital por 
meio de soluções de financiamento inovadoras e 
acessíveis para impulsionar o desenvolvimento do 
sector privado, as atividades das PMEs e promover o 
crescimento de longo prazo
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Compacto para os países lusófonos: o papel dos principais parceiros

• Fundo Africano de Garantia (AGF)

• Garantias parciais de crédito

• Garantias Parciais de Risco

• Empréstimos em Moeda Local Sintética

Âncora I: Instrumentos de 
reforço de crédito / 

redução do risco para 
atrair investimento privado

• Assistencia tecnica na preparacao de 
projectos

• Gestão das PPP

• Formacaoo em procurement e gestão
de contractos (EADI, ALSF) 

Âncora II: Assistência 
técnica para concepção de 
um  pipeline de projectos 

bancáveis

• Linhas de credito para Bancos locais
para financiar PMEs.

• Linhas de Credito para a Facilitacao do 
Comercio

Âncora III: Recursos para 
financiamento de 

projectos transformadores

• Linhas de crédito e garantias 
“incondicionais” (ex. COSEC)

• Subsídios combinados com 
empréstimos garantidos por 
bancos privados (por exemplo, 
Millennium BCP, Grupo Caixa)

Âncora I: Instrumentos 
de reforço de crédito / 
redução do risco para 

atrair investimento 
privado

• Apoio do Fundo Fiduciário 
Português

• Facilidade especial de 
preparação de projectos da 
COSEC 

• Cursos de Língua Portuguesa 
para funcionários do Banco

Âncora II: Assistência 
técnica para 

concepção de um  
pipeline de projectos 

bancáveis

• Co-financiamento/fundos de capital 
de risco em parceria com o Banco, 
Brasil e bancos comerciais locais 
em países lusófonos

Âncora III: Recursos 
para financiamento de 

projectos 
transformadores

• “Linhas de crédito e garantias “incondicionais” (ex. 
BNDES)

• Prestação de serviços de seguros para organizações de 
agricultores

Âncora I: Instrumentos de reforço de 
crédito / redução do risco para atrair 

investimento privado

• Desenvolvimento e pesquisa agro-comercial através da 
EMBRAPA

• Colaboração com a EMBRAPA na implementação do 
programa de Tecnologia para Transformação Agrícola 
Africana (TAAT) do BAD

Âncora II: Assistência técnica para 
concepção de um  pipeline de 

projectos bancáveis

• Co-financiamento de fundos de capital de risco em parceria 
com o Banco, Brasil e bancos comerciais locais em países 
lusófonos

Âncora III: Recursos para 
financiamento de projectos 

transformadoress

Banco Africano de Desenvolvimento
Portugal

Brasil
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Compact for Lusophone Countries: the role of key stakeholders

• Atrair financiamento privadoÂncora I: Instrumentos 
de reforço de crédito / 
redução do risco para 

atrair investimento 
privado

• Assistência técnica na preparação 
de projectos

• Assistência na preparação de 
projectos bancáveis

Âncora II: Assistência 
técnica para concepção 

de um  pipeline de 
projectos bancáveis

• Mobilização de poupanças de 
investidores internacionaisÂncora III: Recursos 

para financiamento de 
projectos 

transformadores

• Considerar a prestação de garantias 
de risco em conjunto com o Banco 
nos países lusófonos

Âncora I: Instrumentos 
de reforço de crédito / 
redução do risco para 

atrair investimento 
privado

• Auxiliar na preparação de projectos 
rentáveis nas áreas de agricultura, 
linhas de transmissão de energia, 
água e transporte

Âncora II: Assistência 
técnica para concepção 

de um  pipeline de 
projectos bancáveis

• Provisão de mecanismos de 
financiamento ao 
desenvolvimento e co-garantias 
com o Banco em sectores de 
energia, transporte, agricultura, 
pesca e meio ambiente.

