
 

 

Assembleias Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento: 

Reforçar as Parcerias Portuguesas em África 

 

Lisboa, 9 de Junho de 2011 – As Assembleias Anuais do Grupo 

do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) representam uma 

oportunidade para Portugal incrementar as suas relações com o 

BAD em particular e com África em geral, afirmou o Director 

Executivo do AICEP, Eurico Dias. 

 

Falando durante um seminário intitulado „Oportunidades 

financeiras e negócios em África”, a 9 de Junho em Lisboa, 

Eurico Dias disse que o sector privado precisa de aproveitar este 

contexto, no âmbito do seminário para explorar novas 

oportunidades de negócios. 

 

Entre os principais conferencistas contaram-se a directora do 

departamento dos serviços fiduciários do BAD, Yacine Fal, e o 

gestor da divisão das infra-estruturas financeiras do Banco, Tas 

Anvaripour. 

 

Eurico Dias descreveu o BAD como um “parceiro exemplar” de 

Portugal, particularmente num momento em que o país enfrenta 

grandes desafios económicos. “O sector privado português precisa 

de promover as suas exportações e diversificar os seus 

investimentos em África, região onde a sua presença já é 

notável.” 

 

Eurico Dias acrescentou que os instrumentos multilaterais do 

BAD são críticos para a aumentar a eficácia de novos projectos, e 

apelou aos empresários portugueses para que procurem apoio e 

aconselhamento na instituição para darem solidez e segurança aos 

seus negócios. 

 

A parceira entre o Grupo do BAD e Portugal iniciou-se em 1981. 

Ambas as partes cooperam em 15 projectos no valor de 60 

milhões de dólares. 



 

Enfatizando que o Banco dá prioridade a contratos sólidos e 

transparentes, Yacine Fall disse que o BAD procura apostar no 

desenvolvimento das indústrias locais. 

 

Por seu turno, Anvaripour afirmou que o investimento privado é 

essencial para preencher a escassez de fundos públicos em África, 

sublinhando que o BAD tem prestado auxílio aos governos 

africanos para melhorar o ambiente, visando um melhor 

desempenho aos investidores privados. 

 

Descrevendo a distribuição geográfica de alguns dos projectos do 

BAD, as dimensões do seu impacto, os objectivos dos sectores de 

distribuição, os instrumentos, bem como os procedimentos que o 

sector privado deve utilizar para trabalhar com o Banco 

(eligibilidade e concurso de projectos). 

 

Em conclusão, referiu alguns dos projectos emblemáticos do 

BAD para o sector privado, referindo-se ao projecto energético do 

Sendou, no Senegal, aprovado em 2009, financiado através de 

uma linha de crédito de 55 milhões de euros e um projecto para a 

construção de um cabo submarino de fibra óptica através da 

África ocidental. 

 

O projecto que o BAD lançou com a Main One Cable, através de 

um empréstimo de 61 milhões de dólares em 2009, envolve a 

construção de sete mil quilómetros de cabo submarino entre o 

Seixal (nos subúrbios de Lisboa), em Portugal, Accra no Ghana, e 

Lagos na Nigéria. 

 

 
 


