
 

 

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 de seus 54 
estados-membros regionais.  
Para mais informações, consulte: www.afdb.org  

O Banco Africano de Desenvolvimento e o governo português planeiam 
abrir oportunidades para os países lusófonos em África  

Portugal fornecerá formação no idioma português para os funcionários do banco 

Abidjan, Costa do Marfim, 12 de abril de 2018 – Com o intuito de ajudar a promover o crescimento, o Banco 
Africano de Desenvolvimento está a coordenar a implementação de um estratégia de desenvolvimento 
integrada para os países lusófonos em África. 

Em preparação para a disseminação dessa iniciativa, o banco e o governo de Portugal assinaram um acordo de 
fornecimento de formação no idioma português para os funcionários do Banco Africano de Desenvolvimento 
interessados em aprender a língua, bem como de serviços profissionais de tradução de conferências.  
 

O acordo de cooperação para o ensino do idioma, assinado entre o Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua, I.P. e o banco, na sede do Banco Africano de Desenvolvimento em Abidjan, também oferece condições 
para a tradução e a disseminação da licitação padrão de projetos do banco e de documentos de gestão 
financeira.  
 

“Os países lusófonos não são um grupo homogêneo. Estamos a falar aqui de uma perspectiva cultural, 
linguística, política e econômica. Acredito que Portugal exercerá um papel fundamental em proporcionar mais 
integração", disse o presidente do banco Akinwumi Adesina à delegação portuguesa liderada por Teresa Ribeiro, 
Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal.  

“Como banco, temos esse compromisso. Também estamos muito felizes com o acordo de formação em 
português que assinamos", disse Adesina.  

Teresa Ribeiro elogiou o Presidente Adesina pela sua visão e pelo apoio do banco aos países lusófonos. Ela 
recebeu com muita positividade a possibilidade de um compacto que poderia responder aos desafios 
enfrentados pelos países que falam a língua portuguesa.   

"A nossa meta com o Banco Africano de Desenvolvimento é realizar um programa muito ambicioso para 
solucionar problemas críticos. Os países precisam do compacto para assegurar investidores”, disse ela. 

Como parte da função catalisadora do banco, a instituição usará os vínculos históricos, culturais e linguísticos 
que unem os países africanos de língua portuguesa com Portugal e Brasil para ajudar a estimular maiores laços 
económicos, bem como o crescimento do setor privado e oportunidades comerciais.   

O banco também lançou um Compacto para o Desenvolvimento da Comunidade de Países da Língua Portuguesa 
(CPLP), com o Governo de Portugal, para ajudar a abrir oportunidades de crescimento, desenvolver o potencial 
de recursos naturais não aproveitados e criar capacidade local para conceber e gerir projetos.  

Prevê-se que o compacto seja assinado na Reunião Anual do banco, que será realizada de 21 a 25 de maio de 
2018, em Busan, Coreia. 



O Presidente Adesina falou sobre os planos de introduzir instrumentos de redução de riscos para ajudar a atrair 
investidores privados para os países africanos de língua portuguesa. Ele agradeceu ao governo de Portugal pelo 
seu apoio e pelo depósito das suas assinaturas pagas ao Fundo Africano de Desenvolvimento, o braço 
concessionário do banco. 

O presidente enfatizou o papel que o setor privado pode exercer na promoção do crescimento e descreveu o 
Fórum de Investimento Africano (AIF) como a principal estratégia do banco para angariar capital, fundos de 
pensão globais e fundos capitais para investir em África de uma forma inteligente. 

O banco planeia realizar uma sessão especial para os investidores lusófonos no primeiro Fórum de Investimento 
Africano, a ser realizado de 7 a 9 de novembro de 2018 em Joanesburgo, África do Sul.  
 

Adesina destacou a importância do Fundo de Cooperação Técnica, que Portugal colocou em prática para uso do 
banco. Ele acrescentou que o Fundo tem sido fundamental em permitir que o banco ofereça apoio técnico para 
os países lusófonos no continente. 

A Comunidade dos países de língua portuguesa (CPLP) de África incluem Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, 
Guiné-Bissau, Mozambique e São Tomé e Príncipe. 
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