Nota de Imprensa
Abertura oficial da missão de avaliação do Grupo de Apoio
Orçamental
O Grupo de Apoio Orçamental (GAO) reúne-se esta tarde, na cidade da Praia, num
encontro que será a abertura oficial da missão de avaliação ao país. Estende até a
próxima terça-feira, 15 de junho.
O encontro acontece esta tarde, às 17 horas, na Sala de Conferências do Ministério
das Finanças, Plateau.
Trata-se de uma missão da mais elevada importância, reforçada pelo momento que
atravessa o país: Cabo Verde vive a maior queda no PIB de todos os tempos, atingindo
os 14,8%. Isto, sem se levar em linha de conta que o crescimento esperado inicialmente
para 2020 era de 6%.
A Dívida Pública atingiu valores históricos, ultrapassando hoje os 150% do PIB.
Agravaram-se na mesma linha os indicadores externos, assim como indicadores sociais
– cenário que entre outros, agrava a pressão sobre as Contas Públicas, tendo em conta o
nível de rigidez do Orçamento de Estado e a urgente necessidade de investir em
matérias sanitárias, sociais e de recuperação das empresas e da economia.
Esta conjuntura impõe o envolvimento de todos os parceiros, do setor privado e da
sociedade civil na construção das linhas orientadores para a criação de condições para
escolhas estratégicas e o cimentar de compromissos de longo prazo para o
desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.
Hoje, com o envolvimento de todos os parceiros, do setor privado e da sociedade civil,
Cabo Verde já traçou as linhas orientadoras para a criação das condições para escolhas
estratégicas e foram cimentados os compromissos de longo prazo para o
desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.
De frisar que Cabo Verde terminou 2019 num cenário bastante positivo: o crescimento
era de 5,7%; o desemprego se encontrava numa dinâmica decrescente, atingindo os
11,3%; as reservas internacionais nos 7 meses de importação; o saldo global abaixo dos
3% e a Dívida Pública em cerca de 124,2% do PIB, numa tendência de redução. O país
atingiu os 819 mil turistas e estávamos em condições de alcançar a meta de 1 milhão de
turistas em 2021.
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Mais do que nunca, o país continua a contar com os parceiros na mobilização de
recursos para a implementação da Agenda de Reformas rumo ao Desenvolvimento
Sustentável.
O Grupo de Apoio Orçamental é constituído por Luxemburgo, Portugal, a União
Europeia, o Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento e o Grupo do Banco
Mundial. Esta missão é liderada pelo Banco Mundial.
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