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Deixados ao abandono
Dívida e Covid-19 no Equador, no Paquistão, nas Filipinas e na Zâmbia

Ecuador

O Equador está a passar por uma crise humanitária e de saúde 
devido à Covid-19. Imagens de hospitais sobrelotados, de 
cadáveres abandonados nas ruas e de valas comuns no país 
foram partilhadas por todo o mundo. Estes são apenas alguns 
exemplos dos problemas que o Equador enfrenta na batalha 
para proteger os direitos e as vidas dos seus cidadãos.

As consequências sociais e 
de saúde pública da pandemia

O Equador, um país com uma população de 17 milhões, 
reportou um total de  180 676 casos e 13 016 mortes por 
Covid-19, até novembro de 2020. É provável que o número 
oficial fique aquém do verdadeiro número de mortes 
provocadas pela pandemia no país. Uma comparação 
das taxas de mortalidade entre 2019 e 2020 mostra um 
excedente de óbitos que alcança 38 788 no contexto da crise. 
O número coloca o Equador na posição do país com a mais 
elevada taxa de excedente de óbitos per capita do mundo.

O trágico impacto da pandemia é o resultado direto de uma 
resposta insuficiente e lenta por parte de um governo que 
acarreta já o peso da austeridade e da dívida. As autoridades 
adiaram a introdução de um confinamento rigoroso até 
meados de março. As medidas foram anunciadas quase três 
semanas após ter sido registado o primeiro caso de Covid-19 
no país. Em seguida, o governo começou a aliviar as medidas 
de confinamento logo no início de maio, apesar do aumento 
de casos e mortes causados pela pandemia. A redução nas 
restrições não foi acompanhada por quaisquer esforços 
substanciais para reforçar a capacidade do setor da saúde 
ou das redes de segurança social. 

As consequências económicas e sociais desta abordagem 
foram devastadoras. O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
estima que a economia irá decrescer 11 por cento em 2020. 
As fontes formais de emprego estão a ser dizimadas. Apenas 
uma em cada três empresas conseguirá manter-se lucrativa 
no rescaldo da pandemia. Consequentemente, mais de 700 
000 pessoas perderam os seus empregos, ao passo que 1 
440,983 foram empurradas para o setor informal. Todos os 
ganhos na luta contra a pobreza conquistados nas últimas 
duas décadas estão em risco de serem invertidos pela 
pandemia. Desta forma, pelo menos meio milhão de pessoas 
necessitará de assistência social permanente.

As mulheres Equatorianas foram desproporcionalmente 
afetadas por esta dinâmica. No Equador, as mulheres 
trabalham menos horas, por menos dinheiro e em piores 
condições do que os seus homólogos do sexo masculino. 
A pandemia agravou esta situação. Um inquérito realizado 
pelas Nações Unidas (ONU) no Equador demonstra que 45 
por cento das mulheres perderam os seus empregos. Para 
76 por cento, o volume de trabalho aumentou em termos 
de deveres domésticos e de cuidado, e 56 por cento das 
mulheres são as únicas encarregues das responsabilidades 
educacionais dos filhos. As medidas de confinamento 
também tiveram um impacto negativo na violência de género. 
O número de casos aumentou e estima-se que, em média, 
a nível nacional, haja uma queixa de violência de género 
apresentada a cada cinco minutos.

Uma crise de dívida no meio de uma pandemia

Antes da pandemia, o país já estava a braços com uma crise 
de dívida contínua. A dívida pública aumentou de 30,9 para 
68,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2015 e 
2020. Consequentemente, em 2019 o país destinou 29 por 
cento da receita pública ao pagamento de reivindicações 
aos credores. Este número é equivalente a 2,3 vezes 
o orçamento de saúde pública do país, ou 1,9 vezes o 
orçamento da educação. 

https://www.nytimes.com/2020/04/23/world/americas/ecuador-deaths-coronavirus.html
https://www.wsj.com/articles/ecuador-city-beat-one-of-worlds-worst-outbreaks-of-covid-19-11593532974
https://www.wsj.com/articles/ecuador-city-beat-one-of-worlds-worst-outbreaks-of-covid-19-11593532974
https://theconversation.com/overloaded-morgues-mass-graves-and-infectious-remains-how-forensic-pathologists-handle-the-coronavirus-dead-135275
https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/02k1b&gl=US&ceid=US:en
https://www.covid19ecuador.org/fallecidos
https://www.covid19ecuador.org/post/nos-cuida-el-estado
https://www.covid19ecuador.org/post/nos-cuida-el-estado
https://www.brettonwoodsproject.org/2020/07/the-imfs-role-in-the-devastating-impacts-of-covid-19-the-case-of-ecuador/
https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=chart&time=2020-01-22..latest&country=~ECU
https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=chart&time=2020-01-22..latest&country=~ECU
https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=chart&time=2020-01-22..latest&country=~ECU
https://www.covid19ecuador.org/post/salud-publica-pandemia-1
https://www.covid19ecuador.org/post/desigualdades-covid19-ecuador
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/10/02/Ecuador-Request-for-an-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-Press-Release-49803
http://documents1.worldbank.org/curated/en/705661598010734951/pdf/El-Impacto-del-COVID-19-En-las-Empresas-Formales-de-Ecuador.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2020/ENEMDU_telefonica/Principales_Resultados_Mercado_Laboral.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2020/ENEMDU_telefonica/Principales_Resultados_Mercado_Laboral.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2020/ENEMDU_telefonica/Principales_Resultados_Mercado_Laboral.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2020/ENEMDU_telefonica/Principales_Resultados_Mercado_Laboral.pdf
https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/uno-cada-cuatro-ecuatorianos-son-pobres-y-luego-la-pandemia-seran-mas
https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/uno-cada-cuatro-ecuatorianos-son-pobres-y-luego-la-pandemia-seran-mas
https://www.primicias.ec/noticias/economia/situacion-trabajo-mujeres-ecuador-deterioro/
https://quenoticias.com/noticias/onu-mujeres-y-telefonica-presentaron-estudio-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-en-la-economia-de-las-feminas/
https://quenoticias.com/noticias/onu-mujeres-y-telefonica-presentaron-estudio-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-en-la-economia-de-las-feminas/
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/10/02/Ecuador-Request-for-an-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-Press-Release-49803
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/10/02/Ecuador-Request-for-an-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-Press-Release-49803
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.eurodad.org/arrested_development
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O aumento dos problemas de endividamento forçou o país 
a pedir assistência financeira ao FMI em março de 2019. O 
programa do FMI forneceu ao país um empréstimo de US$ 
4,2 mil milhões com base numa condicionalidade rigorosa e 
em orçamentos fiscais vinculativos. Os protestos em massa 
fizeram com que o governo e o FMI recuassem nas suas 
intenções iniciais de cortar os subsídios aos combustíveis. No 
entanto, as medidas de austeridade planeadas e as reformas 
estruturais foram implementadas durante o estado de 
emergência, o que restringiu a mobilidade ao longo de mais 
de sete meses. Como parte deste programa, esperava-se que 
o país implementasse cortes nos gastos no valor de 5 por 
cento do PIB entre 2019 e 2022. As medidas de austeridade 
incluídas no programa enfraqueceram, sistemicamente, o 
setor de saúde pública. O orçamento de saúde pública caiu 
de US$ 353 para 110 milhões entre 2017 e 2019. Os cortes 
levaram a despedimentos de profissionais de saúde e a um 
declínio na disponibilidade de equipamento médico, factos 
que deixaram o país profundamente despreparado para lidar 
com uma pandemia:

