
Governo português presente na cerimónia de abertura das Assembleias 

Anuais do BAD 

  

  

A cerimónia de abertura das reuniões Anuais do Grupo do Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAfD) ocorreu a 9 de Junho de 2011 no Centro de 

Congressos de Lisboa, Portugal. 

A cerimónia foi presidida pelo Presidente do Banco Africano de 

Desenvolvimento, Dr. Donald Kaberuka. Participaram os seguintes dignitários 

do governo português: Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Luís 

Amado, e o Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, 

na qualidade de Presidente do Conselho de Governadores do BAfD. 

O Secretário Executivo da Comissão das Nações Unida para África, Abdoulie 

Janneh, e a Secretária-Geral do BAfD, Cecilia Akintomide, integravam também 

as personalidades presentes. 

Donald Kaberuka fez um discurso no qual sumarizou a situação económica e 

social em África e as suas perspectivas de crescimento e os objectivos 

alcançados pelo BAfD no ano de 2010. 

Sobre África, disse que o continente estava a sair da crise financeira global. O 

continente foi “ferido mas saiu mais robusto”, disse, acrescentando: 

“Continuamos a estar muito optimistas com as perspectivas para a economia 

africana, desde que a situação internacional não piore e continue benigna”. 

Adiantou que a economia do continente deverá crescer entre 5.6 e 6 por cento 

anualmente. 

Kaberuka enfatizou, contudo, que o crescimento económico em África não 

beneficiou todos os africanos, e que a tarefa futura é garantir um crescimento 

mais inclusivo, para que todas as pessoas possam partilhar a prosperidade que o 

crescimento pode trazer. 

O Presidente do BAfD sublinhou que o crescimento económico não era 

suficiente para satisfazer as aspirações doa africanos, particularmente dos 

jovens, que não se deixam impressionar por meras estatísticas. Os recentes 

tumultos nalguns países não foram apenas por questões de “pão e manteiga”, 

mas também por liberdade, oportunidades, aspirações e democracia. O ponto de 

partida para o crescimento inclusivo é a criação de instituições transparentes. 



Relativamente ao BAfD, disse que 2010 foi um ano de “sucessos impetuosos”. 

Afirmou que o Banco possui uma saúde robusta e teve um desempenho sólido. 

Isto apesar das turbulências da revolução e das suas consequências na Tunísia – 

o país que acolhe a sede temporária do BAfD. 

Teixeira dos Santos fez eco de algumas das observações de Donald Kaberuka e 

sublinhou que existem sinais de recuperação económica no comércio mundial, e 

que a economia africana está a ter um bom comportamento, em parte devido a 

factores externos, mas também devido a mudanças internas como reformas 

estruturais. O governante português também destacou a importância do 

crescimento económico na criação de empregos. 

Luís Amado disse que esta foi a primeira vez que o BAfD reuniu as suas 

Assembleias Anuais em Lisboa, e apenas a segunda vez na Europa. 

Saudou a presença do BAfD na Europa numa altura em que se decorre uma 

“mudança de paradigma” entre a Europa e a África desde a última década. 

Apareceram novas ligações, comparativamente aos laços históricos entre os dois 

continentes. Por exemplo, autoridades europeias e africanas encontram-se agora 

como parceiros da União Europeia e da União Africana. 

No final, os altos dignitários – a que se juntou o presidente dos Correios de 

Portugal – lançaram um selo comemorativo com o logótipo do BAfD para 

assinalar a Assembleia Anual do Banco em Lisboa, Portugal 

 


