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Dakar, 10 de Maio 2009 –  O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 
obteve excelentes resultados financeiros em 2008, reflectindo assim uma prudente e 
proactiva política financeira e de gestão de riscos da instituição. 
 
Numa comunicação financeira apresentada segunda-feira na capital senegalesa, 
Dakar, o Tesoureiro do Grupo,  Pierre Van Peteghem,  indica que esta política 
prudente de gestão financeira da instituição granjeou-lhe um forte apoio dos países-
membros e consolidou a sua eficiente adequação de capital e o seu estatuto de credor 
preferencial. 
 
Apesar duma grande volatilidade das condições financeiras, o BAD conseguiu manter 
a sua classificação de “Triplo A”, enquanto o seu acesso aos mercados de capitais 
permaneceu sem impedimento. 
 
Um resumo das operações do Grupo para 2008 mostra que a instituição aprovou 
empréstimos, subvenções e outras operações no valor de  5,3 biliões de dólares 
americanos durante o ano, o que representou um aumento de 13,9% em relação aos 
financiamentos aprovados no ano anterior.   
 
Do montante global disponibilizado, 45% das operações foram para as infraestruturas 
durante o ano em análise. As necessidades em infraestruturas em África para os 
próximos dez anos estão estimadas em mais de 75 biliões de dólares americanos. 
 
Por seu turno, as operações do sector privado, reconhecidas cada vez mais como o 
motor do crescimento económico nos Países Membros Regionais, beneficiaram de 
49,9% do total de investimentos aprovados pelo BAD e 25,5% da totalidade de 
operações aprovadas em 2008.  
 
A comunicação colocou ênfase na ameaça que a crise económica mundial representa 
para as conquistas alcançadas num passado recente em África. “Há a possibilidade de 
um ciclo vicioso em África –  uma crise económica conducente a uma crise financeira 
e social –  uma vez que o Produto Interno Bruto real esperado baixou para metade, e 
começaram a surgir défices orçamentais e da balança de pagamentos”, sublinhou  Van 
Peteghem.  
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