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Instituições constituintes Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN)

Accionistas 53 países africanos (Países Membros Regionais)
25 países não africanos (Países Membros não Regionais)

Missão Promover o desenvolvimento económico sustentável e reduzir a pobreza 
em África

Capital autorizado 
em 31 de Dezembro de 2013 
(BAD)

66,98 mil milhões de UC

Capital subscrito 
em 31 de Dezembro de 2013 
(BAD)

65,21 mil milhões de UC

Capital realizado 
em 31 de Dezembro de 2013 
(BAD)

4,96 mil milhões de UC

Capital exigível
em 31 de Dezembro de 2013 
(BAD)

60,25 mil milhões de UC

Total das reservas
em 31 de Dezembro de 2013 
(BAD)

2,86 mil milhões de UC

Operações aprovadas, 2013

Das quais:
Créditos concedidos
Subsídios
PPAE
Participações de capital
Garantias
Reafectação de créditos
Fundos especiais*

317 operações, totalizando 4,39 mil milhões de UC, financiadas da seguinte forma: 
BAD: 1,83 mil milhões de UC 
FAD: 2,27 mil milhões de UC 
FFN: 31,2 milhões de UC 
Fundos especiais*: 253,4 milhões de UC

 
2,86 mil milhões de UC (93 operações)
697 milhões de UC (114 operações)
22,3 milhões de UC (2 operações)
99,5 milhões de UC (10 operações)
431,7 milhões de UC (6 operações)
17,8 milhões de UC (1 operação)
253,4 milhões de UC (91 operações)

Factos rápidos
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
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Aprovações de créditos e 
subsídios por sector, 2013:

Infra-estruturas: 2,05 mil milhões de UC (57,6%)
Actividades multissectoriais: 449,2 milhões de UC (12,6%)
Agricultura e desenvolvimento rural: 428,7 milhões de UC (12,0%)
Sector social: 334,8 milhões de UC (9,4%)
Sector financeiro: 288,0 milhões de UC (8,1%)
Ambiente: 9,2 milhões de UC (0,3%)
Desenvolvimento urbano: 0,3 milhões de UC (0,01%)

Aprovações cumulativas de cré-
ditos e subsídios, 1967–2013

4.003 créditos e subsídios concedidos, totalizando 67,22 mil milhões de UC

Notas:
*Fundos especiais: trata-se de aprovações para as operações da African Water Facility, Iniciativa de abastecimento de água e saneamento às comunidades 
rurais, Fundo global para o Ambiente, Programa global sobre agricultura e segurança alimentar, Fundo de investimento para o clima, Fundo para as energias 
sustentáveis em África, Fundo de Transição para o Médio Oriente e o Norte de África, Fundo florestal da Bacia do Congo, Fundo de assistência ao sector 
privado africano, Fundo de reforço de capacidades no sector do microfinanciamento, Fundo fiduciário para a governação, Fundo fiduciário para países 
em transição, Fundo de Comércio Africano, Fundo fiduciário multidoadores do Zimbabué e Fundo fiduciário para as migrações e o desenvolvimento.
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GRUPO DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO

AGÊNCIA TEMPORÁRIA DE RELOCALIZAÇÃO
15, Avenue du Ghana
Angle des rues Pierre de Coubertin et Hedi Nouira
BP 323 1002
Tunis Belvédère
TUNÍSIA
Telefone: (216) 71 333 511
Fax: (216) 71 351 933

17 de Abril de 2014

O Presidente
Conselhos de Governadores
Banco Africano de Desenvolvimento
Fundo Africano de Desenvolvimento

Senhor Presidente,

De acordo com o artigo 32.º do Acordo que estabelece o Banco Africano de Desenvolvimento e com os artigos 8.º, 11.º 
e 12.º das Disposições Gerais elaboradas ao seu abrigo, e em conformidade com o artigo 26.º do Acordo que estabelece 
o Fundo Africano de Desenvolvimento e com os artigos 8.º, 11.º e 12.º das Disposições Gerais elaboradas ao seu abrigo, 
tenho a honra, em nome dos Conselhos de Administração do Banco e do Fundo, de submeter as demonstrações financeiras 
auditadas do Banco Africano de Desenvolvimento e as demonstrações financeiras com fins especiais auditadas do Fundo 
Africano de Desenvolvimento para o exercício que terminou em 31 de Dezembro de 2013. 

Este relatório conjunto inclui o orçamento administrativo para o exercício de 1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014, 
aprovado pelos Conselhos de Administração, bem como uma análise da evolução da economia africana e das actividades 
operacionais do Grupo do Banco em 2013.

Queira aceitar, Senhor Presidente, os protestos da minha mais elevada consideração.

Donald Kaberuka
Presidente

do
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento

e
Presidente dos

Conselhos de Administração
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Primeira fila, da esquerda para a direita: Mohamed Samy ZAGHLOUL (Egipto); Amadou KONE (Costa do Marfim); 
Mulu KETSELA (Etiópia); Moegamat Shahid KHAN (África do Sul); Shehu YAHAYA (Presidente dos Membros do Conselho - 
Nigéria); Donald KABERUKA (Presidente do Grupo do Banco e dos Conselhos de Administração); Abdelmajid MELLOUKI 
(Marrocos); François KRUGER (França); Petronella MWANGALA (Zâmbia); Hau Sing TSE (Canadá); e Hadji BABAAMMI (Argélia).

Segunda fila, da esquerda para a direita: Heikki TUUNANEN (Finlândia); Abdul-Magid GADAD (Líbia); Dominic O’NEILL (Reino 
Unido); Abdallah MSA (Comores); Elizabeth MORRIS (Estados Unidos da América); Mahomed R. J. MAHOMED (Moçambique); 
Alieu Momodou NGUM (Gâmbia); Tomoya ASANO (Japão); Christoph KOHLMEYER (Alemanha); e Leonard SENTORE (Burundi). 

O Presidente e os Directores Executivos
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
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Composição dos Conselhos de Administração
em 31 de Dezembro de 2013

Conselho de Administração do Banco Africano de Desenvolvimento
Presidente: Donald KABERUKA
Directores Executivos Directores Executivos Substitutos
Tomoya ASANO (Japão) Henrique PISSAIA de SOUZA (Brasil)
Hadji BABAAMMI (Argélia) Alfredo Paulo MENDES (Guiné-Bissau)
Abdul-Magid GADAD (Líbia) M. OULD HAMMA KHATTAR (Mauritânia)
Vago (EUA) Elisabeth H. MORRIS (EUA)
Mulu KETSELA (Etiópia) Vago
Moegamat Shahid KHAN (África do Sul) Motena Ernestine TSOLO (Lesoto)
Christoph KOHLMEYER (Alemanha) Vago
Amadou KONE (Costa do Marfim) Bernardo ABAGA NDONG MAYIE (Guiné Equatorial)
François KRUGER (França) Gauthier BOURLARD (Bélgica)
Mahomed R.J. MAHOMED (Moçambique) Heinrich Mihe GAOMAB II (Namíbia)
Abdelmajid MELLOUKI (Marrocos) Vago
Abdallah MSA (Comores) Ousman Sougui ABAKAR (Chade)
Petronella M. N. MWANGALA (Zâmbia) Cornelius Karlens DEKOP (Botsuana) 
Alieu Momodou NGUM (Gâmbia) Miata BEYSOLOW (Libéria)
Dominic O’NEILL (Reino Unido) Vago
Leonard SENTORE (Burundi) Vago
Hau Sing TSE (Canadá) Jangro LEE (República da Coreia)
Heikki TUUNANEN (Finlândia) Gabriel SAMUELSSON (Suécia)
Shehu YAHAYA (Nigéria) Maria da Neves C. B. de SOUSA (São Tomé e Príncipe) 
Mohamed Samy S. ZAGHLOUL (Egipto) Ali MOHAMED ALI (Jibuti)
Conselho de Administração do Fundo Africano de Desenvolvimento
Presidente: Donald KABERUKA
Directores Executivos Directores Executivos Substitutos
Tomoya ASANO (Japão) Abdulrahman ABUBAKR (Arábia Saudita)
Vago (EUA) Elizabeth H. MORRIS (EUA)
Mulu KETSELA (BAD) Vago
Christoph KOHLMEYER (Alemanha) Vago
François KRUGER (França) Gauthier BOURLARD (Bélgica)
Abdelmajid MELLOUKI (BAD) Vago
Petronella M. N. MWANGALA (BAD) Cornelius Karlens DEKOP (Botsuana)
Alieu Momodou NGUM (BAD) Miata BEYSOLOW (Libéria)
Dominic O’NEILL (Reino Unido) Vago
Leonard SENTORE (BAD) Vago
Hau Sing TSE (Canadá) Jangro LEE (República da Coreia)
Heikki TUUNANEN (Finlândia) Gabriel SAMUELSSON (Suécia)
Shehu YAHAYA (BAD) Maria da Neves C. B. de SOUSA (São Tomé e Príncipe)
Mohamed Samy S. ZAGHLOUL (BAD) Ali MOHAMED ALI (Jibuti)

Fonte: Secretariado-Geral do GBAD.
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Mensagem do Presidente do Grupo do  
Banco Africano de Desenvolvimento e  
Presidente dos Conselhos de Administração 

Tenho o prazer de apresentar o Relatório Anual do Grupo do 
Banco para 2013. Embora ainda esteja fraca, a economia 
global mostra alguns sinais modestos de recuperação. 
A redução dos estímulos monetários comporta, todavia, 
potenciais riscos susceptíveis de comprometer o crescimento 
nas economias emergentes. 

Em 2013, a maioria dos países africanos continuou a registar 
um crescimento consistente que deverá acelerar em 2014. 
A sustentabilidade deste crescimento exige todavia uma 
partilha mais equitativa dos benefícios. A criação de emprego 
continua a ser uma prioridade premente em todos os países. 

Em 2013, o Banco autorizou 6,7 mil milhões de dólares para 
projectos e programas nos países membros, o que representou 
um aumento de 3% em termos reais em relação ao ano 
anterior, em consonância com a nossa estratégia. A maioria 
do investimento concentrou-se no sector das infra-estruturas. 
O menor volume de créditos concedidos a nível global por 

parte do Banco foi largamente compensado pelo elevado 
nível de financiamento no âmbito da nossa linha de crédito 
concessional, o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD). 

Gostaria de deixar uma palavra de apreço aos países mem-
bros que contribuem para o FAD. Apesar das dificuldades 
orçamentais sentidas a nível geral, a décima terceira recons-
tituição do FAD em Setembro de 2013 foi bem sucedida. 
Desejo as boas vindas à Líbia, Angola e Turquia enquanto 
novos contribuintes para o FAD e espero ansiosamente pela 
adesão de mais países africanos no futuro. 

O ano marcou o início da implementação da Estratégia Decenal 
do Banco. Registámos progressos relativamente ao nosso 
objectivo de criar um novo meio de mobilização de recursos 
em África e noutras regiões do mundo, com vista a financiar 
projectos de infra-estruturas no continente africano. Registo 
com igual satisfação os progressos constantes realizados no 
que diz respeito à descentralização. Esta proximidade com 
os diferentes países tem um impacto positivo nas nossas 
operações e no diálogo com os países.

Não obstante a conjuntura financeira desfavorável a nível 
mundial, o Banco conseguiu manter uma posição financeira 
forte. A nossa capacidade de suportar riscos continua forte. 
As quatro principais agências de notação reafirmaram as suas 
notações de AAA para a dívida sénior do Banco, mantendo 
uma perspectiva estável. Estas notações atestam uma 
adequação sólida do capital, políticas prudentes de gestão 
financeira e de gestão do risco, um forte apoio dos accionistas 
e o estatuto de credor privilegiado do Banco.

2014 é um ano decisivo para a Instituição. Dez anos após a 
relocalização do Banco em Tunes, o processo de regresso 
à sua sede em Abidjan, na Costa do Marfim, está em cur-
so, seguindo o plano aprovado em Marraquexe. As equi-
pas de Tunes e Abidjan estão a envidar todos os esforços 
para assegurar um regresso fluido do Banco com a mínima 
perturbação possível nas suas operações. Será prestada a 
máxima atenção à continuidade da actividade empresarial. 
Gostaria de agradecer às autoridades da Costa do Marfim 
e da Tunísia por todo o apoio prestado para facilitar a con-
clusão deste processo.

Donald Kaberuka
Presidente do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
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Por último, gostaria de agradecer aos nossos accionistas e 
aos nossos parceiros pelo seu reiterado apoio. Expresso um 
agradecimento especial aos Conselhos de Administração pela 
forma competente como dirigiu o Banco ao longo do ano, 
bem como aos gestores e outros funcionários pela forma 
como contribuíram para os resultados alcançados. Podemos 
esperar mais um ano de sucesso para o Grupo do Banco 
no cumprimento do seu mandato. 

Donald Kaberuka
Presidente do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento 
e Presidente dos Conselhos de Administração 
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Sumário Executivo 
Desempenho e perspectivas
Desempenho macroeconómico. África continuou a 
demonstrar resiliência em 2013 perante a lenta recuperação 
da economia mundial, embora se tenham registado diferenças 
entre os diferentes países e regiões. O crescimento na 
África Subsariana foi de 5%, e excluindo a África do Sul, foi 
de cerca de 6% (Gráfico 0.1). A África Ocidental registou a 
mais elevada taxa de crescimento com cerca de 7% (valor 
idêntico ao registado em 2012), seguida de perto pela África 
Oriental com cerca de 6%, dois pontos percentuais acima 
do valor registado em 2012. A África Central cresceu cerca 
de 4% (face aos 6% registados em 2012), tendo a eclosão 
do conflito armado na República Centro-Africana reduzido 
as perspectivas de crescimento da sub-região a curto prazo. 
A África Setentrional registou um crescimento de 1,9%, o que 
representa uma diminuição de aproximadamente 8 pontos 
percentuais relativamente a 2012. Em 2012, o crescimento 
da África Austral situou-se em média nos 3%, não tendo 
havido alterações significativas em relação a 2012. Os países 
de baixo rendimento (PBR), incluindo os países frágeis, 
registaram um crescimento médio de cerca de 5%. Entre 
os principais exportadores de petróleo, o maior crescimento 
registou-se em Angola, no Gabão e na Nigéria, acima dos 
5%. As economias orientadas para o investimento, ou seja, 
os países em transição para uma economia baseada na 
indústria transformadora e nos serviços, registaram um 
crescimento de 3% a 7%.

Gestão macroeconómica. As taxas médias de inflação 
em África diminuíram 2 pontos percentuais para 6,7%, em 
2013, face aos 2% registados nos EUA e na UE e ao valor 

médio de 6% registado a nível mundial. A nível geral, os 
países mantiveram políticas fiscais prudentes. O défice 
orçamental médio em percentagem do PIB aumentou para 
3,9% em 2013, face aos 2,9% registados em 2012. O défice 
da balança corrente em percentagem do PIB aumentou 
para 2,5% em 2013, face aos 1,5% registados em 2012. 
Os países exportadores líquidos de petróleo assistiram a 
uma diminuição dos seus excedentes da balança corrente 
em percentagem do PIB, de 2,3% em 2012 para 0,8% em 
2013, enquanto o défice da balança corrente foi de 8% do 
PIB para os importadores de petróleo, em comparação com 
7,6% registados em 2012. 

Financiamento externo. Apesar da crise financeira, os 
fluxos de remessas e de investimento directo estrangeiro 
(IDE) permaneceram elevados nos últimos anos em África. As 
remessas atingiram um valor de cerca 65 mil milhões de USD 
em 2013, o que representa uma subida de 5% em relação 
a 2012. Este valor reflecte uma resiliência que começa a 
atrair o interesse de governos e do sector privado em África. 
Os fluxos líquidos de IDE aumentaram cerca de 9% para 
57 mil milhões de USD em 2013. Este último aumento reflecte 
a procura de valor por parte dos investidores do Ocidente, 
num clima caracterizado por taxas de juro geralmente baixas. 
A maioria do IDE teve como alvo a prospecção de recursos 
minerais e o reforço de capacidades nas indústrias extractivas 
em todo o continente africano. Todavia, apesar do défice de 
capital disponível para investimento no continente, continua 
a registar-se um fluxo significativo de recursos para fora dos 
países de forma ilícita.

Perspectivas de crescimento. Prevê-se que a taxa de 
crescimento em África aumente para cerca de 4,8% em 2014 
e para 5,7% em 2015. Segundo as previsões, o crescimento 
na África Central deverá situar-se nos 6% em 2014 e 2015, 
embora essas perspectivas tenham sido revistas em baixa 
devido ao conflito armado na República Centro-Africana. 
A África Oriental deverá crescer cerca de 6% em 2014, mas 
as taxas de crescimento poderão ser mais elevadas com 
as recentes descobertas de petróleo e gás na região, com 
previsões de um maior investimento no sector da prospecção 
e das infra-estruturas de transporte. É previsível que a África 
Setentrional cresça 3,1% em 2014 e 5,5% em 2015, em 
função dos desenvolvimentos socioeconómicos na região. 
A África Austral deverá crescer a nível geral 4% em 2014 
e 4,4% em 2015, prevendo-se que alguns países como a 
Zâmbia registem taxas de crescimento acima de 7%. A África 
do Sul, considerada o motor da região, deverá crescer 2,7% 
em 2014 e 3% em 2015, valores superiores aos registados no 
passado recente. O crescimento médio na África Ocidental 
rondará os 7% em 2014 e 2015, graças à expansão do 
sector dos recursos naturais e a esforços de diversificação.
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Gráfico 0.1
Crescimento económico de África e respectivas 
projecções

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Nota: (e) estimativas; (p) projecções.
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Agenda pós-ODM 
Embora África tenha registado alguns progressos na 
consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 
incluindo na redução da mortalidade infantil e materna, no 
ensino primário universal e na igualdade de género, os países 
já têm os olhos postos numa agenda pós-ODM em que 
é dada primazia à inclusão económica e à transformação 
estrutural. Em 2011, o Banco Africano de Desenvolvimento, 
a Comissão da União Africana (CUA), a Comissão Económica 
das Nações Unidas para África (CEA) e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) iniciaram 
uma série de consultas sobre a agenda de desenvolvimento 
pós-2015. Na “Posição africana comum” emergente, foram 
salientados os quatro seguintes temas: 1) transformação 
estrutural e crescimento ecológico; 2) inovação e transferência 
de tecnologias; 3) desenvolvimento do capital humano; e 4) 
financiamento sustentável e parcerias.

As cadeias de valor globais e a resposta do Banco 
As cadeias de valor globais são um importante instrumento 
dinâmico que a África poderia utilizar para a sua industrialização 
e integração na economia mundial. Segundo este conceito, 
fazer parte da cadeia de produção pode trazer maiores 
benefícios do que controlar todo o processo de produção. 
Os países terão, todavia, de analisar cuidadosamente os 
custos e os benefícios das CVG para não ficarem presos 
a cadeias de valor de baixa produtividade ou não serem 
afectados pela degradação ambiental. As CVG poderão 
também comprometer os acordos de comércio regionais. 
O êxito exigirá uma abordagem inovadora e clarividente, de 
modo a tirar pleno partido dos vastos recursos naturais de 
África, da sua população jovem e da sua classe média em 
crescimento para industrializar e diversificar as suas economias. 
A nível operacional, foram implementados vários projectos 

e actividades do Banco nos sectores da agricultura, dos 
transportes e das TIC, com implicações nas CVG. Na sua 
Estratégia Decenal (2013-2022), o Banco salienta a importância 
das CVG na ligação de África à economia mundial. As políticas 
e estratégias do Banco para o sector privado, a integração 
regional, a agricultura e o desenvolvimento humano também 
apontam para o mesmo objectivo. Alguns exemplos recentes 
de operações no sector privado com elevado potencial para 
fomentar CVG incluem o apoio do Banco aos sectores da 
transformação e agro-industrial da Nigéria, o programa de 
financiamento ao comércio, num valor de mil milhões de USD 
e criado em 2013, e a concessão de créditos a projectos 
de transporte e energia na África Oriental e Austral. Foram 
também realizados no Banco estudos e outras actividades 
de desenvolvimento de conhecimentos sobre CVG.

Operações do Grupo do Banco 
Panorâmica global. Em 2013, o montante total das operações 
do Grupo do Banco cifrou-se em 4,39 mil milhões de UC, o que 
representa um aumento de 3% em relação ao ano de 2012 
(Gráfico 0.2). As operações do FAD totalizaram 2,27 mil milhões 
de UC, o que representa um aumento de cerca de 20% em 
relação ao ano de 2012. As operações do BAD registaram 
em 2013 um decréscimo de 12%, cifrando-se nos 1,83 mil 
milhões de UC. Esse decréscimo deveu-se essencialmente 
às perturbações económicas e políticas entre os principais 
mutuários das linhas de crédito do BAD. O Banco analisou 
uma série de opções para impulsionar o desenvolvimento, 
incluindo a possibilidade de alterar a sua política de concessão 
de créditos para permitir aos países membros regionais (PMR) 
de baixo rendimento o acesso directo a linhas de crédito 
soberano do BAD, de acordo com condições devidamente 
estipuladas, a intensificação de parcerias público-privadas 
e de oportunidades de co-financiamento, assim como a 
exploração de novas fontes de financiamento, incluindo 
fundos de capital e de pensões e as economias emergentes.

Alinhamento com a Estratégia Decenal. Em 2013, o Banco 
financiou vários projectos que se enquadram no duplo 
objectivo da Estratégia Decenal: crescimento inclusivo e 
transição para um crescimento ecológico. A título de exemplo, 
podemos referir o apoio a um projecto destinado a reforçar 
o crescimento inclusivo e a competitividade no Senegal, 
projectos de saneamento em dez países financiados através 
da iniciativa African Water Facility, assim como projectos 
destinados a promover as competências e o desenvolvimento 
humano, a agricultura e o desenvolvimento rural. Estes últimos 
integraram componentes especificamente direccionados 
para as mulheres e os jovens. Na área do crescimento 
ecológico, o Banco aprovou seis projectos, incluindo um 
projecto de energia térmica no Jibuti e um projecto para 
facilitar o acesso à energia no Ruanda. Através dos Fundos 
de investimento para o clima, o Banco financiou projectos 

Grupo do Banco BAD FAD
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de agricultura destinados a reduzir as emissões geradas 
pela desflorestação e degradação das florestas (REDD+) no 
Gana, Burquina Faso e República Democrática do Congo.

Operações do Grupo do Banco por prioridade e áreas 
de enfoque especial 
As operações aprovadas na área das infra-estruturas, sobretudo 
nos sub-sectores da energia e dos transportes, absorveram 
a maioria dos recursos do Grupo do Banco (Gráfico 0.3), 
embora tenham sido apoiadas outras áreas prioritárias, como 
o desenvolvimento do sector privado, a agricultura e as 
operações multissectoriais (governação e responsabilização). 

Infra-estruturas. Durante o ano, as aprovações do Grupo 
do Banco na área das infra-estruturas ascenderam a 2,05 mil 
milhões de UC (57,6%), tendo o sub-sector dos transportes 
absorvido uma parte dominante desses recursos (32,2%). 
O Banco assumiu projectos num valor de 1,18 mil milhões 
de UC nas áreas dos transportes, das TIC e das infra-
estruturas associadas. O projecto do terminal de contentores 
de Walvis Bay, na Namíbia (no valor de 198,4 milhões de UC), 
proporcionará uma ligação de alta qualidade ao mar para 
muitos países da região sem fronteira marítima. 

Operações no sector da energia. Em 2013, as operações 
do Grupo do Banco no sub-sector da energia (concessão 
de créditos e subsídios para o sector público e privado) 
ascendeu a 569,1 milhões de UC, tendo o sector público 
beneficiado de 57,9% do montante total. O Banco financiou 
um projecto de interligação de redes eléctricas na Costa do 
Marfim, Libéria, Serra Leoa e Guiné, no valor de 128,2 milhões 
de UC, que terá um impacto significativo para a integração 
regional. O projecto hidroeléctrico Grand Inga 3 na República 
Democrática do Congo é outro projecto importante nesta área. 

O Banco contribuiu com 44,4 milhões de UC na preparação 
da primeira fase deste projecto. Esta central hidroeléctrica 
terá uma capacidade de produção de 4.800 MW e fornecerá 
electricidade ao mercado interno do país e exportará para 
a África do Sul. 

Abastecimento de água e saneamento. Durante o ano, as 
aprovações do Grupo do Banco para o sector do abasteci-
mento de água e saneamento ascenderam a 356,8 milhões 
de UC, incluindo fundos especiais. Os fundos especiais, 
nomeadamente a Iniciativa de abastecimento de água e 
saneamento às comunidades rurais, a African Water Facility 
e o Programa de parceria multidoadores para a água apoia-
ram projectos em 18 PMR. 

Operações regionais. As aprovações para operações 
regionais totalizaram 1,32 mil milhões de UC em 2013, o 
que representa um aumento de 37,8% em relação a 2012. 
A maior parte deste montante visou apoiar o sector das 
infra-estruturas (51,8%), seguido pelo sector financeiro 
(40,5%) para linhas de crédito, financiamento ao comércio 
e financiamento de capital. O Banco também apoiou ini-
ciativas socioeconómicas na região de Sahel, do Corno de 
África e do rio Mano, em parceria com outras instituições. 
Em Novembro de 2013, o Presidente do Banco, juntamen-
te com outros dignitários, incluindo o Secretário-Geral das 
Nações Unidas, visitaram a região de Sahel para obter uma 
primeira avaliação da situação na região e determinar o tipo 
de apoio a prestar pela comunidade internacional. 

Sector privado e Fundo Africa50. Em 2013, o Banco finan-
ciou 37 operações no sector privado, num montante de 
1,05 mil milhões de UC, o que representa um aumento de 
39,4% em relação a 2012. O sector financeiro representou 
65,5% das operações que beneficiaram de apoio, prestado 
essencialmente sob a forma de garantias, linhas de crédito 
e participação de capital. O sector da energia represen-
tou 22,9% das operações e contemplou na sua maioria a 
área das energias renováveis, como o projecto de energia 
eólica do Lago Turkana, no Quénia. A agricultura represen-
tou 11,3% do montante total, incluindo projectos na área 
agro-industrial e da produção de fertilizantes. Durante o 
ano, o Banco participou na criação do Fundo Africa50, um 
instrumento de financiamento inovador na área das infra-

-estruturas. Este fundo visa mobilizar financiamento privado 
para acelerar a conclusão de infra-estruturas, criando desta 
forma uma nova plataforma para o crescimento de África. 

Governação. Em 2013, o Grupo do Banco aprovou 54 pro-
gramas e projectos de apoio à boa governação em 30 paí-
ses, num montante total de 465,7 milhões de UC. Este 
apoio visou reforçar as políticas e instituições para garantir 
uma gestão mais eficaz, transparente e responsável das 

Sector financeiro 8,1%

Actividades multissectoriais 12,6%

Ambiente 0,3%
Agricultura 12,0%

Sector social 9,4%

Abastecimento de água 
e saneamento 8,4%

Energia 16,0%

Comunicações 1,0%

Transportes 32,2%

Gráfico 0.3
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo Grupo 
do Banco por sector, 2013 (3,56 mil milhões de UC)

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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finanças públicas e melhorar o ambiente favorável ao inves-
timento para favorecer um crescimento impulsionado pelo 
sector privado.

Melhoria das competências e desenvolvimento humano. Em 
2013, o Grupo do Banco aprovou cerca de 337,9 milhões de 
UC para operações destinadas a melhorar as competências 
e promover o desenvolvimento humano. Foram aprovados 
dois projectos em Marrocos para um programa destinado 
a adaptar as competências profissionais às necessidades 
dos empregadores e um programa destinado a reformar a 
cobertura do sistema de seguros de saúde. Foram também 
apoiados projectos de desenvolvimento de competências 
dirigidos aos jovens no Ruanda e Senegal. 

Áreas de enfoque especial: agricultura e segurança 
alimentar, questões de género e países frágeis. Em 
2013, as aprovações para projectos na área da agricultura 
e da segurança alimentar totalizaram 530,5 milhões de UC, 
incluindo fundos especiais num valor de 101,9 milhões de UC. 
Essas aprovações contemplaram operações de reabilitação 
de infra-estruturas nas áreas da agricultura, pesca e pecuária, 
construção de estradas de acesso e secundárias, protecção 
da biodiversidade, reforço da resistência às alterações 
climáticas e gestão e conservação sustentável de florestas. 
O projecto de Estratégia para as Questões de Género foi 
concluído em 2013 e aguarda a aprovação do Conselho 
de Administração no início de 2014. Durante o ano, foi 
nomeado um Enviado Especial para as questões de género 
para liderar a agenda do Banco nesta matéria. A preparação 
de documentos de estratégia nacional para a Libéria, Serra 
Leoa, Maurícia, RDC, Costa do Marfim e Quénia, com o apoio 
de peritos na matéria em equipas de missão, constituiu um 
passo importante na integração das questões de género em 
todas as operações do Banco. Por outro lado, a Unidade de 
Países Frágeis foi transformada em departamento de pleno 
direito. O relatório do Painel de alto nível para os países 
frágeis, liderado pelo Presidente da Libéria, foi apresentado 
na cimeira da União Africana em Janeiro de 2014. Fornece 
uma nova perspectiva sobre a via a seguir para resolver as 
fragilidades socioeconómicas em África. 

As principais reformas institucionais e governação 
do Banco
Reformas institucionais. A Estratégia Decenal foi aprovada 
em Abril de 2013, tendo a estrutura institucional do Banco sido 
imediatamente adaptada para assegurar a sua consonância 
com a nova orientação política. Foi criado um novo cargo 
de Director de Riscos do Grupo, assim como um Centro de 
Recursos Naturais Africano (ANRC), novos departamentos 
dedicados ao desenvolvimento empresarial e financeiro, 

assim como um gabinete de execução e desempenho. 
Vários departamentos foram adaptados ou fundidos, tendo 
havido uma mobilidade de pessoal considerável. O escritório 
de representação da Nigéria, nomeadamente, passou a 
constituir um escritório de representação nacional chefiado 
por um director. A presença do Banco no terreno foi reforçada 
em 2013, tendo passado de 34 para 37 países, embora 
continue a existir apenas 31 escritórios de representação. 
Vários funcionários foram integrados noutras agências ou 
passaram a supervisionar as actividades nos países a partir 
de escritórios de representação localizados em países vizinhos. 
Na área da gestão de recursos humanos, foi lançada uma 
Estratégia de desenvolvimento de pessoal (2013-2017) e 
realizado um inquérito aos colaboradores. Os resultados 
preliminares apontam para um aumento do nível de satisfação 
e motivação dos colaboradores. 

Políticas e estratégias. Foi introduzida uma série de políticas, 
estratégias e directrizes ao longo de 2013, destinadas a facilitar 
a implementação da Estratégia Decenal (ED). Entre estas, 
incluem-se: Directrizes sobre o cancelamento de operações 
não soberanas elegíveis, a Política de desenvolvimento do 
sector privado e respectiva Estratégia de desenvolvimento 
do sector privado e a Estratégia de avaliação independente. 
A alteração da Política de concessão de crédito do Grupo 
do Banco será apresentada ao Conselho de Administração 
para apreciação em 2014. 

Eficácia da ajuda ao desenvolvimento. Em Dezembro de 
2013, o Banco adoptou o Sistema Integrado de Salvaguardas 
(ISS) com vista a promover um crescimento socialmente 
inclusivo e ambientalmente sustentável, em consonância com 
a ED. O Banco introduziu ainda um método documentado e 
centrado nos resultados para avaliação do desempenho dos 
projectos, tornando o novo Relatório sobre os progressos 
e resultados registados na implementação de projectos 
(IPRR) e o Relatório de conclusão do projecto (PCR) revisto 
aspectos obrigatórios das actividades de relato referentes 
aos projectos. As normas de qualidade de concepção do 
Banco desenvolvidas em 2010 foram também actualizadas. 
O novo conjunto de critérios utilizados na análise de prontidão 
entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2014.

Reconstituição FAD-XIII. Em Setembro de 2013, a décima 
terceira reconstituição do FAD foi concluída. Os participantes 
reafirmaram o seu apoio à transformação económica de África 
e acordaram um nível de reconstituição total de 5,345 mil 
milhões de UC para o período de 2014 a 2016. A fórmula de 
afectação baseada no desempenho foi mantida, tendo, no 
entanto, sido introduzido um novo método para contabilizar 
o défice de infra-estruturas. 
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Mecanismos de recurso intermédios. Em 2013, o Gabinete do 
Auditor-Geral continuou a monitorizar o impacto das alterações 
nas políticas e nos procedimentos para o desempenho do 
Banco. Foi criado um novo Gabinete de Integridade e Ética 
do Pessoal (SIEO) no quadro do exercício de aperfeiçoamento. 
Os colaboradores da Unidade de Ética continuarão a prestar 
aconselhamento e consultoria ao pessoal, enquanto os 
colaboradores da divisão de Integridade irão investigar e 
processar, através do sistema jurídico interno do Banco, os 
colaboradores que violem as regras ou normas estabelecidas. 
Os casos de corrupção ficarão fora do âmbito de actuação 
deste Gabinete e serão resolvidos pelo Departamento de 
Integridade e Anticorrupção (IACD). O IACD introduziu em 
2013 um sistema de sanções de dois níveis, composto por 
uma entidade de sanções independente do gabinete de 
investigação, em consonância com o Acordo de Execução 
Mútua de Decisões de Exclusão. 

