
 

 

Sobre o Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento 
O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) é a principal instituição financeira africana. É composto por três entidades distintas: o 
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) e o Fundo Fiduciário da Nigéria (NTF). Ativo em 37 
países africanos e com um escritório externo no Japão, o AfDB contribui para o desenvolvimento económico e o progresso social dos seus 54 
estados-membros regionais.  
Para mais informações, consulte: www.afdb.org  

O Banco Africano de Desenvolvimento é a chave para o desenvolvimento 
económico de África, 

afirmam os Governadores da África Austral  

O banco foi descrito como um parceiro de confiança para ativar o crescimento económico. 

Abidjan, Costa do Marfim, 10 de abril de 2018 - Os Governadores da África Austral do Banco Africano de 
Desenvolvimento descreveram o banco como o futuro do desenvolvimento africano e reivindicaram que a 
instituição lidere o caminho para acelerar o desenvolvimento do continente. 
 
Os Governadores – Ministros das Finanças e Ministros do Planeamento Económico de Angola, Lesoto, 
Madagáscar, Maláui, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, África do Sul, Suazilândia, Zâmbia e Zimbabué 
– compartilharam os seus pontos de vista em uma consulta regional com o Presidente do Banco Africano de 
Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, e com importantes executivos do banco na sede da instituição em 
Abidjan, Costa do Marfim. 
 
“Agradeço o banco por ter acelerado empréstimos”, disse Moeketsi Majoro, Ministro das Finanças de Lesoto. 
Ele elogiou a política de descentralização do banco por ter aproximado a instituição dos seus acionistas.  
 
De acordo com Adesina, “os desafios que África enfrenta são imensos e a necessidade de um crescimento 
rápido é hoje mais urgente do que nunca. Portanto, não podemos diminuir o passo". 
 
Em 2017, o banco acelerou a escala e a entrega dos seus empréstimos e alcançou o volume de desembolsos 
mais alto da história do banco, ultrapassando os US $ 7,2 biliões. 
 
“Hoje está claro que o continente tem um senso de propósito renovado e positivo, conforme demonstra o 
Banco Africano de Desenvolvimento. O banco é o futuro do desenvolvimento, da transformação e do respeito 
em África”, afirmou Mondli Gungubele, Governador Suplente e Vice-Ministro das Finanças da África do Sul. 
 
"Eu gostaria de me unir ao coral dos Governadores que expressaram apreciação pela forma como o Banco 
Africano de Desenvolvimento é administrado e pela sua forte aderência aos princípios centrais de uma boa 
governação", exaltou Gungubele. 
 

“Sentimos o impacto do aumento das operações do banco, assim como do seu maior envolvimento no nosso 
país. O banco nos ajudou quando mais precisávamos de ajuda. Sentimos o seu impacto nos sectores públicos e 
privados", disse Aia-Eza da Silva, Secretária do Orçamento e do Investimento Público, em nome do Governador 
da Angola. 
 
Ela solicitou a ajuda do banco para ajudar o seu país a alcançar uma implementação de projetos mais rápida. 
 
Além disso, o Presidente Adesina pediu uma ação coletiva para expandir a implementação do desenvolvimento 
africano, lembrando que um desenvolvimento em passo acelerado e com orgulho é aquilo que o continente 
tanto precisa. 
 



“Nós temos apenas 12 anos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não é o tique-taque de 
um relógio, mas um alarme para o mundo. E esse alarme está a tocar cada vez mais alto", disse ele. "Os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não serão alcançados sem grandes mudanças. E não serão realizados 
em escala global a não ser que África os alcance de forma plena e abrangente." 
 
Ele assegurou que todos os países da região austral africana têm uma ótima oportunidade de acelerar o seu 
crescimento inclusivo nos próximos anos e que o Banco Africano de Desenvolvimento gostaria de acompanhá-
los nessa jornada.  
 
A Ministra das Finanças e do Orçamento de Madagáscar, Vonintsalama Andriambololona, observou que os 
vários desafios enfrentado pela África exigem que o continente tome uma atitude para se desenvolver e crescer. 
Ela elogiou a liderança do banco na redução das lacunas de tempo entre a concepção do projeto e os seus 
primeiros desembolsos. A Ministra constatou que esse processo era mais rápido com o Banco Africano de 
Desenvolvimento do que com outras instituições multilaterais de desenvolvimento.  
 
“Nós somos muito gratos ao Banco Africano de Desenvolvimento por prever as necessidades de financiamento 
africanas e por lidar com elas com antecedência. África necessita de mais recursos para crescer. Dessa forma, 
somos favoráveis a um aumento de capital em benefício do banco para ajudá-lo a lidar com as necessidades de 
financiamento do continente africano”, disse Andriambololona.  
 
Os Governadores levantaram preocupações sobre o fraco desempenho de crescimento em 2017 e o fato de que  
nove entre 10 países em desenvolvimento estarão em África até 2030. Eles identificaram o banco como o 
parceiro de confiança do continente na liderança do caminho para reverter essa situação. 
 
