
POVERTY IN A RISING AFRICA

Medir a pobreza em África continua a ser 
um difícil desafio.

•  A abrangência, comparabilidade e qualidade 
dos inquéritos às famílias, para monitorizar 
os padrões de vida, têm melhorado. Ainda 
assim, em 2012, apenas 27 dos 48 países 
da região, tinham efetuado pelo menos dois 
inquéritos comparáveis, desde 1990, com o 
objetivo de medir a pobreza.

•  Faltam também dados de boa qualidade 
quanto ao PIB, preços e recenseamento. 

•  Através de abordagens técnicas pode-se 
preencher algumas lacunas, mas não há 
nenhuma boa alternativa a dados regulares e 
de boa qualidade. É necessário promover um 
esforço, a nível da região, para tornar mais 
adequados os dados estatísticos sobre África.

A pobreza em África pode ser menor do 
que as estimativas atuais sugerem, mas há 
agora mais pobres do que havia em 1990.

•  As mais recentes estimativas do Banco Mun-
dial, revelam que a percentagem de Africa-
nos pobres baixou de 57 por cento em 1990, 
para 43 por cento em 2012. Limitando as 
estimativas a inquéritos comparáveis, col-
hendo dados de estudos não relativos a 
consumo e aplicando deflatores alternativos 
de preços, fica-se com a sugestão de que a 
pobreza pode mesmo ter reduzido mais.

•  No entanto, e mesmo utilizando as estatísti-
cas mais otimistas, o facto é que há muito 
mais pessoas pobres, devido ao crescimento 
da população: mais de 330 milhões em 
2012, em comparação com 280 milhões em 
1990.

•  A redução da pobreza tem sido mais lenta nos 
países frágeis, e as zonas rurais continuam a 
ser bastante mais pobres, embora a dispari-
dade entre populações rurais e urbana tenha 
reduzido. A pobreza crónica é muito elevada.

As dimensões não-monetárias da pobreza 
têm vindo a melhorar.

•  Saúde, nutrição, educação e empoderamento, 
têm melhorado; e a violência têm diminuído.

•  Mas os desafios continuam a ser enormes: 
mais de dois em cada cinco adultos cont-
inuam a ser analfabetos e a qualidade da 
escolaridade é muitas vezes fraca; após uma 
década de relativa paz, os conflitos estão 
agora a aumentar.

•  Os indicadores de bem-estar não monetários, 
são mais fracos em países ricos em recursos, 
condicionados pelo rendimento e apontando 
um potencial não realizado de riqueza dos 
recursos naturais.

A desigualdade em África tem muitas 
dimensões.

•  Os dados não revelam um aumento sis-
temático de desigualdades na generalidade 
dos países de África. Mas esses dados não 
abrangem os africanos extremamente ricos, 
cujos números e riqueza estão a aumentar.

•  As desigualdades espaciais (a diferença entre 
as zonas urbanas e ruraise e entre regiões), 
são muito acentuadas.

•  A mobilidade intergeracional em áreas como 
a educação e ocupacao melhorou, mas a 
mobilidade é ainda reduzida e tende a perpe-
tuar as desigualdades.
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