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Press Release For immediate release 

Membros do Conselho de Administração do BAD visitam Angola 
 
Uma importante delegação do Conselho de Administração do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) vai realizar uma missão a Angola de 28 de Fevereiro a 5 de Março.  
 
Esta missão faz parte do programa anual de visitas do Conselho de Administração aos países 
membros regionais do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. 
  
Os 14 membros do Conselho de Administração do BAD terão a oportunidade de discutir com 
autoridades públicas e parceiros de desenvolvimento sobre diversas questões relacionadas com 
a ajuda ao desenvolvimento. A delegação vai, entre outras atividades, visitar dois projetos 
apoiados pelo BAD, nomeadamente, o projeto no setor das pescas em Sumbe, e o projeto no 
setor da educação em Porto Amboim, ambos situados na província do Kwanza-Sul.  
 
A carteira atual do BAD em Angola é composta de oito operações, num valor total de 74.01 
milhões de Unidades de Contas, equivalentes a 115.44 milhões de dólares americanos. A 
carteira é distribuída pelas seguintes áreas: agricultura, desenvolvimento rural e ambiente 
(49%); área social, incluindo a saúde e educação (27%); água e saneamento (16%); e 
multissetorial (8%). Até à data, o apoio total do Grupo do Banco a Angola foi de 316.000 
milhões de Unidades de Contas, equivalentes a 487 milhões de dólares americanos. 
 
O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento finalizou recentemente o novo Documento de 
Estratégia Nacional para Angola (2011-2015), mês de Fevereiro de 2011. A nova estratégia foi 
preparada de acordo com as prioridades de desenvolvimento do Governo de Angola, com 
ênfase na diversificação económica através de um crescimento liderado pelo setor privado não-
petrolífero. A estratégia marca igualmente o início de financiamentos não-concessionais para 
operações em Angola. Os dois pilares estratégicos de intervenção são o estímulo à 
competitividade da economia, e o apoio ao desenvolvimento das infraestruturas económicas. Os 
pilares são flexíveis de modo a permitir ajustes à evolução do mercado e a novas prioridades do 
Governo de Angola. 
 
Angola faz parte do segundo “grupo de voto” da sub-região da África Austral do Grupo do 
Banco, que conta igualmente com Moçambique, Namíbia e Zimbabwe. O “grupo de voto” é 
representado no Conselho de Administração do BAD pelo Director Executivo, Dr. Francisco 
Pedro Tombwele Mampuya, e pelo Director Executivo suplente, Dr. Mahomed Rafique Jusob 
Mahomed. De salientar o facto da sub-região do Sul da África ser composta de três “grupos de 
voto” no Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, ou seja, conta com três assentos no 
Conselho de Administração. 



Le Groupe de la BAD comprend la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et 
le Fonds spécial du Nigeria. Il compte 53 pays membres régionaux et 24 pays membres non régionaux. 

Les communiqués de presse sont également disponibles dans le site Web de la BAD : http://www.afdb.org 

 

  


