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ABCs da AID – África
A Associação Internacional
de Desenvolvimento, AID,
o fundo do Banco Mundial
para os países mais
pobres, é uma das maiores
fontes de financiamento
do desenvolvimento no
mundo. A AID oferece apoio
nos campos da saúde,
educação, infraestrutura
e agricultura, bem
como desenvolvimento
econômico e institucional
aos 77 países mais pobres
do mundo, dos quais 39
estão na África.
O mundo recorre à AID para tratar
de problemas relevantes — desde
alívio da dívida para países pobres
até energia limpa para os milhões
de africanos sem eletricidade ou
ainda iniciativas humanitárias e de
recuperação para os países mais
fortemente atingidos por desastres
naturais e epidemias fatais, como
o Ebola. Nenhuma outra instituição
internacional tem a autoridade,

o conhecimento intersetorial e os
recursos para responder a desafios
globais complexos com enfoque
exclusivo nos países mais pobres
do mundo. Durante os exercícios
financeiros de 2005 a 2015, a
AID forneceu US$ 78,2 bilhões
para financiar 1.065 projetos na
África Subsaariana. Com a ajuda
da AID, a África Subsaariana está
fazendo progresso na redução da
pobreza. O crescimento continua
generalizado, e entre 2012 e 2015
a proporção de pessoas que vivem
com menos de US$ 1,90 por dia na
região caiu de 43% para 35%.
A AID inova ajudando os países
a compensando a carência de
fontes tradicionais de energia,
aproveitando o sol para iluminar
as casas e fornecer energia às
empresas, além de lidar com os
efeitos de um meio ambiente em
mudança ao mesmo tempo em
que cria uma resiliência inteligente
no tocante ao clima para o longo
prazo. Estamos conectando
pequenos agricultores por meio
de atualizações em tempo real por
telefone celular a fim de ajudar

Principais realizações
a proteger as culturas contra
pragas e a melhorar a segurança
alimentar. Financiamos pesquisa
que está prestando orientação para
lidar com as causas da pirataria
da Somália. E estamos lá para
um longo trabalho, ajudando a
colocar os países em um caminho
de estabilidade e crescimento
após conflitos e outros desastres.
Os resultados destacados nas
páginas a seguir trazem mais
informações sobre o que a AID
vem conquistando na África,
Não deixe de consultar nossos
outros “ABCs” da AID, inclusive uma
folha de informações globais dos
ABCs, bem como os destaques
de nosso trabalho relacionado a
gênero, fortalecimento institucional,
além de conflito e fragilidade em
www.worldbank.org/ida/abcs.

35

%

O crescimento econômico
continua generalizado na
África, e entre 2012 e 2015, a
proporção de pessoas que vivem
com menos de US$ 1,90 por dia
na região caiu de 43% para 35%.

US$ 78,2

	bilhões

Durante os exercícios
financeiros de 2005 a 2015,
a AID forneceu US$ 78,2 bilhões
para financiar 1.065 projetos
na África Subsaariana.
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estudantes que se matricularam
na escola; 25 mil pessoas
passaram a ter acesso
à água limpa.

Nigéria

55,5 milhões de crianças foram imunizadas contra

a poliomielite na Nigéria em 2015, um aumento de 98% em
relação ao o número de imunizações contra a pólio em 2014.

Angola
167.809 crianças foram
imunizadas até 2014, bem acima
das 34 mil de 2012. Durante o
mesmo período, o percentual de
crianças entre zero e um ano de
idade imunizadas com a vacina
pentavalente passou de 27%
para 71%.
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De 2013 a 2014, 2,3 milhões de
pessoas tiveram acesso a um
pacote básico de serviços de saúde,
nutrição ou saúde reprodutiva.

Benin
Entre 2005 e 2012, 750 mil
pessoas foram beneficiadas
por projetos de iniciativa das
comunidades; houve um aumento
de 160 mil no número de

serviço centralizado caiu de 137
para 99.

Os distritos beneficiados por
um projeto de financiamento
baseado em resultados em Benin
alcançaram a marca de 86% de
taxa de imunização em 2015.
A taxa de imunização em todo
o país é de 40%.

Um projeto para aumentar a
produtividade agrícola ajudou os
pequenos agricultores a aumentar
suas safras de 2,5 toneladas de
arroz por hectare em 2010 para
4 toneladas por hectare em 2015.
A produção de bananas passou de
9 toneladas para 22,7 toneladas
no mesmo período.

