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Desenvolvimentos recentes: A recuperação na África Subsariana ficou aquém das previsões do início do 
ano, com o enfraquecimento da procura externa, rupturas de aprovisionamento e uma elevada incerteza 
política a condicionar a actividade das grandes economias. Prevê-se uma retoma do crescimento na região 
para um valor inferior aos 2,9% previstos para este ano.  
 
O crescimento em Angola, Nigéria e África do Sul, as três maiores economias da região, permaneceu 
moderado em 2019. Na Nigéria, a recuperação na produção de petróleo ficou abaixo das expectativas, já que 
a incerteza política limita o investimento em nova capacidade, enquanto a fraca procura interna face ao difícil 
ambiente de negócios reduziu o crescimento do sector não petrolífero. Na África do Sul, a incerteza política 
prolongada e os permanentes cortes de energia abrandaram a actividade económica na primeira metade do 
ano. Angola deverá emergir de três anos de contracção, em 2019, com um crescimento recente no sector 
não petrolífero reflectindo as reformas no ambiente de negócios. Contudo, uma quebra na produção do 
petróleo conduziu a um crescimento inferior ao previsto este ano. 
 
O crescimento tem sido robusto nos países da região que consomem menos recursos, em especial o Ruanda 
e Uganda, apoiado pelo investimento público. No Benim, Costa do Marfim e Ruanda, as boas colheitas 
asseguraram o crescimento agrícola. Ciclones devastadores provocaram elevadas perdas humanas e 
causaram enormes prejuízos nas Comores, Maláui, Zimbabué e Moçambique.  
 
As vulnerabilidades da dívida pública na região continuam a ser uma preocupação e os encargos com juros 
mais altos reflectem em parte as alterações na composição da dívida, no sentido de um financiamento não- 
concessional de custo mais elevado. 
 
  
Perspectivas: Prevê-se que o crescimento regional acelere para 3,3% em 202, assumindo que o sentimento 
dos investidores melhorará em relação a algumas das grandes economias da região, que a produção de 
petróleo recuperará nos grandes exportadores e que um crescimento robusto nas economias da região, que 
consomem menos recursos, será apoiado por uma contínua forte produção agrícola e investimento público 
sustentado. Embora se preveja que o PIB per capita aumente na região, tal será insuficiente para reduzir 
consideravelmente a pobreza. Mesmo nas áreas onde a redução da pobreza se fez sentir, o crescimento 
económico tem-se concentrado nas áreas urbanas, proporcionando poucos benefícios para os pobres das 
zonas rurais.   
 
O crescimento na África do Sul deverá subir para 1,5% em 2020, com base na atenuação da incerteza política 
e no aumento gradual dos dividendos de crescimento, fruto das reformas do ambiente de negócios. Prevê-se 
que o crescimento de Angola acelere para 2,9% em 2020, reflectindo a melhoria constante de um clima de 
negócios favorável e o impulso da nova capacidade no sector do petróleo. O crescimento na Nigéria deverá 
subir para 2,2% em 2020, mas as restrições cambiais, as interrupções de aprovisionamento no sector 
petrolífero e a falta das reformas necessárias são tidas como constrangimentos a um crescimento mais forte.   
 
Para os outros países da região, prevê-se que o crescimento suba para 4,9% no próximo ano. A recuperação 
entre os exportadores de matérias-primas industriais será apoiada pelo investimento na nova capacidade do 
petróleo e do gás nos Camarões e Gana e pelo aumento da extracção de minérios nos países exportadores 
de metais, incluindo a República Democrática do Congo e a Guiné.  
 
Riscos: A perspectiva está sujeita a vários riscos descendentes. Uma desaceleração mais intensa do que a 
prevista da actividade em parceiros comerciais importantes – China, zona Euro e Estados Unidos – poderia 



ter peso no crescimento. Preços das matérias-primas mais baixos podem ser um risco adicional para a 
perspectiva de crescimento.  
 