Avaliação das operações. Em 2013, os Conselhos 
de Administração aprovaram a Estratégia de Avaliação 
Independente do Grupo do Banco para 2013-2017. Esta 
estratégia visa promover uma cultura de aprendizagem, de 
responsabilização e de avaliação no Banco, apoiando o objectivo 
global de melhorar a eficácia da ajuda ao desenvolvimento nos 
diferentes países. Comparativamente aos anos anteriores, o 
número de avaliações ao nível temático, sectorial, corporativo 
e de estratégias nacionais registou um aumento acentuado, 
enquanto as avaliações de projectos independentes diminuíram. 
Procurou-se também ao longo do ano criar sinergias entre o 
trabalho desenvolvido ao nível de projectos e as avaliações 
realizadas ao nível temático e sectorial. 

Funções de supervisão e responsabilidades estratégicas 
dos Conselhos. Os Conselhos de Administração assumiram 
as suas funções de supervisão e as suas responsabilidades 
estratégicas em diversas áreas durante o ano de 2013. 
Foram aprovadas estratégias e políticas fundamentais, 
nomeadamente a Estratégia Decenal para 2013-2022 e a 
décima terceira reconstituição do FAD foi concluída com 

sucesso. A monitorização do orçamento, incluindo a análise 
intercalar, foi uma dos principais instrumentos de supervisão. 
Em Março de 2013, os Conselhos de Administração 
aprovaram o Roteiro para o regresso das operações do 
Banco à Sede. Para assegurar um normal regresso, os 
Conselhos de Administração trabalharam em parceria 
com a Direcção para supervisionar a sua implementação, 
tendo inclusivamente realizado viagens para Abidjan. Os 
Conselhos de Governadores, por seu lado, juntaram-se por 
ocasião da Reunião Anual de 2013 realizada em Marraquexe, 
Marrocos, em Maio de 2013, para deliberar sobre uma 
série de questões. O Diálogo dos Governadores abordou a 
questão da transformação estrutural e da gestão de recursos 
naturais em África, assim como as formas de maximizar 
os benefícios destes recursos naturais. Os Governadores 
congratularam-se com a iniciativa África50 do Banco para 
o financiamento privado de infra-estruturas e encorajaram 
o Banco a finalizar todos os detalhes práticos para permitir 
o lançamento desta iniciativa. O Conselho de Governadores 
aprovou a resolução relativa ao regresso do Banco Africano 
de Desenvolvimento à sua sede em Abidjan. 

Uma gestão financeira consistente 
Sólida posição financeira. Apesar da longa recessão mundial 
e da situação desfavorável dos mercados financeiros em 2013, 
o Banco continuou a exercer uma gestão financeira firme, 
conforme comprovado pelas quatro principais agências de 
notação (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings e Japan 
Credit Rating Agency), que reafirmaram as suas notações 
de AAA e AA+ para a dívida sénior do Banco Africano de 
Desenvolvimento, mantendo uma perspectiva estável. A sua 
notação reflecte o forte apoio dos membros do Banco, o seu 
estatuto de credor privilegiado, rácios de capital adequados, 
bem como uma gestão financeira e políticas de concessão 
de crédito prudentes. Em 31 de Dezembro de 2013, o capital 
realizado do Banco ascendia a 4,96 mil milhões de UC, um 
valor idêntico ao de 2012. O capital exigível do Banco no final 
do ano cifrava-se em 60,25 mil milhões de UC, também o 
mesmo valor do ano 2012.
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Quadro 0.1
Síntese das operações, recursos e financiamentos do Grupo do Banco, 2004-2013 
(milhões de UC)

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 2013
Total 

cumulativo (a)
Operações  
Aprovações do Grupo  
do Banco b/

 

Número 124 102 137 100 133 181 139 184 199 317 4.501
Montante 2.786,70 2.293,63 2.596,88 3.097,64 3.528,73 8.064,49 4.099,75 5.720,29 4.253,75 4.385,78 76.588,54

das quais iniciativa HIPC 1.009,13 508,68 257,49 153,17 159,87 372,56 202,95 1.350,85 248,00 22,32 6.111,32
Desembolsos 1.315,54 1.289,81 1.239,03 1.615,68 1.860,91 4.083,59 2.510,70 3.174,11 3.379,53 3.133,95 45.258,10

Aprovações do BAD b/  
Número 23 34 38 29 58 84 59 59 48 65 1.431
Montante 1.519,54 868,73 1.045,37 1.670,06 1.807,01 5.604,07 2.581,13 3.689,43 2.080,46 1.831,70 43.609,66

das quais iniciativa HIPC 707,77 75,99 102,21 - 113,75 112,77 144,14 1.178,04 134,58 9,64 3.158,22
Desembolsos 630,23 595,35 548,44 884,75 727,53 2.352,29 1.339,85 1.868,79 2.208,17 1.430,78 26.049,33

Aprovações do FAD b/

Número 99 65 84 54 62 77 65 87 98 156 2.728
Montante 1.257,91 1.421,71 1.544,57 1.381,75 1.665,34 2.426,96 1.456,72 1.831,86 1.890,17 2.269,55 31.699,77

das quais iniciativa HIPC 301,37 429,49 155,28 153,17 17,95 259,09 29,99 171,93 112,21 12,68 2.889,95
Desembolsos 680,50 691,06 685,16 725,00 1.124,92 1.726,43 1.165,84 1.296,65 1.169,60 1.702,21 18.970,32

Aprovações do FFN
Número 2 3 - - 2 3 2 3 3 5 93
Montante 9,25 3,19 - - 28,16 5,70 29,53 10,88 14,10 31,17 427,48

das quais iniciativa HIPC - 3,19 - - 28,16 0,70 28,83 0,88 1,20 - 63,15
Desembolsos 4,81 3,39 5,43 5,94 8,45 4,87 5,02 8,67 1,76 0,96 238,46

Aprovações de Fundos 
especiais c/

Número - - 15 17 11 17 13 35 50 91 249
Montante - - 6,94 45,83 28,21 27,76 32,38 188,12 269,03 253,36 851,63

Recursos e financiamento 
(no final do ano)
BAD

Capital autorizado 21.870,00 21.870,00 21.870,00 21.870,00 21.870,00 22.120,00 67.687,46 66.054,50 66.975,05 66.975,05
Capital subscrito d/ 21.597,90 21.717,67 21.794,00 21.693,16 21.765,14 21.817,58 23.924,62 37.322,00 65.215,04 65.210,13

Parcela realizada d/ 2.223,26 2.269,06 2.357,78 2.351,53 2.356,01 2.359,32 2.375,63 3.289,06 4.962,68 4.962,34
Parcela resgatável 19.374,63 19.367,00 19.436,76 19.341,63 19.409,14 19.458,25 21.548,99 34.032,95 60.252,36 60.247,80

Valor dos créditos 
contraídos (ilíquido)

6.057,52 6.560,11 6.088,75 6.803,17 7.160,81 10.703,22 12.231,34 12.231,39 13.373,32 13.326,00

Dívida vencida e/ 5.638,89 5.940,40 5.870,47 6.198,87 6.707,28 10.580,64 11.980,57 12.902,96 13.278,80 12.947,44
Ajustamento cambial 
acumulado das 
subscrições f/ (147,20) (151,76) (155,74) (160,08) (161,03) (161,97) (162,57) (160,63) (166,83) (172,65)
Reservas g/ 1.486,44 2.266,39 2.305,48 2.531,8 2.475,47 2.552,96 2.627,28 2.536,18 2.667,44 2.856,88
Ajustamento acumulado 
da conversão cambial (467,97) - - - - - - - -
Receitas ilíquidas 446,67 479,61 542,85 578,62 564,45 518,88 519,32 489,18 553,64 470,20
Receitas líquidas h/ 143,53 221,32 194,03 323,67 304,66 231,16 213,66 164,51 198,62 180,33

FAD
Subscrições i/ 12.654,44 13.261,76 14.314,51 15.218,76 16.566,02 17.854,02 19.030,32 20.428,32 21.622,28 23.084,05
Outros recursos j/ (571,34) (476,02) (776,38) (703,50) (656,59) (493,44) (437,23) (375,27) (400,28) (401,16)

FFN
Recursos (ilíquidos) g/ 366,93 409,08 286,12 273,47 286,78 156,73 160,86 162,74 164,62 165,77

Fontes: Departamento de Estatística do GBAD para dados relativos a operações; Departamento de Controlo Financeiro do GBAD para dados relativos a recursos 
e financiamento.

Notas:
a/  Os números cumulativos remontam às datas iniciais de operação das três instituições (1967 para o BAD, 1974 para o FAD e 1976 para o FFN).
b/  As aprovações incluem créditos e subsídios concedidos, investimentos de capital público e privado, operações de emergência, alívio da dívida ao abrigo da iniciativa 

HIPC, reafectação de créditos, garantias e mecanismo de apoio a países pós-conflito.
c/  Trata-se de aprovações para as operações da African Water Facility e Iniciativa de abastecimento de água e saneamento às comunidades rurais, Fundo global para o 

ambiente, Programa global para a agricultura e segurança alimentar, Fundo de investimento para o clima, Fundo florestal da Bacia do Congo, Fundo de assistência ao 
sector privado africano, Fundo fiduciário para países em transição, Fundo de comércio africano, Fundo fiduciário multidoadores do Zimbabué e Fundo fiduciário para 
as migrações e o desenvolvimento.

d/  O capital subscrito e realizado para 2005 foi reformulado para excluir as acções a emitir contra o pagamento de futuras prestações.
e/  A dívida vencida para 2004 foi reformulada para a opção de justo valor.
  Os Ajustamentos Cambiais Acumulados sobre Subscrições foram reformulados em 2001 relativamente a anos anteriores para ajustar os ganhos e perdas de 

conversão das subscrições.
g/  Rendimentos líquidos antes de dotação para reserva especial. Para 2001, foram utilizados os resultados operacionais (ou seja, as receitas líquidas menos o 

ajustamento ao abrigo da NIC 39), para apresentar os resultados de 2011 na mesma base de anos anteriores, assegurando deste modo a comparabilidade entre os 
valores relativos a 2001 e os de anos anteriores.

h/  Nos anos de 2001 a 2003, as receitas líquidas não incluíram os ganhos/perdas líquidos sobre produtos derivados não transaccionáveis (ajustamentos ao abrigo da 
norma de contabilidade internacional NIC 39). Também nos exercícios de 2005 e 2006 as receitas líquidas não incluíram as transferências de receitas aprovadas pelo 
Conselho de Governadores, assegurando assim a comparabilidade dos valores do exercício corrente com os de anos anteriores.

i/  Subscrições = Reformulado para os exercícios de 1997-2005 por forma a apresentar os montantes pagos em vez dos montantes prometidos.
j/  Outros recursos = Reservas/perdas acumuladas + receitas/perdas líquidas do exercício + diversos.

As taxas de conversão utilizadas são as de 31 de Dezembro de cada ano.
As taxas de conversão da Unidade de Conta (UC) do BAD, FAD e FFN para o dólar americano, para os vários anos, são as seguintes:

2004: 1 UC = 1,55301 USD 2009: 1 UC = 1,56769 USD
2005: 1 UC = 1,42927 USD 2010: 1 UC = 1,54003 USD
2006: 1 UC = 1,50440 USD 2011: 1 UC = 1,53527 USD
2007: 1 UC = 1,58025 USD 2012: 1 UC = 1,53692 USD
2008: 1 UC = 1,54027 USD 2013: 1 UC = 1,54000 USD

As percentagens apresentadas nos gráficos e nos quadros poderão não totalizar 100 devido a arredondamentos.
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Quadro 0.2
Síntese das aprovações do Grupo do Banco, 2013 
(milhões de UC)
Aprovações do Grupo do Banco por sector

BAD FAD FFN Grupo do Banco
Sector Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante
Agricultura e desenvolvimento rural 8 140,02 17 282,17 1 6,50 26 428,68
Sector social 7 205,88 13 128,88 - - 20 334,76

Educação 2 101,7 6 83,91 - - 8 185,57
Saúde 2 102,23 - - - - 2 102,23
Outros 3 1,99 7 44,97 - - 10 46,96

Infra-estruturas 13 564,90 74 1.466,30 3 19,67 90 2.050,86
Abastecimento de água e saneamento 1 0,20 14 298,23 - - 15 298,43
Fornecimento de energia 4 239,57 28 316,32 2 13,17 34 569,06
Comunicações 1 27,47 2 7,50 - - 3 34,97
Transportes 7 297,65 30 844,25 1 6,50 38 1.148,40

Sector financeiro 10 288,00 - - - - 10 288,00
Actividades multissectoriais 11 226,20 44 218,01 1 5,00 56 449,21
Indústria, exploração mineira e pedreiras - - - - - - - -
Desenvolvimento urbano 1 0,33 - - - - 1 0,33
Ambiente - - 4 9,23 - - 4 9,23
A. Total de créditos e subsídios concedidos 50 1.425,33 152 2.104,58 5 31,17 207 3.561,08
B. Outras aprovações 15 406,37 4 164,96 - - 110 824,70

Alívio da dívida ao abrigo da Iniciativa HIPC 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Mecanismo de Apoio a Países Pós-Conflito - - - - - -
Participações de capital 10 99,55 - - - - 10 99,55
Garantias 4 294,15 2 137,50 - - 6 431,65
Reafectação de créditos - - 1 17,82 - - 1 17,82
Fundos especiais - - - - - - 91 253,36

Total de aprovações (A + B) 65 1.831,70 156 2.269,55 5 31,17 317 4.385,78

Aprovações do Grupo do Banco por instrumento  
de financiamento

BAD FAD FFN Grupo do Banco
Instrumento de financiamento Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante
Concessão de crédito para projectos 25 1.101,20 52 1.322,37 5 31,17 82 2.454,74

Públicos e com garantia pública 7 455,03 52 1.322,37 5 31,17 64 1.808,57
Créditos para projectos 7 455,03 52 1.322,37 5 31,17 64 1.808,57
Investimento sectorial e reabilitação - - - - - - - -
Linhas de crédito - - - - - - - -

Privados sem garantia pública 18 646,16 - - - - 18 646,16
Créditos para projectos 9 377,96 - - - - 9 377,96
Linhas de crédito 9 268,20 - - - - 9 268,20

Concessão de crédito para a implementação de políticas 3 309,69 5 76,66 - - 8 386,35
Ajustamentos sectoriais 1 194,64 1 2,00 - - 2 196,64
Ajustamentos estruturais - - - - - - - -
Apoio orçamental 2 115,05 4 74,66 - - 6 189,71

Subsídios 22 14,44 92 682,59 114 697,03
Assistência técnica 13 8,81 45 242,00 - - 58 250,81

Actividades cíclicas de projectos - - 26 135,84 26 135,84
Apoio institucional - - 19 106,16 - - 19 106,16
Sector privado - - - - - - - -
Subsídio para países de rendimento médio 13 8,81 - - - - 13 8,81

Subsídios para projectos - - 7 180,68 - - 7 180,68
Subsídio para ajustamentos estruturais - - - - - -
Subsídio de apoio orçamental - - 5 55,24 - - 5 55,24
Subsídio de resposta à crise alimentar africana - - - - - -
Subsídio ao abrigo da Facilidade de Apoio a Países Frágeis - - 35 204,68 35 204,68
Fundo especial de alívio da dívida 9 5,63 - - - - 9 5,63

Assistência de emergência 9 5,63 - - - - 9 5,63
Ajuda de emergência a países pós-conflito - - - - - - - -

Subsídio especial de alívio da dívida - - - - - - - -
Crédito para reforço das capacidades institucionais - - 1 22,22 - - 1 22,22
Mecanismo de preparação de projectos - - 2 0,74 - - 2 0,74
Redução da dívida e do serviço da dívida 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Alívio da dívida ao abrigo do Mecanismo de Financiamento 
Suplementar (SFM)

- - - - - - - -

Alívio da dívida ao abrigo da Iniciativa HIPC 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Quadro de apoio a países pós-conflito - - - - - - - -
Participações de capital 10 99,55 - - - - 10 99,55
Capitais públicos - - - - - - - -
Capitais privados 10 99,55 - - - - 10 99,55
Garantias 4 294,15 2 137,50 - - 6 431,65
Garantias públicas - - 2 137,50 - - 2 137,50

Garantias de risco parcial - - 2 137,50 - - 2 137,50
Garantias privadas 4 294,15 - - - - 4 294,15
Reafectação de créditos - - 1 17,82 - - 1 17,82
Fundos especiais - - - - - - 91 253,36
Total de aprovações 65 1.831,70 156 2.269,55 5 31,17 317 4.385,78

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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Gráfico 0.4
Aprovações e desembolsos de créditos e subsídios 
do Grupo do Banco, 2004-2013 (milhões de UC)
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Gráfico 0.5
Aprovações cumulativas de créditos e subsídios 
do Grupo do Banco por instituição, 1967-2013
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Gráfico 0.7
Receitas líquidas do BAD, 2004-2013 (milhões de UC) 
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Aprovações cumulativas de créditos e subsídios 
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1.1 Desempenho em termos de crescimento
O crescimento de África em 2013 é favorável comparativamente 
ao de outras regiões em desenvolvimento e ao das principais 
economias. A procura interna foi um factor de crescimento 
importante, assim como uma melhor gestão macroeconómica. 
Salvo algumas excepções, os países mantiveram taxas de 
inflação relativamente baixas e défices fiscais controláveis. 
O aumento da entrada de recursos financeiros em África 
nos últimos anos, quer provenientes de remessas quer 
de investimento directo estrangeiro (IDE), compensaram 
largamente os níveis geralmente baixos de poupança interna. 
Um dos principais motores de crescimento foi a elevada 
procura de minerais, petróleo e gás de África por parte dos 
mercados emergentes.

Crescimento real do PIB. África cresceu cerca de 4% 
em 2013 - uma redução de dois pontos percentuais em 
comparação com 2012. O crescimento na África Subsariana 
foi de 5%, e excluindo a África do Sul, foi de cerca de 6% 
(Gráfico 1.1). Em 2013, o desempenho de África foi favorável 
comparativamente ao do resto do mundo, tendo em conta 
a diminuição do crescimento das economias emergentes na 
Ásia (6,6%) e na América Latina e Caraíbas (3%), e a lenta 
recuperação no mundo desenvolvido — nomeadamente 
os EUA (1,5%), a zona euro (onde o crescimento diminuiu 
0,4%) e o Japão (2%). O crescimento no continente também 
esteve distribuído de forma equilibrada nas sub-regiões.

Os preços do petróleo, do gás e de outros produtos de base 
(Gráfico 1.2) foram factores-chave no crescimento recente 
de África, e os exportadores de minerais e de petróleo do 
continente continuaram a registar excedentes comerciais, 
embora não seja provável que se voltem a registar os preços 
elevados da última década. No entanto, neste momento estão 
a surgir projectos no domínio dos recursos naturais em mais 
regiões de África do que nunca, que continuarão a reflectir o 
seu impacto no crescimento nos próximos anos. Convém ter 
em conta que África, na sua globalidade, necessita de manter 
as taxas de crescimento médias acima dos 7%, a médio e 
longo prazo, a fim de gerar o emprego e os rendimentos 
necessários para reduzir a pobreza em massa. 

Tipologias de crescimento de África 2013. África é um 
continente com grandes variações em termos de estrutura 
económica, posse de recursos naturais e nível de desenvolvimento. 
Apesar de as taxas de crescimento médias fornecerem um 
bom meio de avaliação global das perspectivas de crescimento 
do continente actuais e a médio prazo, ocultam uma série 
de características cruciais para compreender a natureza do 
seu recente progresso. No Quadro 1.1, os Países Membros 
Regionais (PMR) foram divididos em quatro amplas categorias, 
que, não sendo exclusivas, oferecem bons exemplos de 
variações no desempenho em todo o continente: (i) países 
que podem aceder à Facilidade de Apoio a Países Frágeis 
do Banco (geralmente países com pontuações baixas na 
Avaliação institucional e política do país (CPIA)); (ii) economias 

O continente demonstrou uma resiliência considerável face à lenta recuperação da economia global, 
com um crescimento equilibrado em todas as sub-regiões. Em 2013, os recursos naturais continuaram 
a impulsionar o crescimento, em especial nas principais regiões produtoras de petróleo. Notável foi 
também o bom desempenho dos países que não são abundantemente dotados de recursos naturais 
e que dependem cada vez mais de boas políticas para atrair investimento nacional e estrangeiro. 
Exemplos isolados de contrariedades económicas revelam a necessidade de abordar de forma 
diligente desigualdades económicas fortemente enraizadas, bem como a prestação de serviços sociais. 
Globalmente, as perspectivas económicas são favoráveis dado o fortalecimento da recuperação da 
economia global. Estima-se que África registe um crescimento de 4,8% e 5,7% em 2014 e 2015, 
respectivamente. As necessidades de crescimento futuras têm de ser superiores e mais diversificadas, 
de forma criar uma base mais sólida para a transformação estrutural. O presente capítulo analisa o 
desempenho económico de África durante o ano de 2013. Examina especificamente o desempenho 
e as perspectivas de crescimento, a gestão macroeconómica e a mobilização de recursos, tanto a nível 
interno como externo. Termina com uma discussão dos ODM e da agenda pós-ODM.
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orientadas por factores de produção (geralmente, países de baixo 
rendimento e exportadores de matérias-primas); (iii) principais 
exportadores de petróleo; e (iv) economias orientadas para o 
investimento (também denominadas economias emergentes, 
geralmente países em transição para uma economia baseada 
na indústria transformadora e nos serviços). Neste Quadro, cada 
país aparece inserido num dos cinco intervalos de crescimento 
relativo a 2013, que variam entre percentagens inferiores a 1% 
e superiores a 7%. 

O crescimento das economias afectadas pelo conflito e pelo 
pós-conflito foi relativamente elevado em 2013. Por exemplo, 
a República Democrática do Congo, a Costa do Marfim, a 
Libéria, a Serra Leoa e o Sudão do Sul registaram taxas de 
crescimento superiores a 8%. Os recursos naturais, que no 
passado foram, por vezes, causa de conflito em muitos destes 
países, constituem agora a base para a 
reconciliação e reconstrução nacional em 
alguns deles. Catorze dos dezoito países 
que podem aceder à Facilidade de Apoio 
a Países Frágeis do Banco (nem todos 
optam por fazê-lo) registaram taxas de 
3% ou superiores em 2013. A República 
Centro-Africana foi excepção, com uma 
diminuição do crescimento superior a 10% 
em 2013. Também é significativo o facto de 
muitos países de baixo rendimento (também 
denominados países cujas economias são 
orientadas por factores de produção), que 
dependem sobretudo da agricultura, dos 
minerais, excluindo o petróleo, e da indústria 
ligeira, terem tido um bom desempenho em 
2013, não obstante a fraca procura global. 

O Quadro 1.1 mostra que dezassete desses países, liderados 
pela Etiópia (acima dos 7%), das mais variadas regiões do 
continente, registaram um crescimento médio acima dos 3%. 
Dez países nesta categoria cresceram entre 5 e 7%. 

Entre os principais exportadores de petróleo, o crescimento 
foi maior em Angola, no Gabão e na Nigéria, acima dos 5%. O 
crescimento da Guiné Equatorial situou-se abaixo de 1% em 
2013, em comparação com uma taxa de 5% em 2012. Uma 
das principais jazidas petrolíferas atingiu a sua capacidade 
máxima de produção e está agora em declínio, estando 
ainda por concluir novas prospecções em desenvolvimento. 
No caso da Líbia, as perturbações económicas ocorridas 
durante o ano impediram a realização de novos investimentos 
e conduziram à diminuição do crescimento para uma taxa 
inferior a 1%. 

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Nota: (e) estimativas; (p) projecções.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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As economias orientadas para o investimento registaram 
taxas de crescimento médias de cerca de 4%, comparáveis 
às dos seus pares — economias de baixo e de médio ren-
dimento — no resto do mundo. Seis países estão incluídos 
nesta categoria, registando taxas de crescimento de 3% e 
superiores. O sector do turismo no Quénia, em Marrocos e 
nas Seicheles continuou a registar um bom desempenho, mas 
o da indústria transformadora ficou abaixo das expectativas. 
Em geral, os fluxos de investimento directo estrangeiro (IDE) 
permaneceram baixos. Cabo Verde, Egipto, África do Sul 
e Tunísia registaram uma taxa de crescimento inferior a 3%.

A nível regional, a África Central cresceu 3,7% em comparação 
com cerca de 6% em 2012. Mas as perspectivas pioraram de 
forma significativa no final de 2013 devido ao conflito armado 
na República Centro-Africana. A África Oriental cresceu 
6,2% em média — cerca de 2 pontos percentuais acima 

do valor registado em 2012. A África Setentrional registou 
um crescimento de 1,9% em 2013, o que representa uma 
diminuição superior a 8 pontos percentuais relativamente a 
2012, que ficou a dever-se a perturbações sociais nalguns 
países. Em 2013, o crescimento da África Austral situou-se 
em média nos 3%, não tendo havido alterações significativas 
em relação a 2012. A África Ocidental cresceu 6,7%, o que 
representa um decréscimo de 0,2% face ao ano anterior. 

1.2  Gestão macroeconómica 
Em 2013, os decisores políticos africanos continuaram a 
prosseguir políticas macroeconómicas prudentes caracterizadas 
por uma baixa inflação e, em termos gerais, por posições 
fiscais susceptíveis de serem geridas. É notável o facto de a 
disciplina orçamental ter sido exercida por países de todas 
as sub-regiões, incluindo os que possuem maior riqueza em 

Quadro 1.1
Crescimento de África por país e por agrupamento estrutural, 2013* 

Intervalo de  
crescimento/
agrupamento

Podem aceder à 
Facilidade de Apoio a 
Países Frágeis do Banco*

Economias orientadas por 
factores de produção/ 
de baixo rendimento

Principais 
exportadores 
de petróleo

Economias orientadas 
para o investimento

Superior a 7% Costa do Marfim 
Libéria
Rep. Dem. do Congo 
Serra Leoa
Sudão do Sul

Etiópia Nigéria

 5% - 7% Jibuti
Togo

Benim
Burquina Faso
Gâmbia
Maláui
Mali
Mauritânia
Moçambique
Tanzânia
Uganda
Zâmbia

Angola
Gabão

Botsuana

 3% - 4,9% Burundi
Chade
Comores
Congo
São Tomé e Príncipe
Sudão
Zimbabué

Camarões
Gana
Lesoto
Níger
Ruanda
Senegal

Argélia Marrocos
Maurícia
Namíbia
Quénia
Seicheles
Suazilândia

 1% - 2,9% Eritreia
Guiné

Madagáscar África do Sul
Cabo Verde
Egipto
Tunísia

 Inferior a 1% Guiné-Bissau
República Centro-Africana

Guiné Equatorial
Líbia

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Nota: * Excluindo a Somália por falta de dados.
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termos de recursos naturais. A mobilização de recursos foi 
uma preocupação central, embora o esforço de mobilização 
de receitas tenha ficado abaixo do de outras regiões em 
desenvolvimento. 

Inflação. Em termos globais, em 2013 os governos africanos 
continuaram a levar a efeito políticas monetárias e fiscais 
prudentes. Na sequência de uma procura global modesta, as 
taxas de inflação médias aumentaram 2 pontos percentuais 
para 6,7%, em 2013, em comparação com taxas globais de 
6% e taxas inferiores a 2% nos EUA e na UE (Gráfico 1.3).  
A inflação nos países membros da União Económica e Monetária 

da África Ocidental (UEMOA) e da Comunidade Económica 
e Monetária da África Central (CEMAC) foi de cerca de 2%, 
próxima da média da zona euro, resultante da indexação da 
moeda local, o franco FCA, ao euro. Nos restantes países, 
registou-se uma maior variação das taxas de inflação, mas 
em geral mantiveram-se abaixo dos 10%, tal como em 2012. 
Constituíram excepções países como o Sudão e o Maláui 
que vivenciaram choques económicos durante 2013 e viram 
as taxas de inflação a subir para aproximadamente 30%.  
Na África Oriental, a inflação caiu para cerca de 12%, face 
a 20% em 2012. Em termos de estruturas subjacentes, os 
países exportadores líquidos de petróleo registaram uma 
inflação mais elevada do que os países importadores líquidos 
de petróleo, com uma margem de 2 pontos percentuais entre 
ambos. Prevê-se que a inflação no continente africano se 
mantenha moderada a médio prazo. 

Saldo orçamental e balança de transacções correntes. 
No ano de 2013, África assistiu a alguma deterioração na sua 
balança de transacções correntes e no seu saldo orçamental, 
com diferenças significativas entre exportadores líquidos de 
petróleo e importadores líquidos de petróleo (Gráficos 1.4 e 
1.5). Os países exportadores líquidos de petróleo assistiram a 
uma diminuição dos seus excedentes da balança corrente em 
percentagem do PIB, de 2,3% em 2012 para 0,8% em 2013, 
enquanto o défice da balança corrente foi de 8% do PIB para 
os importadores de petróleo, em comparação com 7,6% em 
2012. O défice orçamental global de África em percentagem do 
PIB aumentou de 2,9% em 2012 para 3,9% em 2013. Contudo, 
houve uma variação considerável: os países atingidos por 
perturbações sociais de vários tipos registaram mais pressões 
orçamentais e na balança corrente do que outros.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Nota: (p) projecções.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Nota: (p) projecções.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Nota: (p) projecções.
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1.3  Financiamento externo
Um dos factos notáveis da década passada é a mudança 
global de sentimento em relação ao investimento em África. 
O rápido aumento do investimento directo estrangeiro (IDE) 
desde o ano 2000, bem como o aumento das remessas 
compensaram as taxas relativamente baixas de poupança. 
Contudo, os fluxos de IDE ficaram muito aquém do necessário 
para a transformação estrutural do continente. São necessárias 
abordagens urgentes e inovadoras ao financiamento do 
desenvolvimento de África. Um dos esforços a encetar diz 
respeito à limitação do fluxo ilícito de recursos financeiros 
para fora do continente. 

São três os factores inter-relacionais que explicam o grande 
afluxo sustentado de financiamento externo destinado a 
África nos últimos anos, não obstante a profunda recessão 
que afectou os países desenvolvidos e o declínio da ajuda 
ao desenvolvimento. O primeiro está relacionado com o 
florescimento dos recursos naturais, incluindo o petróleo e 
o gás, dos quais uma série de países africanos beneficiaram 
ao longo da última década, e que atraíram financiamento 
por parte da China e de outras economias emergentes. O 
segundo tem a ver com a procura de valor pelos investidores 
de países desenvolvidos nos mercados fronteiriços africanos 
na sequência da diminuição dos retornos dos mercados 
maduros. Por último, as remessas da Diáspora africana têm 
vindo a aumentar de forma consistente na última década em 
resposta a um aumento das oportunidades de investimento, 
incluindo no sector imobiliário — e tornaram-se a fonte mais 
importante de fluxos financeiros para África, ultrapassando 
quer o IDE quer a Assistência Pública ao Desenvolvimento 
(APD) (Gráfico 1.6). 

No entanto, a lacuna de financiamento do continente continua 
a ser considerável e os países na maioria das regiões do 
continente estão à procura de formas de optimizar a mobilização 
dos recursos internos. O florescimento dos recursos naturais 
e a economia política dos ciclos eleitorais minaram, por vezes, 
os esforços de aumento das receitas internas. Contudo, a 
longa recessão global, que enfraqueceu o apoio orçamental 
de doadores, forçou muitos países africanos a encontrar 
outras formas de financiamento das suas actividades do 
sector público, incluindo a redução de subsídios, o reforço 
do esforço fiscal e o estabelecimento de tarifas realistas para 
os serviços públicos, incluindo a electricidade. 

Remessas. Pese embora a crise financeira global, inicialmente 
as remessas registaram apenas um ligeiro decréscimo, 
tendo depois continuado a aumentar (Gráfico 1.6). Em 2013 
aumentaram para 65 mil milhões de USD, o que representa 
uma subida superior a 5% relativamente a 2012. Prevê-se 
que atinjam 67 mil milhões de USD em 2014. A maior fatia 
das remessas teve como destino a África Setentrional e 
Ocidental, sendo estas as regiões com o maior número de 
comunidades da diáspora no estrangeiro. As duas regiões 
receberam cerca de 80% das remessas totais. Enquanto fonte, 
a Europa foi responsável por 40% dos fluxos de remessas, 
os Estados Unidos por 28%, a própria África por 13% e o 
Médio Oriente por 9%.

Assistência pública ao desenvolvimento (APD). A APD 
ascendeu a 55 mil milhões de USD em 2013, praticamente 
o mesmo valor registado em 2012, indicando um pequeno 
declínio em termos reais. Continua a ser uma importante fonte 
de financiamento para muitos países africanos, em especial os 
países afectados por conflitos e os países pós-conflito. Entre 
os últimos, a APD financiou mais de 40% dos orçamentos 
totais e uma parte considerável das respectivas despesas de 
capital do sector público em 2013.

Investimento directo estrangeiro. Em 2013, os fluxos líqui-
dos de IDE para o continente na sua globalidade ascende-
ram a cerca de 57 mil milhões de USD, o que representa um 
aumento de cerca de 14% face ao ano anterior. O aumento 
reflecte a procura de valor pelos investidores do Ocidente, 
num clima caracterizado por taxas de juro geralmente bai-
xas e pela lenta recuperação. A maioria destes investimen-
tos tiveram como alvo a prospecção de recursos minerais 
e o desenvolvimento de novas capacidades nas indústrias 
extractivas em todo o continente africano. 

