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Apelo à União Africana, aos Chefes de Estado Africanos, às Instituições 
Financeiras Internacionais, aos Órgãos Credores Chineses e aos Credores 
Privados para um cancelamento total e incondicional da dívida Africana! 

As instituições financeiras internacionais, os credores Chineses e os credores privados 

devem cancelar a dívida! 

A crise da dívida em África tem estado a formar-se de forma lenta e está a agravar-se largamente devido 
ao Covid-19. A dívida externa pública da África subsariana duplicou entre 2010 e 2018, de 160 mil 
milhões para 365,5 mil milhões de US$ até 31 de Dezembro de 2018. Actualmente, situa-se nos 500 mil 
milhões de US$. Para alguns países, o serviço da dívida representa mais do que 25% da sua receita, e a 
maioria dos países gasta mais em pagamentos da dívida do que na saúde.  

Os governos africanos têm, actualmente, dificuldades em encontrar o dinheiro para lutar contra a 
pandemia e salvar vidas, imperativos afectados pelas demandas do serviço da dívida. Em contraste, os 
países ricos estão a investir cerca de 8% do seu Produto Interno Bruto em intervenções e medidas de 
estímulo económico, enquanto os países africanos gastam, em média, 0.8% do seu PIB, apesar desta 
medida ocultar as diferenças significativas entre os países africanos.  

As economias africanas e todos os sectores produtivos foram seriamente afectadas pela pandemia. O 
colapso dos preços de comodidades e do turismo, importantes fontes de receita fiscal e de divisas para 
muitos países, combinado com a redução de transferências pela diáspora africana, agravam a situação 
de muitos países, cujas reservas se vão, rapidamente, esgotando. Face às poucas reservas internacionais 
com que os países ainda contam, cada um destes terá de escolher entre o investimento em serviços de 
saúde e sociais para responder ao Covid-19 e o serviço da dívida externa.  

O continente é também vítima de fluxos ilícitos financeiros, situados em aproximadamente 850 mil 
milhões de dólares, entre 1970 e 2008. Estes fluxos ilícitos tem estado a enfraquecer os países Africanos 
e a prejudicar a sua capacidade de desenvolverem as suas economias e a responder à crescente dívida e 
crises climáticas.  

Tendo em mente estes aspectos, a crise do Covid-19 poderá, provocar crises em larga escala nas balanças 
de pagamentos dos países, um acentuado declínio na produção e no emprego, e um rápido aumento da 
pobreza. Para evitar isto, as economias emergentes e em desenvolvimento precisam de ver remissa a 
sua dívida externa. Humanamente falando, ao invés de se pagar aos credores, é preferível cancelar as 
dívidas, permitindo satisfazer as necessidades dos cidadãos. 
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Uma moratória é uma resposta limitada e inapropriada 

De acordo com o comunicado dos Ministros das Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20, a 
moratória de seis meses acordada sobre os pagamentos da dívida de 77 países, 40 dos quais na África 
Sub-Saariana, poderá ser alargada por mais seis meses. A fraca resposta dos G20 tem, em parte, a ver 
com a fraca posição negocial da União Africana (UA) que procurou ”aliviar” África da sua dívida, por via 
de uma moratória de serviço da dívida, com a duração de dois anos. O apelo da UA, de 11 de Abril, não 
fez qualquer referência ao cancelamento da dívida, um apelo que tem sido feito por vários líderes 
africanos. Aparentemente, Ramaphosa e os seus enviados especiais ao G20 apenas ecoaram as 
propostas feitas, alguns dias antes, pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Esta abordagem muito tímida do actual presidente da UA relaxou a “comunidade internacional” cuja 
resposta, igualmente fraca, faz muito pouco para aliviar a crise em África.  De facto, a moratória irá 
suspender, não terminar o serviço da dívida, o qual totaliza, nos 77 países beneficiários, 14 mil milhões 
de USD. Isto representa uma mísera subvenção de cerca de 182 milhões de USD, por país.  

Por comparação, a UA determinara que o continente iria precisar de, pelo menos, 200 mil milhões de 
USD para lidar com a pandemia do Covid-19 e com os seus impactos económicos e sociais. A moratória 
representa apenas 7% do montante necessário calculado pela UA!  

