
BAD investe USD 6 biliões em Infraestruturas em África  

 

Abidjan, 25 de Maio de 2010 – O Grupo do Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD) aprovou, em 2009, seis biliões de dólares americanos, 

equivalentes a 3,9 biliões de Unidades de Conta (UC), para financiar 

infraestruturas modernas e de baixo custo nos países-membros regionais. 

  

De acordo com o vice-presidente do Grupo para as Finanças, Thierry de 

Longuermar,  este montante representa 52 % das aprovações da instituição 

durante o ano.  

 

O vice-presidente falava durante a apresentação terça-feira, 25 de Maio, na 

capital económica ivoiriense, Abidjan, do balanço financeiro do Grupo para 

2009, no quadro das Assembleias Anuais do Banco que decorrem nesta mesma 

cidade, de 27 a 28 do corrente mês. 

 

As principais operações aprovadas em 2009 incluíram projectos aeroportuários 

em Marrocos e na Tunísia e outros de estradas nacionais no Burkina Faso, nos 

Camarões, no Tchad, no Gana, na Guiné-Conakry, no Mali, na Serra Leoa, no 

Malawi, no Ruanda, no Senegal e no Uganda. 

 

Foram também financiados projectos de estradas multinacionais que ligam os 

Camarões à Nigéria e ao Gabão, o Quénia à Etiópia bem como Moçambique ao 

Malawi e à Zâmbia. 

 

Segundo De Longuemar, o BAD aprovou também projectos energéticos no 

Botswana, no Quénia, no Lesoto, na Nigéria, na África do Sul e na Tunísia. 

 

Marrocos, Tunísia e Egipto beneficiaram igualmente de projectos no sector das 

águas, em 2009. No mesmo ano, o apoio do Grupo ao sector privado no 

continente foi de 1,8 bilião de dólares americanos (1,16 bilião de UC) contra 1,4 

bilião de dólares (901 milhões de UC) em 2008.   

 

Outros projectos financiados incluíram uma facilidade financeira comercial de 

35 milhões de dólares americanos para o Gana consagrada ao marketing 

internacional da colheita de cacau de 2009, um empréstimo de cinco milhões de 

dólares americanos para o Banco de Desenvolvimento e Investimento da 

Libéria, e 55 milhões de dólares americanos para o cabo submarino de fibra 

ótica. 

  

Quanto à integração regional, o Banco empregou 685 milhões de dólares (453,2 

milhões de UC) em projectos de desenvolvimento de infraestruturas e 

capacitação institucional regionais, em estreita colaboração com a União 



Africana (UA), a Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA), o 

Mecanismo Africano de Revisão Paritária (MARP); bem como na revisão 

orçamental e em contratos públicos. 

 

No apoio ao processo de retoma nos Estados frágeis, o Grupo do Banco aprovou 

551 milhões de dólares americanos (364,8 milhões de UC) para financiar 12 

operações na Guiné-Bissau, no Togo, na Côte d’Ivoire, na Libéria, na Serra 

Leoa, nos Comores e na República Centro-Africana.  

  

Falando sobre o desempenho do Banco e a sua capacidade de resposta às 

necessidades futuras, De Longuemar indicou que a capacidade do Banco de 

enfrentar riscos “continua forte e o aumento geral do capital vai reforçar a 

disposição do Banco para cumprir  o mandato de desenvolvimento e satisfazer 

as necessidades futuras”.  

 

Para além de manter a classificação AAA em 2009, o Banco obteve uma 

“cotação surpreendente” da sua obrigação financeira internacional de um bilião 

de dólares para três anos. 

 

“Uma emissão obrigacionista mundial de  um bilião de dólares americanos para 

dois anos era até então a única transacção bem sucedida do Banco Africano de 

Desenvolvimento (…) O BAD continuou a sua forte aposta no mercado do 

dólar”, indica o relatório de contas. 

 

Nessa altura, prossegue o documento, a  obrigação do BAD atraiu uma procura 

de 1,4 bilião de dólares americanos e com 75 % das ordens emitidas pelos 

bancos centrais, tendo as contas sido fechadas antes do tempo “para evitar 

problemas de alocação”.   

 

 