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Notas: (e) estimativas; (p) projecções.
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Gráfico 1.6
África: recursos financeiros externos  
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Para fins de comparação, a dimensão do investimento directo 
estrangeiro em percentagem do PIB em 2013 é apresentada 
em três categorias no Quadro 1.2: (i) a categoria de IDE elevado, 
com 10 países cujas percentagens excedem os 10%; (ii) a 
categoria de IDE médio, com 23 países cujas percentagens se 
situam entre os 3 e os 10%; e (iii) a categoria de IDE baixo, com 
19 países cujas percentagens se situam abaixo dos 3%. Em 
contrapartida, o IDE líquido para os países da OCDE ascendeu 
apenas a cerca de 2,4% do PIB em 2013, o que indica que os 
efeitos da dimensão do investimento têm relevância. 

A categoria de IDE elevado inclui países ricos em recursos 
minerais, designadamente a República Democrática do Congo, 
ou países que estão actualmente a desenvolver novos depósitos 
de petróleo e de gás, como Moçambique. Contudo, apenas o 
Gabão e a Guiné Equatorial pertencem ao grupo de exportadores 
maduros de petróleo, embora o Congo também exporte 
petróleo em grandes quantidades. Na maioria destes países, 
os investimentos das economias emergentes dominaram os 
fluxos de IDE. A categoria de IDE médio inclui um grupo maior 
e mais variado de países com, pelo menos, quatro economias 
orientadas para o investimento, mas também com um conjunto 
de economias orientadas por factores de produção, embora 
não necessariamente dominado por economias baseadas em 

recursos naturais. A categoria de IDE baixo inclui uma série de 
países de grande dimensão, como a África do Sul, que obtém 
quantidades substanciais de IDE em termos nominais, mas que 
são baixas relativamente à dimensão do seu PIB.

Entre os países que recebem níveis relativamente elevados de 
IDE, as jazidas de gás de Moçambique no Oceano Índico e 
os recursos minerais abundantes na República Democrática 
do Congo e Mauritânia foram alvos importantes. Entre os 
destinatários de IDE de nível médio, a agricultura e a indústria 
transformadora atraíram uma atenção considerável. 

Embora os factores que afectaram o fluxo de IDE para o 
continente africano na sua globalidade e para regiões e paí-
ses específicos em 2013 sejam múltiplos, são resumidos a 
seguir alguns dos factores mais importantes: 

•  As entradas líquidas de IDE na África do Sul registaram um 
decréscimo de 20% em 2013, a que se junta um decrés-
cimo de dimensão similar em 2012. 

•  Houve um fluxo considerável de IDE da África do Sul para 
outras partes de África, sobretudo no sector das finanças 
e dos serviços públicos. 

Quadro 1.2
África: Investimento directo estrangeiro em percentagem do PIB, 2012/2013 

Países Observações
Elevado: superior a 10% do PIB Gabão

Guiné
Guiné Equatorial
Libéria
Mauritânia

Moçambique
Níger
República Democrática do Congo
República do Congo
Serra Leoa

Pelo menos 5 países altamente 
dependentes da extracção 
mineira, e um conjunto de países 
onde foram descobertas novas 
reservas de minerais.

Médio: entre 3-10% do PIB Cabo Verde
Chade
Comores
Gâmbia
Gana
Jibuti
Lesoto
Madagáscar
Maláui
Mali
Marrocos
Maurícia

Namíbia
República Centro-Africana
São Tomé e Príncipe
Seicheles
Sudão
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Zâmbia 
Zimbabué

Muitos países incluídos nesta 
categoria são mais dependentes 
da agricultura, dos minerais não 
petrolíferos e da indústria ligeira 
do que do petróleo.

Baixo: inferior a 3% do PIB África do Sul
Angola
Argélia
Benim
Botsuana
Burquina Faso
Burundi
Camarões
Costa do Marfim
Egipto

Eritreia
Etiópia
Guiné-Bissau
Líbia 
Nigéria
Quénia
Ruanda
Senegal
Suazilândia

Este grupo inclui alguns dos 
principais produtores de petróleo, 
economias orientadas para o 
investimento e, nomeadamente,  
a África do Sul. 

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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•  Na África Ocidental, a desadequação das capacidades 
portuárias contribuiu para elevar os custos de produção 
e desincentivar o IDE em alguns países. Muitos países, 
incluindo a Nigéria, lançaram projectos para rectificar o 
congestionamento nos portos e melhorar o tempo de imo-
bilização nos mesmos. 

•  Apesar de o dinamismo dos investimentos nos sectores 
do petróleo e do gás em África ser indiscutível, o enqua-
dramento regulamentar é ainda desadequado em muitos 
países. A Facilidade Africana de Apoio Jurídico (ALSF) do 
Banco tem ajudado um conjunto de países a formular qua-
dros regulamentares para os sectores do petróleo, do gás 
e da exploração mineira desses países. 

•  Os países, nomeadamente na África Oriental, estão a 
reconhecer a importância da colaboração, através de quadros 
regulamentares, e da partilha de custos no desenvolvimento 
de portos e das infra-estruturas relacionadas, de modo a 
expandir os mercados e permitir a participação regional 
em cadeias de valor globais. 

Novas fontes de financiamento externo. Um grande 
número de países africanos conseguiu aceder aos mercados 
obrigacionistas internacionais nos últimos anos. Só em 2013, 
a Nigéria, o Gana, a Tanzânia e o Ruanda captaram cerca 
de 4 mil milhões de USD, e o Quénia, Angola e o Uganda 
planeavam entrar nos mercados em 2014. Contudo, existe 
a preocupação de que a inversão da política de menor 
restritividade quantitativa, principalmente nos EUA, possa 
perturbar o crescimento das economias emergentes e fazer 
colapsar os mercados obrigacionistas internacionais. No final 
de 2013 assistiu-se já ao regresso da volatilidade dos fluxos 
de capital para as economias emergentes, diminuindo as 
perspectivas de crescimento na China e, consequentemente, 
em África.

Fluxos financeiros ilícitos. Num momento em que África 
tenta atrair recursos financeiros para o seu desenvolvimento, 
muitos governos estão preocupados com a retirada ilícita de 
grandes quantidades de dinheiro do continente. Os métodos 
utilizados vão desde a subvalorização das mercadorias de 
exportação a várias formas de fraude financeira. Calcula-se 
que a redução de fluxos ilícitos, mesmo em número limitado, 
poderia contribuir largamente para uma maior disponibili-
dade de recursos com vista ao investimento no continente 
e, por conseguinte, para a redução da pobreza. Contudo, 
as abordagens e sistemas necessários para diminuir estes 
fluxos exigem um elevado nível de compromisso por parte 
dos governos, do sector privado e de outros intervenientes, 
incluindo a comunidade internacional. 

1.4  Perspectivas económicas
As perspectivas para África a médio prazo são boas. Prevê-
-se um crescimento acima da média à luz de uma recupe-
ração económica mundial lenta mas progressiva. Os recur-
sos naturais continuarão a ser factores determinantes de 
desempenho. Mas igualmente importante será a capacidade 
de África para atrair IDE e para embarcar num processo de 
industrialização sustentável e de comercialização de produ-
tos manufacturados.

Crescimento real do PIB. Calcula-se que o crescimento 
médio do PIB de África seja de 4,8% e 5,7% em 2014 e 2015, 
respectivamente, apoiado por uma melhoria da economia 
mundial. O Mapa 1.1 apresenta as projecções de crescimento 
regional em África para 2014. Tal como em anos anteriores, 
o crescimento será sustentado por uma forte procura inter-
na associada, em muitos países, a investimentos em infra-

-estruturas e à expansão das capacidades de exportação. 

Antes do conflito armado na República Centro-Africana, 
previa-se que o crescimento na África Central se situasse 
nos 6% em 2014, mas é provável que seja inferior a médio 
prazo. A República Democrática do Congo tem potencial 

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Notas: (e) estimativas; (p) projecções.

Mapa 1.1
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para registar um crescimento de 8%, ou superior, em 2014 
e 2015. A República do Congo, por outro lado, está bem 
posicionada para um reforço do crescimento através da atrac-
ção de investimento para a sua economia rica em recursos 
naturais. Prevê-se que o crescimento do Chade se aproxime 
dos 9% a médio prazo, impulsionado pelos investimentos no 
petróleo e na agricultura. Na África Oriental, as economias 
deverão crescer cerca de 6% em média. Mas as dinâmicas 
estão a mudar com as novas descobertas de petróleo e 
gás na região, que deverão atrair IDE para a prospecção e 
construção de infra-estruturas. O conflito armado no Sudão 
do Sul perturbou a actividade económica na região, mas o 
seu impacto no desempenho não deverá ser duradouro. É 
previsível que a África Setentrional cresça 3,1% em 2014 e 
5,5% em 2015. Todavia, os desenvolvimentos políticos na 
região serão um factor determinante. 

Na África Austral, estima-se que a África do Sul cresça 2,7% 
em 2014 e 3% em 2015. O impacto do crescimento da África 
do Sul na região será acentuado durante o próximo ciclo de 
retoma mundial. Outros países da região, designadamente 
a Zâmbia, deverão registar taxas de crescimento superiores, 
acima dos 7%. Em especial, o Zimbabué deverá regressar à 
sua capacidade normal, com um crescimento de cerca de 
4%, após várias tentativas sérias de reforma nos últimos anos. 
Prevê-se que em Moçambique o crescimento aumente de 
forma substancial a médio prazo, para uma taxa superior a 
8%. O Botsuana, o Lesoto e a Suazilândia deverão registar 
taxas de crescimento entre os 2% e os 6%. 

A África Ocidental continuará a apresentar as melhores 
perspectivas de crescimento em África a médio prazo. O 
crescimento médio rondará os 7% em 2014 e 2015. Tal ficará 
a dever-se à abundância de recursos naturais e aos benefícios 
do dividendo da paz, incluindo fluxos de turismo mais elevados. 
As reformas estruturais e a consolidação da paz ajudarão a 
garantir a estabilidade regional e um crescimento elevado.

Resultados macroeconómicos. Estima-se que a inflação 
seja moderada a médio prazo, situando-se nos 7% em 2014 
e 2015, reflectindo a contínua desinflação nos países de 
baixo rendimento e as previsões que apontam para padrões 
meteorológicos favoráveis. Os défices orçamentais deverão 
aumentar tanto em 2014 como em 2015, em consequência 
do ajustamento dos países a conjunturas fiscais exigentes, 
com as despesas a excederem as receitas. A deterioração 
será mais acentuada para os exportadores de petróleo e de 
minerais, que poderão ter de enfrentar uma diminuição dos 
preços das matérias-primas a médio prazo. As descobertas 
de óleo de xisto nos EUA são, por exemplo, uma fonte 
importante de preocupações. Prevê-se que estas imponham 
um tecto sobre os preços do petróleo a nível global, o que 
pode conduzir à diminuição dos mesmos nos próximos anos. 

Ainda assim, em 2014 os países exportadores de petróleo 
registarão excedentes comerciais equivalentes a 6,2% do 
PIB, enquanto os países importadores de petróleo registarão 
défices na ordem dos 11,1% do PIB no mesmo ano. 

No futuro, existem três áreas que suscitam preocupações 
em matéria de políticas a médio prazo: 

Riscos de abrandamento económico mundial. Embora 
a recuperação global esteja a avançar a bom ritmo, não 
deixa de ser limitada e estar sujeita a riscos descendentes 
significativos. O regresso da volatilidade económica às 
economias emergentes, em especial na China e noutros 
mercados emergentes (Brasil, Índia, Argentina e Turquia), 
poderá levar a uma diminuição das exportações e dos fluxos 
de IDE. Além disso, qualquer enfraquecimento adicional das 
economias da OCDE terá como efeito provável a redução dos 
fluxos dos doadores para África, já afectados negativamente 
pelas crises económicas mundiais.

Inversão dos fluxos de capital. Na sequência da redução 
de estímulos monetários por parte da Reserva Federal dos 
EUA, existe a preocupação de que os fluxos de IDE para 
África diminuam de forma considerável. O regresso da vola-
tilidade económica às economias emergentes poderá con-
duzir a um abrandamento das exportações e dos fluxos de 
IDE. Neste momento, os mercados emergentes assistem a 
uma maior rigidez das condições de mercado e os valores 
de cupão para as suas emissões de obrigações deixaram 
de ser tão atractivos como no passado. 

Riscos endógenos. Os efeitos de contágio e de vizinhança 
estiveram bastante contidos em África nos últimos anos, em 
resultado de condições mais pacíficas e de uma melhoria da 
governação. Contudo, a instabilidade política em vários Países 
Membros Regionais, caso não seja resolvida, poderá ameaçar 
os ganhos obtidos durante uma década de crescimento robusto. 

1.5  Progressos rumo ao cumprimento de uma 
agenda pós-ODM

A agenda pós-ODM para África assenta em ensinamentos 
obtidos durante a implementação dos ODM. As questões 
relacionadas com a inclusão económica e a transformação 
estrutural estarão no centro do debate.

Resultados obtidos até à data. África efectuou progressos 
rumo à consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM). A percentagem de pessoas que vivem em 
situação de pobreza extrema (com menos de 1,25 USD por 
dia) diminuiu de 56,5% em 1990 para um valor actual inferior a 
48%. Embora a pobreza não tenha sido reduzida para metade, 
a diminuição registada é significativa. A maioria dos países 
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atingiram o objectivo de alcançar o ensino primário universal, 
com taxas de 90% ou superiores, apesar de a qualidade 
do ensino ser muitas vezes inferior à que seria necessária 
para o desenvolvimento constante do capital humano. No 
que concerne ao VIH/SIDA, a taxa de propagação foi detida 
e em alguns países foi mesmo invertida. No domínio da 
representação política por género, a proporção de lugares 
detidos por mulheres nos parlamentos nacionais africanos 
situa-se em cerca de 20% em média, uma percentagem 
muito superior à registada em países mais desenvolvidos 
do Ocidente.

Uma agenda por concluir. Embora os ODM tenham 
constituído um importante motor contra a pobreza em todo o 
continente africano, o êxito está ainda longe de ser universal. 
Na África Subsariana, os países em situações de conflito ou 
pós-conflito assistiram a uma progressiva diminuição do acesso 
a serviços modernos e a níveis crescentes de pobreza. Nos 
casos mais flagrantes, a situação das mulheres deteriorou-se de 
forma acentuada, conduzindo a elevados níveis de mortalidade 
materna e infantil resultante de má nutrição e doença. À medida 
que a data-limite para a concretização dos ODM se aproxima 
(a saber, o ano de 2015), têm sido amplamente debatidas as 
medidas que deveriam ser adoptadas a médio e longo prazo 
para completar uma agenda inacabada. Pode argumentar- 

-se, olhando em retrospectiva, que um determinado número 
de questões indispensáveis à melhoria do desenvolvimento 
humano deveriam ter sido incluídas nos ODM:

•  Protecção dos direitos humanos — Em muitos países, os 
grupos vulneráveis e as minorias tendem a estar mais sujeitos 
a violações graves dos direitos humanos, especialmente 
em estados de guerra, em que a capacidade de resolução 
do problema é mínima ou inexistente. Nestes casos, os 
mecanismos internos oferecem protecção limitada e a 
resposta da comunidade internacional a emergências 
pode ser lenta. 

•  Paz, segurança e desarmamento — Na ausência de meca-
nismos de garantia da paz permanente, muitos países 
africanos afectados por conflitos tendem a oscilar entre a 
guerra e a paz. A extinção de exércitos torna necessária 
a existência de modos de vida alternativos, mas quando 
estes não são vislumbráveis, forçam o regresso desses 
exércitos à rebelião armada. Embora tenham sido ampla-
mente debatidos, “os quadros criados no âmbito da ver-
dade e reconciliação” não funcionaram de forma eficaz 
fora da África do Sul. 

•  Sustentabilidade ambiental e alterações climáticas — 
As questões ambientais e as alterações climáticas são 
prioritárias para os países e agências de desenvolvimento 
no decurso do diálogo político, mas os recursos e as 
dotações orçamentais destinados à sua abordagem são 
bastante limitados. 

•  Desigualdade, criação de emprego e acesso a serviços — 
Os ODM são, em grande parte, omissos no que diz respeito 
a questões relacionadas com a desigualdade, incluindo 
desigualdades espaciais e de género, manifestadas em 
especial nas disparidades no acesso a serviços sociais 
e a oportunidades de criação de rendimentos. Também 
não têm em consideração a questão da transformação 
económica de forma explícita.

1.6  Posição africana comum sobre a agenda 
de desenvolvimento pós-2015

Os países africanos acordaram numa posição comum sobre a 
agenda de desenvolvimento pós-2015 que coloca a ênfase na 
transformação estrutural e no crescimento ecológico inclusivo, 
na utilização de tecnologias inovadoras, no desenvolvimento 
de capital humano e em parcerias de financiamento produtivas. 

Em 2011, o Banco Africano de Desenvolvimento, a Comissão 
da União Africana, a Comissão Económica das Nações 
Unidas para África e o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento iniciaram, em conjunto, uma série de con-
sultas a nível sub-regional e continental com o objectivo de 
articular uma posição africana comum sobre a agenda de 
desenvolvimento pós-2015. Até à data, realizaram-se quatro 
reuniões: no Gana, no Quénia, no Senegal e na Tunísia. A 
reunião na Tunísia deu origem à versão preliminar da posição 
africana comum sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015. 

Até ao momento, o processo de consulta identificou quatro 
grandes resultados de desenvolvimento e um conjunto de 
instrumentos enquanto prioridades para a agenda de desen-
volvimento de África pós-2015: 

•  Transformação económica estrutural e crescimento 
ecológico inclusivo. O crescimento deve centrar-se nas 
pessoas, ser diversificado, promover actividades ecológicas 
e ter como objectivo a redução da desigualdade através da 
integração dos mais pobres em sectores produtivos. África 
beneficiará, em grande medida, de um ambiente conducente 
à industrialização, através do desenvolvimento de cadeias 
de valor em todos os sectores e do desenvolvimento do 
sector privado, incluindo a promoção da transformação do 
sector informal. A equidade deve ser avaliada por meio de 
indicadores de resultados desagregados, tendo em vista 
a sua integração com os objectivos. 

•  Inovação e transferência de tecnologia. O acesso à 
energia e às tecnologias da informação e comunicação 
é fundamental para a transformação económica e social 
de África, tal como as infra-estruturas de base. África tem 
de tirar proveito das inovações tecnológicas e digitais nas 
áreas da tecnologia móvel, da computação em nuvem, da 
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biotecnologia, da governação electrónica (e-governance), 
entre outras, para expandir as oportunidades de negócio. 

•  Desenvolvimento do capital humano. A ênfase deve ser 
colocada na igualdade, na melhoria da segurança alimentar, 
na protecção social e no acesso universal a serviços de 
saúde, bem como a uma habitação adequada e a água, 
saneamento e condições de higiene, na paridade de géneros 
e na erradicação da pobreza. É crucial implementar políticas 
abrangentes que incluam o reforço das capacidades e 
promovam currículos relevantes em função das necessidades 
do mercado, de forma a ajudar os jovens a obterem 
empregos dignos e bem remunerados. Para este fim, a 
qualidade da educação e da prestação de serviços nesta 
área deve ser avaliada tendo por base, sobretudo, o reforço 
das competências fundamentais que são relevantes para 
o mercado de trabalho.

•  Financiamento e parcerias. Uma agenda de desenvolvi-
mento pós-2015 exige um financiamento adequado e um 
ambiente global favorável. Os fluxos de ajuda têm vindo 
a diminuir em termos relativos, sendo necessárias novas 
modalidades de apoio ao desenvolvimento. Em vez de 
continuar a depender das parcerias de ajuda e das parce-
rias globais, África deve centrar-se na atracção de inves-
timento interno e estrangeiro e na mobilização de receitas 
internas. O foco das atenções deve incidir no reforço da 

intermediação financeira, no alargamento da rede fiscal e 
na melhoria da capacidade de geração de receitas através 
de mecanismos de financiamento inovadores, da redução 
dos fluxos financeiros ilícitos e da utilização eficiente dos 
recursos existentes. 

1.7  Conclusão: da resiliência à transformação
O presente capítulo traçou a imagem de uma África resiliente no 
contexto de uma recessão global prolongada. Muitos países no 
continente continuaram a registar taxas de crescimento acima 
da média e, para alguns, há sinais que indicam o início de um 
processo de transformação estrutural. Na última década, a 
elevada procura de recursos naturais do continente africano por 
parte das economias emergentes foi um motor de crescimento 
fundamental. Contudo, para conduzir o crescimento a um 
nível superior e para garantir um desenvolvimento sustentável, 
África terá de fazer mais para extrair valor dos seus produtos, 
incluindo o envolvimento nas respectivas cadeias de valor. Os 
dois capítulos que se seguem analisam as cadeias de valor 
globais (CVG), que têm sido alvo de grande atenção nos 
últimos anos, e a forma como África poderá beneficiar delas. 
Analisam ainda o papel que o Banco poderia desempenhar na 
promoção das CVG, incluindo o aconselhamento dos países 
relativamente às estratégias de entrada apropriadas e à forma 
de evitar algumas consequências negativas.
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2.1  Cadeias de valor globais: o que são e de 
que forma poderá África beneficiar das 
mesmas 

Enquanto conceito, as “cadeias de valor globais” resultam da 
observação de que toda a produção implica um conjunto de 
etapas e de intervenientes, sendo que cada um deles actua 
com base nos seus próprios recursos e capacidade logística 
existente, ou geografia, e na velocidade a que consegue chegar 
ao mercado, a nível nacional. Por conseguinte, os elementos 
do produto final podem ser produzidos em várias partes 
do mundo e agregados no produto final noutras partes, de 
acordo com as condições da procura, o custo de produção 
e a facilidade de acesso ao mercado. Para África e também 
para o Grupo do Banco, a questão fundamental reside na 
forma de exploração das cadeias de valor globais existentes 
e emergentes, evitando potenciais dificuldades. 

Durante grande parte da última década, África registou taxas 
de crescimento anuais na ordem dos 6%. Das 10 economias 
com crescimento mais rápido em todo o mundo durante este 
período, 6 situam-se em África. Tal como referido no Capítulo 1,  

o florescimento dos recursos naturais e das actividades 
associadas foram factores determinantes, com a procura das 
economias emergentes a favorecer o comércio e o investimento 
Sul-Sul e a criação de potencial para o estabelecimento de 
ligações a cadeias de valor globais. Com um grande grupo 
de consumidores de rendimento médio em expansão e 
economias regionais cada vez mais interligadas, dentro de 
uma geração África poder-se-á tornar um pólo de crescimento 
global por direito próprio. Mas lado a lado com as perspectivas 
promissoras para África, existem preocupações relacionadas 
com uma desigualdade crescente e uma inclusão económica 
limitada para a maioria da população mais pobre. A inclusão 
nas CVG pode ser um instrumento adicional importante 
na procura abrangente da transformação estrutural e do 
desenvolvimento sustentável em África. 

Actualmente, a emergência de CVG no mundo constitui uma 
resposta directa às inovações tecnológicas e a pressões 
concorrenciais decorrentes da globalização. Muitas empresas 
em todo o mundo aumentaram a colaboração transfronteiras, 
tendo em muitos casos integrado directamente a sua produção 
na de outras empresas, de forma a usufruir de economias 

Na prossecução da industrialização de África e da sua maior integração na economia global, a 
lógica das cadeiras de valor globais (CVG) determina que fazer parte da cadeia de produção 
e maximizar o componente que dá aos países e às suas empresas uma vantagem comparativa 
pode encerrar maior valor do que controlar a totalidade do processo de produção. Contudo, 
passar a fazer parte das CVG não garantirá por si só benefícios imediatos, nem estas serão uma 
panaceia para fragilidades existentes na gestão económica e no planeamento estratégico. Os 
países terão de analisar cuidadosamente os custos e os benefícios para não ficarem presos a 
cadeias de valor de baixa produtividade e, por conseguinte, a trajectórias de desenvolvimento 
de nível baixo. O êxito exigirá uma abordagem inovadora e clarividente por parte dos deci-
sores políticos, dos parceiros de desenvolvimento e do sector privado, de modo a tirar pleno 
partido dos vastos recursos naturais de África, da sua população jovem e da sua classe média 
em crescimento para industrializar e diversificar as suas economias. Acima de tudo, os países 
terão de aprender a melhor forma de se posicionarem, incluindo através da colaboração com 
os países vizinhos, para retirar o máximo benefício das ligações a uma economia global em rá-
pida mudança. O presente capítulo analisa as cadeias de valor globais enquanto via adicional 
para o desenvolvimento de África, e os benefícios da ligação à economia mundial. Analisa 
também os desafios estruturais e políticos que devem ser abordados, incluindo os riscos para 
a autodeterminação, a integração regional e o ambiente. Destaca ainda a importância de uma 
preparação adequada e do apoio dos governos para um bom êxito.
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de aglomeração. As CVG são, por conseguinte, redes de 
sistemas de negócio sem fronteiras que incluem uma série 
de actividades realizadas por empresas em locais geográficos 
diferentes — a nível regional ou mundial. Cada empresa tem 
um papel específico num processo que visa a colocação de 
produtos ou serviços no mercado, desde a concepção à 
utilização final. As actividades a montante, como a exploração 
mineira, são geralmente apenas um pequeno componente da 
cadeia, uma vez que a criação de maior valor ocorre durante a 
transformação posterior. O objectivo para os países consiste em 
participar mais activamente nestas actividades a jusante, que 
criam mais oportunidades de acumulação de valor. A Figura 2.1  
apresenta os componentes de uma cadeia de valor padrão.

As cadeias de valor globais têm sido exploradas com benefícios 
consideráveis por multinacionais e conglomerados globais 
para a consecução de uma série de objectivos de negócio e 
estratégicos. Empresas como o fabricante norte-americano de 
aeronaves, Boeing, subcontratam a maioria da sua produção 
a empresas especializadas em todo o mundo, incluindo 
em países em desenvolvimento. Por sua vez, as empresas 
individuais subcontratam a sua produção a empresas ainda 
mais pequenas nos países em que estão localizadas. Os aviões 

modernos acabam por ser produzidos não por uma, mas por 
várias empresas, cada uma inserida numa cadeia de valor global 
específica, incluindo, por exemplo, sistemas de alimentação, 
sistemas informáticos e sistemas de direcção e navegação. 
O produtor final do produto é responsável pela montagem 
do produto final a partir das peças produzidas por outras 
empresas a nível mundial — mas o seu próprio envolvimento 
tem implicações importantes para o design, a qualidade e a 
marca do produto que, por sua vez, aumentam o prestígio da 
marca e reforçam a cadeia de valor na sua globalidade.

Para que um país estabeleça uma ligação lucrativa com uma 
cadeia de valor regional ou mundial, os sistemas logísticos 
têm de ser melhorados e têm de existir boas redes de 
informação. Os países e regiões que investiram em novas 
tecnologias no domínio dos transportes, da informação e da 
comunicação estão melhor posicionados para beneficiar da 
comercialização de produtos e serviços, devido a custos de 
transporte inferiores e ao acesso à informação. Tal facilitou a 
divisão espacial do trabalho entre os participantes na cadeia 
de valor global, com determinados processos de produção 
localizados em locais geográficos específicos de acordo com 
a sua vantagem competitiva.

Figura 2.1
Componentes de uma cadeia de valor  

Actividades a montante

Investigação e desenvolvimento Investigação e inovação no domínio do marketing

Actividades a jusante

Vendas/
marketing Distribuição

Serviços
pós-

-venda

Utilização 
final

Factores de 
produção
primários

Produtos
intermédios

Produto/
serviço

principal
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2.2  Impacto das CVG no desenvolvimento 
As cadeias de valor globais tornaram-se uma característica 
fundamental do comércio internacional. Os principais fabricantes 
obtêm produtos intermédios provenientes de uma variedade 
de empresas espalhadas por todo o mundo. A experiência 
tem demonstrado que a ligação a CVG tem um impacto 
notável no desenvolvimento, incluindo no desenvolvimento 
tecnológico e de competências. No entanto, também existem 
riscos potenciais, incluindo o risco de o país ficar “prisioneiro” 
de cadeias de baixa produtividade e o risco de exposição 
à degradação ambiental e social na ausência de medidas 
regulamentares e de uma preparação adequadas. 

Embora a prática das cadeias de valor globais tenha sido 
posta em evidência nos últimos anos, o conceito em si 
não é novo, tendo estado ligado em décadas anteriores às 
actividades de corporações multinacionais que controlam o 
comércio a nível global. Naquela altura, a fonte de discórdia 
residia no facto de a maior parte da cadeia de valor operar 
nos países mais ricos onde as multinacionais tinham as 
suas sedes. A maior diferença em relação à actualidade é 
a ênfase considerável colocada na governação da cadeia 
de valor, que está a ter algum impacto, nomeadamente na 
indústria do vestuário. Além do potencial para intensificar 
o comércio e o desenvolvimento, a experiência retirada de 
outras regiões em desenvolvimento indica que a participação 
nas CVG ajudou os países a expandirem amplamente as 
suas capacidades a todos os níveis, incluindo a nível da 

adaptação tecnológica, do aperfeiçoamento de competências 
e do marketing. Esta expansão de capacidades cria, por sua 
vez, uma base sólida para a modernização industrial a longo 
prazo. Na verdade, a participação nas CVG está fortemente 
relacionada com o desempenho em termos de crescimento 
das regiões onde foram implementadas, nomeadamente na 
Ásia, com diferenças de crescimento entre participantes e 
não participantes superiores a 2% do PIB.

Apesar de oferecer oportunidades estimulantes, a participação 
nas CVG envolve alguns riscos, incluindo o risco de o 
país ficar preso a cadeias de valor de nível baixo, o que 
pode atrasar a passagem para níveis mais produtivos, o 
risco de perturbação de iniciativas de integração regional 
e impactos ambientais e sociais negativos. Os governos 
africanos, à semelhança dos governos de outras regiões em 
desenvolvimento, nomeadamente a Ásia, devem levar a cabo 
análises de custos/benefícios e implementar outras medidas 
a fim de avaliar os benefícios que poderiam ser obtidos com a 
participação em CVG enquanto veículos de desenvolvimento, 
tendo como guia os factores a seguir apresentados. 

•  O contributo das CVG para a criação de emprego e para 
o crescimento será bastante limitado se o país for incapaz 
de captar uma quota substancial do valor acrescentado 
criado na cadeia. A focalização excessiva nas actividades 
a montante poderia reter o país em cadeias de baixa 
produtividade com potencial limitado para a transformação 
económica.
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•  Na ausência de interesse público 
activo, de avaliação e de acompa-
nhamento, a mera participação nas 
CVG não conduzirá à disseminação 
de tecnologias, nem à melhoria das 
competências tecnológicas. Por con-
seguinte, as CVG devem fazer parte 
de um esforço político mais amplo que 
tem por objectivo o desenvolvimento 
económico e industrial. 

•  Os impactos ambientais e sociais das 
actividades das CVG — incluindo no 
que diz respeito às condições laborais 
e à segurança do emprego, bem como 
à saúde e à segurança no trabalho — 
devem ser preocupações a ter em 
conta em toda a cadeia. Todavia, 
tal nem sempre acontece, já que os 
participantes a jusante podem tentar 
fugir a essas responsabilidades. 

•  As CVG têm o potencial de distorcer 
disposições regionais e as cadeias de 
valor associadas, através da escolha 
de locais onde os incentivos, tais como isenções fiscais 
temporárias, são mais atractivos. Isto gera o risco de 
nivelamento por baixo a nível regional, reduzindo o impacto 
da criação de emprego e distorcendo a cooperação regional. 

Para evitar eventuais riscos, a participação nas cadeias 
de valor globais exige uma preparação e um planeamento 
cuidados por parte das empresas e dos países: desde a 
investigação e desenvolvimento às políticas industriais e 
ao apoio destinado às infra-estruturas físicas. Enquanto 
projectos isolados patrocinados por empresas individuais 
ou departamentos governamentais, o desempenho das 
CVG ficou muito aquém das expectativas em muitos países 
africanos. O envolvimento das empresas africanas nas CVG, 
tal como definido anteriormente, é relativamente baixo, e 
mesmo esse está concentrado a montante, nas indústrias 
extractivas e na agricultura. Por conseguinte, a maior parte 
do valor acrescentado criado pelas cadeias continua a ser 
usufruído pelas empresas nos países mais ricos — alguns 
exemplos incluem o cacau, o café e o chá, no sector agrícola, 
e o cobre e os minérios de ferro no sector da exploração 
mineira. Parte do problema tem a ver com a existência 
de estruturas pautais desproporcionadas e a utilização de 
subsídios que provocam distorções no comércio a nível 
global e que permitem, por exemplo, a entrada isenta de 
direitos aduaneiros de sementes de cacau e a imposição 
de direitos aduaneiros proibitivos para a pasta de cacau 
semiprocessada ou as barras e fios de cobre. No passado, 
os entraves mais graves a uma participação plena incluíram a 
fraca implementação e, em determinados casos, a ausência 

de políticas e estratégias industriais destinadas a tirar partido 
das oportunidades disponíveis.

Actualmente, devido à confluência de factores, incluindo 
considerações sobre custos, localização estratégica e a 
emergência de África enquanto sério consumidor de produtos 
e serviços, fazem deste continente um local em que as CVG 
podem vingar. África possui uma vantagem comparativa 
indiscutível em recursos naturais; estes poderiam fornecer 
um ponto de entrada viável nas CVG. Além disso, dado o seu 
actual nível de desenvolvimento, África tem de atrair indústrias 
com grande intensidade de mão-de-obra, possivelmente da 
Ásia, onde os crescentes custos de produção estão a forçar 
as empresas a procurar locais menos dispendiosos para os 
componentes da sua produção. 

