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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

1. A globalização criou uma forte interdependência nas economias mundiais. Apesar de 
apresentar inúmeras vantagens, implica igualmente desvantagens motivadas, entre outros 
aspectos, pela desregulação dos mercados financeiros. 

2. A actual crise económica e financeira reflecte claramente as características da globalização. 
Teve origem, em 2007, nos Estados Unidos, numa crise dos empréstimos bancários de risco 
denominados "subprimes" que, por sua vez, se transformou numa crise financeira a nível 
mundial e que, consequentemente, desencadeou uma recessão global.

3. Basicamente, a crise é consequência da desregulação dos mercados financeiros e da 
acumulação de desequilíbrios macroeconómicos graves na economia mundial. As políticas 
monetárias instáveis, uma regulamentação inadequada e uma supervisão negligente dos 
mercados financeiros provocaram a instabilidade financeira no epicentro da crise.  

4. Centrada nas economias desenvolvidas, a crise afectou, numa fase inicial, estas economias 
antes de se alastrar aos países em desenvolvimento.

5. Contrariando as previsões iniciais dos analistas, a actual crise económica e financeira está a 
afectar seriamente os países ACP. Estes países, apesar de não terem estado na origem da 
crise, serão os mais afectados pelas suas consequências.

I. O impacto da crise nos países ACP

1. A nível financeiro

6. O impacto financeiro nos países ACP deverá ser limitado. A quase totalidade dos sistemas 
financeiros dos países ACP não possui fortes vínculos com os mercados financeiros 
internacionais. No entanto, não é possível ignorar completamente o risco de contágio 
financeiro.

7. A maioria dos bancos dos países ACP é controlada por grupos bancários cujas 
sociedades-mãe têm sede nos países desenvolvidos. Neste contexto, poderá ser criado um 
vector de contaminação pela crise, na medida em que se podem verificar transferências 
financeiras das filiais para as sociedades-mãe que apresentam falta de liquidez. 

8. Além disso, a crise poderá agravar os problemas que os clientes enfrentam do ponto de vista 
de amortização de empréstimos bancários, o que cria problemas de liquidez para as 
instituições de crédito.  
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2.  A nível económico

9. Apesar dos progressos económicos verificados nos últimos anos, as economias dos países 
ACP continuam a ser vulneráveis aos choques externos, conforme ficou provado pelas 
recentes crises alimentar e energética.

10.  Além de uma diminuição do crescimento, a crise acarreta outras consequências: 

11. A recessão económica atinge o comércio, nomeadamente os produtos de base. Os preços e os 
volumes dos produtos de exportação caíram drasticamente, o que provocou um declínio 
brutal das receitas da exportação. Os serviços, em particular, o turismo são também 
fortemente atingidos. Estes problemas são agravados pelas tendências proteccionistas que 
surgem nos países desenvolvidos.  

12. Os últimos dados mostram que a ajuda pública ao desenvolvimento continua a aumentar, 
mas a um ritmo mais lento do que o verificado anteriormente1. No entanto, experiências 
passadas descortinam um risco concreto de assistirmos a um declínio, a curto prazo, dos 
fluxos de ajuda, uma vez que há possibilidade de alguns doadores efectuarem cortes nos seus 
orçamentos de ajuda. A ajuda pública ao desenvolvimento é essencial para os países ACP, se 
se pretende avançar na consecução dos ODM.   

13. A crise do crédito, bem como a queda da procura nos países desenvolvidos, repercutem-se 
inevitavelmente no investimento directo estrangeiro que, por sua vez, é de igual modo 
afectado por quadros regulamentares e institucionais insatisfatórios na maioria dos países 
ACP. O Banco Mundial prevê uma quebra de 40% dos fluxos de capitais para os países em 
desenvolvimento, entre 2007 e 2009. O risco de fuga de capitais para países menos expostos 
à crise assume igual importância, na medida em que poderá exercer pressão sobre as taxas de 
câmbio, os orçamentos e as balanças das transacções correntes de muitos países ACP.

14. As remessas enviadas por nacionais dos países ACP a trabalhar no estrangeiro estão em 
declínio. Segundo a Eurodad, verificou-se um declínio das remessas da ordem dos 12% a 
40%. Em alguns países ACP, este valor afecta uma grande percentagem do PIB.

15. A crise financeira pode comprometer a capacidade de muitos países ACP de suportar a sua 
dívida externa. O declínio das receitas provenientes das exportações e das taxas de 
crescimento, bem como as alterações das taxas de câmbio, podem afectar seriamente a sua 
capacidade de reembolso das dívidas.