Adicionalmente, a suspensão da dívida apenas está relacionada com os pagamentos a serem efectuados 
a outros governos e representa um terço da dívida do continente. Não se aplica estritamente aos bancos 
de desenvolvimento multi-laterais, com o Banco Mundial e o FMI, ou aos credores privados. A estes foi 
pedido que fizessem a mesma suspensão, mas não há como garantir a sua anuência. As lacunas mais 
significativas são as dívidas contraídas junto da China, o maior credor dos países sub-Saarianos de baixa 
renda, e as dívidas contraídas junto de credores privados.  

Espera-se que, durante o período de suspensão, doze dos quarenta países africanos que se qualificam 
para o esquema d G20, paguem obrigações no valor de 3 mil milhões de USD. Neste período, há ainda 
um maior valor devido em termos de acordos com negociantes de mercadorias, bancos, e outras 
entidades. Os Chineses propuseram-se a cancelar os créditos sem juros, representando apenas 5% do 
total do seu portfólio de dívidas no continente. 

Os credores privados não se juntaram à moratória patrocinada pelos G20. Ao invés disso, formaram o 
Grupo de Trabalho de Credores Privados sobre a Dívida Pública Africana, o qual manifestou o seu 
posicionamento contra uma “abordagem generalizada” às negociações sobre a dívida, e irá interagir 
individualmente com cada país, enfraquecendo a possibilidade de uma resposta unificada Pan-Africana. 

Uma moratória de natureza extremamente limitada como esta, independentemente da sua duração, 
não é a solução adequada nestas circunstâncias excepcionais, pois é apenas um reembolso deferido que 
continuará a enforcar os países africanos, qual Espada de Dâmocles. A maioria dos fluxos adicionais, tais 
como a “ajuda” do Banco Mundial, do FMI, e de grande parte dos “parceiros” bilaterais para responder 
à crise do Covid-19, será na forma de empréstimos que apenas irão inflaccionar a dívida externa destes 
países. O alívio da dívida bilateral a alguns países irá, muito provavelmente, resultar no desvio dos fundos 
libertados para satisfazer a dívida de credores privados. 
 
Circunstâncias excepcionais requerem decisões excepcionais. Neste caso, dados os enormes desafios 
enfrentados pelo continente, o cancelamento da dívida pública africana é uma resposta comensurada. 
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A legitimidade do cancelamento da dívida pública africana 

Para lidar com esta pandemia, apenas um cancelamento da dívida poderia ajudar a colocar recursos à 
disposição dos países africanos e a acabar com o serviço da dívida, o qual situa-se entre 10 e 13% dos 
seus orçamentos nacionais. 

Esta exigência de anulação é legítima por vários motivos. Em primeiro lugar, devido à urgência da 
situação, a qual exige que os países mobilizem imensos recursos, os seus próprios recursos, para salvar 
milhares, senão milhões, de vidas e para lidar com o impacto económico e social da pandemia. A 
Comissão das Nações Unidas para África (UNECA) estima que aproximadamente 300,000 africanos 
correm risco de vida e cerca de 30 milhões estão vulneráveis ao empobrecimento devido ao Covid-19. O 
cancelamento é especialmente legítimo dadas as condições sob as quais estas dívidas foram contraídas.  

A demanda pelo cancelamento da dívida africana é mais legítima se olharmos para a massiva fuga de 
capital e para os fluxos financeiros ilícitos que estão a extrair a riqueza do continente e a ser canalizados 
para paraísos fiscais nos países do G20 ou em territórios por si controlados. 

O cancelamento da dívida é também legítimo se tomarmos em conta os enormes pacotes de alívio ao 
Covid-19 sendo implementados pelos países do G20. A dívida africana é estimada em 365 mil milhões de 
US$, a qual corresponde a 16.6% do plano de resposta de 2.2 trilhões de US$ adoptado pelos Estados 
Unidos (EUA), e 42% do recentemente anunciado pacote conjunto da União Europeia (eu) para o alívio 
económico da dívida. Os G20 prometeram mobilizar 5 trilhões de US$ para reavivar a economia global. 
A dívida africana corresponde a apenas 7.3% deste montante. Em 2020, o serviço da dívida africana 
encontra-se estimada em cerca de 50 mil milhões de US$, e corresponde a 1% do montante mobilizado 
pelo G20 ou 2.3% do plano de resposta dos EUA.  