Burkina Faso

Camarões

Em meados de 2012, foram
criados 9.741 novos empregos
formais, e 70.624 empresas
foram registradas pelo serviço
centralizado de registro de
empresas no final de 2014.

Entre 2012 e 2013,
428.925 pessoas tiveram
melhor acesso a unidades de
saúde, 44.340 estudantes
foram beneficiados por
melhor acesso a instalações
escolares, e 427.100 residentes
puderam desfrutar de fontes
de água tratada.

Agora, bastam 3 dias para abrir
uma empresa — em comparação
com os 45 dias em 2004 —
e o número de dias necessários
para a obtenção de um alvará
de construção é igual a 30 —
em comparação com os 260 dias
em 2006.
Foram emitidos 4.224 alvarás de
construção no final de 2014.

Burundi
Entre 2012 e 2013, o número de
dias necessários para obter um
alvará de construção em um novo

Entre 2009 e 2015, 3,3 milhões
de pessoas receberam acesso
a um pacote básico de saúde,
nutrição ou serviços de saúde
reprodutiva. Durante esse mesmo
período, 197.333 crianças foram
imunizadas e 197.333 nascimentos
foram atendidos por profissionais
de saúde habilitados.

República
Centro-Africana
147.105 pessoas beneficiaram-se
da produção de alimentos
como parte do Programa de
Resposta de Emergência à Crise
de Alimentos e ao Projeto de
Relançamento da Agricultura de
2014 a 2015. O projeto também
distribuiu 5.005 toneladas de
alimentos e aumentou a produção
de sementes em 371 toneladas.
Entre 2012 e 2015,
327.843 pessoas receberam
acesso a um pacote básico de
serviços de saúde, nutrição ou
de saúde reprodutiva.
De 2000 a 2012, 119 mil pessoas
fizeram teste de HIV, inclusive
mais de 10 mil mulheres grávidas,
2.000 professores e cerca de
7.000 militares e suas famílias.
1.023 professores e 22 diretores
de escolas foram recrutados e
treinados; 3.000 novos currículos
foram impressos; e 178.500 livros
escolares, 5.596 kits escolares e
5.130 mesas com bancos foram
distribuídos entre 2007 e 2012.

Chade
Entre 2003 e 2012, 2,6 milhões
de livros foram distribuídos às
escolas, 400 salas de aula foram

construídas e equipadas, 20 mil
pessoas foram alfabetizadas, e
11.700 professores comunitários
foram treinados.
123.500 pessoas beneficiaram-se
do aumento da produção agrícola
entre 2012 e 2015.

Comores
Mais de 71 mil pessoas
beneficiaram-se diretamente dos
projetos de “dinheiro por trabalho”
e de infraestrutura comunitária
com os recursos financeiros de
emergência da AID, em resposta
às crises e às inundações locais
de 2012.

República do Congo
875 mil pessoas em Brazzaville e
Pointe Noire beneficiaram-se de
um projeto de abastecimento de
água, eletricidade e ordenamento
urbano entre 2010 e 2015.
395.000 pessoas receberam
acesso a fontes de água tratada e
400.000 pessoas beneficiaram‑se
da melhoria na drenagem e do
acesso a estradas abertas o
ano inteiro.

Costa do Marfim

República Democrática
do Congo

Em 2015, houve um aumento de
61.800 no número de pessoas nas
áreas urbanas protegidas contra
inundações periódicas graças
à recuperação e construção de
infraestrutura urbana.

1,3 milhão de pessoas das áreas
urbanas recebeu acesso a fontes
de água potável entre 2014 e 2015.

634 quilômetros de estradas
rurais foram recuperados entre
2012 e 2015.

69.017 pessoas beneficiaram-se
diretamente da reconstrução da
infraestrutura comunitária, como
escolas, pontos de água e pontes
no leste do Congo entre fevereiro
e dezembro de 2014.

Entre 2008 e 2012, 18 mil
ex‑soldados, indivíduos armados
e jovens em situação de risco
participaram de atividades de
reintegração econômica.

Entre 2011 e 2015, 500 aldeias
foram contempladas com a
construção de infraestrutura
rural, que incluiu 1.765 quilômetros
de estradas.

74 gabinetes de subprefeituras
foram construídos e
65 quilômetros de estradas
rurais foram recuperados
usando métodos de mão de obra
intensiva no período 2008-2012.