Uma maior restritividade das condições de financiamento pode representar um risco considerável para os 
países com elevados encargos da dívida ou onde uma grande percentagem da dívida seja detida em moeda 
estrangeira. As empresas públicas de alguns países têm uma dívida substancial, o que representa um risco 
de passivo contingente para os governos já endividados. A instabilidade política, conflitos armados e 
insurreições podem também influenciar negativamente a actividade económica de certos países.  
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Previsões para os países da África Subsariana
(Alteração da percentagem anual salvo indicação contrária)
 2016 2017 2018e 2019p 2020p 2021p
PIB a preços de mercado (2010 US$)a

Angola -2,6 -0,1 -1,7 1,0 2,9 2,8
Benim 4,0 5,8 6,5 6,5 6,5 6,5
Botswana 4,3 2,9 4,5 4,2 3,9 4,0
Burkina Faso 5,9 6,3 6,8 6,0 6,0 6,0
Burundi -0,6 0,5 1,6 1,8 2,1 2,0
Cabo Verde 4,7 4,0 4,5 4,4 4,6 4,7
Camarões 4,6 3,5 4,0 4,2 4,4 4,6
Chade -6,3 -3,0 2,6 3,4 5,6 4,8
Comores 2,2 2,7 2,8 3,1 3,2 3,2
Congo, Rep. Democrática 2,4 3,7 5,8 5,9 6,5 6,8
Congo, Rep. -2,8 -3,1 0,8 5,4 1,5 1,9
Costa do Marfim 8,0 7,7 7,4 7,4 7,3 7,3
Guiné Equatorial -8,8 -4,7 -2,9 -2,2 -1,9 -1,8
Eswatini 3,2 1,9 0,5 1,1 1,6 1,7
Etiópiab 7,6 10,2 7,9 7,9 8,2 8,2
Gabão 2,1 0,5 0,8 2,8 3,7 3,9
Gâmbia 0,4 4,6 6,6 5,4 5,2 5,0
Gana 3,4 8,1 6,3 7,6 7,0 5,8
Guiné 10,5 10,6 5,8 5,9 6,0 6,0
Guiné-Bissau 6,3 5,9 3,8 4,3 4,8 5,5
Quénia 5,9 4,9 6,3 5,7 5,9 6,0
Lesoto 3,1 -0,4 1,7 1,5 0,4 4,1
Libéria -1,6 2,5 1,2 0,4 1,6 1,3
Madagáscar 4,2 4,3 5,2 5,2 5,3 5,1
Malawi 2,5 4,0 3,5 4,5 4,7 5,1
Mali 5,8 5,3 4,9 5,0 4,9 4,8
Mauritânia 2,0 3,0 3,6 6,7 5,8 6,0
Maurícia 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,5
Moçambique 3,8 3,7 3,3 2,0 3,5 4,2
Namíbia 1,1 -0,9 -0,1 0,9 1,5 1,9
Níger 4,9 4,9 5,2 6,5 6,0 5,6
Nigéria -1,6 0,8 1,9 2,1 2,2 2,4
Ruanda 6,0 6,1 8,6 7,8 8,0 7,5
Senegal 6,2 7,2 6,8 6,8 7,0 7,0
Seychelles 4,5 5,3 3,6 3,4 3,0 3,2
Serra Leoa 6,4 3,8 3,7 5,4 5,4 5,2
África do Sul 0,6 1,4 0,8 1,1 1,5 1,7
Sudão 4,7 4,3 -2,3 -1,9 -1,3 -0,8
Tanzânia 6,9 6,8 6,0 5,4 5,7 6,1
Togo 5,2 4,3 4,9 5,0 5,2 5,1
Ugandab 4,6 3,9 5,9 6,1 6,5 5,8
Zâmbia 3,6 3,4 3,5 2,5 2,8 2,8
Zimbabué 0,8 4,7 3,5 -3,1 3,5 4,9
Fonte: Banco Mundial.
Notas: e = estimativa; p = previsão. As previsões do Banco Mundial são actualizadas com frequência com 
base em novas informações e alteração (global) das circunstâncias. Consequentemente, as projecções 
apresentadas aqui podem ser diferentes das contidas noutros documentos do Banco, mesmo que avaliações 
básicas das perspectivas dos países não divirjam consideravelmente em algum momento.
a. PIB a preços de mercado e componentes das despesas medidos em valor constante de U .S. dólares 
2010. Exclui República Centrro-Africana, São Tomé e Príncipe, Somália e Sudão do Sul.
b. Números com base no ano fiscal.
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