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Desenvolvimentos recentes: Uma modesta recuperação económica continuou a verificar-se na África 
Subsaariana, apoiada pela crescente produção de petróleo e metais, estimulada pelos preços mais 
elevados das mercadorias, pela melhoria das condições agrícolas e pelo aumento da procura interna. 
Vários países, incluindo o Gana, o Quénia e a Nigéria, tiveram uma recuperação na actividade de 
manufatura, enquanto compromissos renovados dos governos em fazerem reformas macroeconómicas e de 
governança aumentaram a confiança dos investidores e consumidores em Angola, África do Sul e 
Zimbabué. Noutros países, que incluem o Quénia a Gâmbia, as despesas dos consumidores aumentaram, 
ajudados pela baixa inflação e pela recuperação das remessas. 
 
Os deficits em conta corrente estão a reduzir-se entre as economias exportadoras de petróleo, mas estão a 
aumentar noutros países onde o aumento das importações tem sido grande devido aos elevados 
investimentos públicos. Embora a inflação esteja a diminuir em muitos países, incluindo o Quénia, 
Moçambique e Uganda, está em valores elevados com dois dígitos em vários outros países, incluindo 
Angola, Nigéria e Sudão. Os deficits fiscais diminuíram nos países exportadores de petróleo, mas 
aumentaram nos exportadores de metais, e os grandes deficits fiscais tiveram como resultado altos níveis 
de endividamento na região. Os países da África Subsaariana estão a passar de fontes multilaterais e 
bilaterais de dívida tradicionais para emissões de títulos e credores não pertencentes ao Clube de Paris, o 
que está a ter como resultado custos mais elevados do serviço da dívida e o aumento das vulnerabilidades 
da dívida nalguns países.   
 
Perspetiva: Prevê-se que o crescimento na região continue a aumentar para 3,1 porcento em 2018 e para 
3,5 porcento em 2019, em comparação com os 2,6 porcento em 2017, graças à recuperação e fortalecimento 
gradual das maiores economias. Prevê-se que a Nigéria tenha um crescimento moderado de 2,1 porcento 
este ano, uma vez que a atividade continua moderada no sector industrial não-petrolífero devido ao reduzido 
investimento. Angola deverá expandir-se 1,7 porcento este ano e 2,2 porcento no próximo ano, ajudada por 
uma maior disponibilidade de divisas, aumento da produção de gás natural e melhoria do sentimento 
empresarial. Prevê-se que a África do Sul cresça 1,4 porcento em 2018 e 1,8 porcento em 2019, uma vez que 
a recuperação da confiança dos empresários e dos consumidores apoia um maior crescimento dos 
investimentos e despesas de consumo.  
 
O aumento da produção mineira e os preços estáveis dos metais deverão impulsionar a atividade na República 
Democrática do Congo, que deverá crescer 3,8 porcento em 2018 e 4,1 porcento em 2019 e na Zâmbia, que 
deve crescer 4,1 porcento este ano e 4,5 porcento no ano seguinte. Prevê-se que o crescimento no Gana 
passe de 6,9 porcento em 2018 para 6,7 porcento em 2019, à medida que os efeitos da elevada produção de 
petróleo se vão dissipando.  
 
Espera-se que a atividade económica permaneça robusta em economias não intensivas em recursos, como 
a Costa do Marfim e a Etiópia, apoiadas pela melhoria das condições agrícolas, por investimentos em 
infraestruturas e pela procura interna.  
 
Embora o rendimento per capita na região se torne positivo, permanece inferior à média a longo prazo e 
inferior à média para mercados emergentes e economias em desenvolvimento, salientando a necessidade de 
ações para impulsionar o crescimento potencial. É necessária uma aceleração sustentada do crescimento 
dos rendimentos per capita para que haja progresso na redução da pobreza na região.   
 
Riscos: Os riscos para as perspetivas permanecem inclinados para o lado negativo. O aperto mais rápido do 
que o esperado da política monetária nas economias avançadas pode reduzir o apetite dos investidores por 
ativos de maior risco nos mercados de fronteira. Uma redução acentuada nos preços das mercadorias teria 



um impacto adverso na região. Embora as transições políticas em vários países - Angola, África do Sul e 
Zimbabué - tenham aberto oportunidades para reformas, existe também o risco de enfraquecimento dos 
esforços de reforma existentes. Os riscos para a sustentabilidade da dívida também são substanciais.  
 
