
BAD encerra Assembleias Anuais de 2009 
 
Côte d’Ivoire organiza Reuniões Anuais de 2010 
 
Dakar, 14 de Maio de 2009 – As Assembleias Anuais do 
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 
terminaram quinta-feira, 14 de Maio de 2009, em Dakar, 
depois de dois dias de intensivas discussões sobre 
questões candentes de ordem económica e do 
desenvolvimento do continente.  
 
Os encontros de Dakar, que culminaram ainda com a 
aprovação do Relatório Anual de 2008 do BAD e o seu 
programa de trabalho para 2009, reuniu os Governadores 
da instituição (normalmente ministros das Finanças e/ou 
da Economia e do Plano) representantes dos 77 países-
membros do Grupo que examinaram e aprovaram vários 
programas e propostas a implementar pela sua direcção. 
 
Uma das principais propostas aprovadas foi a mobilização 
de recursos para o VI Aumento Geral de Capital da 
unidade não concessional do BAD. 
 
O Conselho de Governadores autorizou o seu Comité 
Executivo “a encetar de forma expedita consultas com os 
Estados-membros do Banco conducentes a um plano 
para um aumento geral de capital destinado a habilitar o 
banco a responder às suas exigências  ordinárias de 
capital no futuro”, de acordo com uma das resoluções 
finais do conclave. 
 
Os Governadores reafirmaram igualmente que a sede do 
Banco deve permanecer em Abidjan, na Côte d’Ivoire, 
mas notaram que  a situação actual no país não favorece 
o regresso imediato da instituição à sua sede, pelo que 
prorrogaram a sua Transferência Temporária para Tunes 
por mais um ano. 



 
Foi também aprovado o pedido da Côte d’Ivoire de 
organizar as próximas Assembleias Anuais que terão 
lugar de 27 a 28 de Maio de 2010 em Abidjan, a capital 
económica do país. 
 
Os Governadores aprovaram ainda a proposta do Grão 
Ducado do Luxemburgo para se tornar membro do Grupo 
do Banco e consideraram o relatório sobre os progressos 
da implementação do pedido de adesão da República da 
Turquia, aprovada pelo Conselho de Governadores 
durante as Reuniões Anuais do ano passado realizadas 
na capital moçambicana, Maputo. 
 
Nas suas intervenções, os Governadores elogiaram a 
direcção do Grupo pela sua iniciativa de ajudar os 
Membros Regionais  a enfrentar a actual crise económica. 
 
Muitos deles expressaram o seu apoio ao aumento geral 
do capital social do BAD enquanto unidade 
concessionária e ao reforço do Fundo Africano de 
Desenvolvimento (FAD) para dotar o Grupo do Banco 
com suficientes recursos para melhorar a sua capacidade 
de empréstimo e financiamento, e desempenhar assim 
um papel mais importante na assistência aos membros 
regionais. 
 
O Presidente do BAD, Donald Kaberuka, destacou alguns 
resultados dos dois dias de discussões relativamente às 
actividades operacionais, financeiras e institucionais do 
Grupo do Banco. Ele notou que houve um acordo geral 
para que o Banco incremente as suas actividades e 
trabalhe diligentemente com outros parceiros para 
satisfazer as necessidades dos países-membros 
regionais que atravessam situações difíceis. 