Quando a pandemia atingiu o país, o programa inicial do 
FMI teve de ser desmantelado na sequência de protestos 
de cariz social, discrepâncias nos dados e incumprimento 
dos objetivos. Além disso, o Equador pediu um adiamento 
por seis meses de pagamentos de juros aos seus credores 
privados em abril de 2020. Este pedido acabou por conduzir 
a um processo de reestruturação da dívida que ficou 
concluído a 1 de setembro de 2020. O Equador cambiou 
obrigações no valor de US$ 17,4 mil milhões com uma 
participação de 98,5 por cento dos obrigacionistas. O FMI 
aprovou explicitamente o resultado das negociações com um 
novo programa que proporciona ao país um financiamento 
adicional de US$ 6,5 mil milhões.

O sucesso da reestruturação da dívida e do programa do 
FMI depende da capacidade de o país encetar medidas de 
austeridade no valor de 5,8 por cento do PIB ao longo dos 
próximos três anos. Este número equivale a oito vezes os 
recursos que o país conseguiu mobilizar para proteger as 
vidas dos seus cidadãos em 2020. É duvidoso que o Equador 
consiga e queira realizar cortes desta magnitude no contexto 
de um aumento das tensões sociais e políticas no país. Um 
novo incumprimento a médio prazo não é improvável.

Um pedido de ajuda da sociedade civil 
equatoriana à comunidade internacional

A sociedade civil tem-se mantido ativa desde o começo da 
pandemia, exigindo uma resposta firme das autoridades do 
Equador para proteger os seus cidadãos da ameaça dupla 
da austeridade e da pandemia. No início deste ano, o Centro 
de Derechos Económicos y Sociales (CDES) lançou uma 
campanha que exigia a inversão das medidas de austeridade 
no campo da saúde pública. No CDES, reivindicámos a 
alocação de recursos para conter os riscos da pandemia, 
incluindo a formulação de políticas de proteção dos 
rendimentos laborais e medidas de proteção especiais para 
grupos vulneráveis.

Além disso, o CDES apoiou as recomendações de agências 
como a Comissão Económica da ONU para a América Latina 
e Caraíbas (CEPAL) e os relatórios do Alto Comissário das 
Nações Unidas para a Dívida Externa. O CDES solicitou que a 
gestão da dívida externa por parte do governo nacional não 
sacrifique recursos que devem ser alocados para conter a 
pandemia. Dada a natureza excecional da situação, deve ser 
contemplada a hipótese de suspensão dos pagamentos da 
dívida externa. Esta linha de ação incluiu a interposição de um 
recurso constitucional no Tribunal Constitucional Equatoriano, 
em conjunto com outros atores da sociedade civil.

No entanto, não podemos fazê-lo sozinhos. Tal como 
acontece com outros países em todo o mundo como, 
por exemplo, o Quénia e as Filipinas, o povo do Equador 
necessita de solidariedade internacional para lidar com o 
impacto da crise social, económica e de saúde que vivemos 
atualmente. Medidas como a DSSI do G20 e o “Quadro 
Comum” estão a deixar países como o Equador ao abandono. 
Acima de tudo, precisamos que as nossas vozes sejam 
ouvidas nos fóruns internacionais, e as nossas necessidades 
devem ser reconhecidas aquando da criação de respostas 
políticas à crise. Apenas através de soluções multilaterais, 
como a implementação de um mecanismo de resolução 
de dívida sob a proteção da ONU, é que poderemos ter 
esperança de evitar mais uma década perdida. 

