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África: economia
e suas regiões

Exercícios complementares

1.

A

Comunidade

Econômica

Africana

(CEA),

cujos

objetivos

são

o

mútuo

desenvolvimento econômico, a união alfandegária e a criação de áreas de livre comércio,
ainda não está concluída. Nem todos os países africanos participam desta comunidade.
Explique o motivo destas não participações.

1. Devido a grande quantidades de guerras civis dentro do continente, os países em
conflito acabam por não participarem da CEA.
2. Em 2012, alguns países africanos estavam entre as economias que mais cresceram
na última década, como por exemplo Angola: 6,8%, Etiópia: 8,0%. Estes números
apresentados indicam que os países africanos estão saindo da pobreza e miséria?

2. Não, poia o PIB desses países são muito baixos, logo, seus crescimentos, apesar de
apresentarem porcentagens elevadas, são baixos. Exemplo deste baixo crescimento é o
fato de encontrarmos países africanos que possuem dívida externa equivalente à 67%
do seu PIB.

3. Explique as características gerais das economias de exportações dos países africanos.
3. De modo geral, o continente apresenta uma economia exportadora de recursos
minerais (petróleo, gás natural e minerais) e produtos agrícolas.

4. Como é a distribuição da mão-de-obra nos países africanos?
4. A PEA africana possui uma maior porcentagem na agricultura, tanto para exportação
como de subsistência. Em alguns países encontramos também, PEA na indústria e

terceiro setor.
5. União Europeia, Estados Unidos e China são grandes investidores no Continente
Africano. Hoje, qual é o maior investidor/explorados dos africanos. Exemplifique uma
ação exploradora.
5. A China possui a maior presença. O método utilizado por este país provoca ainda
mais a pobreza dos países africanos. Além de instalarem as empresas nos países,
enviam também a mão-de-obra junto (chineses), não gerando empregos para os
trabalhadores do país explorado.

6. Como são feitas as explorações dos recursos minerais na África? E as produções

agrícolas?.
6. As empreses exploradoras de recursos minerais são internacionais (exceção da

empresa de extração de fosfato de Marrocos, que é estatal). Por falta de controle dos
países, essas empresas praticam uma superexploração dos recursos, aumentando ainda
mais a pobreza dos países.

Quanto à agricultura, existem grandes propriedades rurais (nacionais e internacionais),
que se utilizam do plantation, para exportações. Nessas condições nenhum produto
agrícola fica no país, tudo é exportado.
7. Apresente o nome das regiões africanas. Indique três nomes de países membros de
cada região.
7. Nordeste: Egito, Etiópia e Somália. Magreb: Marrocos, Argélia e Tunísia. Sahal:
Chade, Níger e Mali. Ocidental: Nigéria, Libéria e Guiné. Central e Oriental: Gabão,
Congo e República do Congo. Meridional: África do Sul, Angola e Madagascar.

8. Discorra sobre as características básicas da economia da região Ocidental da África e

exemplifique com a apresentação econômica de países membros.
8. É uma economia que está fundamentada nas extrações e exportações de recursos
minerais metais, petróleo e gás natural, e produtos agrícolas.
Guiné: possui a maior reserva de alumínio do mundo. É a segunda maior exportadora
desse minério do mundo.
Nigéria: possui recursos minerais metálicos como bauxita, ferro, chumbo, zinco, entre
outros. É exportador de gás natural e petróleo (sétimo produtor - superexplorado), e é
membro da Opep.
Costa do Marfim: produtor e exportador de produtos agrícolas – Cacau e Café.

9. Discorra sobre as características básicas da economia da região Central Oriental da

África e exemplifique com a apresentação econômica de países membros.

9. É uma economia que está fundamentada nas extrações e exportações de recursos
minerais como Cobre, Estanho, sal. A madeira, também é muito explorada na região.

Gabão: como uma superexploração, o esgotamento do Manganês no país está próximo.
Com o fim desse recurso mineral, associado a um devastador desmatamento, Gabão pode
ficar sem perspectivas econômicas futuras. É um exportador de petróleo, recurso este que

representa 86% de suas exportações e 56% de sus PIB.

10. Discorra sobre as características básicas da economia da região Nordeste da África e

exemplifique com a apresentação econômica de países membros.
10. É uma economia que exportações petrolíferas, gás natural, agricultura, Industria
(Egito) e turismo.

É uma região marcada, também, pela violências gerada por ditaduras e guerras civis, ex.:
Somália e Sudão.
Egito:

1. Exportador de gás natural e petróleo (Faz parte da Opep).
2. Indústria (indústrias têxteis, química e petroquímica).
3. Turismo.

4. Canal de Suez (na Península de Sinai), cobranças de pedágio para as travessias de
embarcações (Mar Vermelho – Mediterrâneo).

Sudão: Exportações de petróleo.

11. Discorra sobre as características básicas da economia da região Magreb e

exemplifique com a apresentação econômica de países membros.
11. É uma economia que exportações petrolíferas, gás natural, agricultura, Industria

e

turismo.
Marrocos: recebe 1 milhão de turistas por ano. Em seu PIB, a agricultura tem 14%. Na
mineração, possui 45% da PEA, destaque para o fosfato, com a maior reserva do mundo.
Esse recurso mineral é explorado por uma empresa estatal.
Argélia: exportador de petróleo e gás natural, membro da Opep. Apesar de ter uma
considerável reserva petrolífera e gás natural (fontes de energia), o páis nunca investiu
fortemente na industrialização.