No âmbito da prossecução do objectivo de participação 
nas CVG, as lições retiradas do contexto asiático apontam 
para a necessidade de competências especializadas que 
envolvam formação técnica, e de desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia. Essas competências são um pré-requisito 
para o envolvimento em cadeias de valor globais de elevado 
nível associadas, por exemplo, às indústrias das tecnologias 
da informação, dos produtos de electrónica e dos produtos 
farmacêuticos. Mas acima de tudo, os países devem aprender 
a comercializar de forma competitiva. Exemplos de todas as 
partes do mundo indicam que o comércio regional é a base 
para o desenvolvimento de cadeias de valor globais sólidas. 
África, que possui o nível mais baixo de comércio intra- 
-regional, partirá de uma base reduzida. Mas é precisamente 
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por este motivo que poderia beneficiar, em grande medida, 
do lançamento de cadeias de valor globais, em especial para 
produtos que têm como alvo o próprio continente.

Concretamente, África tem de aumentar a sua quota no 
comércio global ao nível dos serviços, incluindo o turismo. 
O continente representa apenas cerca de 3% a 5% do 
turismo mundial, ou cerca de 60 milhões de turistas por ano. 
Apesar de muitas cadeias de hotéis internacionais estarem a 
estabelecer-se em África, muito mais poderia ser feito para 
atrair o turismo nacional e regional e melhorar as ligações 
ao restantes sectores da economia, especialmente ao sector 
da restauração. A experiência da Índia e das Filipinas revela 
que muitos países africanos poderiam aperfeiçoar as suas 
capacidades e intensificar o seu envolvimento em cadeias 
de valor no domínio dos serviços, desde serviços básicos a 
serviços mais sofisticados de subcontratação na área das TI, 
da banca, do apoio administrativo, dos serviços jurídicos e 
dos serviços de seguros de saúde. Por exemplo, entre 2008 e 
2009, a Índia exportou 26,6 mil milhões de USD em serviços 
de apoio informático. De facto, o país é actualmente um dos 
líderes mundiais na prestação de serviços de subcontratação 
de processos empresariais, um mercado avaliado em 304 mil 
milhões de USD em 2013. Muitos países africanos mostraram 
interesse em fornecer este tipo de serviços e estão a criar as 
infra-estruturas necessárias para tal.

Por conseguinte, além de explorar as suas vantagens 
comparativas no sector dos recursos naturais, nomeadamente 
a agricultura e a exploração mineira, os países africanos devem 
tentar explorar nichos de mercado que os colocarão num nível 
superior na CVG e permitir-lhes-ão obter benefícios do comércio. 
Tal como referido anteriormente, o êxito só será alcançado 
se as CVG forem entendidas como parte de uma estratégia 
mais ampla que permita aos países beneficiar plenamente das 
novas oportunidades na economia global. As CVG têm de ser 
acompanhadas pelo desenvolvimento de competências e de 
infra-estruturas e por uma boa gestão económica. 

2.3 Financiamento e governação
O acesso das empresas ao financiamento constitui uma forte 
limitação à expansão das CVG em muitos países africanos. 
Historicamente, muitas empresas locais foram relegadas para 
o sector informal. Contudo, as reformas do sector financeiro 
foram úteis na oferta de novas modalidades de financiamento, 
embora subsista uma lacuna de financiamento significativa. 
Por outro lado, a governação das CVG continua a representar 
um desafio importante, em especial devido à falta de quadros 
regulamentares em matéria de normas laborais e ambientais, 

e à capacidade das multinacionais exercerem pressão para 
selar acordos a nível local. A adopção de um conjunto de 
melhores práticas internacionais poderia ajudar a abordar 
estas questões e outras com elas relacionadas. 

Financiamento das cadeias de valor globais 
A competitividade dos custos, incluindo em termos de 
financiamento, é um factor crucial para a participação bem- 
-sucedida nas cadeias de valor globais. Muitas empresas de 
grande dimensão, retalhistas e comerciantes no topo das 
cadeias de valor globais foram bem-sucedidos na construção 
de redes sólidas para o financiamento das suas operações ao 
longo dos anos. Todavia, no ambiente de elevado risco em 
que muitos países africanos operam, existem muito poucas 
fontes de financiamento para as empresas. Os recursos 
das agências patrocinadas pelo governo, designadamente 
os bancos de desenvolvimento, estão em grande medida 
racionalizados, e a situação nos bancos comerciais e em 
instituições similares é igualmente restritiva. Muitas empresas 
locais, especialmente as pequenas e médias empresas (PME), 
estão confinadas ao sector informal, em que os custos de 
empréstimo são muito mais elevados. 

Os governos de muitos países africanos lançaram um conjunto 
de reformas nos seus sectores financeiros com o objectivo de 
reduzir os custos da actividade empresarial. Uma inovação 
recente tem a ver com a criação de registos centrais de 
mutuários na esperança de que o risco de concessão de crédito 
e, por conseguinte, o custo de empréstimo diminuam. Contudo, 
até à data, o impacto foi limitado e as taxas continuam a ser 
muito elevadas. No âmbito do sector dos recursos naturais, os 
governos e o sector privado estão a desenvolver uma série de 
modalidades. Em muitos casos, e enquanto parte dos contratos 
de Parceria Público-Privada (PPP), os governos incentivam os 
principais adjudicatários, geralmente empresas estrangeiras, a 
contratar pequenas empresas locais enquanto fornecedores 
ou subcontratantes. Acreditam que este tipo de financiamento 
indirecto encorajará não só a aprendizagem através da 
prática, mas permitirá também aumentar a visibilidade das 
empresas locais a nível local e o seu acesso ao financiamento 
a um custo razoável. Noutros sectores, como o das flores 
de corte, que são exportadas directamente, os governos de 
muitos países africanos concederam empréstimos bonificados 
aos agricultores nas fases iniciais, a fim de se familiarizarem 
com o negócio. No entanto, isso não impediu o colapso 
da maioria das empresas exportadoras de flores, já que a 
falta de financiamento não era claramente o único entrave. 
As que permaneceram em actividade em consequência da 
consolidação, conseguiram sustentar a expansão do sector 
e tornaram-se bastante lucrativas. 
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Ainda assim, a ausência geral de créditos a longo prazo e 
de financiamento com capital de risco em muitos países 
africanos implica a variação do acesso ao financiamento 
das cadeias de valor de país para país e de situação para 
situação, dependendo das circunstâncias locais. Exemplos 
actuais desta variação incluem pequenos empréstimos para 
factores de produção destinados à indústria do artesanato, 
concedidos por agências governamentais ou doadoras, e 
soluções de crédito complexas e serviços de marketing 
conexos oferecidas por empresas estrangeiras colaboradoras 
no sector da exploração mineira. 

Independentemente da sua dimensão, as estruturas de 
financiamento das cadeias de valor são fundamentais para a 
sobrevivência e o impacto local dessas cadeias. O financiamento 
pode ajudar a reduzir os custos, melhorar a gestão dos riscos 
e desenvolver a confiança em toda a cadeia. Uma vez que 
as CVG não se podem desenvolver isoladamente do resto 
da economia, o financiamento das cadeias é também crítico 
para o desenvolvimento do sector financeiro em geral, pelo 
facto de acrescentar profundidade e sofisticação aos produtos 
financeiros e aos serviços de assessoria. 

Governação das cadeias de valor globais
As cadeias de valor globais expandiram-se na última década, 
tendo registado níveis de dispersão geográfica e de coordenação 
transnacional na organização das actividades empresariais sem 
precedentes. Da mesma forma, as preocupações relacionadas 
com a governação das cadeias de valor também aumentaram. 
As cadeias de valor que anteriormente estavam organizadas 
e reguladas em contexto nacional estão agora integradas em 
sistemas de gestão globais através de redes inter-empresariais e 
intra-empresariais. A governação destas cadeias, nomeadamente 
no sector da exploração dos recursos naturais, incluindo 
no que respeita a decisões de localização da produção, a 
disposições contratuais e técnicas e à distribuição de valor, 
estende-se agora para além do controlo dos governos e das 
instituições subnacionais. O controlo real tende a deslocar-se 
cada vez mais para esferas de gestão transnacionais, com uma 

responsabilização pouco transparente perante o governo do 
país de acolhimento da cadeia em causa. 

Por conseguinte, existe o receio subjacente de que 
considerações relacionadas com a obtenção desenfreada 
de lucro e a criação de valor para os accionistas possam 
limitar a aplicação das regulamentações sociais e ambientais 
existentes, que muitas vezes são débeis e cumpridas de forma 
deficiente a nível nacional, levando à exploração e à degradação 
ambiental, principalmente em partes das indústrias mundiais 
localizadas em países de baixo rendimento (PBR). De facto, 
grupos de partes interessadas acusaram as multinacionais de 
negligenciar as convenções internacionais sobre o trabalho a 
nível local. Foram ainda acusadas de deslocar famílias rurais 
das suas terras a troco de compensações reduzidas ou nulas, 
e na indústria hortícola, de esgotar e poluir os recursos hídricos 
com pesticidas e outros produtos químicos perigosos. 

Os governos africanos podem responder a estes desafios 
encetando esforços para celebrar acordos formais relativos 
às cadeias de valor globais, por exemplo com empresas 
transnacionais de relevo para o estabelecimento de um pre-
cedente, abertos a um escrutínio pelos intervenientes nacio-
nais, entre outros. 

A nível internacional, há um conjunto de instituições e 
instrumentos que poderiam ajudar os países na criação de 
agências de conformidade nacionais para o apoio a uma 
conduta empresarial responsável nas CVG, nomeadamente 
a Declaração Tripartida da OIT, o Global Compact das 
Nações Unidas e as Orientações da OCDE para as Empresas 
Multinacionais. O fórum da Conferência Internacional sobre a 
Região dos Grandes Lagos-OCDE-ONU sobre Due Diligence 
constitui um bom exemplo sobre a forma de coordenação das 
acções das empresas, da sociedade civil, dos governos dos 
países de origem e dos governos dos países de acolhimento, 
bem como das agências de doadores, a fim de garantir 
a adesão a boas práticas empresariais nas cadeias de 
abastecimento de minerais. 
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2.4  Uma via para a criação de emprego 
e para a industrialização?

Exemplos retirados de todas as regiões de África indicam que 
as CVG podem, de facto, criar emprego e proporcionar a 
criação de segmentos de mercado locais rentáveis. Contudo, 
não é ainda claro se conseguem, por si só, fazer avançar 
os países africanos rumo à industrialização e diversificação 
económica. Isto porque a industrialização resulta da confluência 
de políticas e outras medidas implementadas pelas partes 
interessadas, incluindo o desenvolvimento de infra-estruturas 
adequadas e a disponibilidade de mão-de-obra qualificada. 
As medidas implementadas por algumas empresas bem- 
-sucedidas poderão não ser suficientes para gerar ímpeto, 
pelo que há necessidade de um grande esforço conjunto 
por parte do governo e do sector privado.

Para os decisores políticos africanos, a atractividade das 
cadeias de valor globais reside em parte na sua variedade e 
no conjunto de problemas económicos que poderiam ajudar a 
resolver. As empresas que participam nestas cadeias podem 
abranger desde as microempresas com um número limitado de 
funcionários a multinacionais com milhares de funcionários. Os 
contextos em que desenvolvem as suas actividades, mesmo 
num único país, são igualmente abrangentes. Uma cadeia 
de valor global na indústria cervejeira, por exemplo, pode 
envolver uma ligação directa entre os produtores rurais e o 
processamento ou transformação em contexto urbano, a nível 
interno num país em desenvolvimento e, através de ligações 
de transporte globais e do marketing, a supermercados e 
consumidores nos países desenvolvidos. Existe inevitavelmente 
um retorno em termos de investimento e de factores de 
produção do país desenvolvido para a indústria do país em 
desenvolvimento. A importante dinâmica subjacente a essas 
cadeias poderá ser utilizada para impulsionar o desenvolvimento. 

O principal interesse de África nas CVG reside, em última 
análise, no seu potencial para o processo de industrialização 
e criação de emprego, em especial para a população jovem 
do continente. O ponto de referência natural é a Ásia, que 
implementou políticas especificamente orientadas para a 
industrialização — entre as quais, as zonas económicas 
especiais (ZEE) que ajudaram a integrar essas economias nas 
cadeias de valor globais. As ZEE, popularizadas pela China, 
eram zonas nos países criadas ao abrigo de disposições 
regulamentares e incentivos económicos especiais destinados 
a promover a industrialização. Eram muitas vezes estabelecidas 
ao longo da costa para maximizar as oportunidades de 
exportação, mas existem também casos de ZEE em terra, 
incluindo num conjunto de países africanos. Na maioria dos 
casos, o objectivo consiste em organizar a produção em torno 
de actividades de transformação e fabrico, em especial para 
o mercado de exportação. Outro objectivo importante é a 

criação de emprego. Com a China e outros países asiáticos a 
transitarem para uma produção industrial e de serviço de valor 
superior, África poderia beneficiar da deslocação inevitável 
de alguma da capacidade de produção da China para países 
com custos de produção inferiores e acesso aos mercados. 
Algumas regiões de África parecem satisfazer ambos os 
critérios. Exemplos incluem o investimento chinês na indústria 
da electrónica do Egipto para a produção de televisores, e 
o investimento de uma empresa sediada em Hong Kong na 
produção de plásticos, aço, ladrilhos de cerâmica e couro na 
Nigéria. Podem ser encontrados outros exemplos similares 
em todo o continente africano. 

Diversificação económica e criação de emprego
O recente crescimento de África, impulsionado pelos recursos 
naturais, não conduziu a uma criação de emprego significativa. 
A criação de um número adequado de postos de trabalho exigirá 
uma transformação estrutural. Tal implica a implementação 
de medidas específicas a nível nacional e regional para o 
estabelecimento de ligações de produção e comerciais, e 

Caixa 2.1
Indústria florícola no Quénia 

A indústria florícola do Quénia é uma das maiores do mundo e uma das 
principais fontes de moeda estrangeira. O país é actualmente líder na expor-
tação de flores de corte, nomeadamente de rosas, para a União Europeia, 
detendo uma quota de mercado de cerca de 38%. Aproximadamente 65% 
das flores que exporta são vendidas através de leilões de tipo holandês 
para o Reino Unido, Japão, EUA, Rússia, França e Alemanha. Prevê-se que 
em 2013 as exportações do sector das flores de corte atinjam cerca de 
mil milhões de USD, em comparação com 692 milhões de USD em 2011.

Esta indústria teve um bom desempenho em termos de emprego, atracção 
de investimento e adopção de métodos de produção eficientes. A maior 
parte do processamento das flores de corte é realizado no Quénia e o sector 
emprega actualmente quase meio milhão de pessoas. Surpreendentemente, 
os pequenos agricultores deste sector tendem a obter mais lucro do que 
os dos sectores do chá e do café.

O país investiu fortemente em estufas, maquinaria, sistemas de irrigação 
e instalações de armazenagem frigorífica. Esta cadeia de valor integrada 
verticalmente permitiu um ajustamento rápido às condições de mercado, 
bem como uma resposta rápida a preferências de consumo em constante 
evolução e à concorrência internacional. As associações de empresas de 
flores de corte do país tornaram-se não só fortes grupos de pressão no 
seio da indústria, mas actuam também como importantes organismos de 
auto-regulação, aplicando códigos de conduta que têm como referência 
as melhores práticas internacionais. As associações trabalham em estreita 
colaboração com o governo na promoção de um contexto favorável ao 
desenvolvimento do sector.

Capítulo 2 Cadeias de Valor Globais e Integração de África na Economia Global

Relatório Anual 201322

AfDB AR 2013.indb   22 15/05/2014   17:30:17



sinergias entre diferentes intervenientes em toda a economia 
através de incentivos ao investimento do sector privado e 
à competitividade. 

No que diz respeito à alavancagem das CVG com o objectivo 
de criar emprego, acrescentar valor e actualizar competências, 
África detém alguns exemplos notáveis neste âmbito. Estes 
demonstram a importância da vantagem comparativa 
determinada pela logística, geografia e proximidade dos 
mercados, mas também a importância do apoio e defesa activos 
por parte dos governos. Dois dos exemplos apresentados 
neste capítulo incluem a produção de flores no Quénia 
(Caixa 2.1) e a indústria de componentes para automóveis em 
Marrocos (Caixa 2.2). A Caixa 2.3 descreve as oportunidades 
proporcionadas pelas CVG nos sectores da exploração 
mineira, do petróleo e do gás em África.

Embora seja atractivo enquanto conceito, as zonas económicas 
especiais (ZEE) têm tido uma história difícil em África, sobretudo 
porque no passado eram vistas em muitos países como 

iniciativas burocráticas e não como empreendimentos capazes 
de gerar lucro ou de justificar o investimento realizado nas 
mesmas. Aliadas a controlos no resto da economia, as ZEE 
não produziram os resultados esperados. No entanto, no 
actual contexto político muito diferente do então, pautado por 
uma crença sólida no valor da concorrência e por incentivos 
empresariais reais na maior parte das regiões de África, as ZEE 
poderiam ganhar um novo alento. Recentemente mereceram 
atenção em termos de diversificação económica e de criação 
de emprego. A China está a desempenhar um papel importante 
no desenvolvimento das ZEE africanas, e os Estados Unidos 
e a União Europeia também estão a prestar apoio. 

Caixa 2.3
Oportunidades oferecidas pelas CVG nos sectores 
da exploração mineira, do petróleo e do gás em África 

As indústrias mineira, do petróleo e do gás estão entre as mais promissoras 
para o desenvolvimento de CVG a médio prazo. Uma análise transversal dos 
países africanos revela a existência de esforços para garantir a acumulação 
de valor acrescentado pelos países de acolhimento. Na Zâmbia, o governo 
analisou de perto as taxas de exploração mineira — sobretudo em relação 
ao cobre — para assegurar que o sector contribui saudavelmente para 
a economia interna em termos de receitas e de emprego. O Botsuana 
fechou a cadeia de valor dos diamantes ao trazer a divisão de corte e 
venda de diamantes para o país. O grande número de descobertas de 
gás levou o Governo de Moçambique a encontrar formas de reter alguns 
dos benefícios no país, sendo essas iniciativas visíveis na cadeia de valor 
do petróleo na Guiné Equatorial e no Gabão.

Na África Oriental, a descoberta de petróleo e de gás conduziu a uma 
série de actividades destinadas a uma maior integração económica e à 
captação do maior valor possível criado por essas actividades. O Quénia 
lançou uma nova linha ferroviária de bitola normal a partir de Mombaça, 
que se estenderá posteriormente ao Uganda e Ruanda. Abriu também 
novos caminhos com a construção de um novo porto em Lamu, que servirá 
a região Norte do país, o Sudão do Sul e os acessos da Etiópia ao mar. 
O Uganda atrasou a exploração de petróleo bruto proveniente das novas 
jazidas descobertas na região Oeste do país para construir uma refinaria 
e, deste modo, reter um maior valor associado ao petróleo no país. 

A Nigéria procura também reter valor no país. Neste caso, os exemplos 
mais notáveis têm a ver com os bancos nigerianos, mas foram igualmente 
lançados novos empreendimentos nas indústrias do cimento, do petró-
leo e do gás, incluindo com a participação de investidores estrangeiros. 

A capacidade de gerar valor nos sectores do petróleo e do gás, por parte 
de intervenientes nacionais e internacionais, ajudou países como a Líbia, 
o Egipto e a Costa do Marfim a manter o interesse dos investidores nas 
suas economias durante os períodos de turbulência.

Caixa 2.2
Indústria de componentes para automóveis em Marrocos 

Marrocos identificou a indústria de componentes para automóveis como 
um dos seus sectores de criação de emprego mais promissores. Criou a 
Tangier Automotive City (Cidade Automóvel de Tânger) e a Atlantic Free 
Zone (Zona Franca do Atlântico), dedicadas à indústria automóvel, e 
introduziu benefícios fiscais e outros incentivos para atrair investidores. 
Em relativamente pouco tempo, tornou-se o produtor automóvel mais 
importante de África a seguir à África do Sul. Neste processo, o país 
tornou-se também uma das economias africanas mais diversificadas, 
com uma mão-de-obra qualificada e boas infra-estruturas. Está bem 
posicionado para beneficiar, em grande medida, da exploração desta 
cadeia de valor. Fixou a si próprio o objectivo de se transformar num dos 
principais fornecedores de produtos da indústria automóvel economicamente 
eficientes para a Europa. 

Em 2012, produziu automóveis e peças de substituição através da Societé 
Marocaine de Constructions Automobile, que tem capacidade para fabricar 
90 000 veículos por ano, a maioria para exportação. Por outro lado, a 
fábrica de automóveis da Renault em Tânger tem capacidade para produzir 
400 000 veículos por ano.

Os benefícios directos para a economia em geral incluíram o emprego gerado 
pelo fornecimento de peças de substituição e veículos acabados para a rede 
global da Renault. Os fornecedores locais fornecem 42% dos componentes 
destinados aos automóveis da Renault fabricados em Marrocos. O sector 
emprega 60 000 pessoas e apoia muitos mais postos de trabalho indirec-
tamente, incluindo nos sectores dos transportes e marítimo.
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nas cadeias de valor podem ser fontes críticas de procura 
para outros sectores da economia como os transportes, a 
banca, os seguros e os serviços de comunicação. São de 
extrema importância para os países de baixo rendimento. 
Podem criar a base para o desenvolvimento da transformação 
de produtos agrícolas, com impacto considerável na criação 
de emprego e na redução da pobreza rural. 

2.5  As CVG e a industrialização: elementos 
fundamentais nas políticas públicas 

O êxito na prossecução das CVG visando a industrialização 
e a transformação estrutural exige acções bem definidas por 
parte dos governos para a criação de um ambiente favorável 
e competitivo. As CVG não funcionam de forma autónoma, 
pelo que os governos terão um papel crucial na formulação 
de disposições regulamentares, no fornecimento de infra- 

-estruturas e na garantia de que as CVG têm uma ligação sólida 
ao resto da economia. A informação e o conhecimento sobre 
as CVG e sobre o comércio em geral serão fundamentais 
para o planeamento e implementação.

As secções anteriores abordaram uma série de factores 
relacionados com as CVG e a forma como podem ter impacto 
no desenvolvimento de África através da concretização do 
seu potencial global, em especial através da exportação 
de produtos e serviços com maior valor acrescentado. Na 
secção seguinte, discutem-se quatro implicações para as 
políticas públicas. 

Os dados preliminares da nova vaga de ZEE em África indicam 
que estas estão a contribuir para a criação de novos postos de 
trabalho; além disso, os trabalhadores nestas zonas auferem 
remunerações superiores às dos trabalhadores noutras zonas. 
A Etiópia é um bom exemplo — deu prioridade ao crescimento 
da indústria ligeira, incluindo a indústria do couro, no âmbito 
do seu programa de transformação económica. Por exemplo, 
a ZEE gerida por uma empresa chinesa fora da capital, Adis 
Abeba, está a produzir sapatos de estilistas de renome para 
os mercados dos EUA e da UE. Foram criados mais de  
25 000 postos de trabalho através da ligação da produção 
directamente a cadeias de valor globais. No Gana, a Tema Free 
Zone, um parque industrial com 480 hectares situado fora da 
capital, Acra, foi responsável pela criação de 30 000 postos 
de trabalho. As empresas mais pequenas utilizam a zona 
como plataforma de ligação a redes de produção globais. 

Cadeias de valor globais e desenvolvimento industrial
A industrialização constitui um desafio e uma oportunidade 
para África. Muitos países estão a analisar de perto as 
oportunidades oferecidas pelas CVG. No extremo inferior 
do espectro, os países africanos estão bem integrados 
nas cadeias de fornecimento de factores de produção de 
base e matérias-primas. Mais de 70% das exportações do 
continente correspondem a produtos intermédios das indústrias 
extractivas para a produção global de fios de cobre, aço e 
petróleo. A ambição de África é ultrapassar este estádio e 
assegurar a adição de mais valor aos seus processos de 
produção através do desenvolvimento da industrialização. 
Actualmente, por exemplo, África apenas acrescenta valor a 
14% das suas exportações em comparação com 27% para 
a Ásia emergente e 31% para as economias desenvolvidas. 

Apesar de África ser o maior produtor mundial de sementes 
de cacau, 90% da cultura é exportada na sua forma bruta 
ou semitransformada. A moagem do cacau é feita no 
estrangeiro. Os produtores de cacau na África Ocidental 
recebem aproximadamente 5% do preço da barra de chocolate 
enquanto produto acabado. A maior parte do valor da cadeia 
de valor do cacau é retido pelas empresas fora dos países 
de produção.

A retenção de mais valor dos recursos naturais de África no 
continente é importante para o seu futuro desenvolvimento 
e prosperidade. O problema que se coloca tem a ver com 
a forma de posicionar a produção no continente de modo a 
criar uma ligação rentável com as cadeias muito maiores e 
mais sólidas da economia mundial. 

Em suma, a forma como as cadeias de valor globais em África 
podem servir de veículos para a transformação económica é 
uma questão fundamental — o exemplo do Lesoto é descrito na 
Caixa 2.4. A produção e os investimentos com ela relacionados 

Caixa 2.4
O sector do vestuário no Lesoto 

O sector do vestuário tem assumido um papel importante na economia do 
Lesoto. O país beneficiou da evolução do investimento em duas cadeias de 
valor distintas. A primeira, administrada por investidores da África do Sul e 
outros investidores estrangeiros, baseia-se na produção para exportação 
para os Estados Unidos através da iniciativa da Lei relativa ao crescimento 
e às oportunidades em África (AGOA) e desenvolveu sofisticadas redes 
globais de abastecimento e merchandising. A maioria das suas exportações 
compreendem vestuário casual e de trabalho. Em contrapartida, a segunda 
é constituída por empresas que saíram da África do Sul em busca de 
custos de produção inferiores. As empresas envolvidas visam geralmente 
o mercado interno, tendem a responder de forma rápida às mudanças 
a nível da procura nesse mercado e fornecem produtos com um design 
superior relativamente à primeira cadeia de valor. Para as empresas sul- 
-africanas que operam no Lesoto e exportam para o mercado interno, os 
acordos monetários na região não implicam riscos cambiais ou outros 
riscos associados. O sector do vestuário representa, actualmente, 18% 
do PIB do Lesoto e o grosso da sua produção e exportações. Emprega 
50% da força de trabalho. 
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O papel do Estado. A experiência demonstra que a entrada 
nos mercados globais não acontece por acidente. É o resultado 
de um planeamento, execução e monitorização cuidadosos, 
envolvendo uma estreita colaboração entre o governo e 
o sector privado. O caso da indústria de componentes 
para automóveis em Marrocos, descrita anteriormente, 
constitui um bom exemplo. Requer transições sequenciais 
de competências nacionais para competências regionais 
e globais. Em todo o caso, será necessário um certo grau 
de experimentação e o êxito nem sempre é garantido. Mas 
existem recompensas pela perseverança, flexibilidade e 
boa execução. O papel do Estado será também crucial na 
redução do custo das transacções comerciais através da 
disponibilização de infra-estruturas físicas, especialmente no 
domínio da energia, e no desenvolvimento de mão-de-obra 
adequada e qualificada.

Ambiente competitivo. A “nova” política industrial atribui um 
papel decisivo ao governo na promoção da industrialização, 
mas a criação de um ambiente competitivo continua a ser o 
factor mais importante no processo. Os países africanos têm 
de saber i) aquilo que funciona melhor “a nível local” a fim de 
melhorar o desempenho das indústrias existentes, incluindo 
no que se refere à oferta de infra-estruturas, ao acesso a 
financiamento e a formas de estabelecer PPP eficazes, ii) 
aquilo que funciona melhor “a nível regional e global”, incluindo 

“apostas estratégicas” em novas indústrias regionais, e iii) 
de que forma se podem criar alianças internacionais para 
permitir que África entre verdadeiramente no comércio global. 
Isto permitirá que os sectores do continente que usufruem 
de uma vantagem comparativa cresçam, nomeadamente o 
sector da transformação de produtos agrícolas. 

Alavancar o conhecimento. A verdadeira diferença entre as 
estratégias de industrialização do passado e as actuais reside 
na emergência de uma economia baseada no conhecimento. 
A informação existente em tempo real acerca das muitas 
mudanças que ocorrem na economia global contribui para 
agilizar o processo de adopção de estratégias, mas também 
oferece oportunidades de aprendizagem rápida através da 
prática, ajudando os países a avançar para nichos de mercado 
mais sofisticados e produtivos. Tudo isto eliminará os entraves 

à entrada, promoverá a investigação e o desenvolvimento locais 
e encorajará o intercâmbio de ideias entre países e regiões. 

O comércio enquanto porta de entrada. A concretização do 
potencial de África dependerá em grande medida da capacidade 
do continente para realizar transacções comerciais a nível 
global e regional. A integração nas cadeias de valor globais 
exigirá a expansão das redes comerciais a fim de beneficiar das 
economias de escala. Igualmente importante é a simplificação 
das políticas comerciais e pautais entre os países africanos. 

2.6  Conclusão
O presente capítulo demonstrou que as CVG têm potencial em 
África. Contudo, o seu pleno potencial não será concretizado 
enquanto os países africanos estiverem limitados por 
dificuldades comerciais e de investimento, incluindo as 
relacionadas com os seus vizinhos mais próximos. Convém 
sublinhar a importância da limitação dos entraves ao comércio, 
do investimento nas pessoas, da construção de infra-estruturas 
de elevada qualidade, a fim de promover a competitividade 
e de impor o cumprimento dos contratos no sector privado, 
tendo simultaneamente em consideração a gestão de riscos 
sociais e as salvaguardas ambientais.

No entanto, as CVG são apenas um dos elementos de uma 
estratégia muito mais alargada para a transformação de 
África. Devem, no mínimo, apoiar directamente os sectores 
mais importantes de África, nomeadamente a agricultura, 
a exploração mineira, o petróleo e o gás, a indústria 
transformadora e as PME. Actualmente, África encontra-se 
em melhor posição para traçar iniciativas de promoção da 
participação nas CVG do que no passado, especialmente 
tendo em conta as alterações económicas no continente, 
incluindo a sua importância crescente enquanto consumidor 
global. Porém, para terem um impacto duradouro, as CVG 
devem ser capazes de ajudar os países a criar emprego. 
Esta será a melhor forma de assegurar a partilha alargada 
dos benefícios do crescimento. O próximo capítulo analisa 
a forma como o Banco está a apoiar as CVG através dos 
seus projectos e programas, e a forma como contemplará a 
integração das CVG na sua Estratégia Decenal.
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3.1  Quadro e contexto político
Em 2013, o Banco lançou a sua Estratégia Decenal que 
tem como pilares de orientação o crescimento inclusivo e a 
transição para o crescimento ecológico. Foi ainda preparado um 
conjunto de políticas sectoriais para acompanhamento desta 
Estratégia, a fim de abordar questões como o desenvolvimento 
do sector privado, a integração regional, a agricultura e o 
desenvolvimento humano. Cada uma desta áreas é importante 
na promoção de cadeias de valor globais e regionais.

Em termos de estratégia e política, as operações do Banco ao 
longo da próxima década — incluindo o apoio às CVG — serão 
orientadas pela Estratégia Decenal que abrange o período 2013- 

-2022. O principal objectivo da Estratégia é a transformação 
de África enquanto meio decisivo para a melhoria do bem- 

-estar social e da qualidade do crescimento e desenvolvimento. 
Realça a importância do crescimento inclusivo e da transição 
para o crescimento ecológico. As cinco principais prioridades 
da Estratégia Decenal são as infra-estruturas, a integração 
regional, o desenvolvimento do sector privado, a governação e 
responsabilização, bem como as competências e a tecnologia, 
enquanto as três áreas de enfoque especial incluem os países 
frágeis, as questões de género e a agricultura e segurança 
alimentar. Além da Estratégia Decenal, o Banco introduziu 
ainda uma série de estratégias sectoriais que fornecem mais 
detalhes sobre a qualidade das intervenções do Banco a 
médio prazo, a fim de assegurar uma abordagem holística. 
No que respeita às CVG e à industrialização, as estratégias 

mais importantes dizem respeito ao Desenvolvimento do 
Sector Privado, à Integração Regional, ao Desenvolvimento 
do Capital Humano e ao Sector Agrícola (Caixa 3.1). O Banco 
está a formular uma nova Estratégia de Integração Regional 
para o período 2014-2023, em que é colocado em evidência 
o papel das CVG. A energia, sector para o qual o Banco 
desenvolveu uma nova estratégia, é igualmente importante. 
Contudo, tal como referido no Capítulo 2, as CVG não podem 
ser implementadas isoladamente, sendo também cruciais 
para alcançar o êxito as estratégias e políticas relacionadas 
com outras áreas como os transportes e as comunicações, 
a governação e o desenvolvimento institucional.

O Banco e outras instituições financeiras ajudaram os Países 
Membros Regionais na criação de estruturas físicas e políticas 
necessárias ao apoio de projectos relacionados com as CVG. 
Por exemplo, forneceu financiamento directo ou serviços 
de assessoria durante a construção de um conjunto de 
zonas económicas especiais (ZEE) na Etiópia, no Gana, em 
Marrocos e na Zâmbia. As ZEE têm capacidade para criar 
emprego e rendimentos. 