Este artigo é da autoria de Pablo José Iturralde, diretor do Centro 
de Diretos Económicos e Sociais (CDES). Este blogue foi escrito 
em coautoria com a Eurodad.

https://elpais.com/internacional/2020-09-30/ecuador-avanza-en-la-liberalizacion-del-mercado-de-combustibles-un-ano-despues-de-las-protestas.html
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/03/20/Ecuador-Staff-Report-for-the-2019-Article-IV-Consultation-and-Request-for-an-Extended-46682
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/03/20/Ecuador-Staff-Report-for-the-2019-Article-IV-Consultation-and-Request-for-an-Extended-46682
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/04/AC-23.-2020.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/28/Ecuador-Request-for-Purchase-under-the-Rapid-Financing-Instrument-and-Cancellation-of-49460
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/10/02/Ecuador-Request-for-an-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-Press-Release-49803
https://www.opendemocracy.net/es/fmi-austeridad-ecuador-predica-lo-contrario/
https://www.opendemocracy.net/es/fmi-austeridad-ecuador-predica-lo-contrario/
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.eurodad.org/kenya_covid_19_debt
https://www.eurodad.org/the_philippines_covid_19_and_debt_left_alone_to_deal_with_the_pandemic
https://www.eurodad.org/g20_dssi_shadow_report
https://www.eurodad.org/reaction_to_g20_common_framework_for_debt_treatments_designed_by_and_for_creditors
https://www.eurodad.org/reaction_to_g20_common_framework_for_debt_treatments_designed_by_and_for_creditors
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Quénia

Até agora, o impacto da pandemia na saúde no Quénia tem 
sido leve. Apesar do aumento do número de novos casos no 
último mês, a situação no Quénia forma é mais favorável do 
que em outros países na região. O país reportou um total de 
49 997 casos e 920 mortes. Isto representa uma pequena 
fração dos 1,7 milhões de casos e 41 mil mortes registados 
em África, no cômputo geral, desde o início da pandemia. Um 
dos fatores que ajuda a explicar esta evolução consiste nas 
medidas de confinamento rigoroso impostas entre março e 
junho deste ano. O aumento dos casos de Covid-19 observado 
desde então coincide com o abrandamento destas medidas.

O impacto das medidas de confinamento 
nas condições de vida da população

As medidas de confinamento tiveram efeitos negativos nos 
direitos da população A Comissão de Direitos Humanos 
do Quénia documentou 10 perdas humanas e 87 casos 
variados de tratamento desumano e degradante por parte 
dos agentes da autoridade. Sob a perspetiva de género, 
23,6 por cento dos quenianos assistiram ou ouviram falar 
de casos de violência doméstica desde a introdução de 
medidas de confinamento. Estas medidas também levaram 
a um encerramento de escolas, deixando 15,2 milhões de 
estudantes no país sem a possibilidade de frequentar aulas, 
o que produzirá efeitos negativos substanciais a longo prazo 
no desenvolvimento pessoal das crianças.

Para a economia, a crise tem sido um desastre. Cerca de 70 
mil postos de trabalho foram eliminados este ano. Para um 
país onde as atividades informais abarcam 83 por cento do 
emprego, esta situação terá impactos negativos substanciais 
nos meios de subsistência. Adicionalmente, a fragilidade 
das redes de segurança tem impedido que as famílias 
vulneráveis acedam aos programas especiais disponibilizados 
pelo governo. A ausência de um sistema de moradas físicas 
adequado e de sistemas de rede de segurança social 
adequados têm dificultado os esforços realizados. O aumento 
dos programas de assistência social para garantir as 
necessidades básicas, como alimentação, água e alojamento, 
aos agregados familiares pobres em áreas rurais – onde as 
taxas de pobreza são superiores a 70 por cento – é crucial.

Financiamento da resposta à Covid-19

A capacidade do governo queniano para proteger a 
população é dificultada pelas restrições fiscais. O país 
implementou um plano de resposta à Covid-19 que ascende 
a 0,8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. No 
entanto, estes recursos não implicam gastos adicionais. Dada 
a redução substancial da receita pública, de mais de 1,4 por 
cento do PIB em 2020, o governo foi forçado a implementar 
cortes com gastos em outras áreas. Excluindo a resposta 
de emergência à Covid-19, as despesas públicas caíram 1 
por cento do PIB. A conjugação destes números demonstra 
que a capacidade geral do governo, julgada de acordo com a 
despesa pública, diminuiu durante a pandemia.

Esta dinâmica realça a natureza insuficiente do apoio 
multilateral fornecido durante a pandemia. No total, o 
Quénia recebeu US$ 788 milhões em empréstimos do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. 
Além disso, a 3 de novembro, foi anunciado que o Quénia 
procurava obter um segundo empréstimo do FMI. Até 
agora, o país recusou participar na Iniciativa de Suspensão 
do Serviço da Dívida (DSSI) do G20 por temer o seu impacto 
no acesso aos mercados financeiros internacionais. É uma 
decisão surpreendente, dado que as dívidas oficiais do país 
representam cerca de um terço da dívida externa pública 
total do país. O Quénia paga uma taxa de juro entre 6,9 e 
8,3 por cento nas suas euro-obrigações. Uma redução do 
risco de crédito poderia potencialmente aumentar estas 
taxas e impossibilitar o refinanciamento das dívidas do país 
no futuro próximo.

Daqui em diante, a estratégia económica do governo 
depende das expetativas de um novo financiamento externo 
e de um plano de consolidação substancial. Se qualquer um 
destes elementos não se concretizar, o país encontrar-se-á 
numa situação extremamente precária.

Prevê-se que a dívida pública do Quénia atinja os 69,8 por 
cento do PIB em 2023, um aumento de mais de 10 pontos 
percentuais relativamente aos níveis pré-crise. Espera-se que 
o serviço de dívida pública aumente de 9,8 para 12,9 por cento 
do PIB entre 2019 e 2023. Sem acesso a apoios adicionais 
sob a forma de financiamento em condições preferenciais 
e de alívio da dívida, o país terá dificuldade em cumprir 
com as exigências dos credores nos anos vindouros. Este 
cenário torna-se claro no contexto do plano de consolidação 
indicado no documento do programa do FMI. A avaliação 
de sustentabilidade da dívida, realizada pelo FMI para o 
país, estabelece a “necessidade de uma consolidação fiscal 
sustentada... a médio prazo”. Em termos concretos, espera-
se que o Quénia reduza a despesa pública de 22,4 para 19,2 
por cento do PIB entre 2019 e 2023. Uma redução da despesa 
pública para um nível inferior aos níveis pré-crise irá criar 
enormes tensões económicas e sociais dentro do país.

