
Delegados chegam a Abidjan para Assembleias Anuais 2010 do BAD 

 

Abidjan, 24 de Maio de 2010  – Várias delegações encontram-se em Abidjan, 

capital económica ivoiriense, para participar nas Assembleias Anuais de 2010 

do Conselho de Governadores do Grupo do Banco Africano de 

Desenvolvimento  (BAD) , a terem lugar de 27 a 28 de deste mês. 

 

Da agenda deste importante evento, que vai contar com a presença de alguns 

chefes de Estado e de Governos, destacam-se questões como a eleição de um 

novo Presidente do Grupo, a aprovação do seu sexto Aumento Geral de Capital 

e a 12ª reconstituição do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD).   

   

Para além de seminários de alto nível e simpósios sobre as grandes questões da 

agenda Africana e mundial, os Governadores devem igualmente aprovar a 

criação de duas novas circunscrições, elevando o número  de administradores  

de 18 para 20.      

 

Numa reunião decorrida a  23 de Abril de 2010, em Washington DC, nos 

Estados Unidos, um Comité de Governadores, representando os accionistas do 

BAD, adoptou a triplicação dos recursos de capital do Banco para cerca de 100 

biliões de dólares americanos. 

 

As Assembleias Anuais de 2010, que decorrem no Palácio dos Congressos do 

Hotel Ivoire, em Abidjan, seguem-se a um ano operacional muito movimentado  

durante o qual o Banco aumentou substancialmente a sua carteira de projectos 

nos seus Países Membros Regionais (PMR).  

 

Em 2009, as aprovações de projectos e programas do Banco ascenderam a  12 

milhões de dólares americanos contra os 5,4 milhões de dólares americanos 

autorizados  em 2008. O sector das infraestruturas absorveu metade de todas as 

intervenções aprovadas durante o ano. 

 

As Assembleias Anuais do BAD, que geralmente se realizam em Maio, 

constituem a maior congregação de peritos financeiros e de desenvolvimento do 

continente. Ministros das Finanças, altos responsáveis governamentais, líderes 

empresariais, académicos, imprensa e representantes de organizações 

internacionais e da sociedade civil fazem parte dos mais de 1.500 participantes.  

Os governadores, normalmente ministros da Economia e governadores dos  

Bancos Centrais representando os 77 países-membros (53 Regionais e 24 não 

Regionais) constituem o órgão máximo de decisão do BAD.  

 



As Assembleias Anuais são ocasiões estatutárias para os governadores 

analisarem as actividades administrativas, financeiras e operacionais do Grupo 

no ano financeiro anterior e fazer orientações para as suas operações futuras.     

Este ano, as sessões dos Governadores são precedidas por deliberações da 

Coligação de Desenvolvimento para África (CoDA) , em 24 de Maio.  

 

Lançada em 2009, a CoDA, uma joint venture entre o BAD, a Comissão da 

União Africana e a Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA), 

é o fórum sucessor à Coligação Mundial para África , a „Grande Mesa‟  da 

OECD (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico) e do 

Fórum Africano de Desenvolvimento. 

 

É presidida pelo antigo Presidente do Bostwana, Festus Moghae, e tem como 

membros Jean Ping, presidente da Comissão da UA; Mo Ibrahim, presidente da 

Fundação Mo Ibrahim;  Cheikh Diarra, presidente da Microsoft África; e Donald 

Kaberuka, presidente do BAD.    

 

Dois seminários temáticos sobre o tema: “África em Recuperação: Rumo a um 

Crescimento Equilibrado e Limpo” figuram entre as actividades que precedem  

as sessões do Conselho. 

   

Os eventos incluem discussões sobre “Mudanças Climáticas e Financiamento do 

Desenvolvimento”, “Medir o Desenvolvimento em Economias baseadas em  

Recursos Naturais e Economias Rurais/Informais”, “Reequilibrar o Papel do 

Estado no Mercado”,  “Mudanças Climáticas – Implicações na Agricultura e na 

Segurança Alimentar em África”, “Crescimento Assente na Capacidade: Lições 

dos Países Emergentes” e “Converter os Recursos  e as Receitas de África em 

Resultados Concretos”.       

 

Os seminários temáticos incluem o lançamento do site web “Making Finance 

Work for Africa” (Pôr as Finanças ao Serviço de África), o lançamento do 

relatório sobre as Perspectivas Económicas em África 2010, um  workshop 

sobre a “Gestão Estratégica das Reservas Internacionais para o desenvolvimento 

do mercado obrigacionista em África” e o “Papel da Auditoria Independente na 

Promoção da Eficácia do Grupo do Banco”. 

 

Os participantes vão igualmente debater sobre “Mulheres nos Estados Frágeis: 

De vítimas Passivas a Agentes Activas da Mudança”, e o “Reforço do 

Mecanismo de Financiamento de Fertilizantes em África (AFFM) para  a 

resolução da questão da Segurança Alimentar e da Redução da Pobreza em 

África”, entre outros temas. 



Representantes da sociedade civil e de Organizações não Governamentais 

figuram igualmente entre os participantes nas sessões das Assembleias Anuais 

cuja agenda prevê a atribuição do Prémio de Liderança Empresarial em África. 

O Presidente ivoiriense, Laurent Gbagbo, deverá presidir à sessão formal de 

abertura, a 27 de Maio de 2010. 

 

As Assembleias Anuais do BAD de 2010 encerram em 28 de Maio de 2010. 