3.2  Operações do Grupo do Banco e CVG
As operações do Banco demonstram que mesmo quando 
não são designadas como iniciativas de promoção das CVG, 
têm muito em comum com a ideia de permitir que os países 
maximizem os benefícios da sua vantagem comparativa 
e das ligações à economia global. Foram implementados 

As cadeias de valor globais são um meio importante de ligação dos países à produção e ao 
comércio globais. Para que tenham um impacto positivo na agenda de transformação de África, 
incluindo na industrialização, será necessária uma preparação adequada dos países e dos seus 
parceiros de desenvolvimento, incluindo o Grupo do Banco. É necessário ter em consideração 
a melhor forma de maximizar os benefícios, como a modernização tecnológica e a criação de 
emprego, decorrentes das ligações à economia global, e de permitir mesmo aos que estão nos 
degraus inferiores das cadeias, como os agricultores e os trabalhadores da indústria urbana, 
beneficiar das mesmas. O presente capítulo analisa aquilo que o Banco está a fazer através 
das suas políticas, programas e operações, e das suas parcerias internacionais e acções de 
sensibilização, para permitir que os Países Membros Regionais beneficiem das CVG, evitando 
os problemas identificados no Capítulo 2, nomeadamente o risco de aprisionamento em cadeias 
de baixa produtividade. Analisa igualmente a relevância da Estratégia Decenal do Banco e as 
políticas relacionadas com a promoção das CVG.
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vários projectos e actividades do Banco nos sectores da 
agricultura, dos transportes, das TIC e outras operações com 
financiamento público, bem como no sector privado, com 
implicações nas CVG. Ainda assim, será necessária uma 
abordagem mais formal das CVG, apoiada por um trabalho de 
criação de conhecimento no seio do Banco, para concretizar 
o objectivo de aumentar o potencial global de África. 

O Banco reconhece a importância e o valor das CVG para o 
desenvolvimento contínuo de África num mundo globalizado. 
Deste modo, levou a cabo um conjunto de actividades nos 
sectores da agricultura, dos transportes, das TIC e outras 
operações públicas, bem como operações relacionadas com 
o sector privado, com implicações nas CVG. Estas actividades 
são discutidas nas secções que se seguem:

Agricultura e sectores conexos. O actual portefólio agrícola 
do Banco demonstra o êxito alcançado através da utilização 
de uma abordagem integrada das cadeias de valor para 
reforçar as suas operações no sector agrícola e na indústria 
alimentar em África. Esta abordagem coloca a tónica nas 
fortes ligações entre a produção agrícola e os mercados, tendo 
em vista a criação de emprego, o aumento dos rendimentos 
das famílias e a segurança alimentar. Promove igualmente 
a diversificação de produtos e fornece uma base para a 
industrialização. Tudo isto contribuiu para reforçar as ligações 
entre os agricultores e as agro-indústrias, melhorar a eficiência 
da cadeia de abastecimento e reduzir as perdas pós-colheita. 
Exemplos das operações do Banco no sector da agricultura 
incluem o Projecto de Melhoria das Infra-estruturas Agrícolas 
Comunitárias, no Uganda, que venceu o Prémio do Tesouro 
norte-americano em 2013 pelo impacto que teve nas vidas 
dos agricultores, através da sua abordagem da cadeia de 
valor, e o Programa de Apoio à Agenda de Transformação 
Agrícola Nigeriana. Este último apoia a ambição do Governo 
nigeriano de criar cadeias de valor na agricultura, desde a 
produção agrícola à manufactura de produtos acabados. Os 
exemplos referidos anteriormente vão de encontro à Estratégia 
Decenal do Banco, que vê a agricultura como um negócio e 
não apenas como um projecto de desenvolvimento.

No entanto, as cadeias de valor nacionais no sector da 
agricultura têm tardado em adquirir dimensão global. Tal 
deve-se em parte a restrições no comércio mundial de 
produtos alimentares, por exemplo em relação às bananas e 
aos produtos alimentares transformados, mas também a um 
conhecimento insuficiente acerca das oportunidades existentes 
no mercado. No sector do café, por exemplo, a aplicação de 
melhores estratégias de marketing dirigidas ao consumidor 
final nas economias desenvolvidas e emergentes deu origem 
à expansão dos estabelecimentos de comercialização deste 
produto e ao aumento do rendimento dos produtores de café 

Caixa 3.1
Ligações das cadeias de valor globais nas estratégias do 
Grupo do Banco

Estratégia Decenal, 2013-2022. A estratégia incide sobre um conjunto 
de aspectos estreitamente relacionados com as cadeias de valor globais, 
incluindo a forma como o desenvolvimento impulsionado pelo sector privado 
pode acelerar o desenvolvimento das cadeias de valor, especialmente nos 
sectores da indústria extractiva e agro-empresarial. Sublinha a importância 
da transformação dos produtos primários em produtos manufacturados e 
da integração das cadeias de valor na agricultura como forma de garantir 
a segurança alimentar e os meios de subsistência. Considera ainda o 
desenvolvimento das infra-estruturas um componente fundamental para 
um maior desenvolvimento das cadeias de valor. 

Estratégia de Desenvolvimento do Sector Privado, 2013-2017. Esta 
estratégia destaca a importância do acesso aos mercados, em especial 
para as pequenas e médias empresas (PME) do sector agro-empresarial, 
e do apoio ao desenvolvimento de cadeias de valor regionais tendo em 
vista a promoção da integração regional. Defende um aperfeiçoamento das 
capacidades através de um maior acesso à informação e ao conhecimento, 
e o desenvolvimento das capacidades locais e tecnológicas de modo a 
aumentar a competitividade. A estratégia constitui uma boa base para o 
financiamento, pelo Banco, de projectos de infra-estruturas multinacionais de 
grande dimensão, através de co-financiamento e de parcerias público-privadas.

Estratégia para o Sector Agrícola, 2010-2014. O principal objectivo desta 
estratégia é aumentar a produtividade agrícola, bem como os rendimentos 
e o emprego através da introdução de novas tecnologias. Pretende ainda 
estimular as PME ligadas ao sector agro-empresarial. Destaca a importância 
das funções de desenvolvimento, embalagem e transformação, da melhoria 
das instalações de armazenamento e das infra-estruturas rurais e da redução 
das perdas pós-colheita. Sugere também formas adequadas de ligação dos 
produtores aos mercados locais e regionais através da abordagem da cadeia 
de valor, desde a produção à transformação, embalagem e armazenamento, 
e transporte para o mercado.

Estratégia de Integração Regional, 2009-2013. A estratégia prevê a 
integração da política macroeconómica e das políticas em matéria de 
infra-estruturas, em especial no que diz respeito às interconexões no 
domínio dos transportes e da energia, para impulsionar as cadeias de 
valor regionais e ligar o continente africano às cadeias de valor globais. 
Esta estratégia apoia o comércio e o investimento intra-regionais, e os 
mecanismos destinados a aumentar a quota das exportações africanas 
no comércio mundial, aumentando a presença de África no mercado 
global. Entre os factores cruciais a ter em consideração, contam-se a 
existência de políticas macroeconómicas e comerciais nacionais e sub-
-regionais consistentes, incluindo critérios de convergência realistas, e a 
atracção de fluxos de investimento directo estrangeiro de modo a acelerar 
a transferência de tecnologia. A nova Estratégia de Integração Regional, 
2014-2023, está em fase de preparação.
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em vários países africanos. Esta abordagem mais activista 
quanto à criação de valor para os produtos africanos a nível 
mundial exigirá um apoio mais estruturado a médio prazo.

Sector privado. As operações do Banco relacionadas com 
o sector privado são um canal fundamental de apoio, directo 
ou indirecto, às CVG em África. Muitas operações recentes 
de financiamento do comércio e de co-financiamento com 
outras instituições foram planeadas tendo em consideração 
esta dimensão. Uma das intervenções mais importantes neste 
âmbito é o apoio do Banco a fundos destinados a pequenas 
e médias empresas (PME) africanas, através da concessão de 
créditos directos ou de participações de capital ou de linhas 
de crédito a bancos de orientação comercial. O financiamento 
do sector privado para a modernização do sector agrícola em 
África é um elemento importante. Por exemplo, em 2012 o 

Banco criou o Agvance Africa Fund of Funds para ajudar a 
aumentar o financiamento do sector privado para a agricultura 
africana, com enfoque na abordagem da cadeia de valor de 
forma a abranger toda a cadeia de produção e de marketing. 
Este tipo de apoio tem o potencial de ligar as cadeias de valor 
africanas mais directamente às cadeias de valor mundiais, 
trazendo consigo a eficiência e o conhecimento necessários 
para a competitividade global. Outros exemplos recentes das 
operações do sector privado relacionadas com a agricultura, 
com elevado potencial para aperfeiçoar as CVG, incluem o 
apoio directo à produção de fertilizantes na Nigéria (Indorama 
Fertilizer Plant) e ao sector agro-empresarial (Olam Group Africa 
Program). O Banco criou ainda o Programa de Financiamento ao 
Comércio para resolver questões relacionadas com a escassez 
de financiamento ao comércio em África, detectadas durante 
as crises económica e financeira (Caixa 3.2).

Africa50 e outros instrumentos de financiamento. Em 
2013, o Grupo do Banco criou o fundo Africa50 para obter 
financiamento de fontes africanas, por exemplo, fundos de 
pensões, suplementado por investimentos do estrangeiro 
tendo em vista o financiamento de projectos inovadores 
em infra-estruturas no continente. Deste modo, o Africa50 
estará intimamente ligado ao desenvolvimento das CVG. O 
Fundo Fiduciário do Banco para o Reforço de Capacidades 
de Microfinanciamento contribui para promover a inclusão 
financeira e o comércio intra-regional, bem como para facilitar 
as remessas dos emigrantes através do aumento da segurança 
dos fluxos e da diminuição drástica dos custos de transacção. 
O Fundo de Comércio Africano do Banco, criado com o apoio 
do governo canadiano, constitui um mecanismo importante 
para a melhoria do desempenho comercial nos PMR.

Integração regional e comércio. A promoção das cadeias de 
valor globais é igualmente importante no âmbito da integração 
regional. Em 2009, o Banco apresentou Documentos de 
Estratégia de Integração Regional (RISP) como enquadramento 
para a realização de actividades do Banco no domínio da 
integração económica. O Banco centrou-se nas infra-estruturas 
regionais, principalmente na energia e nos transportes, com 
o objectivo de reduzir os custos da realização de negócios 
e de ligar países interiores ao mar. Promove ainda um 
conjunto de iniciativas em todo o continente africano que 
têm por objectivo a integração. Essas iniciativas incluem a 
implementação do Programa para o Desenvolvimento de Infra- 

-estruturas em África (PIDA), o mecanismo para a preparação 
de projectos de infra-estruturas regionais (NEPAD-IPPF) e, 
em geral, a facilitação do comércio e a integração financeira. 
Notável também é o Consórcio para as Infra-estruturas em 
África (ICA), uma plataforma de partilha de conhecimento e 
informação criada pelo G8 e apoiada pelo G20 para facilitar 
o acesso a informações sobre infra-estruturas no continente.

Caixa 3.1 (Continuação)
Ligações das cadeias de valor globais nas estratégias 
do Grupo do Banco

Estratégia de Desenvolvimento do Capital Humano, 2012-2016. 
A experiência das economias emergentes demonstrou que uma força de 
trabalho qualificada e com uma boa formação aumenta a competitividade, 
o que revela a importância do desenvolvimento de recursos humanos 
através de uma melhor educação e cuidados de saúde, para os países 
poderem progredir na cadeia de valor, transformando-se em economias 
orientadas para a eficiência e inovação. Tal exige um investimento na 
educação, alimentação e saúde, bem como na ciência e tecnologia. 
A estratégia prevê ainda investimentos em medidas de protecção social.

Caixa 3.2
Programa de Financiamento ao Comércio do GBAD

Em 2013, o Grupo do Banco criou o Programa de Financiamento ao 
Comércio, no valor de mil milhões de USD, para um período inicial de 
quatro anos. O programa inclui três produtos: participações no capital 
de risco, financiamento de produtos agrícolas e linhas de crédito de 
financiamento ao comércio. A maioria das operações é dirigida a países de 
baixo rendimento, bancos africanos locais, pequenas e médias empresas 
do sector agrícola, agro-indústria, indústria ligeira e produção de produtos 
intermédios e bens de capital. O objectivo do programa é reduzir a lacuna 
de financiamento ao comércio em África através da atracção de bancos 
mundiais e do reforço das instituições financeiras africanas que são críticas 
para a promoção do comércio. O programa procura ainda promover a 
integração regional e o comércio intra-africano.

Ao abrigo deste programa, em 2013 o Banco aprovou sete operações que 
ascendem a 592,6 milhões de USD. Para mais informações, consultar 
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/
trade-finance-program/ 
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Apoio às Comunidades Económicas Regionais (REC). 
O apoio do Banco às Comunidades Económicas Regionais 
incluiu programas de reforço de capacidades, nomeadamente 
o Programa Tripartido de Reforço de Capacidades para a 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), o 
Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e a 
Comunidade da África Oriental (EAC). Existe ainda o apoio directo 
às instituições relacionadas com o comércio em países que estão 
a sair de situações de fragilidade política e económica, como a 
Libéria. O apoio à integração financeira centrou-se em sistemas 
de pagamento, na harmonização dos mercados de capitais e 
das regulações relativas às obrigações, no desenvolvimento 
de produtos e veículos financeiros inovadores e em sistemas 
de apoio à convergência macroeconómica. 

3.3  Gestão do conhecimento, reforço de 
capacidades e acções de sensibilização 
do Banco

Enquanto instituição de financiamento ao desenvolvimento, 
o Banco realiza acções de investigação e de reforço de 
capacidades, presta serviços de assessoria e conduz 
um diálogo político com os países membros. Estabelece 
parcerias com instituições em África e noutras regiões para 
difundir informações sobre boas práticas no domínio do 
desenvolvimento. Além disso, compila estatísticas úteis 
para a realização de investigação sobre o comércio e a 
industrialização em África. Durante 2013, o Banco levou a 
cabo uma série de estudos sobre as cadeias de valor globais 
e sobre questões conexas.

Grande parte do trabalho de criação de conhecimento 
elaborado pelo Grupo do Banco em 2013 está intimamente 
relacionado com o tema deste Relatório Anual — as várias 
formas de aumentar o potencial global de África, incluindo 
através das CVG. O Departamento de Avaliação do Banco 
(OPEV) realizou também um conjunto de estudos de aquisição 
de conhecimento, com base no ciclo de projectos do Banco. 

Concretamente, o African Development Report (Relatório 
sobre o Desenvolvimento em África) para 2013/14 analisa a 
integração regional, com ênfase especial nas CVG. O estudo 
African Economic Outlook 2014 (Perspectivas Económicas em 
África para 2014), realizado em colaboração com a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), tem como temas principais as cadeias de valor 
globais e as respectivas implicações para a transformação 
e o desenvolvimento estrutural de África. Os mesmos temas 
figuram também no African Competitiveness Report 
(Relatório sobre a Competitividade em África) deste ano, e 
em alguns números da revista African Development Review. 
O Banco concluiu um novo Quadro Estratégico e Plano de 

Acção para a Governação, cuja visão é a de um continente 
africano governado por governos transparentes, responsáveis 
e responsivos, incluindo instituições sólidas capazes de 
promover um crescimento inclusivo e sustentável. Elaborou 
ainda a Annual Development Effectiveness Review (Análise 
Anual sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento), que 
coloca em evidência o facto de a trajectória de crescimento 
de África a longo prazo estar intimamente ligada à gestão 
sustentável dos seus recursos naturais. O Banco realizou a 
Conferência Económica Africana de 2013 em Joanesburgo, 
no mês de Outubro, subordinada ao tema da integração 
económica regional.
 
Desenvolveu estudos em conjunto com outras instituições 
nos domínios da integração regional e do comércio, da 
educação e das competências, e da protecção social, entre 
outros. Analisou, especificamente, o paradoxo relacionado 
com o facto de haver tão pouca industrialização em África, 
apesar de na Ásia as condições serem semelhantes quando 
esta região iniciou o seu próprio processo de transformação. 
A Caixa 3.3 apresenta os resultados do projecto “aprender 
a competir” em África. 

Caixa 3.3
“Aprender a competir”: resultados de um projecto 
de investigação colaborativo

O objectivo deste projecto de investigação colaborativo entre o Banco, 
a Brookings Institution e o Instituto Mundial para a Investigação em 
Economia do Desenvolvimento, das Nações Unidas (UN’s World Institute 
for Development Economics Research), consistia em analisar os motivos 
pelos quais o processo de industrialização tem sido tão lento em África 
tendo em conta que o resto do mundo, e mais recentemente a Ásia, foi 
bem-sucedido neste processo. 

O estudo responde a cinco questões: qual o papel das exportações no 
processo de industrialização de África, se a falta de competências limita a 
capacidade de África para competir, se África pode competir sem clusters 
industriais, de que forma o IDE pode ajudar a desenvolver a capacidade 
industrial de África, e qual o papel da política industrial. Este estudo 
baseia-se nos casos de nove países de todas as sub-regiões de África. 

Segundo o estudo, África tem vindo a sofrer um processo de 
“desindustrialização” ao longo da última década. As suas exportações 
são menos diversas e menos sofisticadas do que há 30 anos. O “problema 
do emprego” em África é um problema de industrialização. As economias 
dos aglomerados industriais e a capacidade para competir são importantes 
e devem ser encorajadas. O estudo sublinha, sobretudo, a importância 
da governação. A redução do nível e da incidência de actos de corrupção 
cometidos por funcionários públicos facilita uma atribuição mais eficiente 
do capital e apoia as empresas mais ágeis que conseguem lidar com os 
desafios colocados pelas CVG e pela globalização.
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Em 2013, o Instituto Africano para o Desenvolvimento 
(EADI) do Banco levou a cabo uma série de iniciativas para 
o reforço de capacidades, muitas das quais directamente 
relacionadas com o aumento do potencial global de África. 
Criou o eInstitute, http://einstitute.afdb.org e o portal do 
conhecimento do EADI, http://institute.afdb.org, de forma 
a contribuir para esta agenda. Trabalhou em colaboração 
com grupos de reflexão para debater o desenvolvimento 
de África, incluindo através da realização de um seminário 
sobre integração regional durante a Conferência Económica 
Africana de 2013. 

A importância crescente dos instrumentos de financiamento 
islâmicos, como os Sukuk, e o interesse crescente entre os 
PMR na sua alavancagem, levou o Banco a desenvolver a 
capacidade dos seus recursos humanos e dos PMR neste 
domínio através de workshops, eventos de aprendizagem e 
produtos de aquisição de conhecimento. Neste âmbito, o Banco 
desenvolveu parcerias colaborativas para o desenvolvimento 
de capacidades com o Instituto Islâmico de Investigação e 
Formação (Islamic Research and Training Institute) do Banco 
de Desenvolvimento Islâmico e com a Sociedade Islâmica 
Internacional de Gestão da Liquidez (International Islamic 
Liquidity Management Corporation).

O Banco continua a ser um forte apoiante do reforço das 
capacidades estatísticas nos PMR. Além do apoio directo a 
instituições sub-regionais e a centros de formação estatística 
nacionais, tendo em vista a melhoria dos sistemas de difusão 
de dados, o Banco forneceu ainda assistência técnica aos 
países no domínio da difusão de dados macroeconómicos, 
incluindo a partilha da Plataforma de Dados Aberta, em 
parceria com o Fundo Monetário Internacional. O Banco 
compilou também dados sobre o comércio intra-regional. 
Criou, em particular, um índice harmonizado de preços no 
consumidor, que assume extrema importância na avaliação 
do nível de integração e convergência económica regional. 
Reconhecendo a importância das infra-estruturas, o Banco 
acolhe o Programa de Conhecimento sobre as Infra-estruturas 
em África, que apoia a recolha de estatísticas de infra- 

-estruturas e a monitorização das implicações fiscais das 
infra-estruturas nos PMR. 

A importância da gestão do conhecimento para as operações 
do Banco, bem como para o reforço de capacidades e o 
diálogo político, deu origem à criação de uma Estratégia de 
Gestão do Conhecimento (KMS) para o período 2014-2018. 
O objectivo da KMS é alavancar o conhecimento a nível do 
Banco, de forma a aumentar o impacto no desenvolvimento 
das operações de concessão de empréstimos, bem como a 
qualidade e eficácia do seu diálogo político e da assessoria aos 
países africanos. A KMS dará ênfase, sobretudo, à criação de 
conhecimento enquanto elemento fundamental das operações 

do Banco, sujeito às mesmas medidas de eficácia e relevância 
de outras actividades do Banco.

A Política de Divulgação de Informações do Banco, desenvolvida 
no decorrer de 2013, está estreitamente relacionada com as 
actividades de criação de conhecimento. Esta política reforça 
a política de transparência do Banco, em linha com outros 
bancos de desenvolvimento multilaterais e de acordo com 
as melhores práticas internacionais.
 

3.4  Olhar mais além
As CVG tornaram-se um importante meio de produção e de 
comercialização. O apoio do Banco ao processo já é evidente 
nas suas estratégias e operações de empréstimo. Na verdade, 
os países africanos necessitarão de todo o apoio possível para 
criarem ligações rentáveis às CVG, em especial no que diz respeito 
à entrada nas mesmas e à viabilidade das cadeias em termos de 
necessidades de desenvolvimento. O trabalho de investigação 
e de análise, bem como a partilha de experiências serão vitais.

O presente capítulo analisou as actividades que estão a 
ser levadas a cabo pelo Grupo do Banco para reforçar o 
potencial global de África, em especial a forma como as 
suas operações e assessoria em matéria de políticas estão 
a ajudar os países a estabelecer ligações com as cadeias 
de valor globais. As CVG são mecanismos complexos e 
multifacetados, sendo que a conjugação adequada de 
políticas e instrumentos varia de país para país, de continente 
para continente e de mercado para mercado. O que pode 
ser adequado para a cadeia de valor do café pode não o 
ser para a cadeia de valor das bananas ou das flores. A 
composição dos intervenientes, incluindo governos, sector 
privado e famílias, também varia em função do tipo de 
produto. Não existe por isso a “política certa” ou a “mistura 
de intervenientes adequada” no que diz respeito às CVG, o 
que permite a aplicação de uma dose razoável de inovação 
e experimentação por parte dos países. Contudo, existem 
dois factores importantes: o papel de apoio do sector público, 
especialmente na realização de análises de custo/benefício 
e na criação de quadros regulamentares, e a importância de 
ter em consideração a dimensão regional — a experiência 
revela que os países de uma determinada região tendem a 
avançar em conjunto nas CVG.

O apoio do Banco às CVG encontra-se já implícito nas suas 
operações, desde o apoio a projectos de infra-estruturas 
de grande dimensão que diminuem o custo da actividade 
empresarial, ao apoio direccionado para aspectos-chave da 
cadeia de valor agrícola, e ao apoio à integração regional. Mas 
à medida que as CVG se forem tornando um factor de relevo 
na participação de África na economia global, as intervenções 
do Grupo do Banco terão de ter maior envergadura e terão de 
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se tornar explícitas e mais bem direccionadas. A análise feita 
anteriormente sugere que os países e as comunidades regionais 
estão dispostos a participar nas CVG, mas há ainda muito por 
fazer a nível nacional e regional para melhorar o planeamento 
e o reforço de capacidades necessários para atingir o êxito. 
Para o Grupo do Banco, tornar as CVG uma realidade exigirá 
uma abordagem completa por parte do Banco, que reúna a 
totalidade dos seus recursos, desde a concessão de créditos 
ao reforço de capacidades e à assistência técnica, de forma 
a ajudar os países a extrair o máximo de benefícios possível 
das cadeias. O apoio do Banco às infra-estruturas imateriais, 
incluindo sistemas jurídicos e regulamentares, bem como uma 
boa governação e responsabilização, em especial na gestão 
dos recursos naturais, serão igualmente importantes. 

A criação e difusão de conhecimento serão também importantes 
para o êxito das CVG e para incrementar o potencial global de 
África. Será necessário realizar um trabalho analítico a montante 
com fortes ligações às operações do Banco, bem como 
investigação de ponta no domínio das CVG. Esse trabalho será 
amplamente difundido através de workshops a nível nacional 
e regional para gerar ideias e estratégias de implementação. 

A Parte II do relatório, que se segue, apresenta as operações 
e actividades empresariais do Banco levadas a cabo em 
2013. Coloca em destaque as iniciativas mais inovadoras 
desenvolvidas durante o ano em resposta às necessidades 
em constante mudança dos países africanos, e a forma 
como o Banco e os seus parceiros estão a contribuir para o 
aumento do potencial global de África. 

Leituras suplementares:
Banco Africano de Desenvolvimento (2010), Agriculture 
Sector Strategy: 2010-2014. Túnis, GBAD. 

Banco Africano de Desenvolvimento (2011), Human Capital 
Development Strategy: 2012-2016. Túnis, GBAD. 

Banco Africano de Desenvolvimento (2013a), At the Centre 
of Africa’s Transformation: Strategy for 2013-2022. Túnis, 
GBAD. 

_________ (2013b), Supporting the Transformation of the 
Private Sector in Africa: Private Sector Development 
Strategy: 2013-2017. Túnis, GBAD. 

________ (2013c), Agricultural Value Chain Financing and 
Development for Enhanced Export Competiveness. Túnis, 
GBAD.

Banco Africano de Desenvolvimento (2014), African 
Development Report 2013/14: Leveraging Regional 
Integration for Inclusive Growth. Túnis, GBAD.

Banco Africano de Desenvolvimento, Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento e Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (2014), African 
Economic Outlook 2014. Paris, Nova Iorque e Túnis, GBAD, 
OCDE e PNUD.

União Africana, com o apoio do Banco Africano de 
Desenvolvimento e da Comissão Económica para África (2013), 

“Africa 2063” — Framework for Structural Transformation, 
Mimeo. Adis Abeba e Túnis.
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4.1  Panorâmica global das operações 
do Grupo do Banco 

Em geral, quando comparado com 2012, em 2013 verificaram- 
-se poucas alterações nas operações do Grupo do Banco, 
ainda que se tenham registado diferenças consideráveis entre 
as linhas de crédito do BAD e do FAD. A parte soberana da 
linha de crédito do BAD sofreu um decréscimo, enquanto 
a sua congénere do sector privado cumpriu os objectivos. 
Durante 2013, pela primeira vez na história do Grupo do 
Banco a concessão de crédito do FAD excedeu a do BAD. 
Nesse ano, o total das operações do Grupo do Banco cifrou- 
-se em 4,39 mil milhões de UC, o que representa um aumento 
de 3,1% comparativamente com 2012. As operações do 
FAD ascenderam a 2,27 mil milhões de UC em 2013, o que 
representa um aumento de 20,1% relativamente a 2012. As 
operações do BAD ascenderam a 1,83 mil milhões de UC, o 
que representa um decréscimo de 12,0% em comparação com 
2012, ficando a dever-se às perturbações acima mencionadas. 
A maior parte dos recursos foi canalizada para as infra-estruturas, 
em especial para os transportes e para a energia.

Panorâmica global. O total das aprovações entre 2008 e 2013 
revela que o Grupo do Banco desempenhou um importante 
papel de contraciclo no financiamento dos seus Países Membros 
Regionais (PMR) durante a última década. Por exemplo, o total 
da concessão de crédito apresentado no Gráfico 4.1 foi de 
8,06 mil milhões de UC em 2009, o auge da crise financeira 

global. Para responder à procura crescente por parte dos PMR, 
o Banco desenvolveu medidas como as operações de apoio 
orçamental acelerado, bem como instrumentos comerciais e 
de crédito de tesouraria. Desde então, as aprovações do Grupo 
do Banco regressaram aos níveis normais, com montantes 
anuais entre 4 mil milhões de UC e 6 mil milhões de UC. Em 
2013, as aprovações cifraram-se em 4,39 mil milhões de UC, o 
que representa um aumento de 3,1% comparativamente com 
2012. O total das aprovações do FAD foi de 2,27 mil milhões 
de UC, um aumento de 20,1% em relação a 2012. No entanto, 

Em 2013, o desempenho global do Grupo do Banco permaneceu largamente inalterado relativamente 
ao desempenho de 2012. No entanto, o ambiente operacional revelou-se mais difícil, uma vez que 
alguns clientes tradicionalmente fortes foram afectados pelas perturbações económicas e sociais. 
O declínio das operações da linha de crédito do BAD, não obstante a robustez da concessão 
de crédito no sector privado, revelou a necessidade de adoptar medidas de angariação de novos 
clientes, de criar novas modalidades e de desenvolver linhas de negócio sólidas no período que 
se avizinha. Este ano registou um forte desempenho do Fundo Africano de Desenvolvimento, ao 
mesmo tempo que o Grupo do Banco concluiu com sucesso uma reconstituição do FAD-XIII. 
O ano de 2013 foi o primeiro da implementação da Estratégia Decenal do Banco relativa ao período 
de 2013 a 2022, aprovada pelo Conselho de Administração em Abril, com dois objectivos: a 
inclusão económica e a transição para o crescimento verde. A selectividade e o enfoque sectorial 
continuam a ser orientações fundamentais. Durante este ano, o Banco recebeu dois prémios no 
âmbito do concurso do Tesouro norte-americano para bancos de desenvolvimento multilaterais, 
tendo esta sido a primeira vitória de dois projectos do mesmo banco no mesmo ano. 

Grupo do Banco BAD FAD

*Aprovações do FFN não mostradas
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Gráfico 4.1
Total de aprovações do Grupo do Banco por linha de 
crédito*, 2008-2013 (milhares de milhões de UC)

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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as aprovações do BAD ascenderam a 1,83 mil milhões de UC, 
o que representa um decréscimo de 12,0% relativamente a 
2012. Do total de 4,39 mil milhões de UC de aprovações do 
Grupo do Banco, 3,56 mil milhões de UC (81,2%) assumiram 
a forma de créditos e de subsídios e 824,7 milhões de UC 
(18,8%) compreenderam o alívio da dívida, a participação 
no capital do sector privado, as garantias, a reafectação de 
créditos e as afectações especiais de fundos.  

As perturbações económicas e políticas afectaram os principais 
mutuários da linha de crédito do BAD e conduziram a 
ajustamentos negativos das suas notações, com implicações 
na concessão de crédito por parte do Banco. Apesar de a 
linha de crédito soberano ter atingido apenas 39,4% do seu 
objectivo de 1,7 mil milhões de UC, a linha de crédito do sector 
privado atingiu o seu objectivo de 1,1 mil milhões de UC. 
O desafio que se avizinha é o de gerar novas oportunidades 
de negócio tanto para a linha de crédito soberano como 
para a do sector privado. Durante o ano de 2013, a gestão 
do Banco explorou várias abordagens, que ainda estão em 
fase de apreciação mas que proporcionam os seguintes 
indicadores úteis sobre as opções disponíveis para o Banco:

(i)  Alteração da política de concessão de crédito do Banco, 
no sentido de permitir aos países actualmente confinados 
à linha de crédito do FAD o acesso, sob condições bem 
definidas, aos recursos do BAD; 

(ii)  Ampliação das parcerias público-privadas e das 
oportunidades de co-financiamento, para aumentar 
o financiamento soberano na linha de crédito do BAD; e

(iii)  Exploração de novas fontes de financiamento e de parcerias, 
desde os fundos de capital e fundos de pensões até ao 
envolvimento dos principais países emergentes. 

Em 2013, as aprovações da linha de crédito do Fundo Fiduciário 
da Nigéria aumentaram para mais do dobro, com 31,2 milhões 
de UC, comparativamente com 14,1 milhões de UC em 2012.

As aprovações dos fundos especiais ascenderam a 253,4 milhões 
de UC em 2013, o que representou uma diminuição de 5,8% 
relativamente a 2012. Os fundos especiais constituem um 
elemento importante das operações do Banco, apoiando um 
conjunto de iniciativas que são fundamentais para o cumprimento 
dos objectivos. Em 2013, os fundos especiais compreenderam 
a African Water Facility, a Iniciativa de Abastecimento de Água 
e Saneamento às Comunidades Rurais, o Fundo global para 
o Ambiente, o Programa Global sobre Agricultura e Segurança 
Alimentar, o Fundo de Investimento para o Clima, o Fundo para 
as Energias Sustentáveis em África, o Fundo de Transição 
para o Médio Oriente e o Norte de África, o Fundo Florestal da 
Bacia do Congo, o Fundo de Assistência ao Sector Privado 
Africano, o Fundo de Reforço de Capacidades no Sector do 
Microfinanciamento, o Fundo Fiduciário para a Governação, 

Sector financeiro 8,1%

Actividades multissectoriais 12,6%

Ambiente 0,3%
Agricultura 12,0%

Sector social 9,4%

Abast. de água 
e saneamento 8,4%

Energia 16,0%

Comunicações 1,0%

Transportes 32,2%

Gráfico 4.2(a)
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo Grupo 
do Banco por sector, 2013 (3,56 mil milhões de UC)
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Gráfico 4.2(b)
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo 
BAD por sector, 2013 (1,43 mil milhões de UC)
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Gráfico 4.2(c)
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo 
FAD por sector, 2013 (2,10 mil milhões de UC)

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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o Fundo Fiduciário para Países em Transição, o Fundo de 
Comércio Africano o Fundo Fiduciário Multidoadores do Zimbabué.

Em 2013, as Comores alcançaram o ponto de realização da 
Iniciativa de Apoio a Países Pobres Fortemente Endividados 
(HIPC), qualificando-se para alívio da dívida irrevogável de 22,32 
milhões de UC, ao abrigo da iniciativa HIPC reforçada: alívio da 
dívida em 12,68 milhões de UC da linha de crédito do BAD e 
9,64 milhões de UC da linha de crédito do FAD, respectivamente.