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?
https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?
https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?
https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=chart&time=2020-01-22..latest&country=~KEN
https://www.khrc.or.ke/publications/218-machakos-and-kitui-county-human-rights-monitoring-reports-of-the-impacts-of-covid-19-to-the-vulnerable-groups-and-general-public/file.html
https://www.khrc.or.ke/publications/218-machakos-and-kitui-county-human-rights-monitoring-reports-of-the-impacts-of-covid-19-to-the-vulnerable-groups-and-general-public/file.html
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences
https://www2.deloitte.com/tz/en/pages/finance/articles/impact-of-covid19-on-ea-economies.html
https://www2.deloitte.com/tz/en/pages/finance/articles/impact-of-covid19-on-ea-economies.html
http://www.knbs.or.ke/
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/11/Republic-of-Kenya-Request-for-Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-49405
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/11/Republic-of-Kenya-Request-for-Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-49405
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/kenya-receives-50-million-world-bank-group-support-to-address-covid-19-pandemic
https://www.businessdailyafrica.com/bd/economy/broke-kenya-eyes-extra-covid-19-loan-from-imf-2729310
https://www.eurodad.org/g20_dssi_shadow_report
https://cafod.org.uk/About-us/Policy-and-research/Private-Sector/Under-the-radar
https://cafod.org.uk/About-us/Policy-and-research/Private-Sector/Under-the-radar
https://www.linguee.pt/portugues-ingles/traducao/euro-obriga%C3%A7%C3%B5es.html
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/11/Republic-of-Kenya-Request-for-Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-49405
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/11/Republic-of-Kenya-Request-for-Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-49405
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/11/Republic-of-Kenya-Request-for-Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-49405
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/11/Republic-of-Kenya-Request-for-Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-49405
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.eurodad.org/arrested_development
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A consolidação fiscal deixaria o país mal preparado para 
enfrentar os impactos das alterações climáticas. O Quénia 
enfrenta fenómenos meteorológicos extremos. Mais 
recentemente, o país foi atingido por uma praga massiva 
de gafanhotos que os cientistas associam às alterações 
climáticas. A emergência climática já produziu um impacto 
devastador nos meios de subsistência das comunidades 
e continuará a fazê-lo. Um governo com cada vez menos 
recursos para fazer face às consequências das alterações 
climáticas e aos compromissos de desenvolvimento 
mais amplos da Agenda 2030 representa um desastre 
humanitário garantido.

Mesmo fosse possível obter uma agenda de ajuste e de dívida, 
claramente essa solução não é desejável. A garantia dos 
direitos humanos básicos da população queniana não poderá 
ser desvalorizada a favor dos interesses dos credores. Dado 
o alto nível de riscos de dívida que o país enfrenta, fica claro 
que se trata de um candidato ideal para o alívio da dívida. 
Um programa de alívio da dívida ambicioso aliviaria o peso 
financeiro do país, permitindo-lhe aumentar os investimentos 
no seu próprio desenvolvimento. Infelizmente, está previsto 
que o G20 irá lançar mais uma iniciativa insuficiente e 
dececionante para dar resposta às vulnerabilidades de 
dívida em países em desenvolvimento. As dificuldades que a 
população queniana terá de enfrentar nos próximos anos são 
um resultado direto da incapacidade do G20 em estar à altura 
do desafio que define os nossos tempos.

Este artigo é da autoria de Robert Ssuuna, responsável pelas 
políticas de arquitetura financeira internacional e tributária 
na Rede de Justiça Tributária na África (TJNA). Este blogue foi 
escrito em coautoria com a Eurodad.

Paquistão

Já existiam indicadores de uma grave crise de dívida no 
Paquistão muito antes da chegada da crise da Covid-19. 
A pandemia serviu apenas como detonador de uma crise 
estrutural. Após anos sob o jugo de uma ofensiva neoliberal, 
o peso da dívida do Paquistão disparou. Apesar de o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) classificar o Paquistão como país 
em baixo risco de sobre-endividamento, na realidade o país já 
se encontra numa situação de sobre-endividamento, segundo 
o Portal de Dados sobre a Dívida da Jubilee Debt Campaign.

A Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) do G20, 
anunciada em abril, é um gesto positivo, mas não pode ser 
encarado verdadeiramente como um passo em frente. A DSSI 
representa apenas um adiamento de pagamentos a curto prazo, 
em vez de cancelar realmente as obrigações de dívida. Além 
disso, a DSSI contempla apenas o envolvimento vinculativo 
de dívidas oficiais bilaterais. A participação do setor privado 
e de organizações multilaterais continua a ser voluntária. No 
caso do Paquistão, isto significa que uma grande quota da 
dívida externa devida pelo país fica efetivamente excluída.

No caso do Paquistão, a DSSI do G20 proporciona uma 
suspensão temporária da dívida durante oito meses, 
significando até US$ 1,8 mil milhões em pagamentos de 
dívida adiados. Isto é apenas uma gota no oceano. Nestes 
tempos tão difíceis, não existe medida mais draconiana 
do que forçar um país a contrair mais empréstimos para 
financiar a resposta de emergência à Covid-19. O Paquistão 
foi forçado a fazê-lo em quantias significativas. O FMI atribuiu 
ao país um empréstimo de US$ 1,4 mil milhões ao abrigo 
do Instrumento de Financiamento Rápido. Além disso, um 
consórcio de instituições multilaterais, composto pelo Banco 
Mundial (BM/WB), pelo Banco Asiático de Desenvolvimento 
(BAD/ADB) e pelo Banco Asiático de Investimento em 
Infraestrutura (BAII/AIIB), assinou acordos para fornecer 
empréstimos ao país até US$ 1,75 mil milhões. 

