
BAD financia projectos socioeconómicos no Uganda e em Marrocos 
 
 
Dakar, 12 de Maio de 2009 – O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) acaba de assinar, com os Governos do Uganda e de Marrocos, vários acordos 
de créditos destinados a financiar projectos nos sectores da educação,  infraestruturas, 
água e transportes nestes dois países. 
 
Com o Uganda, o BAD assinou acordos avaliados em 197,7 milhões de dólares 
americanos destinados a financiar um Projecto de Expansão e Melhoramento do 
Ensino Secundário e um Programa Comunitário de Melhoramento das Infraestruturas 
Agrícolas. 
 
Os documentos assinados na capital senegalesa, Dakar, pelos vice-presidentes do 
BAD, Zeinab El-Bakri  e Mandla Gantsho, e pelo ministro ugandês das Finanças, 
Planeamento e Desenvolvimento Económico, Syda Bbumba, cobrem ainda o  
financiamento da primeira fase do Programa de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Kampala, a capital do país. 
 
Falando na cerimónia de assinatura, ocorrida à margem das Assembleias Anuais do 
BAD de 2009, a vice-presidente Zeinab El Bakri enalteceu o dinamismo da 
cooperação BAD-Uganda e o “excelente” desempenho do Governo ugandês no 
cumprimento das suas obrigações  bilaterais. 
 
Por seu turno, os acordos com Marrocos foram assinados  sexta-feira, 8 de Maio de 
2009, em Rabat, sendo dois de empréstimo, um de garantia e outro de subvenção para 
três operações diferentes  nas áreas da educação, dos transportes e da gestão de água, 
num total de 317 milhões de euros. 
 
Este montante será repartido em 75 milhões de euros para o Programa Nacional de 
Emergência para a Educação, 240 milhões de euros para Projecto do Terceiro 
Aeroporto e um milhão e 892 mil euros para  o Projecto Piloto de Reabilitação 
Artificial da Bacia Hidrográfica de Haouz. 
 
O Programa Nacional de Emergência para a Educação visa reformular o sistema de 
ensino no país com vista a  atingir a educação universal pela introdução da 
obrigatoriedade escolar até à idade dos 15 anos, bem como melhorar a qualidade do 
ensino e o desempenho do sistema educativo marroquino. 
 
O Projecto do Terceiro Aeroporto que faz parte dum Plano Estratégico de 
Investimento do Gabinete Nacional dos Aeroportos para o período 2008-2009, 
destina-se a garantir a eficiência e a qualidade de serviços em conformidade com as 
normas internacionais.  
 
Outro objectivo é reforçar as capacidades operacionais pela modernização das 
infraestruturas aeroportuárias, pelo alargamento do sistema de navegação,  pelo 
reforço das instalações de seguraça em terra e pela certificação dos aeroportos do país, 
num esforço que poderá permitir a criação de cerca de 30 mil empregos, entre outros. 
 



A terceira operação relativa à bacia hidrográfica de Haouz, que cobre uma área de seis 
mil quilómetros quadrados, deverá ajudar a Secretaria de Estado da Energia e 
Ambiente (SEEE) e a Autoridade da Bacia Hidrográfica de Tensift a fiscalizar o 
processo de reabastecimento artificial, e a optimizar a gestão dos recursos hídricos 
noutras regiões do país, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida da 
população local.  
 
Com a assinatura desses acordos, o BAD reafirma assim o seu apoio aos grandes 
projectos e programas em curso no país, nos  sectores socioeconómico e das 
infraestruturas, que absorvem mais de 80% das intervenções do Banco em Marrocos 
onde os compromissos desta instituição se elevam assim para 16 operações.   
 
Os documentos foram assinados pelo representante residente do BAD em Marrocos, 
J.S. Matondo-Fundani,  pelo ministro marroquino das Finanças, Salaheddine Mezour,  
e pelo director-geral do Gabinete Nacional dos Aeroportos, Abdelhanine Benallou. 
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