Resumo das operações do Grupo do Banco por sector. 
As operações do Grupo do Banco por sector, apresentadas 
nos Gráficos 4.2(a), 4.2(b) e 4.2(c) e pormenorizadas no 
Quadro 4.1, mostram que a selectividade e o enfoque nos 
resultados continuaram a orientar as operações do Grupo 
do Banco durante o ano de 2013.

As aprovações ligadas às infra-estruturas ascenderam a 
2,05 mil milhões de UC (57,6% do total de aprovações). 

Quadro 4.1
Aprovações do Grupo do Banco por sector, 2013 (milhões de UC) 

Sector BAD FAD FFN Grupo do Banco
Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante

Agricultura e 
desenvolvimento rural 8 140,02 17 282,17 1 6,50 26 428,68
Sector social 7 205,88 13 128,88 - - 20 334,76

Educação 2 101,7 6 83,91 - - 8 185,57
Saúde 2 102,23 - - - - 2 102,23
Outros 3 1,99 7 44,97 - - 10 46,96

Infra-estruturas 13 564,90 74 1.466,30 3 19,67 90 2.050,86
Abastecimento de água e 
saneamento

1 0,20 14 298,23 - - 15 298,43

Fornecimento de energia 4 239,57 28 316,32 2 13,17 34 569,06
Comunicações 1 27,47 2 7,50 - - 3 34,97
Transportes 7 297,65 30 844,25 1 6,50 38 1.148,40

Sector financeiro 10 288,00 - - - - 10 288,00
Actividades multissectoriais 11 226,20 44 218,01 1 5,00 56 449,21
Indústria, exploração de 
minas e pedreiras - - - - - - - -
Desenvolvimento urbano 1 0,33 - - - - 1 0,33
Ambiente - - 4 9,23 - - 4 9,23
A. Total de créditos e 
subsídios

50 1.425,33 152 2.104,58 5 31,17 207 3.561,08

B. Outras aprovações 15 406,37 4 164,96 - - 110 824,70

Alívio da dívida ao abrigo da 
Iniciativa HIPC

1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32

Quadro de apoio a países em 
situação de pós-conflito - - - - - -
Participações de capital 10 99,55 - - - - 10 99,55
Garantias 4 294,15 2 137,50 - - 6 431,65
Reafectação de créditos - - 1 17,82 - - 1 17,82
Fundos especiais* - - - - - - 91 253,36
Total de aprovações (A + B) 65 1.831,70 156 2.269,55 5 31,17 317 4.385,78

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
* Os fundos especiais cobrem as aprovações para as operações da African Water Facility, da Iniciativa de Abastecimento de Água e Saneamento às 
Comunidades Rurais, do Fundo Global para o Ambiente, do Programa Global sobre Agricultura e Segurança Alimentar, dos Fundos de Investimento 
para o Clima, do Fundo para as Energias Sustentáveis em África, do Fundo de Transição para o Médio Oriente e o Norte de África, do Fundo 
Florestal da Bacia do Congo, do Fundo de Assistência ao Sector Privado Africano (FAPA), do Fundo de Reforço de Capacidades no Sector do 
Microfinanciamento, do Fundo Fiduciário para a Governação, do Fundo Fiduciário para Países em Transição, do Fundo de Comércio Africano e do 
Fundo Fiduciário Multidoadores do Zimbabué.

Capítulo 4 Operações do Grupo do Banco

Relatório Anual 201340

AfDB AR 2013.indb   40 15/05/2014   17:30:25



Representaram 39,6% (564,9 milhões de UC) de aprovações 
do BAD e 69,7% (1,47 mil milhões de UC) de aprovações do 
FAD. O subsector dominante foi o dos transportes, seguido 
do da energia e do da água e saneamento [Gráfico 4.2(a)].

As operações financeiras constituídas por linhas de crédito, 
financiamento do comércio e apoio a pequenas e médias 
empresas (PME) foram significativas na linha de crédito do 
BAD, mas não na linha de crédito do FAD. Por outro lado, 
as aprovações relativas a abastecimento de água e sanea-
mento foram relevantes apenas na linha de crédito do FAD. 

As intervenções do Grupo do Banco no âmbito da agricultura 
e do desenvolvimento rural ascenderam a 428,7 milhões 
de UC ou 12% do total das aprovações. Abrangeram um 
conjunto de projectos e programas em matéria de irrigação, 
de armazenamento e gestão da água, de fornecimento de 
energia a comunidades rurais, de estradas rurais e comunitárias 
(incluindo a sua manutenção), de instalações de comercialização 
e armazenamento e de transformação de produtos agrícolas. 
As operações em actividades multissectoriais, em que dois 
ou mais sectores estivessem abrangidos, representaram 
449,2 milhões de UC ou 12,6% do total de aprovações em 
2013. Tais operações multissectoriais visaram a melhoria 
da gestão financeira pública e as reformas institucionais. No 
Grupo do Banco, as operações do sector financeiro cifraram- 
-se em 288 milhões de UC (8,1%), consistindo em linhas de 
crédito orientadas para as PME, em participações de capital 
e em garantias financeiras para empresas privadas e para 
projectos multinacionais de promoção da integração regional. 
A concessão de crédito do Grupo do Banco relacionada com 
o ambiente ascendeu a 9,2 milhões de UC.

O Fundo Fiduciário da Nigéria. Uma iniciativa da República 
Federal da Nigéria, foi instituído em 1976 com o intuito de 
disponibilizar recursos concessionais adicionais para clientes 
do Banco elegíveis. Em 2013, as infra-estruturas (energia e 
transportes) representaram a maior parte das aprovações totais 
do FFN, totalizando 19,7 milhões de UC ou 63,1% (Gráfico 4.3). 
Para a agricultura e para as operações multissectoriais foram 
destinadas importâncias mais reduzidas. 

Aprovações de créditos e subsídios do BAD por país. 
O total das aprovações de créditos e subsídios do BAD atingiu 
1,43 mil milhões de UC em 2013, dos quais 55% respeitaram 

a crédito soberano e o restante a operações do sector privado. 
O Gráfico 4.4 revela que os maiores beneficiários foram a 
Nigéria, Marrocos e a Namíbia. As operações multinacionais, 
em especial as participações de capital e o financiamento do 
comércio, foram igualmente significativas. Os recursos destinados 
ao sector privado apoiaram diversos beneficiários do FAD, o 
Quénia, a Zâmbia, a Costa do Marfim, o Níger e a Tanzânia.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD. 
Nota: Os montantes relativos ao sector privado não incluem as 
participações de capital, os fundos especiais e as garantias.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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Gráfico 4.3
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo 
FFN por sector, 2013 (31,2 milhões de UC)
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Gráfico 4.4
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo 
BAD por país, 2013 (milhões de UC)
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Aprovações de créditos e subsídios do FAD por país.  
O Gráfico 4.5 revela que 35 países tiveram acesso a operações 
de financiamento do FAD. A República Democrática do 
Congo, o Quénia e o Mali lideraram o grupo, enquanto 
outros países receberam montantes menos elevados desta 
linha de concessão de crédito. As aprovações de créditos 
e subsídios do FAD atingiram um total de 2,10 mil milhões 
de UC, dos quais 67,6% corresponderam a créditos e o 
restante a subsídios.

Desembolsos do Grupo do Banco. A taxa de desembolso 
dos créditos e subsídios do Grupo do Banco abrandou durante 
2013, registando 3,13 mil milhões de UC, em oposição a 
3,38 mil milhões de UC em 2012. No final de Dezembro de 
2013, os desembolsos acumulados (incluindo empréstimos 
não garantidos por estados soberanos) ascenderam a 
45,66 mil milhões de UC (contra 42,53 mil milhões de UC em 
2012). Também no final de 2013, tinham sido integralmente 
desembolsados 2943 créditos, no montante de 38,2 mil 
milhões de UC, que representaram 83,7% dos desembolsos 
acumulados (contra 87,7% em 2012). 

Alavancagem de recursos e de parcerias. O Banco gere 
um total de 31 fundos fiduciários: 16 fundos temáticos e 
15 fundos bilaterais. A Finlândia, o Japão, a Índia, a Coreia, a 
Nigéria e Portugal designaram fundos fiduciários bilaterais. No 
final de 2013, o total das autorizações de fundos fiduciários 
bilaterais ascendia a 7,03 milhões de UC. Em 2013, as 
aprovações desses fundos totalizaram 3,37 milhões de 
UC. O Gráfico 4.6 revela que as aprovações estiveram em 
sintonia com as prioridades da Estratégia Decenal do Banco, 
destinando-se principalmente às infra-estruturas, seguidas da 
agricultura, dos produtos relacionados com competências e 
conhecimentos, do crescimento verde, da governação e do 
desenvolvimento do sector privado.

Em 2013, os fundos fiduciários temáticos mobilizaram 
72,2 milhões de UC de sete agências doadoras: a Agência 
de Desenvolvimento da Áustria, o Departamento para o 
Desenvolvimento Internacional, do Reino Unido, a Agência de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, da Suécia, 
a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, a 
Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento, 
a Aliança Mundial para as Vacinas e a Imunização e o Fundo 
Nórdico de Desenvolvimento. Também a Suíça, a Dinamarca 

Governação 2,9%
Sector privado 1,5%

Crescimento verde 11,7%
Competências e 
conhecimento 20,0%

Infra-estruturas 34,7%

Agricultura 29,2%

Gráfico 4.6
Aprovações de fundos fiduciários bilaterais – distribuição 
sectorial, 2013

Fonte: Departamento de Mobilização de Recursos e de Financiamento 
Externo do GBAD.

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo 
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e os Países Baixos fizeram outras contribuições. O Gráfico 4.7 
demonstra que o seu apoio esteve em consonância com a 
Estratégia Decenal do Banco. 

O Anexo IV apresenta a matriz dos fundos fiduciários temáticos 
e bilaterais.

O Grupo do Banco e o processo HIPC. Nos últimos 15 anos, 
o Grupo do Banco tem apoiado a Iniciativa de Apoio a Países 
Pobres Fortemente Endividados (HIPC) e a Iniciativa Multilateral 
de Alívio da Dívida (MDRI). As Comores alcançaram o ponto 
de realização HIPC e qualificaram-se para o alívio da dívida 
irrevogável e para o cancelamento da dívida, com a participação 
do Banco nos termos acima explanados. Em simultâneo, as 
Comores beneficiaram ainda do cancelamento dos créditos 
do FAD, no montante de 30 milhões de alívio da dívida (ao 

Energia 12,8%

Domínios transversais 4,6%
Transportes e  
comunicações 33,1%

Saúde 5,2%

Água e saneamento 20,4%

Agricultura 23,8%

Gráfico 4.7
Fundos fiduciários temáticos mobilizados – distribuição 
sectorial, 2013

Fonte: Departamento de Mobilização de Recursos e de Financiamento 
Externo do GBAD.
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Gráfico 4.8
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo 
Grupo do Banco por sub-região, 2013

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.

abrigo da iniciativa MDRI). Por conseguinte, no final de 2013, 
29 dos 33 PMR elegíveis para o alívio da dívida ao abrigo das 
iniciativas HIPC e MDRI tinham recebido o apoio. O Chade é 
actualmente o único país da fase preliminar do processo HIPC 
que ainda não atingiu o ponto de realização. Os três países 
que não atingiram o ponto de decisão (a Eritreia, a Somália e o 
Sudão) ainda não entraram no processo de qualificação para 
o alívio da dívida ao abrigo da iniciativa. Se as avaliações em 
curso confirmarem a sua elegibilidade, o Zimbabué poderá ser 
adicionado à lista de países elegíveis para assistência HIPC.

4.2  Operações do Grupo do Banco 
por sub-região

Em 2013 registou-se uma variação considerável nas operações 
do Grupo do Banco por sub-região. Conforme já referido, a 
África Setentrional sofreu perturbações sociais e económicas 
que afectaram as operações. A África Austral, uma região 
onde existem várias economias de médio rendimento, envidou 
esforços consideráveis para regressar aos níveis de crescimento 
elevado. Para o Grupo do Banco, a África Austral oferecia 
boas perspectivas de diversificação operacional. A África 
Ocidental continuou a beneficiar da prolongada expansão dos 
recursos naturais, com repercussões nos sectores financeiro e 
fabril, o que conduziu ao aumento da procura de recursos do 
Banco. As economias da África Oriental mantiveram um ritmo 
relativamente elevado de operações do Banco, bem como um 
grande número de projectos multinacionais financiados. Na 
África Central, onde se concentram as economias afectadas 
por conflitos, verificou-se um decréscimo no investimento 
do Banco. Na maior parte das sub-regiões, houve uma boa 
distribuição da concessão de crédito no sector privado.

Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo 
Grupo do Banco por sub-região. O Gráfico 4.8 apresenta 
a distribuição das operações do Grupo do Banco, por sub- 

-região, enquanto o Quadro 4.2 fornece uma panorâmica 
global mais pormenorizada.

África Central. Esta sub-região compreende oito países. Destes, 
o Gabão e a Guiné Equatorial são os únicos países do grupo 
que pertencem à categoria “C”, ou seja, que são elegíveis para 
financiamento pelos recursos soberanos do BAD, enquanto os 
restantes países são apenas elegíveis para o FAD (Quadro 4.2). 
Todavia, tal como os demais países apenas elegíveis para o 
FAD, são elegíveis para a linha de crédito do BAD destinada ao 
financiamento das operações do sector privado e dos projectos 
enclave. De entre os países elegíveis apenas para o FAD, cinco 
são países em situação de pós-conflito e/ou países afectados 
por conflitos. São estes a República Centro-Africana, o Chade, 
a República do Congo, a República Democrática do Congo 
e São Tomé e Príncipe. Em 2013, o total de aprovações de 
créditos e subsídios para a sub-região desceu em 24,5%, para 
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Quadro 4.2
Aprovações de créditos e subsídios concedidos pelo Grupo do Banco por sub-região, 2012-2013 

Sub-regiões Países

2012 2013 Percentagem 
de Aprovações 

em 2013
Milhões de 

UC
Percenta-

gem
Milhões de 

UC
Percenta-

gem
África Austral África do Sul*

Angola*
Botsuana*
Lesoto
Madagáscar
Maláui

Maurícia*
Moçambique
Namíbia*
Suazilândia*
Zâmbia
Zimbabué

464,0 12,9 615,2 17,3 32,6

África Central Camarões
Chade
Congo
Gabão*

Guiné Equatorial*
Rep. Centro-Africana
Rep. Dem. do Congo 
São Tomé e Príncipe

323,0 9,0 243,9 6,8 -24,5

África Ocidental Benim
Burquina Faso
Cabo Verde*
Costa do Marfim
Gâmbia
Gana
Guiné
Guiné-Bissau

Libéria
Mali
Níger
Nigéria**
Senegal
Serra Leoa
Togo

441,2 12,2 991,0 27,8 124,6

África Oriental Burundi
Comores
Eritreia
Etiópia
Jibuti
Quénia
Ruanda

Seicheles*
Somália
Sudão
Sudão do Sul
Tanzânia
Uganda

447,2 12,4 597,3 16,8 33,6

África 
Setentrional

Argélia*
Egipto*
Líbia*

Marrocos*
Mauritânia
Tunísia*

1.115,50 31,0 228,8 6,4 -79,5

Multinacional 812,0 22,5 884,9 24,8 9,0
Total 3.602,9 100,0 3.561,1 100,0

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.  
Notas: (*) Países elegíveis para o BAD (**) País com dupla elegibilidade ( ) Países elegíveis para o FAD

243,9 milhões, devido às perturbações sociais e económicas 
que prejudicaram a realização das operações. As operações 
abrangeram três sectores: as infra-estruturas (água e saneamento, 
transportes e energia), com 79,5%; as actividades multissectoriais, 
com 13,6%; e a agricultura e o desenvolvimento rural, com 6,9%.

África Oriental. Esta sub-região tem 12 países, dos quais 
as Seicheles são o único país elegível como mutuário da 
linha de crédito soberano do BAD. Em 2013, o total das 
aprovações de créditos e subsídios ascendeu a 597,3 
milhões de UC, o que representa um aumento de 33,6% 
relativamente ao valor de 2012 (Quadro 4.2). As infra- 

-estruturas representaram 80,2% do total das aprovações, 
incluindo os transportes, a energia, e a água e saneamento. 
A componente de sector privado do projecto para energia 
eólica no lago Turkana, no Norte do Quénia, que ascende 

a 98,3 milhões de UC, é, até à data, a maior operação não 
soberana do Banco aprovada na sub-região. O projecto 
reduzirá o défice de energia do país, favorecerá a diversificação 
energética e evitará a emissão de 16 milhões de toneladas 
de CO2 (comparativamente com as emissões da produção 
de energia eléctrica baseada em combustíveis fósseis). 
Uma vez concluído, será o maior projecto de energia eólica 
em África. Notavelmente, o Programa de Infra-estruturas 
Agrícolas Comunitárias do Uganda (CAIIP-1) foi uma das 
duas operações do Banco que em 2013 ganharam um 
prémio do Tesouro norte-americano pela sua inclusividade 
e impacto global na redução da pobreza.

África Setentrional. Esta sub-região compreende seis 
países que (com excepção da Mauritânia, um país apoiado 
exclusivamente pelo FAD) só podem contrair crédito junto 
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do BAD. A Líbia nunca foi mutuária do Banco e a Argélia 
suspendeu em 2006 a contracção de empréstimos junto de 
doadores multilaterais e bilaterais. Devido às perturbações 
políticas acima referidas, a percentagem correspondente 
à África Setentrional na contracção de crédito junto do 
Banco desceu de 31% em 2012 para 6,4% em 2013, o que 
equivale a 886,7 milhões de UC. As intervenções do Banco 
concentraram-se principalmente no sector social (89,6%), 
mas a agricultura recebeu 8,5%. As infra-estruturas, que 
foram a base principal da concessão de crédito precedente, 
não tiveram lugar no crédito concedido à região em 2013. 

África Austral. Dos 12 países desta sub-região, seis são 
países elegíveis apenas para o BAD, enquanto os restantes 
seis são apenas elegíveis para o FAD (Quadro 4.2). O total 
das aprovações ascendeu a 615,2 milhões de UC e as infra- 

-estruturas (transportes, energia, TIC, água e saneamento) 
receberam 62,6%, seguidas pelo sector financeiro, com 16,3%. 
Compreenderam dois projectos de infra-estruturas no Zimbabué 
e um projecto de crescimento verde na Zâmbia. No Zimbabué, 
os projectos financiados pelo Fundo Fiduciário Multidoadores 
do Zimbabué incluíram: (i) o Projecto de Reabilitação Urgente 
do Abastecimento de Água e Saneamento; e (ii) o Projecto de 
Reabilitação das Infra-estruturas Energéticas de Emergência. 
O projecto zambiano financiado pelos Fundos de Investimento 
para o Clima destina-se ao reforço da resistência aos riscos 
climáticos na sub-bacia do Kafue.

África Ocidental. Esta sub-região compreende um total de 
15 países, dos quais cinco são considerados países frágeis 
ou emergentes de conflitos e, por conseguinte, têm acesso 
à Facilidade de Apoio a Países Frágeis. Além de Cabo Verde 
(que recentemente se elevou à categoria de país elegível para 
o BAD) e da Nigéria (com dupla elegibilidade, combinando o 
acesso a ambas as linhas de crédito), os restantes países são 
elegíveis apenas para o FAD. Em 2013, o total das aprovações 
ascendeu a 991 milhões de UC. As infra-estruturas (energia, 
água e saneamento, e transportes) receberam 31,9%, seguidas 
pelas actividades multissectoriais, com 30,2%, e pela agricultura 
e desenvolvimento rural, com 26%. As intervenções na Nigéria, 
que ajudaram a elevar o total da sub-região, compreenderam 
projectos na área dos transportes e da governação, bem 
como apoio à reconversão agrícola. Além disso, um projecto 
de fertilizantes foi apoiado pelo sector privado.

4.3  Operações do Grupo do Banco por 
prioridade e áreas de enfoque especial 

A Estratégia Decenal (TYS), aplicável ao período entre 2013 
e 2022, estabelece as prioridades do Banco e as áreas de 
enfoque especial. A sua implementação exigiu a colaboração 
geral no âmbito do Banco, abordagens inovadoras em 
matéria de implementação de projectos e de diálogo político, 

e total complementaridade da experiência, das parcerias e 
do conhecimento do Banco.

Crescimento inclusivo e a transição para o crescimento 
verde. Em 2013, o Banco financiou algumas operações que 
preenchem os dois objectivos da TYS de crescimento inclusivo 
e de transição para o crescimento verde. O Programa de Apoio 
ao Crescimento Inclusivo e à Competitividade Económica no 
Senegal, um programa de apoio orçamental, foi co-financiado 
por um empréstimo do FAD (25,5 milhões de UC) e por um 
empréstimo da Associação Internacional de Desenvolvimento 
(19,9 milhões de UC). O objectivo do projecto consiste na 
promoção da eficiência, da justiça e da transparência na 
gestão dos recursos públicos, com uma dimensão de género 
em todas as políticas públicas. A African Water Facility está 
a desenvolver em dez PMR projectos de saneamento que 
incorporam as mulheres e os jovens e que têm como objectivo 
o reforço da igualdade entre grupos sociais, com um enfoque 
especial no equilíbrio de género. Dos cerca de mil postos 
de trabalho que se espera resultem dos projectos, quase 
metade serão entregues a mulheres. Ao seleccionar cidades 
em países afectados por conflitos, serão criadas no sector 
do saneamento novas pequenas empresas, adequadas para 
jovens empresários.

Na área do crescimento verde, o Grupo do Banco está a trabalhar 
com o Jibuti para desenvolver uma central eléctrica de 50 MW 
que estimulará a capacidade do país de produzir energia a partir 
de recursos renováveis. O Grupo do Banco está igualmente a 
prestar assistência às Comores no desenvolvimento de uma central 
geotérmica de 20 MW. Na Etiópia, no Ruanda e na Tanzânia, o 
Banco presta apoio à criação de políticas, nomeadamente na 
elaboração dos roteiros de desenvolvimento geotérmico. Além 
disso, o Banco empreendeu em vários encontros internacionais 
o diálogo e a defesa em matéria de crescimento verde. Os 
colaboradores do Banco estiveram presentes na Convenção- 

-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que 
decorreu em Varsóvia, na Polónia, em Novembro de 2013, e 
abordaram a transição do continente africano para o crescimento 
verde. Durante o ano, os Fundos do Banco de Investimento para 
o Clima financiaram vários projectos no domínio do ambiente e 
das alterações climáticas. Foram aprovados seis projectos no 
domínio do crescimento verde, com um financiamento total de 
82,9 milhões de UC. Os Fundos de Investimento para o Clima 
financiaram igualmente projectos na área da agricultura. Os 
projectos no Gana, no Burquina Faso e na República Democrática 
do Congo centraram-se na redução das emissões resultantes 
da desflorestação e da degradação das florestas (REDD+) e, 
nesse sentido, compreenderam elementos integrados REDD+, 
tais como o tratamento dos factores de desflorestação, a fixação 
do carbono através da florestação, a reflorestação e a gestão 
florestal, a agricultura sustentável e outras medidas de melhoria 
dos meios de subsistência. 

Capítulo 4Operações do Grupo do Banco

Relatório Anual 2013 45

AfDB AR 2013.indb   45 15/05/2014   17:30:27



Caixa 4.1
Namíbia: Projecto do novo terminal de contentores do 
porto de Walvis Bay

O porto de Walvis Bay é o porto principal da Namíbia e, simultaneamente, 
uma porta de saída para os mercados internacionais para toda a região da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), em especial para o 
Botsuana, a África do Sul, a Zâmbia, o Zimbabué e a República Democrática do 
Congo. O programa de expansão financiado pelo Banco aumentará a capaci-
dade de movimentação de contentores de 355 000 TEU para 1 005 000 TEU 
e será implementado durante um período de três anos. Uma vez concluído, o 
porto será globalmente mais eficiente e terá capacidade para movimentar um 
volume de carga mais elevado. Os benefícios indirectos incluirão uma melhoria 
do comércio e da integração regional, o desenvolvimento do sector privado 
na Namíbia, ao longo do corredor e no interior, e a criação de emprego. O 
Banco contribuirá com 198,4 milhões de UC, o que representa mais de 86% 
do custo total do projecto, que se cifra em 229,6 milhões de UC.

Abastecimento de água 
e saneamento 14,6%

Comunicações 1,7%
Transportes 56,0%

Energia 27,7%

Gráfico 4.9
Aprovações de créditos e subsídios concedidos para 
infra-estruturas por subsector, 2013

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.

Transportes, TIC e infra-estruturas conexas. As aprovações 
em matéria de infra-estruturas totalizaram 2,05 mil milhões 
de UC, constituindo os transportes o subsector dominante 
(Gráfico 4.9), seguidos da energia, da água e saneamento e das 
comunicações. O Grupo do Banco empreendeu projectos no 
montante de 1,18 mil milhões de UC nas áreas dos transportes, 
TIC e infra-estruturas conexas, nomeadamente vinte projectos 
nacionais no valor de 758,9 milhões de UC (64,1%) e oito 
projectos multinacionais, no valor de 425 milhões de UC 
(35,9%). O Projecto do Terminal de Contentores de Walvis 
Bay, na Namíbia, proporcionará uma 
ligação marítima de elevada qualidade 
para muitos países sem acesso ao mar 
nessa região (ver a Caixa 4.1). Foi também 
concedido financiamento ao Parque 
Tecnológico de Cabo Verde, para apoiar a 
ambição nacional de criação de um pólo 
de inovação. O projecto de construção de 
uma estrada para a ligação da Tanzânia 
e do Quénia será empreendido em duas 
fases, com um custo total combinado de 
154,9 milhões de UC. 

Fornecimento de energia. O total 
das operações do Grupo do Banco 
no domínio da energia cifrou-se em 
569,1 milhões de UC, com 329,5 milhões 
de UC (57,9%) na linha de crédito 
soberano e 239,6 milhões de UC (42,1%) 
na linha de crédito do sector privado. 
As operações no domínio da energia 
no sector público ascenderam ao valor 
global de 477,7 milhões de UC, incluindo 
os fundos especiais, as garantias e os 

estudos, valorizados em 148,2 milhões de UC. O Mapa 4.1 
destaca as principais operações no domínio da energia, 
aprovadas em 2013 nos sectores público e privado.

O Projecto de Interligação das Redes de Electricidade da Costa 
do Marfim, da Libéria, da Serra Leoa e da Guiné é um projecto 
multinacional notável, que será implementado entre 2014 e 2017. 
Está valorizado em 128,2 milhões de UC e é financiado pelo FAD, 
pela Facilidade de Apoio a Países Frágeis e pelo FFN. Implicará 
a construção de cerca de 1400 km de linhas de AT para ligação 
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Mapa 4.1
Destaques dos projectos aprovados em 2013 no sector energético público e privado 

COSTA DO MARFIM – LIBÉRIA –  
SERRA LEOA – GUINÉ 
Ligação de redes de electricidade, 
128,15 milhões de UC
•  Aumento da taxa média de acesso 

à energia nos quatro países de 28% 
para 33%

•  Ligação de 125 localidades, incluindo 
70 escolas, 30 centros de saúde e 
1500 PME

•  Redução das emissões de CO2
 em 

5,6 milhões de toneladas anuais

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DO CONGO
Projecto de apoio ao desenvolvimento 
da central de Inga e ao acesso à energia 
eléctrica, 44,4 milhões de UC
•  Primeira Fase de 4800 MW do 

desenvolvimento do Inga 3
•  Fundações para os futuros 44 800 MW 

do desenvolvimento de Grand Inga — 
metade das necessidades do continente

•  Ligação de 25 000 lares nas zonas 
semiurbanas de Quinxassa

BURUNDI – RUANDA – 
TANZÂNIA 
Projecto regional hidroeléctrico de 
Rusumo Falls, 64,49 milhões de UC
•  Aumento da capacidade instalada e 

do acesso à electricidade nos três 
países referidos.

•  Benefício de 1,5 milhões de habitantesZÂMBIA 
Projecto de produção energética no 
sector privado em Maamba Collierie, 
97,78 milhões de UC
•  Criação de 300 MW de capacidade de 

produção de energia, para apoiar as 
indústrias do cobre e as indústrias de 
crescimento acentuado 

•  Aumento do acesso à electricidade, de 
20% em 2012 para 30% em 2015

•  Utilização de tecnologia a carvão 
adequada, redução das emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE)

•  Melhoria da criação de emprego, das 
infra-estruturas, da saúde e da educação

QUÉNIA 
Projecto público e privado de 
energia eólica no lago Turkana, 
115,8 milhões de UC
•  Fornecimento de 300 MW 

adicionais de energia
•  Aumento do acesso à energia nas 

zonas rurais do Quénia em cerca 
de 10% até 2020

•  Redução das emissões de CO2
 em 

1,5 milhões de toneladas anuais
•  Construção de 428 km de linha de 

transmissão pública, para ligação 
do projecto à rede nacional

NIGÉRIA
Garantia de risco parcial no sector 
energético para produtores de energia 
independentes, 122,0 milhões de UC
•  Produção de mais 1380 MW até 

2016
•  Aumento do acesso da população a 

electricidade mais fiável de 41% para 
50% até 2016

•  Redução do risco político do 
financiamento inclusivo de novos 
projectos privados de infra-estruturas

Fonte: Departamento de Energia, Ambiente e Alterações Climáticas
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Caixa 4.2
Projecto de apoio ao desenvolvimento da central de Inga 
e ao acesso à energia eléctrica (PASEL)

A central hidroeléctrica de Grand Inga está situada nas margens do rio 
Congo, na República Democrática do Congo. Estima-se que, uma vez 
totalmente desenvolvido, o projecto de barragens poderá ter uma capacidade 
geradora de energia superior a 44 000 MW – metade da capacidade 
actual de geração de energia do continente africano. O projecto Inga é 
um dos projectos inovadores do futuro. 

O PASEL concluirá a preparação da primeira fase do Inga 3, que 
compreenderá o desenvolvimento de uma capacidade de produção 
de energia de 4800 MW na central de Inga e a criação de linhas de 
transmissão de energia para o fornecimento de electricidade ao país e 
para exportação para a África do Sul. O projecto proposto aumentará o 
acesso a uma energia mais fiável e mais barata na República Democrática 
do Congo e aumentará a cobertura, dos 9% actuais para mais de 40% 
até 2020. Espera-se igualmente uma melhoria do ambiente empresarial 
e da produtividade das economias da região. A procura de electricidade 
é elevada em toda a região, o que garantirá a existência de um mercado 
para a energia produzida. A África do Sul já assinou com a República 
Democrática do Congo um acordo de importação de cerca de metade 
da electricidade produzida.

das redes nacionais, e a construção de 11 subestações e dois 
centros de controlo regionais. O projecto produzirá um aumento 
de cerca de 28% a 33% na taxa média de acesso à energia 
eléctrica nos quatro países, proporcionando a electrificação de 125 
localidades ao longo da linha de transmissão. Consequentemente, 
fornecerá energia a 70 escolas, 30 centros de saúde e quase 
1500 pequenas empresas do comércio e da indústria artesanal, 
das quais 25% são detidas por mulheres. Cerca de 24 milhões 
de habitantes da zona de impacto beneficiarão do fornecimento 
fiável de energia eléctrica a um custo razoável. 

Outro projecto multinacional em que o Banco participa numa 
parceria público-privada é o Projecto Hidroeléctrico Grand Inga 
III, na República Democrática do Congo. O Banco contribuiu 
com 44,4 milhões de UC para a preparação da primeira fase 
do projecto, que eventualmente terá uma capacidade geradora 
de energia de 4800 MW na central de Inga e possuirá linhas 
de transmissão que fornecerão electricidade a nível nacional 
e permitirão a exportação para a África do Sul (Caixa 4.2). 

Água e saneamento. Em 2013, as aprovações do Grupo do 
Banco relativamente às operações de abastecimento de água 
e saneamento totalizaram 356,8 milhões de UC, incluindo a 
utilização de fundos especiais no montante de 58,3 milhões 
de UC. Os fundos são canalizados através de três iniciativas 
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complementares adoptadas pelo Banco: a Iniciativa de 
Abastecimento de Água e Saneamento às Comunidades 
Rurais (RWSSI), a African Water Facility (AWF) e o Programa 
de Parceria Multidoadores para a Água (MDWPP). Estas 
iniciativas reforçam a eficácia do trabalho do Banco e, em 
conjunto, proporcionam recursos fundamentais para melhorar 
o acesso a água de qualidade e a saneamento, promovendo 
tecnologias inovadoras e apoiando actividades de gestão de 
conhecimentos em matéria de água (Caixa 4.3).

Integração económica regional. Em 2013, o total das apro-
vações de operações multinacionais, concedidas sob a forma 
de créditos e de subsídios, de fundos especiais e de partici-
pações em capitais privados ascendeu a 1,32 mil milhões de 
UC, por oposição aos 956,2 milhões de UC concedidos em 
2012, o que representa um aumento de 37,8%. A maior per-
centagem correspondeu às infra-estruturas (51,8%), em espe-
cial os transportes e o fornecimento de energia, seguidas do 
sector financeiro (40,5%), particularmente as linhas de crédito, 
o financiamento do comércio e o financiamento por capitais 
próprios. Uma percentagem menor (7,7%) foi destinada aos 
sectores agrícola, social e ambiental (Gráfico 4.10).