O surto de Ebola pode desacelerar o crescimento na República Democrática do Congo e na sub-região, caso 
se espalhe aos principais centros urbanos e países vizinhos mais rapidamente do que o previsto. A repetição 
de períodos de seca é outro risco negativo significativo para as perspetivas regionais, e que poderia prejudicar 
seriamente a recuperação económica.  
 
 



 
  

(Alterações anuais em percentagem a não ser que indicado em contrário)
 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f
PIB a preços de mercado (US$ 2010) 
Angola 3.0 0.0 1.2 1.7 2.2 2.4
Benim 2.1 4.0 5.6 6.0 6.1 6.3
Botswanaa -1.7 4.3 1.8 3.0 3.3 3.8
Burkina Faso 3.9 5.9 6.4 6.0 6.0 6.0
Burundi -3.9 -0.6 0.5 1.9 2.3 2.5
Cabo Verde 1.0 3.8 4.0 4.2 4.0 4.0
Camarões 5.7 4.5 3.2 3.9 4.1 4.3
Chade 2.8 -6.3 -3.0 2.6 2.5 5.8
Cômoros 1.0 2.4 2.5 2.9 3.0 3.0
Congo, Rep. Dem. 6.9 2.4 3.4 3.8 4.1 4.4
Congo, Rep. 2.6 -2.8 -4.6 0.7 4.6 -1.2
Costa do Marfim 8.8 8.3 7.8 7.4 7.2 7.2
Guiné Equatorial -9.1 -9.0 -2.7 -6.4 -7.0 -0.5
Etiópiaa 10.4 7.6 10.3 9.6 9.7 9.9
Gabão 3.9 2.1 0.6 2.6 3.7 3.9
Gâmbia 4.3 2.2 3.5 5.4 5.2 4.9
Gana 3.8 3.7 7.8 6.9 6.7 5.4
Guiné 3.8 10.5 8.2 6.0 5.9 6.0
Guiné-Bissau 6.1 5.8 5.7 5.1 5.2 5.4
Quénia 5.7 5.9 4.9 5.5 5.9 6.1
Lesoto 5.6 2.3 3.1 1.8 2.6 2.8
Libéria 0.0 -1.6 2.5 3.2 4.7 4.8
Madagáscar 3.1 4.2 4.1 5.1 5.6 5.3
Malawi 2.8 2.5 4.0 3.7 4.1 4.9
Mali 6.0 5.8 5.3 5.0 4.7 4.7
Mauritânia 1.4 2.0 3.5 3.6 4.6 5.2
Maurícias 3.5 3.8 3.9 4.0 4.1 3.8
Moçambique 6.6 3.8 3.7 3.3 3.4 3.6
Namíbia 6.0 1.1 -1.0 1.5 2.3 3.0
Níger 4.0 5.0 5.2 5.3 5.4 5.8
Nigéria 2.7 -1.6 0.8 2.1 2.2 2.4
Ruanda 8.8 6.0 6.1 6.8 7.1 7.5
Senegal 6.5 6.7 6.8 6.8 6.8 7.0
Seychelles 3.5 4.5 4.2 4.0 3.8 3.5
Serra Leoa -20.5 6.3 4.3 5.1 5.7 6.5
África do Sul 1.3 0.6 1.3 1.4 1.8 1.9
Sudão 4.9 4.7 4.3 2.6 3.1 3.5
Suazilândia 0.4 1.4 1.9 1.1 1.7 1.8
Tanzânia 7.0 7.0 6.4 6.6 6.8 7.0
Togo 5.3 5.0 4.4 4.8 5.0 5.0
Ugandaa 5.2 4.7 4.0 5.5 6.0 6.5
Zâmbia 2.9 3.8 3.9 4.1 4.5 4.8
Zimbabué 1.7 0.6 3.4 2.7 3.8 4.0
Fonte: Banco Mundial.
Notas: e = estimativa; f = previsão.  As previsões do Banco Mundial são atualizadas frequentemente com 
base em novas informações e na alteração das circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções 
aqui apresentadas poderão ser diferentes de outras contidas noutros documentos do Banco, mesmo se as 
avaliações básicas das prespetivas dos países não se alterarem significativamente em nenhum momento.
a. Números baseados no ano fiscal.