                                               
1 O total das contribuições líquidas a título do APD ascendeu aos 103,5 mil milhões de dólares americanos, em 
2007, representando uma quebra de 0,31% do RNB acumulado nos países do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, 
em 2006, e de 0,28%, em 2007. Se excluirmos a redução da dívida, estas contribuições registam apenas um aumento 
de 2%.
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II. Como enfrentar a crise económica e financeira mundial

1. A nível nacional

16. Uma vez que a crise exerce pressão nas despesas públicas, as mesmas devem satisfazer as 
necessidades prioritárias (despesas sociais, investimentos). Poderão ser necessários 
incentivos fiscais para proteger alguns sectores sociais e económicos dos efeitos da crise. 

17. No entanto, os países ACP terão também de incrementar a mobilização de recursos 
financeiros nacionais (impostos e poupanças) como principal fonte de financiamento do 
desenvolvimento. O Consenso de Monterrey, aprovado em 2002, exorta os países em 
desenvolvimento a mobilizar, de forma mais eficaz, os recursos financeiros nacionais a favor 
do desenvolvimento.

18. A mobilização acrescida dos recursos nacionais implica: (i) um menor número de 
constrangimentos relacionados com fontes externas (condições, falta de previsibilidade, 
volatilidade, etc.) e menor vulnerabilidade aos choques externos, (ii) mais margem de 
manobra e reforço das capacidades dos estados, uma vez que os países têm mais controlo 
sobre o processo de desenvolvimento, (iii) imagem positiva perante os doadores, o que 
poderá resultar no aumento das contribuições financeiras externas.

19. Os bons preços dos produtos de base nos últimos anos fizeram crescer o comércio externo 
dos países ACP, no entanto, o comércio entre estes estados mantém-se pouco significativo. 
As barreiras comerciais e a escassa diversificação das economias dificultam o comércio 
entre países ACP.

20. O Acordo de Cotonu promove a integração regional, com o objectivo de fomentar o 
comércio entre países ACP e integrar estes países no sistema de comércio internacional. A 
abertura comercial gradual, o desenvolvimento de infra-estruturas regionais, a mobilidade 
dos factores de produção e a diversificação das economias, etc., ajudarão a proteger contra 
choques externos.

21. A recessão financeira mundial conduz à valorização das divisas da maioria dos países ACP 
relativamente às divisas estrangeiras. Esta situação traduziu-se temporariamente no aumento 
das receitas de exportação, acompanhado, no entanto, pela subida dos preços das 
importações. O aumento das receitas de exportação teria absorvido a subida dos preços das 
importações. No entanto, prevê-se uma diminuição dos fluxos de entrada no balanço das 
receitas de exportação e da transferência de remessas, o que desencadeará um aumento, a 
médio prazo, do défice da balança de pagamentos ACP que, por conseguinte, resultará na 
escassez de câmbio e no enfraquecimento das moedas dos países ACP.

22. A implementação de políticas monetárias adequadas e o reforço da regulamentação bancária 
poderão ajudar a preservar a confiança pública e a disponibilidade de crédito, no entanto, em 
muitos países ACP, os sectores financeiros estão entre os menos desenvolvidos do mundo. 
Uma grande parte da população não tem acesso aos serviços financeiros, o que limita o 
crescimento de poupanças. O desenvolvimento financeiro gera crescimento económico, pelo 
que é necessário proceder a uma reforma dos sectores financeiros nos países ACP. 



DR\790674PT.doc 5/6 PEAP 100.510/B/rev3

PT

23. O desenvolvimento do sector privado e a captação de fluxos financeiros privados requerem 
segurança e instituições fortes. Para manter um fluxo contínuo de investimento privado 
estrangeiro, os países ACP devem melhorar o enquadramento e os procedimentos 
empresariais; assim como executar reformas políticas e ajustar o quadro regulamentar.

24. A maioria dos exportadores de produtos de base ACP são pequenos países, razão pela qual 
as flutuações dos preços têm grandes repercussões nos mesmos; por outro lado, a frequente 
volatilidade dos preços contribui para a degradação das condições das trocas comerciais e 
agudiza a vulnerabilidade económica. A transformação dos produtos gera valor acrescentado 
e melhora as condições das trocas comerciais.