Costa do Marfim

Entre 2008 e 2012

18 mil ex-soldados,

indivíduos armados e
jovens em situação de risco
participaram de atividades
de reintegração econômica.
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Em 2012, 44% das mulheres
grávidas infectadas pelo HIV
estavam recebendo tratamento
anti-retroviral para reduzir o risco
de transmissão de mãe para filho,
em comparação com 0 em 2007.

Etiópia
A pobreza caiu de 44% em 2000
para 29,6% em 2011 — benefício

impulsionado por projetos de
crescimento agrícola apoiados
pela AID, gastos governamentais
em serviços básicos e redes de
segurança eficazes sustentado
pelo crescimento econômico
consistente e elevado.
1,1 milhão de pessoas das áreas
rurais da Etiópia recebeu acesso
a fontes de água tratada entre
2014 e 2015.

58,5% das mulheres grávidas
tiveram pelo menos uma consulta
de tratamento pré-natal em
2014, em comparação com 43%
em 2012, e o número de partos
assistidos por profissionais
habilitados aumentou em mais de
50% no mesmo período.
Entre 2010 e 2013, graças
ao Projeto de Melhoria da
Qualidade da Educação em Geral,
78,1 milhões de livros escolares
e manuais do professor foram
criados, impressos e distribuídos
para as escolas de ensino
fundamental e médio da Etiópia,
e mais de 148 títulos novos de
livros escolares e manuais do
professor foram criados em
cinco idiomas. Nesse mesmo
período, 92.541 professores do
ensino fundamental atualizaram
suas qualificações do nível de
certificados de um ano para o
nível de diplomas de três anos,
em conformidade com os novos
regulamentos adotados.

Gana
Gana

5,9 milhões

Entre 2010 e 2015, foram fornecidos
de dias de emprego a um total de 123.106 trabalhadores
sem qualificação, dos quais cerca de 60% eram mulheres.

ABCs da AID na África • 6

Entre 2010 e 2015, foram
fornecidos 5,9 milhões de dias
de emprego a um total de
123.106 trabalhadores sem
qualificação, dos quais cerca
de 60% eram mulheres.

589 quilômetros de estradas
vicinais, 134 pequenas barragens
de terra e abrigos escavados,
além de 80 intervenções contra
a mudança climática foram
executados em 2015.
Os agricultores beneficiários
conseguiram um aumento de
500% na produção de galinha
d’angola entre 2013 e 2015.

Quênia
150 mil domicílios de uma
favela de Nairobi receberam
eletricidade segura, confiável
e econômica em 2015, contra
apenas 5.000 em 2014,
graças a uma parceria entre o
Banco Mundial, a Parceria Global
para Assistência Baseada em
Resultados e a Kenya Power,
empresa de eletricidade do Quênia.
A renda de mais de 2 milhões
de quenianos das áreas rurais
apresentou aumento entre
2007 e 2015 por meio de um
projeto de empoderamento de
comunidades rurais.
Em 2015, 2,6 milhões de pessoas
beneficiaram-se do apoio à
transferência de dinheiro por
meio do Programa de Rede
de Segurança Nacional, em
comparação com 1,7 milhão
em 2013.

Lesoto
De 2014 a 2015, 28.616 pessoas
foram beneficiadas por um
projeto para melhorar o ambiente
de negócios de Lesoto, aumentar
o acesso ao financiamento e
diversificar a economia do país
com o desenvolvimento de
determinados setores não têxteis.
100 organizações não
governamentais receberam
treinamento entre 2013 e
2015 em duas das cinco áreas
prioritárias relacionadas ao
enfrentamento da epidemia
de HIV no Lesoto.

Libéria
20 mil domicílios agrícolas
receberam sementes de arroz de
alta qualidade para evitar a fome
e recuperar o setor agrícola após
a crise do Ebola.
10.800 horas de treinamento no
local de trabalho foram fornecidas
entre 2011 e 2015 por intermédio
de um projeto de melhoria e
manutenção de estradas.

Madagascar
Em 2015, mais de 2,9 milhões
de estudantes de Madagascar
beneficiaram-se de projetos

financiados pela AID e a Parceria
Global para a Educação.
Entre 2012 e 2014,
762.882 pessoas receberam
acesso a um pacote básico de
serviços de saúde, nutrição ou
de saúde reprodutiva.
149.376 crianças foram
imunizadas entre 2012 e 2015,
e 74.593 nascimentos foram
assistidos por profissionais de
saúde habilitados entre 2012
e 2014.