O Covid-19 vem encontrar uma multiplicidade de outras crises, incluindo a crise climática, que está a 
alimentar a guerra, o conflito civil, a deslocação, e a incrementar a fome. África tem 16 por cento da 
população mundial, contudo, emite apenas 4 por cento das emissões globais de co2, um número que 
resulta das significativas emissões da África do Sul. Conforme já foi bem articulado pelo movimento da 
Justiça Climática e plasmado no Acordo de Paris da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas (UNFCCC), há na crise climática, uma responsabilidade historicamente 
diferenciada. O norte-americano médio emite 17 vezes mais carbono que o médio africano, o qual tem 
depois de carregar o fardo da crise climática global. Existe, por isso, uma grande dívida climática do G20 
e de outros países ricos a favor de África. O cancelamento da dívida soberana pode, por essa razão, ser 
justificada como sendo um pequeno contributo para resolver a dívida climática e ecológica devida ao 
continente Africano. Vide a declaração da African Climate Justice Convergence (Convergência Africana 
para a Justiça Climática) sobre o Covid-19 e a crise climática. 

Numa altura em que a maior parte dos países do G20 manifesta um compromisso explícito para com os 
direitos das mulheres, o cancelamento da dívida é, provavelmente, a intervenção mais significativa que 
poderia realizada para alcançar este objectivo. Muitas vezes, as condições dos empréstimos forçam o 
Governo a reduzir a despesa em serviços e benefícios públicos críticos na saúde, na educação, na 
protecção social, nos subsídios agrícolas, na sensibilização contra a violência baseada no género e nos 
serviços de resposta. Dada o senso comum sobre a divisão de tarefas, o qual coloca 
desproporcionalmente a responsabilidade pelo cuidado na mão das mulheres, o Covid-19 acentua o 
fardo sobre estas uma vez que os serviços de saúde, desintegrados por décadas de ajustes estruturais e 

https://www.africaclimatejustice.org/
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privatizações, são incapazes de cuidar dos enfermos. Vide a declaração da WoMin African Alliance sobre 
o Covid-19.  

Por último, o cancelamento da dívida é, ainda mais, legítimo do ponto de vista moral, mesmo que a 
moral não faça parte dos valores daqueles que têm o mundo sob o seu controle. É difícil de compreender 
a fraca, para não dizer indiferente, resposta da “comunidade internacional” a todos os alertas de “caos”, 
morte e o colapso absoluto de vários países feitos pelas Nações Unidas (NU), pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos G20. O mísero alívio da dívida é uma 
resposta imoral e cruel à crise enfrentada pelos países Africanos.  

Os países Africanos devem prosseguir com a opção do cancelamento, e tem o apoio da Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), bem assim, do Presidente da França, e 
conta com o apoio moral do Papa Francisco. A apelo ao cancelamento é também apoiado pelo Comité 
para a Abolição da Dívida Ilegítima (CADTM), bem assim, pelos membros do movimento Jubileu na 
América do Norte, na Europa e no Sul, que também apela ao cancelamento da dívida dos países mais 
vulneráveis, incluindo de muitos países africanos.  

Os credores bilaterais, incluindo os credores chineses, bem assim, os bancos multilaterais têm de 
compreender que o cancelamento seria a prova mais concreta da sua “solidariedade” para com o 
continente africano e com os seus povos num momento onde estes enfrentam a pandemia do Covid-19, 
a meio de muitas outras crises. E os credores privados oportunistas devem ser desafiados a acabar com 
o lucro abusivo que retiram do sofrimento dos países e povos africanos. 

Um cancelamento da dívida puro e incondicional é economicamente possível 

De acordo com dados publicados pelo CATDM (www.catdm.org), o montante global da dívida dos países 
elegíveis para a iniciativa do G20 (incluindo outros países pobres fora de África) é estimado em um pouco 
mais de 750 mil milhões US$, i.e. 1% do PIB dos G20, em 2019 (78,286 mil milhões USD). Um 
cancelamento puro, simples e incondicional da dívida é economicamente viável, mas não há vontade 
política de o tomar em consideração. 

Apesar de o FMI ter reforçado o fundo fiduciário para permitir que os países mais pobres possam 
reembolsar parte das suas dívidas, o contributo não é proveniente do seu capital. Os fundos são 
provenientes de donativos feitos por países ricos. Todavia, a escala da crise económica enfrentada pelos 
países em desenvolvimento exige que o FMI vá mais além. O FMI possui 27 mil milhões US$ em reservas 
e acima de 135 mil milhões US$, em ouro. Pode cancelar mais dívidas e este é o momento para fazê-lo. 
O cancelamento de pagamentos deve ser estendido a um grupo maior de países em desenvolvimento 
durante o resto de 2020. 