O Banco também participou activamente na procura de 
soluções para os desafios socioeconómicos da região do 
Sahel, do Corno de África e da bacia hidrográfica do Mano, 
entre outras. Os problemas que existem nestas regiões exigem 
frequentemente um esforço internacional mais alargado, pelo 
que o Banco procurou estabelecer parcerias activas com 
outras entidades. Em Novembro de 2013, o Presidente do 
Banco e vários dignitários (nomeadamente, o Secretário- 

-Geral das Nações Unidas, o porta-voz da Comissão da União 
Africana, o Presidente do Banco Mundial e o Presidente da 
Comissão Europeia) visitaram a região do Sahel para debater 
uma visão comum em matéria de segurança, estabilidade e 

Caixa 4.3
As três iniciativas no domínio da água

Iniciativa de Abastecimento de Água e Saneamento às Comunidades 
Rurais (RWSSI). A RWSSI tem por objectivo reduzir o tempo de acesso a água 
potável e a saneamento na África rural, por forma a atingir os objectivos da Visão 
Africana da Água para 2025 e os ODM para 2015. Desde o seu lançamento 
em 2003, o Banco investiu 860 mil milhões de UC no co-financiamento 
de 39 programas em 29 países. A Iniciativa serviu para alavancar mais de 
3,1 mil milhões de UC de outros doadores, de governos e de comunidades, 
tendo o Fundo Fiduciário RWSSI contribuído com 107 milhões de UC. Este 
financiamento permitiu abastecer de água e dotar de acesso a saneamento 
66 milhões e 49 milhões de pessoas, respectivamente. Em 2013, seis novos 
projectos RWSSI foram aprovados para a República Democrática do Congo, 
o Jibuti, o Lesoto, a Mauritânia, a Serra Leoa e São Tomé e Príncipe. Os 
fundos impulsionarão a coordenação e a governação no sector, fortalecerão 
a fiscalização e a avaliação promovidas pelo país, e promoverão o acesso ao 
saneamento tanto ao nível da comunidade como dos lares. Para melhoria 
do conhecimento e reforço da sustentabilidade dos investimentos rurais em 
água e saneamento, o Banco encorajou a partilha de conhecimentos e a 
disseminação de boas práticas em todo o portefólio RWSSI.

A African Water Facility (AWF). A AWF foi instituída em 2004 como fundo 
especial multilateral para a água, a pedido do Conselho de Ministros Africanos 
sobre a Água (AMCOW), e é administrada e gerida pelo Banco. Consiste 
num instrumento catalisador orientado para ajudar a atingir os objectivos 
da Visão Africana da Água para 2025. Até à data, foram mobilizados cerca 
de 935 milhões de EUR. Em média, cada euro financiado através da AWF 
atraiu 30 euros de investimento adicional de doadores e de co-financiadores, 
incluindo o Banco. Desde o lançamento, foram aprovados 90 projectos, 
que totalizam 106 milhões de UC, com a aprovação de 15 projectos em 
2013. Devido à estreita ligação entre a água e as alterações climáticas e 
o crescimento verde, uma vasta percentagem da carteira da AWF aborda 
também as questões da adaptação climática e da mitigação dos efeitos das 
alterações, em estreita consonância com a Estratégia Decenal do Banco. 
Significativamente, o Fundo para a Água da AWF recebeu 156 milhões de 
EUR em contribuições de países africanos (a Argélia, o Burquina Faso e o 
Senegal), de nove Estados-Membros não regionais (Canadá, Reino Unido, 
Suécia, França, Espanha, Noruega, Austrália, Dinamarca e Áustria), da União 
Europeia, da Fundação Bill e Melinda Gates, e do Banco. 

Programa de Parceria Multidoadores para a Água (MDWPP). O MDWPP 
é o principal mecanismo para o desenvolvimento da capacidade do Banco 
e dos PMR na gestão integrada dos recursos hídricos, bem como para a 
promoção da aprendizagem e da inovação em vários domínios do sector 
da água. Em 2013, este mecanismo apoiou as seguintes actividades: (i) um 
estudo sobre o papel do Banco para alcançar a integração regional através 
do desenvolvimento e gestão de bacias hidrográficas transfronteiras; (ii) 
o apoio ao diálogo regional em matéria de segurança do abastecimento 
hídrico; e (iii) o apoio ao Comité Permanente Inter-Estados de Luta Contra 
a Seca no Sahel, com vista a tornar operacional uma coligação para os 
assuntos hídricos naquela região. Está em elaboração uma nova estratégia 
para orientar a execução da próxima fase do programa (2013-2015).

Abastecimento de água 
e saneamento 0,3%

Energia 19,1%

 Agricultura 4,1%
Ambiente 0,2%

Sector social 2,3%

Transportes 32,4%

Actividades multissectoriais 1,1%

Sector financeiro 40,5%

Gráfico 4.10
Composição sectorial das aprovações de projectos 
multinacionais financiados em 2013

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
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Sector financeiro 65,5%

Sector social 0,1%
Actividades multissectoriais 0,2%

 Agricultura 11,3%

Energia 22,9%

Gráfico 4.11
Operações do sector privado por sector, 2013 

Caixa 4.4
Iniciativas no Sahel, no Corno de África e no rio Mano 

O programa Sahel. O Banco está a desenvolver um Programa de Resposta 
à Crise Alimentar no Sahel, abrangendo 13 países: Benim, Burquina Faso, 
Chade, Costa do Marfim, Cabo Verde; Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, 
Mauritânia, Níger, Senegal e Togo. O programa compreende intervenções que 
visam restaurar a resistência das famílias aos desastres naturais e à insegu-
rança alimentar crónica, através da construção de infra-estruturas rurais, da 
integração das questões de género, da adaptação às mudanças climáticas 
e da promoção de medidas de redução dos riscos próprios dos desastres 
naturais. O programa implica a colaboração com partes interessadas nacio-
nais e internacionais, ao longo de duas fases com a duração de cinco anos. 

A Iniciativa para o Corno de África. Este programa multifase abrange 
os oito países mais vulneráveis do Corno de África: Jibuti, Eritreia, Etiópia, 
Quénia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Uganda. Constitui a primeira fase do 
mais vasto Programa de Resistência à Seca e de Subsistência Sustentável 
das Populações, valorizado em 125 milhões de USD e aprovado em 2012. 
A primeira fase compreendeu a melhoria das modalidades de gestão dos 
recursos naturais, o reforço das infra-estruturas do mercado de gado e dos 
sistemas de saúde animal, a melhoria das condições de vida dos agro-
pastores, a integração das questões de género e o estímulo da cooperação 
regional para a gestão dos recursos naturais transfronteiras. Estas iniciativas 
foram acolhidas com grande apoio, nomeadamente durante a Conferência 
de Bruxelas na Somália, em 2013.

O Programa de Conservação dos Ecossistemas Florestais do Rio 
Mano (MARFOP). O objectivo global deste programa consiste na gestão 
sustentável dos ecossistemas florestais da Alta Guiné, com vista ao equilíbrio 
ecológico global, nomeadamente a fixação do carbono, a mitigação das 
consequências das alterações climáticas, a integração das questões de 
género e a melhoria das condições de vida das populações locais. As 
florestas transfronteiras seleccionadas cobrem cerca de dois milhões de 
hectares nos quatro países beneficiários (Costa do Marfim, Guiné, Libéria e 
Serra Leoa) e fornecem uma grande variedade de bens e serviços públicos 
(nomeadamente, servindo como reservatórios hídricos dos maiores sistemas 
fluviais, como habitat para a vida selvagem e como fonte de fixação do 
carbono), bem como equipamentos colectivos melhorados. 

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.

desenvolvimento económico. Foi sublinhada a importância 
dos desafios apresentados pela agricultura, pela segurança 
alimentar, pela água, pela integração regional e pelas infra- 

-estruturas. Pela sua parte, em resposta a estes desafios, o 
Banco iniciou programas no Sahel, no Corno de África e na 
região do rio Mano (Caixa 4.4). 

Operações do sector privado. Em 2013, o Banco autorizou 
um montante de 1,05 mil milhões de UC para o financiamento 
de 37 novos projectos do sector privado, o que constituiu um 
aumento de 39,4% relativamente às aprovações de 2012, no 
montante de 753 milhões de UC. O sector financeiro atraiu 
65,5% das operações, principalmente sob a forma de garantias, 
linhas de crédito e participações de capital (Gráfico 4.11). 
O Banco disponibilizou ainda financiamento ao comércio 
relativamente a duas operações multinacionais, o Ecobank 
Transnational (64,9 milhões de UC) e o Shelter Afrique Habitat 
and Housing (13,0 milhões de UC), e a um projecto nacional, o 
UT Bank, no Gana (13,3 milhões de UC). A energia representou 
22,9%, compreendendo principalmente as energias renováveis, 
como no caso da energia eólica no lago Turkana, no Quénia 
(98,3 milhões de UC). Em 2013, também na agricultura se 
verificaram operações do sector privado (11,3%), nomeadamente 
projectos de fomento da produção de fertilizantes em África, 
tais como a fábrica de fertilizantes da Indorama (65,1 milhões 
de UC), e projectos de fomento da agregação de valor, tais 
como o programa do Grupo Olam para África (53,5 milhões). 

Um dos traços importantes que caracteriza os investimentos 
do Banco na concessão de crédito ao sector privado é o 
estabelecimento de relações com as PME locais para promover 
o seu crescimento e expansão.
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Regional 53,6%
Países de rendimento 
médio 20,6%

Países de baixo 
rendimento 25,7%

Gráfico 4.12
Operações do sector privado por categoria de 
beneficiário, 2013

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.

O Gráfico 4.12 revela que os projectos regionais receberam a 
maior percentagem (53,6%) dos recursos para o sector privado, 
com 25,7% alocados para os países de baixo rendimento, 
incluindo os países afectados por conflitos, tais como a Costa 
do Marfim e o Níger. Além disso, o Banco concedeu cartas 
de crédito a bancos africanos e a instituições financeiras de 
ajuda ao desenvolvimento, além de assumir uma participação 
de capital em fundos regionais, que em grande número 
operam na Maurícia e noutros países de médio rendimento, 
para a concessão de crédito a projectos em países apenas 
elegíveis pada o FAD. Através destas medidas, o Banco 
minimizou a sua exposição ao risco ao mesmo tempo que 
apoiou projectos em países de baixo rendimento. 

Instrumentos de financiamento inovadores. Durante este ano, 
o Banco criou dois instrumentos de financiamento inovadores, 
o programa de Garantia de Crédito Parcial (PCG) do FAD e o 
Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector Privado (PSF), 
para alavancar o capital do Banco e reforçar a concessão de 
crédito não soberano nos países elegíveis para o FAD. Os dois 
instrumentos foram analisados pelo Conselho de Administração 
do FAD em Julho de 2013 e aprovados nas consultas da 
reconstituição FAD-XIII, em Setembro de 2013. As garantias de 
crédito parcial, quando aprovadas, cobrem parte dos reembolsos 
predefinidos de créditos privados ou de obrigações, contra 
todos os riscos nos PMR elegíveis para o FAD. Um instrumento 
relacionado com as garantias de crédito parcial são as garantias 
de risco parcial (PRG), que já estão operacionais e que cobrem 
os mutuantes privados contra o risco de incapacidade de um 
governo ou de uma agência tutelada por um governo cumprirem 
as suas obrigações em face de um projecto privado.

O Banco utilizou o Programa de Garantia de Risco Parcial para 
apoiar duas operações fundamentais no sector privado em 
2013: (i) o Projecto de Energia Eólica no lago Turkana (linha 
de transmissão), no Quénia; e (ii) a privatização do sector 
energético na Nigéria. No Quénia, as PRG proporcionarão 
a redução parcial do risco da Lake Turkana Wind Power 
Limited e dos financiadores da dívida relativamente aos riscos 
associados aos atrasos na construção. O objectivo do Projecto 
de Energia Eólica do lago Turkana é o fornecimento fiável de 
energia limpa e de baixo custo. Servirá para reforçar a rede 
nacional do Quénia, através do aumento da sua capacidade 
em cerca de 17%. Na Nigéria, o objectivo é o de potenciar o 
investimento no sector privado e o financiamento comercial no 
sector da energia nacional, através da prestação de garantias 
de risco parcial aos investidores privados. Prevê-se que os 
produtores independentes de energia elegíveis para cobertura 
ao abrigo do programa possam ajudar a gerar 1380 MW de 
energia adicionais até 2016. O programa está concebido 

Caixa 4.5
Fundo de infra-estruturas Africa50 

Em 2012, o pedido dos chefes de Estado africanos de soluções inovadoras 
para acelerar a entrega de infra-estruturas em África deu origem ao 
Programa para o Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA). 
Em resposta, o Banco embarcou na criação do Africa50 como um meio 
de mobilização do financiamento privado para o desenvolvimento de 
infra-estruturas no continente africano. O Africa50 debruçar-se-á sobre 
os projectos nacionais e regionais de impacto elevado nos sectores da 
energia, dos transportes, das TIC e da água. Está organizado como uma 
entidade orientada para o desenvolvimento mas gerida sob uma filosofia 
comercial. Será complementar do Banco e de outras instituições financeiras 
de desenvolvimento existentes em África, mas juridicamente independente.

Estima-se que o Africa50 carecerá de um investimento de capital de 
10 mil milhões de USD para poder alavancar os recursos valorizados 
em 100 mil milhões de USD dos investidores locais e internacionais, 
nomeadamente instituições financeiras de desenvolvimento, fundos 
de pensões, fundos soberanos e governos. O Africa50 procurará obter 
uma notação de investimento de “A” e estabelecerá dois segmentos de 
negócio: um dedicado ao desenvolvimento de projectos e outro ao seu 
financiamento. O programa visa reduzir de sete para três anos o prazo 
entre a concepção dos projectos e o encerramento do exercício, alterando 
profundamente o processo de entrega de infra-estruturas em África. 

Juntamente com a Fundação Made in Africa, o Banco apresentou o Africa50 
à comunidade financeira internacional durante um evento promocional 
na Bolsa de Valores NASDAQ em Nova Iorque, em Setembro de 2013. 
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Caixa 4.6
Actividades da Facilidade Africana de Apoio Jurídico 
(ALSF) em 2013 

O ano de 2013 foi transformador para a Facilidade Africana de Apoio 
Jurídico. Assistiu à procura crescente dos seus serviços por parte dos PMR, 
o que obrigou à redefinição das suas prioridades e, simultaneamente, ao 
fortalecimento dos seus métodos de resposta. Em 2013, a ALSF lançou 
a sua Estratégia de Médio Prazo para o período compreendido entre 
2013 e 2017. Possibilitará a resposta eficaz aos crescentes pedidos 
de assistência e assegurará a eficácia dessas respostas. A perspectiva 
para os anos que se seguem é prometedora e a Facilidade continuará 
a melhorar o seu bom desempenho para fortalecer a sua capacidade 
institucional e a eficiência operacional, e para reforçar o seu papel na 
promoção do desenvolvimento de África.

O trabalho da ALSF foi reconhecido pelos líderes reunidos no encontro do 
G8 no Reino Unido, em Junho de 2013, que encorajaram a comunidade 
internacional a apoiar esta Facilidade. Uma vez concluída a reconstitui-
ção FAD-XIII, no final de 2013, foi concedido à Facilidade o acesso aos 
recursos do FAD, para o trabalho a desenvolver nos países frágeis entre 
2014 e 2016. 

Os projectos da ALSF incluem serviços de apoio em litígios com credores, 
em especial no que respeita aos “fundos oportunistas”; serviços de 
consultoria nas negociações contratuais, tais como as respeitantes às 
infra-estruturas de larga escala (particularmente no sector dos transportes 
e da energia), à agricultura e às indústrias extractivas (nomeadamente, as 
minas, o carvão, o petróleo e o gás); gestão da dívida e restruturação da 
dívida soberana; e actividades de reforço das capacidades. A Facilidade 
possui 56 membros, incluindo cinquenta Estados e seis organizações 
internacionais. Em 2013, recebeu 48 novos pedidos de assistência, 
dos quais 17 foram aprovados, o que alargou o portefólio global para 
32 projectos diferentes, em 23 países seleccionados de entre todas as 
regiões do continente africano. 

para aumentar o acesso a electricidade mais fiável e barata 
de 41% para 50% até 2016.

O Conselho de Governadores aprovou a criação da Africa50, 
uma agência independente para o desenvolvimento das infra- 

-estruturas em África (Caixa 4.5), embora as suas modalidades 
de execução ainda se encontrem em fase de preparação. O 
Banco vê a Africa50 como a sua contribuição para a visão 
global do continente da agenda de desenvolvimento África 2063, 
que foi objecto de deliberação dos chefes de Estado africanos. 
Igualmente importante como impulsionador deste conceito é 
o Programa para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas em 
África (PIDA), aplicável a todo o continente africano. 

A indústria extractiva em África é lucrativa e encontra-se em 
expansão, alterando a face de muitas economias africanas e 
atraindo as atenções de investidores em todo o mundo. Para 
ajudar a enfrentar as complexidades de natureza contratual 
e jurídica que têm acompanhado a expansão dos recursos 
naturais do continente africano e os fluxos financeiros asso-
ciados, o Conselho de Administração do BAD aprovou a cria-
ção em 2008 da Facilidade Africana de Apoio Jurídico (ALSF) 
e aceitou disponibilizar para as suas actividades 10 milhões 
de UC, durante um prazo de três anos. A ALSF iniciou as 
suas operações em Março de 2010 (Caixa 4.6).

Apoio a reformas económicas e de governação. Em 2013, 
o Grupo do Banco aprovou 54 projectos e programas de apoio 
à boa governação em 30 países, que corresponderam a um 
compromisso total de 465,7 milhões de UC. Essa intervenção 
efectuou-se através de Operações de Concessão de Créditos 
para a Aplicação de Políticas (PBO), de programas de apoio 
institucional (ISP) e de actividades não creditícias, incluindo 
serviços de análise e de consultoria. Durante este ano, o 
apoio assentou no reforço das políticas e instituições para 
garantir uma gestão mais eficaz, transparente e responsável 
das finanças públicas e para melhorar o ambiente favorável 
aos negócios e ao investimento, com vista a favorecer um 
crescimento impulsionado pelo sector privado. As operações 
apoiaram as reformas de governação e os melhoramentos 
do ambiente empresarial. São exemplos o programa de 
governação dos sectores económico e dos transportes na 
Nigéria (193,9 milhões de UC), que servirá para aumentar a 
transparência e a responsabilização na gestão das despesas 
públicas e para melhorar a governação em termos gerais. 
O apoio à governação e à competitividade económica na 
Tanzânia (38,4 milhões de UC) ajudará a melhorar o acesso à 
energia eléctrica, com um impacto positivo no bem-estar das 
famílias e no ambiente empresarial. No Senegal, um projecto 
semelhante (25,5 milhões de UC) apoiará a criação de um 
ambiente favorável ao desenvolvimento do sector privado. No 
Zimbabué, o Banco apoiou um projecto de reforma institucional 
e governativa (5,2 milhões de UC) orientada para a participação 
dos jovens no sector do turismo. Servirá igualmente para financiar 
a concepção do plano-director dos transportes no Zimbabué. 
Estes exemplos demonstram o compromisso do Banco de 
continuar empenhado no Zimbabué à medida que o país 
emerge das perturbações económicas e do crescimento lento. 

Promoção do desenvolvimento de competências e do 
desenvolvimento humano. Durante este ano, as aprovações 
do Grupo do Banco para o sector social e do desenvolvimento 
humano totalizaram 337,9 milhões de UC, incluindo os fundos 
especiais (3,1 milhões de UC). Para Marrocos, foram aprovados 
dois projectos relativos à orientação da formação profissional 
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Caixa 4.7
Ruanda: Competências, empregabilidade e 
empreendedorismo 

O programa incide sobre as competências e a empregabilidade, bem como 
sobre o desenvolvimento do empreendedorismo, com vista ao crescimento 
acelerado e à redução da pobreza. Reforça as reformas que tratam das 
lacunas graves em matéria de competências, identifica modalidades 
educativas e de desenvolvimento de competências relevantes para o 
mercado de trabalho e cria um ambiente de apoio ao empreendedorismo. 
Os resultados previstos incluem: (i) o aumento da participação do sector 
privado na reforma da educação; (ii) incentivos para a aquisição de 
competências mais procuradas; (iii) mecanismos de monitorização da 
relevância da formação para o mercado de trabalho; (iv) financiamento 
inovador e prestação de informações de apoio ao empreendedorismo; 
e (v) melhoria da coordenação dos programas de desenvolvimento do 
empreendedorismo.

Caixa 4.8
Nigéria: Programa de Apoio à Agenda de 
Transformação Agrícola 

Este programa, financiado por meio de um empréstimo e um subsídio 
concedidos pelo FAD, no valor de 99,1 milhões de UC, foi aprovado em 
Novembro de 2013. É uma operação programática e multissectorial que 
adopta uma abordagem à produção e comercialização agrícola baseada na 
cadeia de valor, em Adani-Omor, Bida-Badeggi, Kano-Jigawa e Kebbi-Sokoto. 
O programa incidirá sobre o arroz, a mandioca e o sorgo. O seu objectivo 
consiste no aumento do rendimento dos agricultores e empreendedores 
rurais intervenientes na produção, transformação, armazenamento e 
comercialização daquelas culturas, numa base sustentável. 

Uma vez concluído, o programa terá conseguido reabilitar a captação 
de água em canais de irrigação, as estradas de acesso, as unidades 
de estruturas hidráulicas, os mercados comunitários, as escolas do 
ensino básico e os centros de saúde comunitários. Pretende igualmente 
proporcionar às comunidades sistemas de abastecimento de água potável 
e saneamento e fundar centros de demonstração tecnológica. Para 
assegurar a sustentabilidade, reforçará as capacidades das instituições 
públicas, privadas e comunitárias e dos intervenientes na cadeia de valor 
agrária. Os beneficiários aprenderão a evitar as perdas pós-colheita e 
a adquirir competências em matéria de processamento alimentar, de 
empreendedorismo e de combate às doenças que afectam os seres 
humanos e os animais. 

Serão beneficiários directos 45 300 agricultores e empresários rurais 
intervenientes nas cadeias de valor agrárias. Estima-se que o programa 
criará 120 000 postos de trabalho. Setenta por cento desses postos de 
trabalho serão para mulheres já ligadas às cadeias de valor do arroz, da 
mandioca e do sorgo. O abastecimento de alimentos para consumo interno 
aumentará todos os anos em 20 milhões de toneladas métricas desses 
produtos alimentícios fundamentais.

para a empregabilidade, e um terceiro projecto destinado a 
reforçar a cobertura nacional do seguro médico. No Ruanda e no 
Senegal foram apoiados dois outros projectos orientados para 
o desenvolvimento das competências com vista ao aumento 
da empregabilidade e do empreendedorismo e à promoção 
das mulheres e dos jovens. Na Caixa 4.7 são apresentadas 
algumas das características mais importantes do projecto do 
Ruanda. O emprego dos jovens foi uma das principais áreas 
de enfoque das actividades de desenvolvimento humano do 
Grupo do Banco durante 2013. Além disso, os colaboradores do 
Banco receberam duas sessões de formação ministradas pelo 
Centro Internacional de Formação da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre a integração do emprego dos jovens 
nas operações do Banco. A formação incidiu não apenas na 
compreensão do desafio que o emprego dos jovens representa, 
mas também nas opções em termos de políticas, nas áreas 
de intervenção técnica e nas melhores práticas.

Além das suas cinco prioridades operacionais, a Estratégia 
Decenal debruça-se também sobre as seguintes três áreas de 
enfoque especial: apoio à agricultura e à segurança alimentar; 
integração das questões de género; e países frágeis. Segue-se 
uma revisão das actividades operacionais realizadas nessas 
áreas durante o ano de 2013.

Agricultura e segurança alimentar. A totalidade das 
aprovações de projectos no domínio da agricultura e da 
segurança alimentar ascendeu a 530,5 milhões de UC, incluindo 
os fundos especiais (101,9 milhões de UC). Os projectos 
compreenderam a reabilitação das infra-estruturas relativas 
às culturas, à pesca e à produção pecuária; à construção de 
estradas de acesso e de estradas secundárias; à preservação 

da biodiversidade; ao fortalecimento da resistência às alterações 
climáticas; e à gestão e conservação florestal sustentável. 
As aprovações também incluíram duas operações de ajuda 
de emergência no Benim e em Madagáscar. O Programa 
de Apoio à Agenda de Transformação Agrícola na Nigéria 
(Caixa 4.8) é um bom exemplo das intervenções efectuadas 
pelo Banco neste domínio. 

O Banco prestou assistência aos PMR na elaboração do 
Programa Global sobre Agricultura e Segurança Alimentar 
(GAFSP). Dos 16 PMR que seleccionaram o Banco como 
entidade supervisora, sete países (o Níger, a Libéria, a Gâmbia, 
o Maláui, o Senegal, o Mali e a Zâmbia) obtiveram subsídios 
do GAFSP no valor de 255,4 milhões de USD. Estes projectos 
fortalecerão o bem-estar de grupos vulneráveis através da 
melhoria da segurança alimentar e nutricional e do aumento 
do rendimento rural com o reforço do acesso ao mercado.
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Integração das questões de género no centro das 
operações do Banco. Em 2013, o Banco aproximou-se do 
seu objectivo de integrar as questões de género no centro 
das suas operações. Neste ano, ficou concluído o projecto 
da Estratégia para as Questões de Género, prevendo-se que 
a sua aprovação aconteça no primeiro trimestre de 2014. 
A Estratégia sublinha a integração das questões de género 
em todas as operações do Banco, nos Documentos de 
Estratégia Nacional (CSP) e nos Documentos de Estratégia de 
Integração Regional (RISP). A Estratégia prevê que os Centros 
de Recursos Regionais e os Escritórios de Representação 
desempenharão um papel fundamental no diálogo político 
sobre as questões de género no terreno, com destaque para 
os projectos sensíveis às necessidades e perspectivas em 
matéria de questões de género. 

A Estratégia para as Questões de Género compreende 
três pilares fundamentais: o estatuto jurídico e os direitos 
de propriedade das mulheres; o reforço das capacidades 
económicas das mulheres; e a gestão do conhecimento 
e o reforço das capacidades para a igualdade de género. 
Dentro deste enquadramento, a estratégia interna procurará 
aumentar a credibilidade, autoridade e reputação do Banco 
como uma instituição sensível e receptiva às questões de 
género, enquanto a estratégia externa se concentrará na 

redução das desigualdades de género em África, através 
das operações e dos programas do Banco. Além disso, na 
implementação da Estratégia o Banco colaborará de perto 
com especialistas em questões de género, para proporcionar 
capacidades de acordo com as necessidades, e recorrerá 
às competências dos economistas e dos especialistas em 
operações que integram o seu pessoal, com vista a apoiar 
a integração do trabalho em matéria de questões de género 
nas operações do Banco. 

Como parte do trabalho de adequação organizacional, foi 
nomeado um enviado especial para as questões de género, com 
o encargo de dotar de liderança estratégica e de supervisão 
a agenda do Banco no domínio das questões de género, 
conforme propugnado pela Estratégia. Os Documentos de 
Estratégia Nacional serão utilizados como um portal para o 
fortalecimento da sensibilização para as questões de género 
nas operações do Banco. As últimas missões dos Documentos 
de Estratégia Nacional na Libéria, na Serra Leoa, na Maurícia, 
na República Democrática do Congo, na Costa do Marfim e 
no Quénia integraram especialistas em questões de género 
nas suas equipas. Com o apoio do Banco, foi elaborado um 
projecto multissectorial de apoio às questões de género na 
Costa do Marfim, para abordar os assuntos respeitantes à 
reintegração social e económica das populações afectadas 
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Caixa 4.9
Projecto multissectorial premiado de apoio às questões 
de género na Costa do Marfim 

A crise política de 2001 na Costa do Marfim afectou negativamente a 
situação humanitária no país, com prejuízo para a vida das mulheres 
devido à violência baseada no género e, em especial, com a utilização da 
violência sexual como arma de guerra. Na falta de instituições de apoio, 
nomeadamente de apoio ao acesso a serviços jurídicos e ao recurso 
aos tribunais, as mulheres e crianças do sexo feminino encontraram-se 
seriamente desamparadas.

Este projecto multissectorial de apoio às questões de género é um bom 
exemplo do trabalho do Banco nos países frágeis. O projecto foi aprova-
do pelo Conselho de Administração em Dezembro de 2007 e concluído 
em Dezembro de 2012. Em 2013, recebeu um prémio do Tesouro norte-
-americano pela promoção da igualdade de género. O projecto centra-se 
na prestação de serviços às vítimas da violência baseada no género na 
Costa do Marfim, reforçando os seus direitos e tornando diferentes as 
suas vidas. Foram beneficiadas directamente cerca de 3500 mulheres e, 
indirectamente, mais alguns milhares. Desde então, o projecto dedicou-
-se à prestação de apoio de natureza mais global, através de esquemas 
diversos. Os centros de serviços oferecem às sobreviventes da violência 
baseada no género um pacote integrado de serviços médicos, psicos-
sociais, económicos, jurídicos e judiciários. Além disso, as mulheres são 
encorajadas a aderir a projectos no domínio das actividades geradoras 
de rendimento. Estes mecanismos ajudam ao fortalecimento económico 
das mulheres e diminuem o seu isolamento e estigma social. 

Caixa 4.10
Relatório do Painel de Alto Nível para os Estados Frágeis

Em Outubro de 2012, o Banco constituiu o Painel de Alto Nível (HLP) 
para os Estados Frágeis, liderado pelo Presidente da Libéria. O relató-
rio do Painel foi concluído em 2013 e apresentado na Cimeira da União 
Africana em 30 de Janeiro de 2014. O relatório encerrou as seguintes 
recomendações principais:

•  Desenvolvimento de novas estratégias de promoção do emprego dos 
jovens, nomeadamente através da desmobilização, desarmamento 
e reintegração (DDR) dos jovens combatentes, e da promoção do 
empreendedorismo juvenil através de programas de financiamento 
e de formação;

•  Desenvolvimento de novos instrumentos de apoio ao investimento pri-
vado nos contextos de fragilidade através da combinação dos fundos 
concessionais com a linha de crédito do Banco para o sector privado, 
para apoiar os investimentos estratégicos com amplo retorno social;

•  Apoio ao reforço dos direitos das mulheres através da participação 
destas nos processos de construção da paz e de construção do Estado, 
a todos os níveis, e prestação de financiamento e formação direccio-
nados para ajudar as mulheres a transformar as suas microempresas 
em cooperativas e pequenas empresas;

•  Em parceria com outras agências, contribuição para a garantia dos 
aspectos económicos da justiça e da segurança, através do financia-
mento de infra-estruturas destinadas à polícia e a outras agências civis;

•  Promoção da resistência através do regionalismo, por meio da ajuda ao 
reforço de capacidades nas comunidades económicas regionais para 
combater as causas de fragilidade nos recursos hídricos transfronteiras 
e nas indústrias extractivas;

•  Revisão das regras e procedimentos do Banco destinadas a introduzir 
melhorias significativas na velocidade e flexibilidade da sua respos-
ta aos países emergentes de conflitos, e desenvolvimento de formas 
inovadoras e mais flexíveis de apoio ao reforço de capacidades nos 
contextos de transição; e

•  Maior investimento no esforço de construção de parcerias com outras 
instituições em matéria de conflitos e de fragilidade, a nível político na 
União Africana, no sistema das Nações Unidas, nas instituições regio-
nais e na sociedade civil, bem como a nível nacional.

por conflitos, à promoção da consciencialização e à criação 
de instituições destinadas a tratar eficazmente o problema 
da violência baseada no género, reforçando as capacidades 
das mulheres através de actividades geradoras de rendimento 
(Caixa 4.9).
 
O trabalho do Banco em países frágeis. Em 2012, o Banco 
criou um painel de alto nível para os países frágeis, liderado pelo 
Presidente da Libéria, para orientação da posição do Banco 
relativamente ao trabalho com os países frágeis. O relatório 
do painel (Caixa 4.10) foi apresentado aos chefes de Estado e 
de governo da União Africana na Cimeira de Adis-Abeba, em 
Janeiro de 2014. O papel fundamental do Banco nos países 
frágeis africanos foi salientado nas consultas da reconstituição 
FAD-XIII, em 2013. Foi reconhecido que estes países apresentam 
alguns dos problemas de mais difícil resolução em matéria de 
desenvolvimento. Durante o exercício de adequação em 2013, 
a Unidade de Países Frágeis foi promovida a um departamento 
dotado de um número mais elevado de efectivos. Durante 
esse ano, os recursos da Facilidade de Apoio a Países Frágeis 
(FSF) foram atribuídos a 12 países elegíveis. Além disso, 
foram aprovadas em sete países 10 operações no valor de 
124,77 milhões de UC. Estas operações consistiram num projecto 

para a manutenção da bacia hidrográfica e para a melhoria da 
resistência às alterações climáticas no Burundi; num projecto 
de transporte rodoviário e de energia na Libéria, como parte 
do projecto multinacional de ligação das redes de electricidade 
da Costa do Marfim, da Libéria, da Serra Leoa e da Guiné; nos 
projectos de abastecimento de água e saneamento na Serra 
Leoa; e num projecto no sector energético nas Comores. Além 
destes, existiram dois projectos na República Democrática do 
Congo: o projecto de desenvolvimento da central de Inga e de 
apoio ao acesso à electricidade; e o projecto para o reforço 
das infra-estruturas socioeconómicas na região central do 
país. No Sudão, desenvolveu-se um projecto de reforço das 
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capacidades de gestão financeira pública e macroeconómica. 
No Sudão do Sul, foram aprovados dois projectos: um estudo 
de viabilidade do abastecimento de água e saneamento, e a 
prestação de assistência técnica para o desenvolvimento do 
sector dos transportes. 