Comportamento intimidativo por parte das IFI

Em resposta a estes desafios, o Paquistão adotou uma 
posição explícita sobre a necessidade de alívio da dívida a 
países pobres. Consequentemente, enfrentou pressão por 
parte de instituições financeiras internacionais (IFI) e de 
Agências de Notação Financeira (CRA (Credit Rating Agencies)). 
As CRA ameaçaram o Paquistão com a desvalorização de 
risco de crédito por este ter abordado a questão da justiça 
da dívida. Os problemas da dívida do país tornaram-se uma 
questão de geopolítica mundial. Adotando uma posição 
contraditória, os EUA opuseram-se, simultaneamente, ao 
apelo submetido pelo Paquistão às Nações Unidas (ONU) por 
um alívio global da dívida, exigindo, paralelamente, que a 
China cancele os empréstimos bilaterais concedidos ao país, 
uma vez que os consideram insustentáveis e injustos.

Neste contexto, projeta-se que o Paquistão necessite de 
US$ 27,8 mil milhões para cumprir com os pagamentos do 
serviço da dívida externa entre setembro de 2020 e junho 
de 2023. Este número inclui pagamentos de US$ 19,4 mil 
milhões ao FMI, ao BM, ao BAD e à China (empréstimos CPEC 
(Corredor Económico China-Paquistão). A dívida externa do 
país ascende a US$ 111 mil milhões. Deste montante, 48,4 
por cento é devido a credores oficiais bilaterais, 38,1 por 
cento a credores multilaterais, e 9,4 por cento e 4,1 por cento 
a credores não oficiais e privados, respetivamente.

https://www.preventionweb.net/news/view/69506
https://www.preventionweb.net/news/view/69506
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0835-8
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0835-8
https://www.climatechangenews.com/2020/02/14/locusts-plague-destroys-livelihoods-kenya-biggest-threat-yet-come/
https://www.climatechangenews.com/2020/02/14/locusts-plague-destroys-livelihoods-kenya-biggest-threat-yet-come/
https://www.eurodad.org/the_g20_common_framework_for_debt_treatments_beyond_the_dssi_is_it_bound_to_fail
https://data.jubileedebt.org.uk/
https://data.jubileedebt.org.uk/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/16/pr20167-pakistan-imf-executive-board-approves-disbursement-to-address-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/29/pakistan-undertakes-reforms-to-bolster-fiscal-resilience-and-covid-19-recovery
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/29/pakistan-undertakes-reforms-to-bolster-fiscal-resilience-and-covid-19-recovery
https://www.adb.org/news/signing-ceremony-adb-500m-covid-19-loan-pakistan
https://www.adb.org/news/signing-ceremony-adb-500m-covid-19-loan-pakistan
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-USD250-Million-Loan-to-Assist-Pakistan-to-Mitigate-Impact-of-COVID-19.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-USD250-Million-Loan-to-Assist-Pakistan-to-Mitigate-Impact-of-COVID-19.html
https://www.thehindu.com/news/international/imran-khan-urges-world-community-to-grant-debt-relief-as-pakistans-coronavirus-cases-reach-5230/article31326722.ece
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As classes trabalhadoras foram forçadas a suportar os 
efeitos deste montante de dívida através de impostos 
indiretos. A economia do Paquistão está atualmente em 
“cuidados intensivos”. No entanto, as IFI e as CRA apresentam 
uma imagem animadora sob a roupagem de interpretações 
interesseiras da sustentabilidade da dívida. Como pode um 
país como o Paquistão – com um crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) negativo (pela primeira vez em 70 anos), 
45 por cento da população a viver abaixo do limiar da 
pobreza, 12 por cento de taxa de inflação e um rácio de dívida 
pública/PIB superior a 80 por cento – ter a capacidade de 
pagar mil milhões de dólares por mês?

A economia do Paquistão está a caminho de uma crise

O Paquistão encontra-se numa armadilha de endividamento 
perfeita. A sua economia funciona apenas com base em 
dívidas. É óbvio que esta situação não será sustentável durante 
muito mais tempo. Muito em breve, acontecerá o inevitável: 
incumprimento. Sem um alívio da dívida, urgente e significativo, 
por parte de todos os credores, juntamente com ações locais, 
como por exemplo uma auditoria à dívida pública e uma redução 
drástica nos gastos não relacionados com desenvolvimento, 
será difícil o Paquistão evitar o incumprimento.

Daqui para a frente, todos os credores a nível mundial 
devem deixar de adiar uma tomada de decisão e avançar 
para um cancelamento da dívida, urgente e abrangente, e 
prestar assistência ao Paquistão e a todos os outros países 
em dificuldades. Este apoio deverá ser prestado sem o 
tipo de intimidação institucional que tem caracterizado a 
“assistência” anteriormente, incluindo a utilização extensiva 
de condicionalismos em termos de políticas, chantagem e 
esvaziamento de empresas. Uma solução abrangente deverá 
incluir pelo menos três componentes básicos:

1. Devem cessar quaisquer novos empréstimos, incluindo 
os de resposta à crise da Covid-19. Todos os pagamentos 
do serviço da dívida externa relativos a dívidas bilaterais, 
multilaterais e privadas devidas pelo Paquistão devem ser 
suspensos pelo menos até junho de 2023.

2. Após a fase inicial de suspensão de dívidas, deve 
seguir-se uma medida global de redução do peso 
da dívida soberana. O alívio da dívida deverá seguir 
a mesma estrutura da assistência oferecida pela 
comunidade mundial à Alemanha em 1953.

3. Auditorias independentes às dívidas devem ser 
consideradas parte integrante de um alívio global da dívida 
soberana. As auditorias devem decorrer a nível nacional 
e devem proceder à avaliação da legalidade de todos os 
empréstimos contraídos anteriormente. Posteriormente, os 
resultados das auditorias de dívida ajudariam a decidir sobre 
o processo de cancelamento dívidas ilegítimas e odiosas.

São necessários esforços coordenados por parte das OSC 
de todo o mundo de modo a assegurar que esta medidas são 
adotadas e que países como o Paquistão não terão de lidar 
sozinhos com o impacto da crise.