Âncora III: Recursos 
para financiamento de 

projectos 
transformadores

• Estabelecimento de fundos de capital de risco e joint-ventures para 
permitir o acesso das PME locais ao crédito, mitigando os riscos 
decorrentes da falta de garantias

Âncora I: Instrumentos de reforço de crédito / 
redução do risco para atrair investimento 

privado

• Investir na melhoria do quadro regulatório das PPPs;

• Desenvolvimento e pesquisa, ligações de PMEs e cadeias globais de 
valor 

• Comprometer-se com as reformas políticas necessárias

Âncora II: Assistência técnica para concepção 
de um  pipeline de projectos bancáveis

• Co-financiamento de fundos de capital de risco e de risco em parceria 
com o Banco, Portugal e o BrasilÂncora III: Recursos para financiamento de 

projectos transformadores

Outras instituições financeiras de desenvolvimento

Governos dos PALOPs e sector privado local

Fórum de Investimento de África
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Compacto para os Países Africanos Lusófonos: Âmbito do trabalho
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• Elaboração de 
Compactos específicos 
para cada país, que 
podem incluir duas 
partes: (i) reformas de 
políticas; e (ii) pipeline 
de investimentos

• Estabelecimento de um 
pipeline de curto e médio 
prazo de projectos 
bancáveis em cada país

• Áreas para apoio político 
conjunto a reformas nos 
países do Compacto

• Avaliação do clima 
de negócios nos 
respectivos países

Reformas de 
Políticas

Acordo entre parceiros 
do Compacto sobre:

- Reformas relevantes

- Quem assume a 
liderança no apoio a 

quais reformas

- Um roteiro de acção 
com marcos para apoio 

de parceiros de 
desenvolvimento 

(incluindo 
compromissos 

financeiros)

Acordo entre parceiros 
de desenvolvimento do 

Compacto em:

- Quem apoiará a 
preparação de qual 

projecto

Pipeline de 
investimentos

O Compacto deve concentrar-se globalmente em:



Compacto para os Países Africanos Lusófonos: 

Efeitos Transformadores
Efeitos transformadores do Compacto e contribuição para o High 5s

Iluminar a África

✓ Aumentar o acesso à eletricidade 

através da expansão dos 

sistemas nacionais de 

transmissão e distribuição de 

energia

✓ Promover PPPs de energias 

renováveis em países lusófonos

Alimentar a África

✓ Acelerar a diversificação econômica 

através da transformação da 

agricultura e melhoria da segurança 

alimentar.

✓ Criação de empresas privadas de 

agro-negócios e fábricas de pesca 

que contribuem para a geração de 

empregos e a redução da pobreza

Industrializar a África

✓ Desenvolver indústrias e logísticas 

industriais urbanas integradas

✓ Linhas de crédito para Bancos 

comerciais locais financiarem 

projectos de PMEs em agro-

negócios e indústrias

Integrar a África

✓ Facilitar o desenvolvimento de 

infraestruturas através de 

investimentos com efeitos 

transformadores nos países 

africanos lusófonos (por 

exemplo, Estradas, Caminhos-

de-ferro, portos para criar centros 

marítimos para a integração 

regional e comércio)

Melhorar a qualidade de vida dos 

Africanos

✓ Cursos de Língua Portuguesa 

para o staff do BAD

✓ Melhoria da capacidade de 

concepção de investimentos em 

PPP / IPP nos países lusófonos

✓ Gestão de aquisições e 

fortalecimento de capacidade na 

preparação de projectos do 

sector privado

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os High 5s

5 6 6 9 177 8 92 5 517

8 11 10
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Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas

Estratégia Dez Anos do BAD - 2013-2022

Infraestruturas

___

Integração regional

___

Desenvolvimento do 

sector privado

___

Boa governação

___

Capital humano e 

tecnologias

Crescimento

inclusivo

Transição 

para 

crescimento 

verde

Estados

frágeis

Agricultura

e 

segurança

alimentar

Género

Dois objetivos 

para apoiar a 

transformação
Principais

prioridades

operacionais

Áreas de ênfase

especial
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GRUPO BANCO AFRICANO DE 

DESENVOLVIMENTO

Muito obrigado!
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