Os credores privados alcançaram lucros excepcionais a partir de créditos concedidos a países Africanos, 
e os especuladores entre estes, os chamados vulture funds (capitais-abutre), obtiveram retornos de 
300% e 2,000% através da aquisição, por vil preço, das dívidas de 15 países Africanos. Com este cenário, 
é incompreensível porque é que os países mais ricos do mundo, a EU, os Chineses e os credores privados 
têm dificuldades em cancelar completamente a dívida de países que sejam elegíveis. Um cancelamento 
completo, conforme recomendado pela França, não iria trazer qualquer perigo para os países ricos. Em 
tempos normais, estes mesmos países não hesitam em negociar com África condições fiscais vantajosas 
ou garantias de investimentos lucrativos para as suas empresas. O cancelamento da dívida não é uma 
“ajuda”, mas é uma reparação e um direito dos povos que têm sido feridos e sacrificados no altar do 
reembolso de dívidas odiosas e ilegítimas, e ainda têm de suportar as consequências da crise do clima. 

https://womin.africa/covid-19-crisis-upon-crisis-in-africa-an-ecofeminist-perspective/
http://www.catdm.org/
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A CADTM e a WoMin, bem assim, as organizações signatárias, exigem:  

- Os Chefes de Estado Africanos, em particular o Presidente Cyril Ramaphosa, o actual Presidente da 
UA, deveriam exigir o cancelamento total e incondicional da dívida africana, sendo esta a única 
solução que pode aliviar o impacto social e económico das crises da dívida e na saúde. 

- Os países deveriam realizar um auditoria à sua dívida, logo que possível, com a participação do 
cidadão, para repudiar estas dívidas ilegítimas, ilegais, e/ou odiosas. 

- Os Países do Sul deveriam criar uma frente unificada contra o pagamento de dívidas ilegítimas, 
conforme proposto em 1987, por Thomas Sankara, no encontro de Chefes de Estado, na Etiópia. 

- Os países deveriam adoptar medidas unilaterais para libertar recursos financeiros para proteger as 
suas populações e assegurar a realização de direitos humanos fundamentais. A este repeito, o 
direito internacional pode ser invocado em, pelo menos, três argumentos: estado de necessidade, 
alteração fundamental de circunstâncias e força maior.  

- As instituições financeiras internacionais, os credores privados, os Estados do Norte e a China 
deveriam tomar nota da actual situação da saúde, económica e política em África, reconhecer as 
suas responsabilidades e aceitar, sem condições, o apelo feito pelos povos e Estados africanos para 
o cancelamento da dívida. 

- A dívida externa pública e privada e a dívida pública doméstica, devem ser canceladas para permitir 
que os países do Sul possam recuperar as suas economias e solidificar a resiliência social num mundo 
pós-Covid-19. As prioridades das políticas de desenvolvimento devem focar-se na expansão de 
serviços públicos essenciais, sob o controle do cidadão, promovendo uma soberania alimentar e 
energética e respeitando os direitos de uso e aproveitamento das mulheres, dos camponeses, das 
comunidades indígenas, etc., sobre a terra e recursos naturais.  

- A promoção sistemática do sector privado, em particular, através de Parceiras Público-Privadas 
(PPPs) para financiar o desenvolvimento dos países do Sul Global, onde quem se beneficia são os 
países patrocinadores e as suas corporações, e a privatização de serviços e património públicos deve 
ser rejeitada.  

- O G20 e outros países poderosos devem se comprometer em eliminar todas as lacunas que 
favorecem a evasão fiscal, a adulteração da facturação comercial, a transferência ilegal de preços, e 
a corrupção dos oficiais governamentais pelas corporações sediadas nos seus territórios. 

- Os “bens obtidos imoralmente” dos governantes e das classes dominantes do Sul devem ser 
expropriados, devolvidos às populações visadas e colocadas sob o seu controlo. 

- A assistência oficial ao desenvolvimento deve ser substituída por um “contributo incondicional de 
reparação e solidariedade” sob a forma de donativos, e pela resolução da dívida climática. 

- A dívida ecológica e climática que se tem com os países do Sul deve ser reconhecida, uma reparação 
deve ser paga e/ou uma compensação da mesma através da imposição de taxas ou multas às 
corporações responsáveis pela poluição causada. 

- A suspensão imediata de reembolso de empréstimos às instituições de micro-crédito sem a 
imposição de juros ou de penalizações de mora. Num contexto pós-Covid, estas instituições de 
micro-crédito deveriam ser transformadas em poupanças auto-geridas e em cooperativas de crédito 
sem taxas de juro e e sem clientelismo. 

http://www.cadtm.org/Dette-ecologique,1385