Este artigo é da autoria de Abdul Khaliq, diretor do ISEJ 
Pakistan. Este blogue foi escrito em coautoria com a Eurodad.

As Filipinas

As Filipinas têm estado numa posição vulnerável desde o 
início da pandemia da Covid-19. Esta vulnerabilidade pode ser 
explicada por quatro fatores: em primeiro lugar, as estreitas 
ligações sociais e económicas, e a proximidade geográfica 
entre a China e as Filipinas. Em segundo lugar, o fluxo 
constante de migração para o estrangeiro de trabalhadores 
filipinos a contrato e, com a migração cíclica, uma população 
cada vez mais itinerante. Em terceiro lugar, um fraco sistema 
de saúde pública, legado de décadas de financiamento 
desadequado devido à prioridade dada ao serviço da dívida. 
E, por fim, significativas desigualdades sociais e económicas. 
Em resultado destas condições pré-existentes, a população 
do país tem sido profundamente afetada pela crise. 

Em fevereiro, as Filipinas registaram a primeira morte por 
Covid-19 fora da China. Desde então, o país registou mais de 
304 266 casos ativos e um total de 5 344 mortes causadas 
pela Covid-19. Em resposta à pandemia, o governo aplicou 
medidas de confinamento a partir de 16 de março. As Filipinas 
acabaram por ter um dos confinamentos mais longos e 
restritivos da região. No entanto, as profundas desigualdades, 
a ausência de redes de segurança adequadas e um sistema 
de saúde sobrecarregado afetaram a capacidade de estas 
medidas conterem a disseminação da pandemia. A 31 de 
julho, 80 grupos representando 80 000 médicos e um milhão 
de enfermeiros afirmaram que o país estava a perder a luta 
contra a Covid-19. Alertaram para o potencial colapso do 
sistema de saúde, a menos que o governo instituísse medidas 
mais restritivas e estratégias recalibradas. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51345855
https://www.bbc.com/news/world-asia-51345855
https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
https://www.devex.com/news/to-contain-the-spread-of-coronavirus-manila-grapples-with-lockdown-96823
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/global-report-philippines-losing-battle-as-who-records-biggest-jump-in-covid-19-cases
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/global-report-philippines-losing-battle-as-who-records-biggest-jump-in-covid-19-cases
https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/doctors-warn-duterte-ph-nearing-end-of-the-line-coronavirus-battle
https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/doctors-warn-duterte-ph-nearing-end-of-the-line-coronavirus-battle
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Entretanto, a população do país foi obrigada a lidar com as 
consequências económicas. Antes da pandemia, o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) projetou que a economia 
tivesse um crescimento de 6,3 por cento em 2020. Deste 
então, o Fundo cortou as suas provisões e a economia irá 
agora decrescer 3,6 por cento em 2020. Como consequência 
desta quebra acentuada, milhões de pessoas perderam 
as suas fontes de rendimento. Estima-se que 7,3 milhões 
de pessoas tenham perdido os seus empregos, de forma 
temporária ou permanente. O Departamento do Trabalho 
e Emprego (DOLE) estima que cerca de 10 milhões de 
trabalhadores possam ficar desempregados este ano. A 
fome e a pobreza estão a crescer, e o número de famílias a 
passar fome passou de 2,1 milhões em dezembro de 2019 
para 4,2 milhões em maio de 2020. O governo estima que, se 
não forem implementadas medidas de apoio, haverá mais 5,5 
milhões de pessoas a viver em situação de pobreza. 

Além disso, a pandemia também teve consequências claras 
na igualdade de género. Estas consequências são, em grande 
medida, resultado da discriminação diversa e transversal 
já existente que enfrentam as mulheres nas Filipinas. As 
mulheres estão sobrerrepresentadas na economia informal 
e em trabalho assistencial, remunerado e não remunerado, 
e sub-representadas no emprego formal, incluindo nos 
processos e estruturas de tomada de decisão nas esferas 
familiar e pública, e ainda enquanto proprietárias de terras 
e de outros bens. Além da desigualdade económica, as 
mulheres no país são também altamente vulneráveis à 
violência doméstica. Desde o início do confinamento, entre 
março e meados de junho, foram reportados à Polícia 
Nacional das Filipinas (PNP) mais de 4 200 casos de 
violência contra mulheres e crianças. 

O governo das Filipinas criou uma estratégia para abordar o 
impacto da pandemia assente em quatro pilares. O primeiro 
pilar consiste num apoio de emergência a grupos e indivíduos 
vulneráveis que corresponde a 11 por cento do PIB. O 
primeiro pilar é financiado, parcialmente, por um subsídio do 
Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) para suprimentos 
de emergência imediatos. O segundo pilar financia o 
alargamento de serviços médicos para combater a Covid-19 
com um orçamento que corresponde a 0,3 por cento do PIB, 
e recebeu financiamento do Banco Mundial. O terceiro pilar é 
composto por programas para financiar pequenas empresas 
num montante equivalente a 0,6 por cento do PIB. Por fim, o 
quarto pilar proporciona proteção social aos trabalhadores 
vulneráveis, incluindo aos trabalhadores filipinos deslocados 
e que vivem no estrangeiro, totalizando 0,3 por cento do PIB. 
No total, o governo mobilizou recursos para 3,1 por cento do 
PIB (US$ 12,2 mil milhões). 

Além de ser insuficiente para conter o impacto 
socioeconómico da crise na população, o pacote de resposta 
à Covid-19 causou igualmente um aumento da dívida sem 
precedentes. Espera-se que a dívida pública cresça de 34,1 
para 48 por cento do PIB entre 2019 e 2020. Antes do início 
da pandemia, os credores externos detinham créditos no 
setor público equivalentes a 13,9 por cento do PIB. É provável 
que a sua participação na composição geral da dívida caia 
ainda mais uma vez que a maioria do financiamento durante 
o ano de 2020 adveio de fontes domésticas. A curto prazo, 
esta situação contribuiu para que o país evitasse pedir 
financiamento de emergência ao FMI. A grande quota da 
dívida doméstica permitiu que o governo financiasse as suas 
operações sem ajuda externa. As ações do governo foram 
suportadas pelo banco central do país, que reduziu as suas 
taxas de juro quatro vezes em 2020. 