Mali
No final de setembro
de 2015, 43.613 domicílios,
correspondendo a 349.031
pessoas, beneficiaram‑se de
transferências monetárias e
respectivas medidas. Mais da
metade dos beneficiários era
composta de mulheres e crianças.
1,6 milhão de domicílios nas
áreas urbanas recebeu acesso à
eletricidade entre 2009 e 2015,
favorecendo 3,7 milhões de
pessoas.
45% da população rural teve
acesso a uma estrada aberta o
ano inteiro em 2015, bem acima
dos 32% de 2007.

Senegal

423 mil produtores agrícolas e processadores do

Senegal beneficiaram-se do desenvolvimento, disseminação e
adoção de tecnologias agrícolas aprimoradas de 2012 a 2015.

Mauritânia
Em apenas um ano a partir de
maio de 2014, o país celebrou
contratos para a criação
de 13 escolas planejadas de
ensino médio com o objetivo
de incentivar o ingresso de
meninas; forneceu capacitação
para aproximadamente
8.800 professores do ensino

fundamental; imprimiu e distribuiu
322 mil kits para estudantes da
4ª e 5ª séries e iniciou a elaboração
e impressão de mais de 1 milhão
de livros didáticos.
De 2012 a 2014, a Mauritânia
aumentou a arrecadação de
impostos em quase 50% mediante
reformas para melhorar a gestão
de recursos públicos.
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Moçambique

Nigéria

795.508 pessoas das áreas
urbanas receberam acesso a
fontes de água tratada entre
2007 e 2015.

55,5 milhões de crianças foram
imunizadas contra a poliomielite
na Nigéria em 2015, um aumento
de 98% em relação ao número
de imunizações contra a pólio
em 2014.

81,5% das crianças com 6 anos
de idade foram matriculadas
na primeira série em 2015,
acima dos 70% de 2011. Entre
2011 e 2015, intervenções
de projetos propiciaram um
aumento de 14.722 no número
de professores qualificados para
o ensino fundamental.
1,9 milhão de mosquiteiros
tratados com inseticida contra
a malária foi adquirido e
distribuído em Moçambique
entre 2010 e 2014.

Níger
Entre 2011 e 2015, foi criado
1,8 milhão de dias de emprego
temporário, dos quais 477.630
foram para mulheres.
44.888 famílias receberam
transferências monetárias de
2011 a 2015.
Mali

45%

da população rural teve acesso a uma estrada aberta
o ano inteiro em 2015, bem acima dos 32% de 2007.
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126.341 pessoas beneficiaram‑se
de um projeto para aumentar
a competitividade e o
valor das exportações dos
produtos agrícolas.

Nenhum caso de pólio observado
entre julho de 2014 e julho de
2015, um importante marco na
trajetória do país para tornar‑se
livre da poliomielite.
Aumento de 85% no número de
contratos públicos concedidos por
meio de licitação pública em 2015,
muito acima do aumento de 20%
registrado em 2009.
63.350 mulheres grávidas
portadoras de HIV receberam um
tratamento completo de profilaxia
anti-retroviral para reduzir o risco
de transmissão de mãe para filho
em 2015, um aumento de mais
de 140% desde 2010.

Ruanda
412 mil domicílios de Ruanda
foram ligados à rede elétrica e
3.000 quilômetros de linhas de
transmissão e distribuição foram
construídos entre 2009 e 2015,
permitindo que os cidadãos
tivessem acesso a eletricidade
confiável e com boa relação
custo-benefício.

19.828 pessoas beneficiaram-se
dos trabalhos de cultivo da terra
de 2008 a 2012, que também
ajudou a empregar 7.000 pessoas.

em comparação com 53% em
2005; e houve um aumento
de 52% nas matrículas nas
universidades.

Senegal

De 2010 a 2015, 206.160 pessoas
das áreas urbanas obtiveram
acesso a água encanada e
82.260 pessoas obtiveram
acesso a serviços de saneamento
aprimorados. Durante o
mesmo período, 172.370 pessoas
das áreas rurais obtiveram acesso
a água potável, enquanto 193.730
outras, tiveram acesso a serviços
de saneamento aprimorados.

