
BAD: Assembleias Anuais destacam importância do crescimento inclusivo 

 

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) organiza, de 9 a 10 de Junho de 2011, as suas 

Assembleias Anuais em Lisboa, Portugal. O encontro conta com a participação dos ministros das 

finanças, governadores dos bancos centrais e chefes de empresas dos 77 países membros do 

BAD. 

 

Durante as reuniões, consagradas ao tema "Para uma agenda de crescimento inclusivo em 

África", os participantes terão a oportunidade de rever as operações do Banco em 2010 e a sua 

carteira de financiamento para o desenvolvimento até 2012. Serão também discutidas questões 

relacionadas aos desafios enfrentados pelo continente africano nas áreas das alterações 

climáticas, das infraestruturas, do setor privado e da governação. 

 

Criado desde 1964 para mobilizar recursos para o desenvolvimento económico e social dos seus 

53 países membros, o BAD é a principal instituição de financiamento ao desenvolvimento em 

África. Os principais objetivos da instituição visam a redução da pobreza e da desigualdade, 

assim como a promoção do crescimento sustentável. De 1967 a 2010, o BAD aprovou 3.526 

empréstimos e subvenções para os seus países membros regionais, totalizando 84 bilhões de 

dólares americanos. 

 

Representantes de instituições financeiras multilaterais, das agências de desenvolvimento, do 

setor privado, das organizações não-governamentais, das organizações da sociedade civil e dos 

meios de comunicação social, também participarão das reuniões. O evento celebra a 46ª 

Assembleia Anual dos Governadores do BAD e a 37ª Assembleia Anual dos Governadores do 

Fundo Africano para o Desenvolvimento (FAD). As principais decisões do Grupo do Banco são 

tomadas durante esses encontros. 

 

A partir de 6 de Junho, o BAD realiza uma série de seminários de alto nível e outros eventos 

paralelos sobre questões económicas, sociais e políticas do continente, procurando destacar a 

importância do crescimento inclusivo no processo de desenvolvimento. 

 

Os principais seminários a serem organizados são:  

 A apresentação financeira das operações do BAD e do desempenho económico de 

África. 

 Os Seminários de Alto Nível sobre: 

o Juventude, criação de emprego e crescimento inclusivo 

o Financiamento da energia e do crescimento “verde” 

o Desenvolvimento dos recursos domésticos do setor privado 

o África como um polo de inovação para o crescimento 



 O Painel de Alto Nível sobre mulheres africanas no mundo dos negócios e das finanças, 

que será presidido pela ex-Primeira-Dama da África do Sul, Graça Machel 

 O Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda 

 O Diálogo dos Chefes de Empresas sobre empreendedores africanos líderes do 

crescimento e da prosperidade inclusivos 

 O Banco Africano de Desenvolvimento no Norte da África em 2011 

 Os fóruns do setor privado sobre: “como colmatar a lacuna da classe média em África, 

workshop sobre a iniciativa dos mercados financeiros africanos, e mercados de capital 

exótico. 

 Os seminários e as reuniões sobre o setor da saúde em África; infraestruturas regionais 

integradas; capacitação em ciência, tecnologia e inovação; o projeto de energia de Inga; 

as perspetivas africanas de governação; as instituições financeiras africanas de 

desenvolvimento; e uma mesa redonda sobre o Sudão, entre outros. 

 O lançamento das “Perspetivas Económicas Africanas 2011” sobre a gradual integração 

da África na economia mundial e a diversificação de parceria, revelando oportunidades 

económicas sem precedentes. O documento sobre as “Perspetivas Económicas Africanas” 

é publicado em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, a Comissão Económica das Nações Unidas para África e a 

Organização da Cooperação do Desenvolvimento Económico. 

 O pré-lançamento do livro sobre finanças ao serviço da África, intitulado "O 

financiamento em África: durante e depois da crise" 

 O lançamento do "Índice africano de ações não listas" 

 O lançamento do website sobre a Parceria Africana de Financiamento 

Outros eventos paralelos serão igualmente organizados durante as Assembleias Anuais de 

2011 sobre o prémio de liderança Africana nos negócios, as exposições temáticas e os 

encontros da sociedade civil. 


