
 

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) : 2010 foi ano de 

consolidação operacional para a instituição 

 

Se 2009 foi o ano em que o BAD assumiu um papel de contra - ciclo, 

traduzindo-se pelo aumento significativo da sua ajuda financeira aos países 

membros regionais, sob severos constrangimentos orçamentais, 2010 foi o 

ano da sua consolidação operacional. 

 

 

É isto que sobressai da análise financeira e operacional do exercício de 

2010 realizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), hoje, 7 

de Junho, no âmbito da sua Assembleia Anual, que este ano se realiza em 

Lisboa, Portugal. 

 

Apresentando os desenvolvimentos recentes, ocorridos no seio do Grupo 

do Banco e em África, o tesoureiro do BAD, Pierre Van Peteghem 

esclareceu que, durante o ano de 2010, África começou a recuperar dos 

efeitos da crise económica e financeira mundial. 

 

Em 2010 e nos anos precedentes, o Banco prosseguiu, de forma severa e 

constante, políticas de gestão financeira e de risco prudentes, para 

assegurar a sua viabilidade financeira a longo prazo e a sua notação AAA. 

A gestão do BAD traduziu-se por uma forte capacidade de executar o seu 

plano de crescimento.  

 

Ao nível dos riscos, o referente ao crédito materializou-se através de 

tomadas de participação, que se elevaram a 91% dos fundos próprios 

utilizados. O risco de tesouraria, relativo aos riscos de mercado e de 

contrapartida, foi plafonado em 7%, enquanto o risco operacional, relativo, 

entre outros, aos acontecimentos e outros choques externos, absorveu dois 

por cento dos fundos próprios utilizados. 

 

Quanto aos fundos próprios do BAD, o capital libertado em 2010 era de 

3,377 mil milhões de dólares norte-americanos, contra 3,431 mil milhões 

de dólares em 2009. No que se refere às reservas, estas atingiam em 2010 

os 4,041 mil milhões de dólares, contra 4,002 mil milhões em 2009. Em 

2010, a taxa de utilização dos fundos próprios era de 58 por cento. 

 

O tesoureiro do BAD realçou, por outro lado, os sucessos operacionais e 

financeiros do Grupo do Banco. 

 



 A propósito das perspectivas económicas africanas, esclareceu que o PIB 

real do continente cresceu 4,9 por cento em 2010 contra 3,1% no ano 

anterior, devido à subida da procura interna, dos rendimentos gerados com 

as exportações, os investimentos directos estrangeiros, as remessas de 

emigrantes e a ajuda ao desenvolvimento. 

 

Contudo, o mesmo responsável advertiu que esta taxa de crescimento 

deverá cair para 3,7% em 2011, em grande medida na sequência da 

agitação socio-política que reina nalguns países do continente, prevendo-se, 

porém, uma recuperação do crescimento para 5,8% em 2012.  

 

As disparidades de crescimento a nível regional subsistem e os benefícios 

deste crescimento continuam desigualmente repartidos , o que sublinha a 

necessidade de um desenvolvimento mais inclusivo. De facto, África 

conheceu performances económicas desiguais. Ao nível do PIB, a região 

Norte registou um crescimento de 4,6%, a região oeste de 6,7%, a região 

centro de 4,7%, a região leste de 6,2% e a região austral de 3,3 por cento. 

 

A solidez financeira do BAD foi também abordada pelo tesoureiro da 

instituição, bem como as suas actividades de mercado em 2010. Um forte 

apoio financeiro dos accionistas, uma grande capacidade para suportar 

riscos, uma posição de liquidez confortável e políticas financeiras e de 

gestão prudentes constituem os fundamentos do estatuto (notação) AAA do 

BAD nos mercados financeiros.  

 

Esta mesma notação reforça a capacidade da instituição para fornecer 

financiamentos a preços competitivos na condução das suas acttividades de 

desenvolvimento. No ano em referência, o BAD continuou a melhorar a 

sua imagem de marca junto dos investidores internacionais, e a mobilizar 

recursos a custos competitivos no mercado global de obrigações de 

referência. 

 

A instituição lançou e colocou também em marcha, com grande sucesso, 

um programa de investimentos « socialmente responsáveis » como resposta 

ao aumento da procura dos investidores deste tipo de produtos.  

 

Na sua intervenção, o tesoureiro do BAD abordou actividades operacionais 

do Grupo do Banco. No seguimento de um montante recorde em 2009, as 

aprovações do Grupo do Banco em 2010 mantiveram-se,no seu conjunto, a 

níveis superiores aos anteriores à crise. 

 

De acordo com as suas prioridades estratégicas, as suas operações foram 

principalmente centradas nas infraestruturas visando contribuir para a 



eliminação dos obstáculos estruturais, que entravam o crescimento em 

África. Os projectos de infraestruturas com forte impacto mobilizaram 4 

mil milhões de dólares, obtendo 70,9 % das aprovações do Grupo do BAD 

em 2010. 

 

Registaram-se progressos relevantes no domínio da energia renovável, da 

segurança alimentar, da governança (boa governação) e das operações do 

sector privado. 

 

No que se refere à energia, o BAD possibilitou um melhor acesso 

energético a 16,5 milhões de pessoas entre 2009 e 2010. 

Quanto ao sector privado, os projectos aí aprovados permitiram aos seus 

beneficiários importantes ganhos/economias em divisas. Foram criados 

cerca de 306 600 postos de trabalho, 52 000 operações dirigidas por 

mulheres puderam beneficiar de oportunidades de oferta. Finalmente, os 

poderes públicos receberam assim 15 mil milhões de dólares em impostos e 

taxas. 

 

 

Quanto ao futuro e sobre um dos temas de não menor relevância  - a luta 

contra as alterações climáticas e o desenvolvimento de energia de menor 

produção de carbono - , o Banco está em vias de lançar o Fundo especial 

« Clim-Dev-Africa », no valor de 145 milhões de dólares, e foi incumbido  

de gerir o Fundo verde para África, 

 

Nesta dinâmica, o BAD conta conservar esta orientação estratégica, 

respondendo ao mesmo tempo à urgente necessidade da inclusão 

económica e social no continente. 

 

 

 