No entanto, a falta de apoio da comunidade internacional a 
países como as Filipinas provoca custos acentuados. Enquanto 
país de rendimento médio, as Filipinas estão excluídas de 
participar na Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida 
(DSSI) do G20. Antes da crise, o país tinha uma exigência de 
serviço da dívida anual igual a 6,6 por cento do PIB. Este 
número vai aumentar substancialmente em resultado da 
pandemia. Sem medidas para fazer face ao peso da dívida, 
e com poucas opções para aumentar as receitas, a única 
escolha que lhe resta é implementar medidas de austeridade 
severas. O governo já lançou planos para uma significativa 
consolidação fiscal com início em 2021, e é provável que esta 
aumente as dificuldades já vividas pela população. 

É imperativo que países como as Filipinas não sejam 
abandonados à sua sorte. É preciso que os credores 
reconheçam o caráter ilegítimo de uma grande parte de dívidas 
contraídas pelos países em desenvolvimento. Além disso, é 
necessário reconhecermos a existência de dívidas históricas, 
sociais e ecológicas com ligações ao legado da exploração 
colonial e pós-colonial dos países no Sul Global. Só quando 
essas dívidas forem reconhecidas e canceladas é que os países 
em desenvolvimento terão a oportunidade de recuperar.

Este artigo é da autoria de Asian Peoples’ Movement on Debt 
and Development (APMDD). Este blogue foi escrito em coautoria 
com a Eurodad.

https://cnnphilippines.com/business/2020/6/25/IMF-Philippines-economic-contraction.html
https://www.cnn.ph/news/2020/5/21/dole-estimates-ten-million-workers-will-lose-jobs-covid-pandemic.html
https://www.cnn.ph/news/2020/5/21/dole-estimates-ten-million-workers-will-lose-jobs-covid-pandemic.html
https://www.rappler.com/newsbreak/iq/expect-increase-poverty-covid-19-ushers-duterte-4th-year
https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATIONS/pidsdps2022.pdf
https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATIONS/pidsdps2022.pdf
https://psa.gov.ph/gender-stat/wmf.
https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/742741/over-4-200-crimes-vs-women-children-reported-during-community-quarantine-duterte/story/?utm_source=GMANews&utm_medium=Twitter
https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/742741/over-4-200-crimes-vs-women-children-reported-during-community-quarantine-duterte/story/?utm_source=GMANews&utm_medium=Twitter
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/new-lockdowns-may-further-erode-philippines-rating-buffers-10-08-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/new-lockdowns-may-further-erode-philippines-rating-buffers-10-08-2020
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/05/Philippines-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-49021
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/05/Philippines-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-49021
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/new-lockdowns-may-further-erode-philippines-rating-buffers-10-08-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/new-lockdowns-may-further-erode-philippines-rating-buffers-10-08-2020
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Zâmbia

A pandemia da Covid-19 teve efeitos significativos a nível 
sanitário, social e económico na Zâmbia. À data de 15 de 
setembro, o país registava um total de 13 819 casos e 324 
mortes relacionadas com a Covid-19. Até agora, o governo 
evitou a adoção de políticas draconianas para conter 
a pandemia. A resposta oficial tem-se baseado numa 
combinação de medidas de confinamento parcial com o objetivo 
principal de reduzir os ajuntamentos em locais públicos. 

A pandemia teve um impacto devastador nas condições de 
vida da população. Antes da crise, 58 por cento da população 
estava a viver abaixo do limiar da pobreza (ou seja, com 
um rendimento abaixo de US$ 1,90 por dia). Prevê-se um 
aumento deste número, uma vez que a crise está a ter 
um impacto significativo em termos de emprego. O setor 
informal é responsável por 68 por cento do emprego no país. 
Com a emergência da pandemia, a maioria das empresas 
sofreram graves quedas devido à redução no número de 
interações diretas que caracterizam o setor informal. O 
impacto para pequenos agricultores nas áreas rurais é 
particularmente acentuado. Nestas regiões, até 77 por cento 
da população vive em situação de pobreza. 

Esta dinâmica afeta as mulheres de forma desproporcional. 
Em 2019, menos de uma em cada quatro mulheres em idade 
ativa no país tinha emprego. No caso das mulheres, o setor 
informal é responsável por 76 por cento do emprego total. 
Neste contexto, a crise da Covid-19 teve um impacto duplo 
nas mulheres no país. Por um lado, as perdas de postos 
de trabalho no setor informal implicarão um aumento do 
desemprego do sexo feminino. Por outro lado, na Zâmbia, 
são sobretudo as mulheres que desempenham o papel de 
cuidadoras. Devido à desigualdade na distribuição de género 
em termos de cuidados domésticos informais, é provável 
que as oportunidades de trabalho e de vida das mulheres se 
tornem ainda mais limitadas no rescaldo da pandemia.

Neste sentido, as perspetivas de uma forte recuperação são 
preocupantes. Uma questão central é o grande peso da dívida 
que o país enfrenta. A dívida pública da Zâmbia aumentou 
significativamente nos últimos anos. Em 2018, o total da 
dívida pública atingiu US$ 18,3 mil milhões, o que equivale a 
78,1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Deste número, 
US$ 11,2 mil milhões correspondem à dívida pública externa. 
Quase metade deste número (US$ 5,1 mil milhões) são 
obrigações e empréstimos de credores privados. Segundo 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), o país já estava em 
elevado risco de sobre-endividamento antes do impacto 
da pandemia da Covid-19. A crise continuada está a tornar 
o problema de base mais complexo de resolver, à medida 
que as finanças públicas se deterioram e os níveis de 
dívida continuam a aumentar, o que constitui uma fonte de 
preocupações para a população e para a sociedade civil. 

