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Press Release For immediate release

Moçambique pronto para acolher as Assembleias Anuais do BAD

Tunis, 08 de Fevereiro de 2008 – O governo Moçambicano está fortemente
comprometido em acolher as Assembleias Anuais do Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD), em Maputo, nos dias 14 e 15 de Maio de 2008 - disse o
Ministro da Planificação e do Desenvolvimento, e Governador do BAD para
Moçambique, Aiuba Cuereneia. O Ministro realizou esta afirmação na sexta-feira em
Tunis, na qualidade de chefe da delegação moçambicana, aquando da sua missão ao BAD
para os preparativos das Assembleias.

O Presidente do BAD, Donald Kaberuka exprimiu a apreciação do Banco aos
representantes de Moçambique por acolherem a 43ª Assembleia Anual do BAD e a 34ª
Assembleia do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD).

O tema das Assembleias Anuais deste ano será “Promover um crescimento partilhado:
Urbanização, Desigualdade e Pobreza”. Estas asssembleias são os encontros mais
importantes do Grupo do Banco, que reunem especialistas em finanças e
desenvolvimento de 77 Estados membros. O evento conta com cerca de 1500
participantes, incluindo Ministros das Finanças e Governadores de Bancos Centrais, bem
como representantes do sector privado, parceiros de desenvolvimento e representantes da
sociedade civil.

Moçambique é considerado como um dos países da África Sub-Sahariana com sólido
desempenho económico e um exemplo de sucesso em termos de transição pós-conflito. A
média de crescimento do PIB para os últimos dez anos é de 8%, sobretudo devido ao
aumento de investimentos na área dos recursos minerais, da indústria, da prestação de
serviços, da revisão de políticas, das despesas governamentais a favor dos desfavorecidos
e do forte apoio dos doadores.

“A nossa colaboração com o BAD tem aumentado de ano para ano. Desde 1976,
Moçambique já beneficiou de 70 programas em parceria com o BAD, sobretudo no
domínio das infraestruturas, água, estradas e energia; no valor de 1.3 bilhões de dólares
americanos,” disse Sr. Cuereneia. O Escritório Regional do BAD em Maputo, inaugurado
em Fevereiro de 2006, tem facilitado o diálogo entre as duas partes, segundo a afirmação
do Ministro.

O BAD faz parte do grupo de 19 doadores que apoiam directamente o Orçamento de
Estado para a implementação do Plano do Governo para a Redução da Pobreza. A
contribuição anual do BAD ao Orçamento do Estado é estimado em 30 milhões de
dólares americanos. O apoio do BAD tem sido fundamental para a integração regional do
país no quadro do NEPAD - de acordo com o Ministro Moçambicano, que reiterou o total
apoio às reformas do Grupo do Banco.


