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I. Antecedentes 

1. A nível global, devido a vastas oportunidades criadas pelo crescimento da 

indústria do turismo, cada vez mais países estão a recorrer ao desenvolvimento do 

turismo como um meio através da qual as respectivas prioridades de 

desenvolvimento possam ser abordadas. Nos países desenvolvidos, o sector do 

turismo é cada vez mais visto como uma alternativa viável em relação à base de 

produção industrial que está a mudar para o Oriente, enquanto no continente 

Africano, como opção em relação à sectores tradicionais falhados, tais como a 

agricultura, com vista a trazer desenvolvimento socioeconómico significativo. Esta 

mudança de paradigma rumo ao sector do turismo permitiu que houvesse um 

aumento nas perspectivas relativas ao investimento e a procura de financiamento 

para projectos conexos.   

 

2. Como consequência, em 2015, a indústria do turismo respondeu por 4.3% do 

total de investimentos estimados em 774.6 bilhões de dólares Americanos1. Projecta-

se que os investimentos na área do turismo cresçam numa taxa média de 4.5% na 

próxima década para mais de 1.2 triliões de Dólares Americanos ou cerca de 5% do 

total de investimentos. De igual modo, a parte do total de investimentos da indústria 

do turismo em África era de 6.3% em 2015, avaliada em 29.6 bilhões$ EU. Ao longo 

dos próximos dez anos, os investimentos na indústria [do turismo] estão projectados 

para crescerem numa média de 4.1% para 46.3 biliões $EU ou cerca de 8.7% do total 

de investimentos. Evidentemente na fase actual de 3.8% da parte relativa aos 

investimentos globais no turismo, que se prevê que permaneçam inalterados até 

2026, é necessário que se faça muito mais para atrair mais investimentos, dado o 

potencial de turismo que o continente alberga.  

II. Análise Situacional 

3. Os governos nacionais estiveram, e alguns continuam, na dianteira quando se 

trata do financiamento e investimento no desenvolvimento do turismo em África. Isto 

foi principalmente assim quando mega projectos de turismo estivessem envolvidos, 

como é o caso da construção de hotel de elevado valor ou centros de 

convenções/conferências. Esta abordagem ao desenvolvimento do turismo foi crucial, 

especialmente quando os destinos turísticos estiverem numa fase inicial de 

desenvolvimento e poderem não ser atractivos para o sector privado em termos de 

desenvolvimento, devido a natureza da intensidade do capital de tais projectos. Por 

conseguinte, isto significou que vários governos estiveram previamente ou estão 

actualmente envolvidos, directamente ou indirectamente através de agências do 

governo, na gestão do negócio do turismo. Porém, na sequência das políticas de neo-

liberalização, dos anos 80 e 90, a maioria desses governos gradualmente afastaram-

se de tais aventuras, a favor do sector privado. O principal papel dos governos agora 

é predominante para criar um ambiente favorável para o financiamento e para o 

sector privado investir no turismo. 

                                                           
1Vide WTTC 2016 
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4. Como resultado da prioridade dada ao sector do turismo por vários Estados 

Membros no continente, houve aumento na procura de investimento no 

desenvolvimento de infra-estruturas de turismo e um aumento acrescido de 

necessidades de financiamento, tal como já foi observado. Isto estimulou interesse 

em várias instituições financeiras internacionais no sentido de incidirem no 

continente. A Corporação Internacional de Finanças (IFC), um membro do Grupo 

Banco Mundial, por exemplo, tem estado muito activo no financiamento de vários 

projectos de hotéis no continente, com 19 projectos activos só na África subsaariana. 

A organização irmã do IFC, A Agência Multilateral de Garantia de Investimento 

(MIGA), também tem sido útil na concessão de garantias para investimentos 

relacionados com o turismo, o que levou à redução do custo de capital. Para além do 

Grupo Banco Mundial, houve um crescimento em termos de fontes alternativas de 

financiamento, incluindo o Norfund e o African Export and Import Bank (AFREXIM), 

que também tem estado activo no financiamento de vários projectos no sector do 

turismo no continente. Vários Estados Membros também exploraram a possibilidade 

de emitir obrigações internacionais, tais como Eurobonds, para financiar o 

desenvolvimento de infra-estruturas de turismo. Um exemplo recente de tal facto é o 

financiamento do Centro de Convenções de Kigali e o Hotel em Ruanda.   

 

5. Por conseguinte, devido ao aumento de fontes de financiamento de grandes 

projectos de turismo em África, várias cadeias multinacionais de hotéis instalaram-se 

no continente. A África Ocidental tem o maior número de cadeias de hotéis em 

desenvolvimento, o que equivale a 53% da toda a África Subsaariana, quase o dobro 

da África Oriental. Isto pode ser atribuído ao nível de maturidade dos destinos 

turísticos nessas regiões, onde pode se argumentar que as infra-estruturas de 

turismo da África Oriental são comparativamente mais desenvolvidas. O Grupo de 

Hotéis Carlson Razidor, por exemplo, actualmente tem 37 hotéis com um total 

cumulativo de 8.000 quartos operacionais, enquanto 32 hotéis, com um total 

cumulativo de 6.953 quartos estão em construção em várias partes do continente. A 

tabela abaixo resume os dados sobre os números de hotéis em construção em África, 

por grandes companhias hoteleiras internacionais.   

