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•        Capital do Grupo do Banco triplicado 
•        Presidente reeleito para segundo mandato 
•        Número de administradores acrescido de 18 a 20 
•        Lisboa alberga Assembleias Anuais de 2011 

  
  
Abidjan, 28 de Maio de 2010 – A 45ª Assembleia Anual do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) e a 36ª Assembleia do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
encerraram sexta-feira, 28, em Abidjan (Cote d’Ivoire), depois de dois dias de acesos debates 
e decisões históricas, incluindo a aprovação de um aumento geral de capital de 200% para a 
principal instituição financeira de desenvolvimento africana. 
 
Em representação dos 53 accionistas regionais (africanos) e 24 não regionais (não africanos),  
os governadores do Grupo também reelegeram o Presidente da instituição, Donald Kaberuka, 
para um segundo mandato de cinco anos, e aumentaram o número de administradores de 18 
para 20. 
  
Eles aprovaram igualmente o relatório anual do Banco para 2009, bem como as contas 
auditadas e o programa de trabalho para 2010.   
  
Os governadores – normalmente ministros das Finanças ou da Economia ou ainda 
governadores dos Bancos Centrais – também examinaram e aprovaram algumas actividades 
de rotina, programas, estratégias e propostas da instituição apresentadas pela direcção do 
Grupo. 
  
Entre outras decisões importantes, procedeu-se à eleição dos administradores, à avaliação da 
situação do país anfitrião, da questão do alívio da dívida no quadro das iniciativas HIPC 
(Países Pobres Altamente Endividados) e MDRI (Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida),  
do Relatório Anual do Mecanismo de Revisão Independente, bem como das iniciativas e 
actividades do Banco no sector da água. 
  
Fazem igualmente parte das decisões saídas das Assembleias Anuais de Abidjan questões 
relativas ao programa das infraestruturas do NEPAD (Nova Parceria para o Desenvolvimento 
de África) para 2009, à revisão das normas de transferência de acções do BAD, ao relatório 
sobre as condições de serviço dos titulares de cargos electivos, à distribuição das receitas 
líquidas do Banco para 2009, a criação de um fundo especial ClimDev sobre as mudanças 
climáticas, aos relatórios e balanços financeiros especiais auditados, bem como à avaliação a 
meio-termo do FAD e à situação das consultas sobre a 12ª reconstituição do FAD. 
 
Este ano, as sessões dos governadores foram precedidas por deliberações da Coligação para o 
Desenvolvimento de África (CoDA), uma joint-venture entre o BAD, a Comissão da União 
Africana e a Comissão Económica das Nações Unidas para África, e um fórum sucessor da 
Coligação Mundial para África, da ‘Grande Mesa’ da OECD (Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico), e do Fórum Africano de Desenvolvimento. A Coligação é 
presidida pelo antigo presidente do Botswana, 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.  
 
As Assembleias Anuais também abarcaram seminários temáticos de alto nível sobre o tema  
“África Rumo à Recuperação: Para um Crescimento Equilibrado e Limpo”, bem como a 
disseminação do relatório sobre Perspectivas Económicas em África e o lançamento do site 
wed “Finanças ao Serviço de África”. 
  
A sessão foi oficialmente aberta pelo Presidente da Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, na 
presença dos seus homólogos Yayi Boni do Benin, Faure Gnassingbe do Togo, Amadou 
Toumani Touré do Mali e do antigo Presidente do Botswana, Festus Mogae. Os primeiro-
ministros Bernard Makuza do Ruanda e Ricardo Mangue da Guiné Equatorial, bem como o 
ministro ganense dos Negócios Estrangeiros, Muhammad Mumuni, também assistiram à 
cerimónia de abertura. 
  
No seu discurso, o Presidente Gbagbo louvou o Presidente do BAD, Donald Kaberuka, e o 
seu pessoal pelos importantes progressos que a instituição alcançou nos últimos anos. “O 
Banco Africano de Desenvolvimento granjeou respeito. Hoje, a instituição mobiliza muito 
mais recursos. Encorajamos fortemente a instiuição a prosseguir nessa direcção”, afirmou. 
 
Pouco antes, o Presidente Kaberuka passou em revista as actividades desenvolvidas no ano 
passado, notando que o Banco deu provas da sua capacidade e valor de franquia para com 
África enquanto instituição que sabe o que deve fazer. 
  
Em nome do pessoal e dos membros da direcção do Banco, Kaberuka agradeceu ao Conselho 
de Governadores pela aprovação do sexto aumento geral do capital do Banco, que triplicou os 
recursos da instituição para cerca de 100 biliões de dólares americanos, e pela sua reeleição 
para um segundo mandato de cinco anos. 
 
Nos seus respectivos discursos, o secretário executivo da Comissão das Nações Unidas para 
África, Abdoulie Janneh, e o presidente da Comissão da União Africana, Jean Ping, também 
elogiaram as realizações do Banco. 
 
Sobre o regresso do Banco à sua sede estatutária, os governadores reafirmaram que a sede do 
Banco deverá continuar em Abidjan, mas notaram que a situação no país ainda não é 
favorável a uma recondução imediata da instituição à sua sede; pelo que prorrogaram a 
Relocalização Temporária da Instituição em Tunes para mais 12 meses, a partir de 3 de Junho 
de 2010. A situação voltará a ser avaliada para se tomar uma decisão durante as Assembleias 
Anuais de 2011 com base nas recomendações do Comité Consultivo dos Governadores 
(CCG). 
 
O Conselho de Governadores aprovou a realização das próximas Assembleias Anuais do 
Grupo do Banco de 9 a 10 de Junho em Lisboa, Portugal. 
 

 