423 mil produtores agrícolas
e processadores do Senegal
beneficiaram-se do
desenvolvimento, disseminação
e adoção de tecnologias agrícolas
aprimoradas de 2012 a 2015.
O Programa de Produtividade
Agrícola da África Ocidental
(WAAPP) ajudou a propiciar a
pesquisa para o desenvolvimento
de agricultura inteligente em
termos de clima com 14 novas
variedades de milho miúdo,
sorgo e feijão-fradinho de
alto rendimento, maturação
antecipada e resistência à seca.
O WAAPP também prestou apoio
a 99 alunos de doutorado e 71 de
mestrado a construírem carreiras
científicas e preencher lacunas
observadas em algumas áreas da
pesquisa agrícola.
86,8% das crianças foram
matriculadas no ensino
fundamental em 2014, em
comparação com 81,9% em 2005;
73,4% dos estudantes concluíram
o ensino fundamental em 2014,

Serra Leoa
As receitas públicas do setor de
pesca aumentaram, passando
de US$ 900 mil em 2008 para
US$ 3,8 milhões em 2013, um
crescimento de 322% em 5 anos,
graças a um programa para
eliminar a pesca ilegal e criar
zonas de preservação dedicadas
à pesca de pequena escala local.

Sudão do Sul
1,2 milhão de mosquiteiros
de longa duração, tratados
com inseticida contra malária
adquiridos e/ou distribuídos
no Sudão do Sul em 2014,
em comparação com 126.451
em 2012.

Ruanda

19.828 pessoas se beneficiaram dos trabalhos de cultivo
da terra 2008 a 2012, que também ajudou a empregar
7.000 pessoas.

374.206 crianças de 6 a 59 meses
de idade receberam uma dose de
vitamina A em 2013, um aumento
de 2.000% com relação a 2011.
47.287 crianças com menos
de 12 meses no Sudão do Sul
receberam a vacina DPT3 para
imunização contra difteria,
coqueluche e tétano em 2013,
acima dos 16.986 de 2011.

Tanzânia
8 milhões de tanzanianos
obtiveram acesso à água limpa
e segura em 2015, um aumento
de 75% com relação a 2007.
Nas áreas urbanas, cresceu
em 230 mil o número de lares
e em 2,3 milhões o número de
residentes que obtiveram acesso
à água limpa e segura entre
2007 e 2015.
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16,9 milhões de dias de trabalho
foram fornecidos em obras
públicas em 2015, um aumento de
213% em relação aos 5,4 milhões
de dias de trabalho em 2005.

Togo
De 2012 a 2015, 3.275 pessoas
beneficiaram-se com a construção
de 90 escolas com 248 salas de
aula, 13 centros de saúde, 44 poços
artesianos, quatro banheiros
comunitários, duas estradas rurais
e passarelas, além de dois galpões
para mercados.

Uganda

170.900

Entre 2009 e 2014,
pessoas receberam
acesso a um pacote básico de saúde, nutrição ou serviços
de saúde reprodutiva em Uganda. 961 profissionais de
saúde receberam treinamento e 230 unidades de saúde
foram construídas, renovadas e/ou equipadas durante
o mesmo período.

14.016 pessoas receberam
assistência financeira entre
2013 e 2015 como parte de
um programa de redes de
segurança social para combater
a desnutrição infantil em Togo.

Uganda
O tempo necessário para o
registro de uma propriedade caiu
para 52 dias em 2013, em relação
aos 225 dias em 2006, e o tempo
para o registro de uma empresa
baixou de 135 dias para 2 dias
durante o mesmo período.
De 2003 a 2012, mais de
3 milhões de pessoas, 47%
de todos os ugandenses da
região norte, passaram a ter
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acesso a serviços melhores,
incluindo água potável segura
e melhores instalações de
saneamento.
Entre 2009 e 2014,
170.900 pessoas receberam
acesso a um pacote básico
de saúde, nutrição ou serviços
de saúde reprodutiva. 961
profissionais de saúde receberam
treinamento e 230 unidades
de saúde foram construídas,
renovadas ou equipadas durante
o mesmo período.

Zâmbia
404 unidades de saúde foram
construídas, renovadas ou
equipadas e 345 profissionais de
saúde receberam treinamento
em detecção e tratamento de
malária entre 2010 e 2013.
2,5 milhões de mosquiteiros de
longa duração, tratados com
inseticida contra malária foram
adquiridos ou distribuídos entre
2010 em 2013.
A produção de banana duplicou,
passando de 14 toneladas
por hectare em 2011 para 28
toneladas por hectare em 2014
para os pequenos agricultores
que se beneficiaram de um projeto
de desenvolvimento de irrigação
no Zâmbia.

Chade

20 mil pessoas aprenderam a ler e escrever
entre 2003 e 2012.
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