Apesar de uma perspectiva positiva, a África Austral enfrenta desafios económicos seríssimos, conforme o 
divulgado pelas Perspectivas Económicas Regionais da África Austral, publicadas pelo banco. A análise, que foi 
apresentada aos Governadores, indica que, assim como o resto da África, a região enfrenta um grave deficit em 
termos de emprego e desafios demográficos significativos.  
 

Os governadores elogiaram o apoio do banco nos seus países e disseram que um Aumento Geral de Capital iria 
contribuir para que a instituição exercesse um papel mais eficaz em acelerar o passo do desenvolvimento 
económico africano, passando de biliões para triliões.   
 
De acordo com dados fornecidos durante a reunião, as operações do banco estão a transformar as vidas de 
milhões de africanos. De acordo com os números para 2010-2017, 18 milhões de africanos se beneficiaram de 
novas conexões de eletricidade e 57 milhões de africanos se beneficiaram de melhorias na agricultura. No 
mesmo período, 420.000 pequenas empresas tiveram acesso a serviços financeiros, enquanto 83 milhões de 
africanos se beneficiaram de um melhor acesso ao transporte e 49 milhões se beneficiaram de um melhor 
acesso à água e ao saneamento. 
 
As projeções de crescimento da região para 2018 e 2019 são 2,0% e 2,4%, respectivamente. Índices que, no 
entanto, ainda são insuficientes para a redução da pobreza. A região produz 20% do GDP africano e abriga 16% 
da população do continente. 
 
O Ministro da Agricultura de Suazilândia, Moses Vilakati, levantou duas preocupações principais: as mudanças 
climáticas e o fato de que até 2025, estima-se que metade da juventude de África estará desempregada.   
 
“Nós certamente necessitamos das cinco prioridades de desenvolvimento do banco, as chamadas "High 5" . 
Precisamos também aumentar a mobilização de recursos domésticos”, disse.  
 
De acordo com Adesina, “nós introduzimos sistemas fortes de desempenho e prestação de contas. Estamos 
dispostos a canalizar mais recursos para África. No ano passado, por exemplo, asseguramos US $ 6 biliões para o 
inovador Mecanismo de Financiamento de Energia Japão-África, que acelerará a implementação de uma das 
nossas prioridades “High 5” que consiste em levar luz e energia para todo o continente. 
 



O portfólio atual do banco na África Austral é de US $8,3 biliões em 201 projetos, explicou Josephine Ngure, 
Diretora Geral Adjunta do Banco para a região da África Austral. 
 
“Como outros países africanos, há uma necessidade urgente de transformação estrutural para acelerar a 
diversificação económica da região da África Austral”, disse Célestin Monga, Economista-Chefe do Banco e Vice-
Presidente de Governação Económica e Gestão de Conhecimentos. 
 
Botsuana (4,3%), Madagáscar (4,1%), Moçambique (4,3%) e Zâmbia (3,8%) alcançaram crescimento em 2016-
2017, mas a África do Sul, o centro económico da região, alcançou um desempenho abaixo do seu potencial. 
Recursos significativos são necessários para o desenvolvimento da região. Estima-se que sejam necessários 
aproximadamente US $7 biliões por ano por país e US $70 biliões para os programas e projetos regionais da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral . 
 
Recursos adicionais ajudaram a África a responder, com eficácia, à crise financeira e económica, aumentando a 
demanda por recursos do banco em um ambiente em constante evolução, disse Hassatou Diop N' Sele, Vice-
Presidente Interino das Finanças do banco, enfatizando que é necessário fortalecer o Fundo Africano de 
Desenvolvimento para que o banco esteja posicionado como o principal intermediário de cofinanciamento 
sindicado em África.  
 
Os governadores estavam otimistas com o lançamento do primeiro Fórum de Investimento Africano 
(programado para 7, 8 e 9 de novembro de 2018, em Joanesburgo, África do Sul), que irá resultar em 
investimentos estratégicos em África, bem como incrementar os mecanismos e as ferramentas de preparação 
de projetos.  
 
Para facilitar um relacionamento mais próximo com os países lusófonos, o Presidente Adesina revelou que o 
banco está organizando uma reunião com uma delegação de Portugal, que inclui o Secretário de Estado de 
Portugal, para discutir questões importantes, incluindo a aquisição do idioma português entre os funcionários 
do banco e ferramentas de redução de riscos para os países lusófonos.  
 
De acordo com Margaret Mwanakatwe, Governadora do banco e Ministra das Finanças do Zâmbia: "não tenho 
dúvidas de que o Banco Africano de Desenvolvimento é fundamental para ativar a aceleração do 
desenvolvimento económico africano.'  
 
A consulta dos governadores sobre os desafios de desenvolvimento e as reformas do banco é a última de cinco 
reuniões regionais com todos os 54 estados-membros regionais da instituição. 
 
Galeria de fotos: https://bit.ly/2vazm0r  
 
Contato: Emeka Anuforo, Assessor de Comunicações, e.anuforo@afdb.org 