Os gastos com a dívida e com salários têm vindo a aumentar à 
custa de investimentos em setores económicos-chave, como 
por exemplo o setor da saúde, da agricultura e mineiro, entre 
outros. Antes da pandemia, o país estava já a experienciar 
um subinvestimento sistémico, sobretudo no setor da 
saúde. Apesar de ter participado na Declaração de Abuja 
de 2001, na qual os Estados-Membros da União Africana se 
comprometeram a alocar pelo menos 15 por cento dos seus 
orçamentos ao setor da saúde, o país ainda não cumpriu o 
seu compromisso. Nos últimos cinco anos, os gastos com 
a saúde pública representaram, em média, 9,1 por cento 
do orçamento de Estado. Entretanto, durante este mesmo 
período, só o serviço da dívida atingiu 70,3 por cento da 
receita pública. Este rácio está substancialmente acima do 
limiar de risco do FMI, que recomenda que a relação entre 
o serviço da dívida e a receita não exceda os 15 por cento. 
Prevê-se que a pressão do peso da dívida sobre as finanças 
públicas aumente ainda mais. A moeda nacional (Kwacha) 
desvalorizou mais de 24 por cento no primeiro trimestre de 
2020. Este fator aumentou os custos do cumprimento dos 
pagamentos da dívida externa, o que provocou um grande 
impacto no stock de reservas internacionais do país. O Banco 
Mundial estima que a Iniciativa de Suspensão do Serviço da 
Dívida (DSSI) do G20 permitiria que a Zâmbia suspendesse 
os pagamentos do serviço da dívida, que totalizam US$ 139,2 
milhões. Este número é equivalente a 0,6 por cento do PIB e 
a 1,2 por cento do stock de dívida externa total da Zâmbia. O 
impacto marginal da DSSI nos requisitos do serviço da dívida 
é explicado pela estrutura do financiamento do país. A maioria 
dos empréstimos do setor público advêm de fontes privadas 
e multilaterais. Estes credores representam 73,3 por cento da 
dívida pública externa. A participação deste grupo é feita numa 
base voluntária e, por enquanto, ele ainda não deu quaisquer 
passos para oferecer um alívio da dívida adicional ao país. 

A incapacidade de a DSSI se envolver com credores privados 
reflete-se nos passos dados pelo governo para fazer face ao 
peso da dívida. Um enorme pagamento de US$ 750 milhões a 
obrigacionistas privados paira no horizonte, em 2022. Em maio, 
o governo contratou a Lazard, uma empresa de investimento 
especializada em dívida soberana, para aconselhar o país 
sobre um potencial processo de reestruturação. A 22 de 
setembro, o governo abordou oficialmente obrigacionistas 
privados para lhes pedir uma suspensão de pagamentos 
durante 6 meses. É revelador que o pedido não tenha sido 
incluído no quadro da DSSI. É uma indicação de que, mesmo 
nos casos em que os países necessitam da participação de 
credores privados, a DSSI é inadequada. Embora não se 
saiba ainda se os credores privados irão aceitar o pedido de 
suspensão, espera-se que este seja o primeiro passo num 
processo de reestruturação mais amplo. 

https://www.worldbank.org/en/country/zambia/overview
https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/Labour/2019%20Labour%20Force%20Report.pdf
https://zambia.actionaid.org/opinions/2020/covid-19-impact-small-scale-farmers-zambia
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/02/Zambia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48558
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/02/Zambia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48558
https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/Labour/2019%20Labour%20Force%20Report.pdf
https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/Labour/2019%20Labour%20Force%20Report.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/02/Zambia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48558
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/02/Zambia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48558
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/zambia-inflation-rate-surges-to-43-month-high-in-april
https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/DSSITables/DSSI-ZMB.htm
https://www.ft.com/content/0b744d46-46b1-48c3-81cd-be0d78d99262
https://www.eurodad.org/a_cure_worse_than_the_disease
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/768/attachments/original/1594831184/DSSIShadowReport_designedIF_mp_CLEAN.pdf?1594831184


Debt and Covid-19 in Ecuador, Kenya, Pakistan, the Philippines and Zambia • October 2020

Contact

Eurodad 
Rue d’Edimbourg 18-26 
1050 Brussels Belgium  
+32 (0) 2 894 4640 
assistant@eurodad.org 
www.eurodad.org

A presente comunicação foi elaborada com a assistência 
financeira da União Europeia e da Bread for the World. 
O conteúdo da presente publicação é da exclusiva 
responsabilidade da Eurodad e dos autores do presente 
relatório e não pode de modo algum ser considerado 
representativo das opiniões dos seus financiadores.

Com base neste cenário, as organizações da sociedade civil 
adotaram um papel ativo na exigência de uma resposta 
pública que minimize o impacto negativo da pandemia. A 
sociedade civil da região defendeu medidas que visam 
colmatar o peso crescente da dívida nacional. Neste aspeto, 
é cada vez mais claro que uma suspensão da dívida não 
será suficiente para fazer face aos problemas prementes 
que a Zâmbia enfrenta. É necessário um apoio urgente 
por parte da comunidade internacional para dar resposta, 
simultaneamente, à recuperação e ao desenvolvimento das 
necessidades financeiras do país, e ao peso da dívida da 
Zâmbia. É necessário um alívio da dívida imediato com a 
participação de credores privados de forma a assegurar a 
capacidade do país para reforçar a sua resposta à Covid-19 e 
para apoiar uma recuperação sustentável.

Este artigo é da autoria de AFRODAD – African Forum and 
Network on Debt and Development, e Jesuit Center for 
Theological Reflection (JCTR). Este blogue foi escrito em 
coautoria com a Eurodad.
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