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G24 alerta que perspetiva de "década perdida"
é muito real
O grupo de 24 países em desenvolvimento membros do Fundo Monetário Internacional (FMI), conhecido
como G24, alertou hoje para a "perspetiva muito real" de esta década ser perdida devido às
consequências da pandemia de covid-19.

(https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1609477/cientistas-descobrem-oque-torna-o-novo-coronavirus-tao-infecioso)
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Cientistas descobrem o que torna o novo
coronavírus tão infecioso
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Estamos a ser espremidos numa crise económica devido ao covid-19, a capacidade de produção real perdeu-se, as receitas e
as remessas desceram e a fuga de capitais aumentou, mas ainda assim temos de gastar dinheiro para combater a pandemia e

recomeçar vigorosamente as nossas economias, os problemas da dívida soberana estão a aumentar enquanto os mercados
nanceiros estão limitados", disse o presidente do G24 e ministro das Finanças do Gana, Ken Ofori-Atta.
"A perspetiva de perda de uma década de desenvolvimento é muito real", concluiu o governante no nal da reunião do grupo,
que integra países africanos, da América Latina e da Ásia, e que inclui o Brasil.
No encontro, realizado no âmbito dos Encontros Anuais, que decorrem em formato virtual, os governantes destes 24 países
alertam que precisam "de uma mudança urgente por parte de todos os atores, com todas as opções em cima da mesa", segundo
Ofori-Atta.
"O G24 pediu mais transparência na dívida e a extensão da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) para além de
2020, e também pediu ao G20, FMI e Banco Mundial para trabalharem em conjunto na de nição de uma moldura comum e
mecanismos para enquadrar a resolução da dívida de forma atempada, ordeira e adequada, envolvendo todos os credores
públicos e privados", lê-se ainda no comunicado emitido no nal da reunião, que não foi transmitida.
O G24 engloba, em África, a Argélia, Costa do Mar m, Egito, Etiópia, Gabão, Gana, Quénia, Nigéria, Marrocos, África do Sul e
República Democrática do Congo, tendo como representantes da América Latina e das Caraíbas a Argentina, o Brasil, Colômbia,
Equador, Guatemala, México, Peru, Trinidad e Tobago, Haiti e Venezuela.
Da Ásia estão representados a Índia, Irão, Líbano, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Síria e ainda a China como convidada especial.
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