Tabela: Cadeias de Hotéis Em Desenvolvimento em África 

Ordem Hotel No. de Hotéis Total de quartos 

1 Marriot 36 6,412 

2 Carlson Razidor 32 6,953 

3 Hilton Worldwide 29 7,250 

4 Starwood 21 4,623 

5 Mangalis 17 2,329 

6 Swiss International 16 1,738 

7 Accor 12 2,273 

8 Best Western 12 - 

9 Rotana 8 1,955 

10 Louvre Hotels Group 7 - 

Fonte: W Hospitality Group, 2015 
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III. Desafios   

6. Não obstante o aumento em termos de interesse de investimento no turismo 

acima ilustrado, há vários desafios que ainda constituem um impedimento para 

materialização do pleno potencial do turismo no continente. Por exemplo, o ambiente 

prevalecente não é muito favorável se o continente tiver que aumentar a sua parte 

nos investimentos globais no turismo. Isto, sobretudo, devido ao facto do ambiente 

operacional ser percebido como sendo imprevisível, apesar de ter que se apreciar 

que houve melhoramentos dignos de destaque na sua estabilidade, num passado 

recente. Não obstante, já percebido como sendo arriscado, o facto de terroristas 

terem alvejado algumas instâncias turísticas em alguns países, apenas exacerbou a 

questão. O pior ainda, apesar de a níveis macro parecer haver apoio para o 

financiamento do investimento no turismo, a nível dos países, há preocupação de os 

bancos tradicionais terem-se negado a expandir os seus serviços a companhias 

nacionais ou Africanas. Nos casos em que bancos nacionais estão a financiar 

projectos de turismo, o custo do crédito continua comparativamente alto. Isto 

significou ainda que o envolvimento de Pequenas, Médias e Micro Empresas (PMME) 

no desenvolvimento do turismo, conjugada com a falta de informação sobre as fontes 

de crédito, foi mínimo. Consequentemente, o envolvimento mínimo de companhias 

Africanas pode levar a perda de muitas receitas do turismo das economias nacionais. 

IV. Questões por ser discutidas pelos peritos do CTE  

7. Face aos assuntos e desafios acima expostos, sobremaneira, a fraca 

participação do continente no total global de investimentos no turismo, e a 

necessidade de garantir o máximo de benefícios do turismo para os Estados 

Membros, são propostos os seguintes tópicos para discussão:   

 

i. Aumento da parte de África nos investimentos globais no turismo tal 

como foi notado, a participação de África continua pequena e tem pouca 

probabilidade de mudar no futuro. Que medidas devem ser tomadas 

para reverter esta tendência?  

 

ii. Modelos de financiamento e investimento do/no Turismo – face aos 

recentes desenvolvimentos, que modelos de investimento e 

financiamento no/do turismo seriam relevantes para facilitar o 

crescimento e desenvolvimento do turismo no continente e que medidas 

políticas seriam apropriadas? Exemplos para a discussão incluiriam 

iniciativas lideradas pelo sector público, lideradas pelo sector privado ou 

parcerias Público - Privadas.  

 

iii. Consolidar o ambiente do turismo para melhorar o financiamento e o 

investimento – dado o facto do sector, especialmente no continente ser 

considerado como sendo arriscado, o que é que deve ser feito para 

melhorar a confiança entre os potenciais investidores? 
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iv. Envolvimento das Pequenas, Médias e Micro Empresas no 

desenvolvimento do turismo – face ao facto do envolvimento das PMME 

ter sido e ainda continuar mínimo no desenvolvimento do turismo no 

continente, que medidas políticas é que poderiam ser adoptadas para 

lidar com o desafio que tais empresas enfrentam?  

V. Recomendações/Passos a Seguir 

8. Com base no acima exposto, são feitas as seguintes recomendações:  

 

i. É necessário rever os desafios que o continente enfrenta, que são 

responsáveis pela pequena fasquia de investimento no turismo global, 

dadas as oportunidades que existem. 

 

ii. Com base nas lições aprendidas de melhores práticas, é necessário 

explorar modelos de financiamento e investimento do/no turismo que 

possam ser apropriados para encorajar o crescimento e desenvolvimento 

do turismo no continente.  

 

iii. Ao trabalhar com as partes interessadas relevantes, é necessário lidar 

com os factores principais que impedem que se assegure o ambiente de 

turismo no continente. 

 

iv. Para garantir que não haja lacunas em termos de financiamento do 

turismo, será necessário lidar com as preocupações dos bancos 

tradicionais e outras instituições financeiras em África com vista a 

encorajar o envolvimento das PME.  

VI. Conclusão 

9. Tendo em consideração o facto de cada vez mais países estarem a virar-se 

para o turismo, houve um aumento em oportunidades de investimento em África e o 

número de organizações financeiras internacionais com interesse no sector também 

cresceu. O que é preocupante, porém, é a realidade do facto de que a parte que o 

continente beneficia do investimento global no turismo é deveras pequena. Ademais, 

o envolvimento mínimo dos bancos tradicionais do continente e outras instituições 

afins significou que o envolvimento das PMME foi, de certo, modo restrito. 

Claramente, estes aspectos requerem uma abordagem urgente se o continente 

quiser materializar o seu pleno potencial na área do turismo.  

 


