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• A parceria entre o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
e a Angola teve início em 1983.

• A actual carteira é composta de 8 operações: 5 projectos
activos, 2 projectos aprovados em 2007 (pendentes do
cumprimento das condições de efectividade do empréstimo), e
1 projecto recentemente aprovado em 2009.

• Distribuição da carteira por sector: Agricultura e
Desenvolvimento Rural (32.7%); Área Social, incluindo Saúde
e Educação (27%); Água e Saneamento (16%); Meio
Ambiente(16.2%) e Multissectorial (8%).

• O Programa indicativo do BAD para Angola em 2009/2010
prevê 4 operações, que totalizam 47 milhões de Unidades de
Contas. Os principais pilares da última estratégia são a redução
da pobreza nas zonas rurais e a criação de um ambiente
propício para o desenvolvimento do sector privado.

• Neste quadro, as áreas privilegiadas são: gestão das infra-
estruturas, competências profissionais para o desenvolvimento
do sector privado, água e saneamento, bem como gestão da
agricultura e dos recursos naturais. O BAD e o governo de
Angola vão decidir brevemente quais serão os projectos
prioritarios nesse envelope, tomando em conta as novas
prioridades do país no contexto da crise financeira
internacional.

• O BAD já iniciou a preparação da sua estratégia de assistência
à Angola (2010-2014), em parceria com o Banco Mundial. Os
pilares dessa nova estratégia certamente serão baseados nas
prioridades de desenvolvimento do governo de Angola.
Durante a última visita da Excelentíssima Ministra do
Planeamento de Angola e Governora do BAD, realizada à sede
do BAD em Tunes, de 16 a 17 de Julho de 2009, discutiu-se
sobre a inclusão das seguintes áreas na nova estratégia do
Banco: o reforço geral da capacidade humana na gestão do cíclo
dos projectos; e o financiamento dos projectos nas áreas das
infrastruturas, energia, água e saneamento, bem como do
sector privado.
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Objectivo do projecto O projecto visa melhorar as condições de vida da população rural, mais concretamente em 10 comunidades pesqueiras
através: do desenvolvimento de infra-estruturas e capacitação profissional; da produção de peixe; e do processamento
e comercialização, através do apoio a crédito agrícola.

Entidade executora Antigo Ministério das Pescas e do Ambiente

Data de aprovação 30 de Outubro de 2002

Data de início 17 de Novembro de 2003

Data de encerramento 31 de Dezembro de 2009

Valor aprovado 7 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) 51.42

Projecto Pesca Artesanal

Objectivo do projecto O projecto tem como objectivo aumentar de forma sustentável a produção agrícola e o rendimento de pequenos
agricultores e das populações rurais de regresso ao interior do país, particularmente na comunidade de Bom Jesus e
Calenga, através da reabilitação dos sistemas de irrigação e da promoção da agricultura com recurso a chuva induzida.

Entidade executora Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Data de aprovação 24 de Novembro de 2005

Data de início 29 de Dezembro de 2005

Data de encerramento 31 de Dezembro de 2012

Valor aprovado 17.2 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) 8.15

Projecto Bom Jesus Calenga (Doação)

Breve descrição dos projectos actualmente apoiados
pelo BAD em Angola

Objectivo do projecto O projecto visa reforçar a capacidade institucional do Governo, bem como de outras organizações chave no sector
do ambiente, de forma a garantir uma eficiente protecção do ambiente e uma gestão ambiental sustentável. O projecto
tem três componentes nomeadamente: a gestão ambiental, capacitação e reforço das competências institucionais; a
gestão integrada e conservação dos recursos naturais; e a gestão de projecto.

Entidade executora Ministério do Ambiente

Data de aprovação 16 de Julho de 2009

Data de início n/a

Data de encerramento 30 de Junho de 2015

Valor aprovado 12 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) n/a

Projecto Apoio ao Sector Ambiental
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Objectivo do projecto O projecto visa melhorar a capacidade de planeamento e de gestão dos programas da Direcção Nacional de Formação
e dos Centros de Formação; promover a capacitação profissional de grupos vulneráveis, particularmente jovens e
mulheres no desemprego.

Entidade executora Unidade de Implementação de Projectos, Antigo Ministério da Educação e Cultura

Data de aprovação 12 de Novembro de 2003

Data de início 13 de Janeiro de 2006

Data de encerramento 31 de Dezembro de 2010

Valor aprovado 3.78 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) 9.07

Projecto Reintegração de Grupos Vulneráveis na Província
do Huambo

Objectivo do projecto O projecto visa melhorar o acesso à educação de base e à formação profissional.

Entidade executora Antigo Ministério da Educação e da Cultura

Data de aprovação 05 de Dezembro de 2001

Data de início 27 de Dezembro de 2002

Data de encerramento 31 de Dezembro de 2008

Valor aprovado 9.63 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) 22.43

Projecto Educação II

Objectivo do projecto O projecto visa contribuir para a melhoria das condições de saneamento da população angolana em geral, e em
particular das mulheres em idade reprodutiva, das crianças com menos de 5 anos e das populações deslocadas na
Província do Uíge.

Entidade executora Ministério da Saúde/Direcção Nacional de Estudos do Plano Estatística, Projecto Coordenação e Gestão da Unidade
do Uíge

Data de aprovação 13 de Novembro de 2002

Data de início 13 de Novembro de 2002

Data de encerramento 31 de Dezembro de 2010

Valor aprovado 6.5 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) 13.27

Projecto Reabilitação dos Serviços de Saúde
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Para informações adicionais, favor consultar: www.afdb.org

Objectivo do projecto O projecto visa assegurar a gestão transparente e eficiente do sistema das finanças públicas, através da capacitação
institucional. Mais concretamente o projecto tem em vista consolidar as reformas do sistema das finanças públicas
associadas à gestão do património do Estado e aos sistemas de auditoria interna; e assegurar a capacitação relativa
as funções de auditoria externa.

Entidade executora Ministério do Plano, Departamento de Estudos e Planeamento

Data de aprovação Outubro de 2007

Data de início Depende da missão de lançamento

Data de encerramento Duração prevista de 36 meses a partir da data de início

Valor aprovado 5.9 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) n/a

Projecto Suporte à Gestão Financeira (PAGEF)

Objectivo do projecto O projecto visa melhorar o acesso, a qualidade e a sustentabilidade do fornecimento dos serviços de água e o
saneamento à região de Sumbe, incluindo a zona periurbana. O projecto é composto por duas componentes
fundamentais : a reabilitação dos sistemas de água e saneamento, e a capacitação institucional com vista à criação
da empresa de águas.

Entidade executora Antigo Ministério de Energia e Águas, Direcção Nacional - Águas

Data de aprovação 28 de Novembro de 2007

Data de início Por definir e dependente da missão de lançamento

Data de encerramento 31 de Janeiro de 2012

Valor aprovado 12 milhões de Unidades de Contas

Desembolsos até à data (%) n/a

Projecto Águas e Saneamento Sumbe