2. A nível internacional

25. No contexto de uma abordagem global concertada, é necessário tomar medidas imediatas, 
que devem ter os seguintes objectivos: 
 restaurar a confiança, o crescimento económico e o emprego;  
 proteger as pessoas pobres e vulneráveis; 
 prestar apoio adicional para salvaguardar os benefícios e o progresso económico; 
 restabelecer a confiança no sector financeiro e restaurar o crédito; 
 promover o comércio mundial e os investimentos e rejeitar o proteccionismo; 
 estimular o desenvolvimento sustentável; 
 proceder à reforma da arquitectura financeira e económica global.

26. As decisões tomadas na Cimeira do G201, em Londres, no sentido de disponibilizar recursos 
adicionais ao FMI, aos bancos multinacionais de desenvolvimento e às instituições de 
financiamento comercial para financiar o desenvolvimento mundial representam um passo 
importante para a economia global. Também a comunicação da Comissão2, de Abril de 
2009, apresenta medidas de ajuda aos países ACP. São, no entanto, necessários mais 
esforços internacionais.

27. O ODM 8 apela à criação de uma parceria global para o desenvolvimento. Na conferência 
de Doha de 2008, sobre o financiamento do desenvolvimento, os principais países e 
instituições doadores reafirmaram o seu compromisso de prestar ajuda aos países em 
desenvolvimento, no sentido de os auxiliar a alcançar rapidamente os ODM.

28. A comunidade internacional tem de honrar os seus compromissos de aumentar a ajuda, 
respeitando, simultaneamente, os princípios da eficácia da ajuda. A crise financeira não se 
pode transformar numa crise de ajuda.  Os programas de apoio, incluindo os de redução da 
dívida pública (PPTE, IADM) permitiram aos países beneficiários afectar mais recursos aos 
sectores sociais de base (saúde e educação de base) e aos sectores de produção (infra-
estruturas, água e agricultura), no quadro da luta contra a pobreza. Perante esta crise, estes 
programas poderão ajudar a atenuar os efeitos da mesma.

                                               
1 O G20 decidiu atribuir 1100 mil milhões de dólares americanos para combater a crise: 750 mil milhões ao FMI, 
100 mil milhões aos bancos multilaterais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial, e 250 mil milhões para 
financiar o comércio.
2 Para os países ACP, a Comissão prevê um novo instrumento de financiamento para os países ACP, o instrumento 
de vulnerabilidade FLEX, dotado de 500 milhões de euros, ao abrigo do 10.º FED.
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29. É também importante concluir com êxito as negociações de Doha sobre o comércio, da 
OMC, para assegurar um acesso mais alargado ao mercado, normas equilibradas e um 
programa de ajuda aos países pobres. 

30. O grupo ACP constitui um importante grupo de países de baixo e médio rendimento. Numa 
era em que os apelos à reforma da arquitectura financeira internacional e da governação 
mundial se fazem ouvir de forma cada vez mais insistente, a crise económica e financeira 
mundial proporciona uma oportunidade ideal para que os países ACP intervenham uma vez 
mais no processo como grupo. Uma maior participação dos países ACP no sistema 
financeiro e económico internacional assegurará mais legitimidade e eficácia e torná-lo-á 
mais representativo, tendo em conta o actual contexto económico e político.

Conclusão

31. A crise económica e financeira mundial impôs aos países ACP um enorme desafio, que 
exige a adopção de uma estratégia comum, em particular, a nível internacional. Os 
responsáveis pela política de desenvolvimento têm de se mobilizar e agir rapidamente, de 
forma a encontrar soluções eficazes que atenuem os efeitos da crise e a preparar o caminho 
de regresso ao crescimento económico. 

32. Devem ser tomadas medidas que garantam que os países ACP possam não só resistir à crise, 
mas também avançar ininterruptamente para a consecução dos seus objectivos de 
desenvolvimento e dos ODM. 

33. A crise económica não pode ser encarada exclusivamente como um problema, mas também 
como uma oportunidade de estimular as reformas necessárias, a nível nacional, no sentido de 
estabelecer um quadro macroeconómico estável e duradouro, capaz de suportar os choques, 
e criar um novo sistema financeiro internacional mais representativo, mais eficaz e mais 
consciente de que todos, sem excepção, devem ser beneficiários do desenvolvimento.

34. Em caso de insolvência das instituições bancárias, os governos devem intervir através de 
acções e empréstimos preferenciais e não com o dinheiro dos contribuintes, que deve ser 
devidamente utilizado em benefício dos nacionais e para reduzir a pobreza.