Antevendo a qualificação da Somália, do Sudão e do Zimbabué 
para a liquidação de dívidas vencidas, tinham sido reservados 
362,29 milhões de UC da FAD-XII, no Pilar II da Facilidade 
de Apoio a Países Frágeis, que se destina a esse fim. Uma 
vez que os países referidos não preencheram os critérios de 
qualificação, esses recursos do Pilar II da Facilidade de Apoio a 
Países Frágeis não foram utilizados em 2013, o último ano do 
ciclo FAD-XII. Durante as consultas da reconstituição FAD-XIII,  
no ano transacto, os representantes do FAD acordaram 
transferir esses recursos para utilização na liquidação de dívidas 
vencidas no ciclo FAD-XIII (2014-2016), partindo do princípio 
que aqueles três países estarão em condições de satisfazer 
as condições exigidas. Durante o ano, a Facilidade de Apoio a 
Países Frágeis proporcionou ainda apoio direccionado (Pilar III)  
para a prestação de assistência técnica e de reforço de 
capacidades aos países frágeis e às organizações regionais 
elegíveis. Nas organizações regionais estiveram compreendidas 
as organizações provenientes da União do Rio Mano, da 
Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e 
da Comissão do Oceano Índico.
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5.1  Reformas institucionais 
O Banco efectuou um exercício de aperfeiçoamento destinado 
a alinhar a estrutura institucional com as necessidades da 
Estratégia Decenal. Criou igualmente uma Estratégia de 
Desenvolvimento de Pessoal para orientar a gestão dos seus 
recursos humanos entre 2013 e 2017, tendo como objectivo 
posicionar o Banco como o local de trabalho mais atractivo 
para profissionais especializados em África. A descentralização 
continuou a ser um ponto importante da agenda, tendo sido 
realizados novos ajustamentos à constituição do Banco nos 
seus escritórios de representação e de representação nacional 
em todo o continente.

Aperfeiçoamento da estrutura organizacional. Em Setembro 
de 2013, a estrutura organizacional do Banco foi alterada 
com o intuito de: 

•  Responder de forma eficaz às necessidades e às priorida-
des emergentes resultantes da nova Estratégia Decenal; 

•  Agilizar a rapidez de tomada de decisão e de controlo no 
nível executivo de topo; 

•  Alcançar as melhores práticas a nível de gestão do risco,  
a fim de manter a notação de crédito AAA do Banco; 

•  Obter um tratamento eficaz e eficiente dos ajustamentos 
necessários decorrentes da aplicação do programa de 
descentralização;

•  Aperfeiçoar a gestão e monitorização do desempenho; e 
•  Atingir as metas e cumprir os compromissos assumidos no 

âmbito do GCI-VI e da reconstituição FAD-XIII. 

Entre as principais alterações encontra-se a criação do novo 
cargo de Director de Riscos do Grupo, em conformidade 
com as melhores práticas em matéria de gestão de riscos 
no mundo empresarial e noutros bancos de desenvolvimento 
multilaterais (BDM). O Director será responsável por assegurar 
a conformidade com matérias em termos de risco, no que se 
refere a crédito, assuntos operacionais, o mercado, questões 
de reputação, salvaguardas, controlos internos e continuidade 
de negócio. Reporta directamente ao Presidente e exerce 
a sua função de forma independente dos departamentos 
que assumem riscos. O Banco criou o Centro de Recursos 
Naturais Africano (ANRC), para lhe permitir intensificar 
o trabalho na gestão de recursos naturais, tendo em conta a 
importância do petróleo, do gás e de outros recursos minerais 
na economia emergente de África. O ANRC trabalhará em 
estreita colaboração com o Mecanismo de Apoio Jurídico 
Africano (ALSF) na disponibilização de apoio aos países. 

O Banco criou igualmente departamentos dedicados ao 
desenvolvimento financeiro e de actividades empresariais, a 
fim de orientar o início e o crescimento do seus negócios no 
âmbito de uma conjuntura africana em rápido crescimento. 
Estes departamentos irão desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento do projecto Africa50, descrito anteriormente, 
e no crescimento do sector financeiro de África. Foram ainda 
criados departamentos no Complexo do Secretário-Geral, bem 
como estabelecido um Gabinete de Execução e Desempenho 
destinado a gerir o “Painel Executivo” e a fornecer alertas 
precoces em áreas de derrapagem. 

Verificou-se este ano o lançamento da Estratégia Decenal para o período de 2013 a 2022, se-
guido de um aperfeiçoamento da estrutura institucional, no intuito de assegurar a consecução 
dos seus objectivos. O presente capítulo analisa essas reformas institucionais, bem como as 
políticas e as estratégias do sector introduzidas juntamente com a estratégia. Observa igual-
mente a eficácia da ajuda ao desenvolvimento e a garantia de qualidade do Banco, bem como 
actividades da função independente de avaliação das operações. A reconstituição FAD-XIII, 
um acontecimento fundamental durante o ano, é igualmente examinada, principalmente os com-
promissos assumidos pelo Banco e as suas implicações para as operações. A distribuição dos 
recursos humanos é apresentada juntamente com as actividades das agências do Banco para 
controlo interno, integridade e conformidade. O presente capítulo examina ainda a questão 
do regresso do Banco à sua sede em Abidjan.
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Além disso, o Banco promoveu a Unidade de Países Frágeis 
a Departamento, conforme referido anteriormente, a fim 
de reforçar a capacidade interna de lidar com questões 
relacionadas com países afectados por conflitos. O escritório de 
representação nigeriano foi promovido a um escritório chefiado 
por um Director, de modo a permitir um envolvimento mais 
eficaz com este país. O Banco promoveu ainda a Unidade 
de Relações Externas e Comunicação a Departamento. Da 
mesma forma, foi criado um Departamento de Integridade 
e Ética do Pessoal. Foi igualmente efectuado um conjunto 
de fusões e de deslocações de pessoal. 

Descentralização. Em 2013, o Grupo do Banco aumentou a 
sua presença em países membros regionais (PMR) de 34 para 
37 países, embora o número de escritórios de representação 
(ER) tenha permanecido inalterado em 31. O Banco está 
neste momento presente em Benim, na Guiné (Conacri) e 
na Mauritânia sem estabelecer escritórios de representação, 
estando o pessoal integrado noutras agências. Da mesma 
forma, o Banco reforçou a sua presença na Guiné-Bissau, 
na Maurícia e em São Tomé e Príncipe. Mereceu especial 
destaque a necessidade de melhorar o apoio a PMR em 
situações frágeis. Inclui-se nesta situação, por exemplo, a 
nomeação de pessoal para as Comores, a Guiné-Bissau e a 
Somália em escritórios do Banco situados em países vizinhos. 
 
Durante o ano de 2013, a percentagem de profissionais 
especializados situados a nível local aumentou para 38 por 
cento, em comparação com os 36 por cento de 2012. De um 

modo geral, o aumento do número de colaboradores situados 
localmente, em conjunto com a delegação de autoridade, 
conduziu a melhorias na gestão das carteiras dos países. 
O número de projectos geridos a partir dos escritórios de 
representação situa-se neste momento próximo dos 50 por 
cento, em comparação com os 44 por cento de 2012. 
Da mesma forma, o número de supervisões de projectos 
efectuadas pelos escritórios de representação ascendeu 
a 42 por cento em 2013, quando em 2012 se situava nos 
32 por cento.

Em Novembro de 2013, o Banco deu início a uma análise 
intercalar do Roteiro de Descentralização, a fim de avaliar a sua 
aplicação e o quanto foi alcançado. Nomeadamente, avaliará 
o impacto sobre: (1) a gestão das carteiras, (2) a capacidade 
de efectuar trabalho analítico a nível local e (3) a participação 
do Banco no diálogo político, na coordenação de doadores 
e na harmonização. Por fim, facultará uma perspectiva sobre 
o caminho a seguir e as lições que foram aprendidas.

O regresso à sede. O Conselho de Administração aprovou 
o orçamento para o exercício de “Regresso a Abidjan”. 
Nas Assembleias Anuais de Maio de 2013, o Conselho de 
Governadores aprovou o Roteiro. Este inclui cinco elementos 
desencadeadores: segurança, habitação, infra-estruturas de 
escritório, educação e recursos de saúde. Foi nomeado um 
Director para o Departamento de supervisão do regresso 
a Abidjan (DIRA) e foi criado um Comité Consultivo e de 
Monitorização (COSRA), mandatado para tomar as medidas 
necessárias para manter o rumo do processo. O Conselho 
de Administração está a trabalhar em estreita colaboração 
com a Direcção para supervisionar a aplicação da matriz 
de monitorização. Espera-se que um grande número de 
colaboradores seja transferido para Abidjan durante o ano 
de 2014.

Gestão orçamental. Em 2013, o Banco continuou a implementar 
a fase 3 das reformas orçamentais aprovadas pelo Conselho 
em 2007. A finalidade das reformas consiste em melhorar o 
processo de planeamento orçamental e assegurar que são 
respeitados os acordos do programa de trabalho entre os 
departamentos regionais e sectoriais. Entre os componentes 
fundamentais incluem-se: (1) o sistema de contabilidade 
analítica; (2) o sistema de registo temporal das actividades; e (3) 
o sistema de orçamentação nacional. As reformas orçamentais 
implementadas até à data continuaram a oferecer aos gestores a 
flexibilidade necessária para a redistribuição de recursos a áreas 
prioritárias, concentrando-se simultaneamente nos resultados. 
Além disso, ao acompanhar sistematicamente a medida em que 
estes objectivos de indicadores fundamentais de desempenho 
(KPI), para um conjunto de unidades, são cumpridos, a função 
orçamental encontra-se neste momento numa posição adequada 
para ligar os orçamentos aos resultados.
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Tecnologias da informação. O Banco tem vindo a aplicar 
a sua Estratégia para as Tecnologias da Informação (ITS) 
2013-2016 desde o início de 2013. Esta Estratégia inclui 
seis programas de apoio à estratégia empresarial do Banco, 
incluindo o seu regresso à sede em Abidjan.

A implementação da ITS está em curso. Entre os progres-
sos notáveis incluem-se a conclusão da ligação dos pilares 
do Banco a Abidjan, Túnis, Pretória e Nairobi, bem como a 
actualização do ambiente de produção SAP no primeiro tri-
mestre de 2013, no âmbito do Projecto África 2.0. As con-
quistas em 2013 incluem:

•  O departamento de tecnologias da informação do Banco, 
CIMM, foi revitalizado, com capacidades para planear, 
construir e gerir serviços de TI de forma eficiente, de modo 
a satisfazer as suas necessidades empresariais. 

•  Ao equipar os centros de dados de Túnis e de Pretória 
com uma ligação de alta velocidade, os pilares do Banco 
permitem a duplicação dos seus dados para um melhor 
Plano de Continuidade de Negócio.

•  A introdução de infra-estruturas de comunicação de TI 
modernas modificou a forma como os negócios são con-
duzidos no Banco. Os colaboradores, os países membros 
e os parceiros de negócios podem agora aceder uns aos 
outros em qualquer lugar e em qualquer altura, desde que 
tenham disponível uma ligação à Internet. 

•  A conexão a sistemas e entre colaboradores, para partilha 
de documentos e colaboração nas actividades do Banco, 
melhorou significativamente, trazendo eficiência e eficácia 
para as operações do Banco.

•  A actualização técnica do SAP proporcionou um ambiente 
moderno para a gestão dos processos da actividade principal 
do Banco. Esta medida fornece a plataforma através da qual 
podem ser lançadas e accionadas melhorias funcionais dos 
processos em todo o Banco.

Gestão da continuidade de negócio. À luz dos desafios 
enfrentados pela sua Agência Temporária de Relocalização 
(ATR) em Túnis e pela sua sede em Abidjan, a Gestão da 
Continuidade de Negócio constitui uma reflexão fundamental 
para o Banco. Apesar dos distúrbios ocasionais na ATR e 
a nível local, o Banco continuou a cumprir todas as suas 
obrigações importantes perante os seus accionistas. Entre 
os resultados assinaláveis incluem-se: (1) a relocalização, 
evacuação e/ou transferência de pessoal internacional e 
respectivos familiares dos escritórios de representação na 
República Centro-Africana e no Mali, no seguimento de 
acontecimentos políticos adversos, para locais mais seguros, 
(2) a relocalização voluntária de familiares de colaboradores 
da ATR no seguimento dos acontecimentos em Túnis e 
(3) a criação de um local de Continuidade de Negócio na 
África do Sul, que está inteiramente equipado e pronto a ser 

utilizado desde Abril de 2013. A preparação do Plano de 
Continuidade de Negócio (BCP) do Banco desempenhou um 
papel fundamental nos exercícios de avaliação das agências 
de notação. Estas recebem a garantia da capacidade do 
Banco para assegurar a continuidade de negócio perante 
quaisquer perturbações do seu ambiente de negócios.

5.2  Políticas e estratégias 
O Conselho de Administração aprovou um conjunto de políticas, 
de estratégias e de orientações durante 2013, destinadas 
a guiar as operações do Grupo do Banco em resposta ao 
ambiente e a circunstâncias globais em rápida mutação e 
às necessidades dos clientes do Banco. As novas políticas, 
estratégias e orientações irão ajudar a operacionalizar a 
Estratégia Decenal do Banco para o período de 2013 a 2022.

Orientações sobre o Cancelamento de Operações Não 
Soberanas Elegíveis (aprovadas em Janeiro de 2013). A 
finalidade destas Orientações consiste na melhoria do processo 
de cancelamento de operações não soberanas (ONS) e do seu 
quadro de governação, tendo em vista optimizar a utilização dos 
recursos do Banco. Mais especificamente, visam estabelecer 
critérios e procedimentos adequados para o cancelamento 
de créditos concedidos, linhas de crédito, linhas de agência, 
investimentos de capital e garantias. Todas as cartas de 
mandato e documentos de transacção de todas as novas 
ONS ficam abrangidos por estas novas Orientações, no que 
se refere a questões de cancelamento. As novas Orientações 
abriram igualmente caminho a uma melhor agilização e 
coordenação de questões de cancelamento dentro do próprio 
Banco e entre o Banco, co-financiadores e suas contrapartes 
privadas. Desde Dezembro de 2013, foram cancelados um 
projecto de investimento de capital (16,5 milhões de UC) e 
um subsídio de assistência técnica do FAPA (0,7 milhões 
de UC), em conformidade com as novas Orientações, visto 
que as operações não foram assinadas durante um período 
superior a 365 dias.

Política de Desenvolvimento do Sector Privado (aprovada 
em Maio de 2013). A Política beneficiou das conclusões da 
avaliação independente das Operações Não Soberanas 
Garantidas do Grupo do Banco para o período 2006-2011. O 
objectivo da nova política consiste em melhorar o contributo do 
sector privado para um crescimento económico forte e inclusivo 
em África, que conduza a uma transformação económica.

Estratégia de Avaliação Independente, 2013-2017 (aprovada 
em Junho de 2013). A Estratégia de Avaliação Independente 
fornece um roteiro para a concretização dos três objectivos 
da política de avaliação, que consistem na responsabilização, 
na aprendizagem e na promoção de uma cultura de avaliação 
com o derradeiro objectivo de melhorar a eficácia da ajuda 
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ao desenvolvimento do Banco. A estratégia propõe uma 
mudança no mix de produtos, orientada para mais avaliações 
de estratégias nacionais e regionais, mais avaliações a nível 
do grupo, bem como mais avaliações sectoriais e temáticas. 
Defende ainda uma mudança de avaliações do desempenho 
de projectos independentes para avaliações de clusters de 
projectos. A estratégia clarifica o reforço do papel do Banco 
no apoio ao desenvolvimento de uma cultura de avaliação 
transversal ao Banco e nos países membros regionais. Sendo a 
primeira do seu género entre BDM, esta estratégia estabelece 
as ligações necessárias entre objectivos de políticas a longo 
prazo, actividades de avaliação, competências de avaliação 
e necessidades de recursos. Visa assegurar que a função de 
avaliação independente se mantém relevante e sensível aos 
factores de mudança externos, bem como ao Banco e aos 
seus clientes, e que equilibra os seus objectivos principais. 
A estratégia aborda as questões importantes de assegurar 
o impacto, a qualidade, a credibilidade e a actualidade das 
avaliações. 

Estratégia de Desenvolvimento do Sector Privado  
(aprovada em Julho de 2013). Esta estratégia tem três 
objectivos. Primeiro, pretende melhorar o ambiente empresarial 
e de investimento em África, através da concessão de apoio 
aos esforços de países para reforçar o contexto jurídico e 
regulamentar relativamente às empresas, a nível nacional e 
regional. Segundo, visa a expansão do acesso dos negócios 
a infra-estruturas sociais e económicas, quer materiais 
(transportes, telecomunicações, água, rede eléctrica, bem 
como recursos necessários para proporcionar educação, 
saúde e saneamento) ou imateriais (quadros jurídicos e 
regulamentares, sistemas de liquidação e de realização 
de pagamentos, intermediários financeiros e mercados 
de capitais, registos de garantias, agências de notação 
de crédito e desenvolvimento de competências). Terceiro, 
aponta para a promoção do desenvolvimento empresarial 
através de um melhor acesso a financiamento, do reforço 
de competências e do acréscimo de valor. Estreitamente 
alinhados com a Estratégia Decenal, outros objectivos incluem 
o apoio a países frágeis, com destaque para a obtenção de 
resultados rápidos e tangíveis. Além disso, visa dar ênfase 
ao apoio concedido a mulheres, bem como à agricultura e 
ao desenvolvimento rural.

Alteração à Política de Crédito do Banco. A presente 
alteração já foi discutida pelo Comité de Coordenação da 

Gestão Sénior (SMCC), mas ainda não foi aprovada. Está a 
ponderar-se uma alteração da Política, inicialmente adoptada 
em 1998, para permitir que os países apoiados pelo FAD, numa 
base casuística e sob condições bem definidas, tenham um 
maior acesso a financiamento das linhas de crédito soberano 
do BAD. Tal permitiria ao Banco responder à elevada procura 
de empréstimos em condições não preferenciais por parte 
de países apoiados pelo FAD, mas sem comprometer a 
estabilidade financeira do Banco. Após a sua aprovação, a 
nova política de crédito irá ajudar a diversificar a base de 
clientes do Banco e a atenuar o risco de concentração. 

5.3  Eficácia do desenvolvimento e garantia 
da qualidade

Durante o ano de 2013, o Grupo do Banco fez novos 
progressos no sentido de melhorar a qualidade das operações, 
estabelecer salvaguardas sociais e ambientais de qualidade 
e reforçar a sua capacidade de medir e gerir os resultados 
da ajuda ao desenvolvimento. 

O Relatório Anual sobre a Eficácia da Ajuda ao 
Desenvolvimento (ADER) de 2013 explorou o tema da 
transição de África para um caminho de crescimento 
sustentável e o contributo do Grupo do Banco para 
esse processo. O Relatório defende que a trajectória 
de crescimento de África está estreitamente ligada à 
gestão sustentável dos seus recursos naturais. Refere 
que o forte crescimento económico reduziu a pobreza de 
rendimentos, com a percentagem da população a viver 
abaixo do limiar da pobreza a sofrer uma quebra, de 51 
por cento em 2005 para 39 por cento em 2012. O Banco 
reconhece que um dos maiores desafios que hoje se 
colocam consiste em saber como resolver as questões da 
exclusão e da desigualdade crescente. O Relatório conclui 
que, através dos seus investimentos em infra-estruturas, na 
agricultura e no apoio à integração regional, o Banco tem 
conseguido proporcionar resultados tangíveis em termos 
de desenvolvimento para África.

Reforço da qualidade das operações. Em Janeiro de 2013, 
o Banco introduziu um método documentado e centrado 
nos resultados para avaliação do desempenho dos projectos, 
ao tornar o novo Relatório sobre os progressos e resultados 
registados na implementação de projectos (IPRR) e o 
Relatório de conclusão do projecto (PCR) revisto aspectos 
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obrigatórios das actividades de relato. A conformidade com 
os novos sistemas e a qualidade dos IPRR e dos PCR são 
monitorizadas através de relatórios trimestrais sobre os 
progressos. Actualmente, o Banco possui um sistema integrado 
e exaustivo de classificação que recolhe informações sobre 
todas as operações do sector público, através de várias 
fases do ciclo do projecto: o desempenho operacional pode 
ser monitorizado no início através do método de Análise de 
Prontidão (RR), durante a aplicação através da classificação 
do IPRR e aquando da conclusão mediante a classificação 
do PCR. Desde o final de Dezembro de 2013, cerca de 
66 por cento das operações do sector público elegíveis 
cumpriram o novo método de classificação. As normas de 
qualidade de concepção do Banco desenvolvidas em 2010 
foram actualizadas. O novo conjunto de critérios utilizados 
na análise de prontidão entrou em vigor em 1 de Janeiro 
de 2014. 

Garantia de salvaguardas sociais e ambientais. O Banco 
e os seus países membros regionais colocaram uma ênfase 
considerável no desenvolvimento sustentável, nomeadamente 
na protecção do ambiente e dos meios de subsistência durante 
o processo de desenvolvimento. As salvaguardas são um 
instrumento poderoso de identificação de riscos, redução dos 
custos de desenvolvimento e melhoria da sustentabilidade dos 
projectos, com benefícios directos para as comunidades e 
ajudando a preservar o ambiente. Em Dezembro de 2013, os 
Conselhos adoptaram o Sistema Integrado de Salvaguardas 
(ISS)—o pilar da estratégia do Banco para a promoção de 
um crescimento socialmente inclusivo e ambientalmente 
sustentável. Este sistema foi desenvolvido após extensas 

consultas. Cinco workshops regionais - em Nairobi, Lusaca, 
Libreville, Abuja e Rabat - proporcionaram a oportunidade 
de escutar e abordar preocupações levantadas por várias 
partes interessadas, incluindo a sociedade civil. O ISS, além 
de promover as melhores práticas nestas áreas, incentiva 
igualmente uma maior transparência e responsabilização. 
Disponibiliza um processo às pessoas, especialmente às 
comunidades mais vulneráveis, para expressarem as suas 
opiniões, facultando, por exemplo, mecanismos de reclamação 
e de reparação a nível dos projectos. 

Os Quadros 5.1 e 5.2 infra utilizam um sistema de sinais 
luminosos para representar as classificações dos progressos 
registados em quatro níveis. No nível 1, o desempenho relativo 
de África é medido por comparação dos seus progressos com 
os observados no grupo paritário de África (países de baixo e 
médio rendimento de todo o mundo); no nível 2, o desempenho 
do Banco é medido por comparação entre os resultados 
esperados e os resultados efectivos de todas as operações 
concluídas; nos níveis 3 e 4, os progressos do Banco são 
medidos por comparação com os progressos realizados na 
consecução das suas metas para 2013, definidas no Quadro 
de Medição de Resultados do Banco. As classificações do 
nível 2 indicam que o Banco fez progressos positivos no seu 
apoio às infra-estruturas de África, ao sector privado, bem 
como ao desenvolvimento de competências e de tecnologia. 
Registou progressos moderados no seu apoio à governação 
e responsabilização e à integração regional. O Quadro 5.2 
apresenta de forma mais detalhada o contributo do Banco 
para o desenvolvimento através das suas operações em África. 
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Quadro 5.1
Mapa Síntese de Desempenho, 2013 

NÍVEL 1:
ÁFRICA ESTÁ A FAZER PROGRESSOS EM TERMOS DE DESENVOLVIMENTO?

Crescimento inclusivo Transição no sentido de um crescimento ecológico

Inclusão económica Construção de resiliência

Inclusão espacial Gestão dos activos naturais

Inclusão social Redução dos resíduos e da poluição

Inclusão política

Crescimento sustentável

NÍVEL 2:
AS OPERAÇÕES DO GBAD ESTÃO A TER IMPACTO?

Integração regional Desenvolvimento do sector privado

Transportes transfronteiriços Sector privado

Energia transfronteiriça Agricultura

Desenvolvimento de infra-estruturas Competências e tecnologia Governação e responsabilização

Transportes Formação profissional Gestão financeira

Água Educação Transparência do sector público

Energia Saúde Ambiente concorrencial

TIC

NÍVEL 3:
AS OPERAÇÕES DO GBAD SÃO GERIDAS COM EFICÁCIA?

Resultados a nível dos países Operações eficazes e atempadas Questões de género e alterações climáticas

Envolvimento dos países Conhecimentos obtidos a partir das operações Operações esclarecidas sobre questões  
de género

Eficácia da ajuda Desempenho da carteira Operações esclarecidas sobre questões 
climáticas

Qualidade das operações

NÍVEL 4:
O GBAD É UMA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE?

Deslocação para mais perto dos nossos 
clientes

Envolvimento e mobilização do pessoal Relação custo/benefício

Descentralização Recursos humanos Rentabilidade

Conectividade Questões de género Serviços de TI

Fonte: GBAD, Departamento de Garantia da Qualidade e Resultados.

Legenda:

 Progresso positivo: Em média, o grupo registou melhorias face aos indicadores de base ou aos grupos de referência.
 Progresso moderado: Os resultados são mistos, em média o grupo de indicadores demonstra uma melhoria moderada.
 O progresso estagnou ou regrediu: Em média, o grupo de indicadores estagnou ou regrediu.
 Não foi possível medir o progresso.
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Quadro 5.2
O contributo do GBAD para o desenvolvimento de África (Nível 2) 

2011-2013 2014-2016
Resultados 
esperados Resultados obtidos

Resultados 
esperados

DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS
Transportes - Estradas construídas, reabilitadas ou em manutenção (km) 9.127 8.192 90% 18.904
Transportes - Pessoal formado/recrutado para manutenção de estradas 9.280 9.506 102% 24.736
Transportes - Pessoas formadas em segurança rodoviária, etc. 536.987 544.996 101% 1.171.568
Transportes - Pessoas com melhor acesso a transportes 27.612.000 26.484.000 96% 41.659.000
das quais mulheres1 13.149.000 16.278.000
Energia - Capacidade instalada (MW) 994 978 98% 2.164
da qual renovável: 325 324 100% 1.064
Energia - Pessoal formado/recrutado na manutenção de instalações de energia 1.537 1.543 100% 1.729
Energia - Pessoas com conexões eléctricas novas ou melhoradas 8.542.000 9.743.000 114% 18.939.000
das quais mulheres1 4.970.000 6.667.000
Energia - Emissões de CO2 reduzidas (toneladas por ano) 524.000 524.000 100% 2.598.000
Água - Capacidade de água potável instalada (m3/dia) 125.912 125.899 100% 300.277
Água - Pessoal formado na manutenção de instalações hídricas 10.777 10.721 99% 74.441
Água - Pessoas com acesso novo ou melhorado a água e saneamento 8.096.000 8.261.000 102% 35.470.000
das quais mulheres1 4.180.000 18.445.000
TIC - Pessoas que beneficiam de um melhor acesso a serviços básicos de TIC 32.000 31.000 97% 2.738.000
das quais mulheres1 16.543 …

INTEGRAÇÃO REGIONAL
Transportes - Estradas transfronteiriças construídas ou reabilitadas (km) 136 129 95%  2.933 
Energia - Linhas de transporte transfronteiriças construídas ou reabilitadas (km) 467 465 100%  734 

DESENVOLVIMENTO DO SECTOR PRIVADO
Receitas governamentais com projectos e subprojectos das empresas beneficiárias dos 
investimentos (milhões de USD)2

1.053 1.060 101% 1.143

Efeito sobre as PME (volume de negócios resultante dos investimentos) (milhões de USD)2 … 208 … 600
Microcréditos concedidos (número) 192.838 156.477 81% 34.629
Clientes de microfinanciamento formados em gestão de empresas 10.266 10.054 98% 34.131
Postos de trabalho criados 1.043.597 1.014.000 97% 1.171.000
dos quais empregos para mulheres1 254.000 281.000
Pessoas que beneficiam de projectos das empresas beneficiárias dos investimentos e de 
microfinanciamento 

4.547.134 4.560.000 100% 5.070.000

das quais mulheres1 2.394.000 1.825.000
Agricultura - Terrenos com melhor gestão de água (ha) 76.305 52.003 68% 201.879
Agricultura - Terrenos com melhor utilização dos solos: replantados, reflorestados (ha) 725.014 809.503 112% 430.760
Agricultura - População rural que usa melhores tecnologias 1.012.000 1.456.000 144% 1.665.000
Agricultura - Pessoas que beneficiam de avanços na agricultura 17.918.000 18.896.000 105% 33.532.000
das quais mulheres1 8.522.000 17.353.000

COMPETÊNCIAS E TECNOLOGIA
Pessoas que beneficiam de formação profissional 97.977 94.141 96% 78.747
das quais mulheres1 53.473 36.395
Salas de aula e instalações de apoio educacional construídas 2.919 2.560 88% 1.037
Professores e outro pessoal educativo recrutado/formado 71.800 55.051 77% 22.252
Pessoas que beneficiam de melhor acesso à educação 2.794.000 2.772.126 99% 1.117.000
das quais mulheres1 1.611.000 502.000
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5.4  Reconstituição FAD-XIII
As actividades relacionadas com a XIII Reconstituição do FAD 
(2014-2016) foram importantes em 2013. Foram efectuadas 
consultas em três rondas, com a última a ser realizada em 
Paris, em Setembro de 2013. O Grupo do Banco apelou aos 
parceiros de desenvolvimento para assegurarem uma forte 
reconstituição que, além de ajudar a manter o crescimento e 
a reduzir a pobreza, progrida igualmente na transformação de 
África, conforme previsto na Estratégia Decenal. Na reunião 
final, os participantes elogiaram o Fundo por satisfazer 
as necessidades dos seus clientes durante o período da  
FAD-XII. Houve um reconhecimento geral de que o Fundo 
teve um impacto tangível, em particular nas áreas das infra- 
-estruturas, da governação, do apoio aos países frágeis e 
da integração regional.

Quadro 5.2
O contributo do GBAD para o desenvolvimento de África (Nível 2) 

2011-2013 2014-2016
Resultados 
esperados Resultados obtidos

Resultados 
esperados

Centros de saúde primária, secundária e terciária 788 971 123% 485
Profissionais de saúde formados 14.027 14.114 101% 77.445
Pessoas com acesso a melhores serviços de saúde 32.292.000 28.628.000 89% 14.749.000
das quais mulheres1 18.075.000 6.275.000
GOVERNAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO3

Países com melhor qualidade de gestão orçamental e financeira 27 20 74%
Países com melhor qualidade de administração pública 10 9 90%
Países com maior transparência, responsabilização e redução da corrupção no sector público 31 23 74%
Países com melhores sistemas de aprovisionamento 2 1 50%
Países com um melhor ambiente concorrencial 14 11 79%

Fonte: GBAD, Departamento de Garantia da Qualidade e Resultados. 

Definições:
...  = dados não disponíveis
ha  = hectares 
km  = quilómetros
MW  = megawatts 
m3  = metros cúbicos 
PME  = Pequenas e Médias Empresas 
USD  = dólares americanos
TIC = Tecnologias da Informação e Comunicação

Notas:
1  Os valores desagregados relativos ao género são extrapolados de um subconjunto de projectos com dados disponíveis, constituídos por dados reais 

e do cenário de referência. Na medida em que mais projectos começaram a incluir uma concepção informada em termos de género, prevê-se que 
estes dados se tornem cada vez mais sólidos e completos.

2  Valores originais UC convertidos a 1 UC = 1,53 USD.
3  O indicador de desempenho para a governação aplica diferentes limiares. Tendo em conta a natureza e a distância de atribuição, os níveis dos sinais 

luminosos são diferentes de outros indicadores: verde, 75% e superior; amarelo, 50-75%; e vermelho, inferior a 50%.

Legenda:

 As operações do Banco atingiram 95% ou mais das suas metas 
 As operações do Banco atingiram 60-94% das suas metas
 As operações do Banco atingiram menos de 60% das suas metas 
 Não estão disponíveis dados que permitam medir o desempenho
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um quadro de resultados revisto para medição e relato dos 
resultados de desenvolvimento.

5.5  Avaliação independente das operações 
do Banco

O Departamento de Avaliação de Operações (OPEV) concluiu 
uma Estratégia de Avaliação Independente que guiará 
o seu trabalho a médio prazo. Finalizou igualmente um 
conjunto de avaliações a nível de projectos, sectores, temas, 
empresas e países, e realizou várias actividades de partilha 
de conhecimentos. 

Em 2013, o Conselho de Administração aprovou a Estratégia 
de Avaliação Independente, 2013-2017, do Grupo do Banco 
(ver secção 5.2). Esta estratégia visa promover uma cultura 
de aprendizagem, de responsabilização e de avaliação no 
Banco, apoiando o objectivo global de melhorar a eficácia do 
desenvolvimento entre os países membros regionais do Banco. 

Comparativamente a anos anteriores, o número de avaliações 
estratégias temáticas, sectoriais e de países registou um 
aumento acentuado, enquanto as avaliações de projectos 
independentes diminuíram. Simultaneamente, foram feitas 
tentativas para assegurar maiores sinergias entre trabalho a nível 

Caixa 5.2
Reformas FAD-XIII - Fórmula alterada de Afectação 
Baseada no Desempenho (PBA)

Na reunião final das consultas da reconstituição FAD-XIII, os delegados 
reafirmaram que os principais elementos determinantes da fórmula PBA 
continuarão a ser a necessidade e o desempenho do país. Contudo, a 
fórmula PBA será ajustada com a adição do Índice do Desenvolvimento de 
Infra-estruturas Africanas (AIDI) ao componente de necessidades actuais 
da fórmula, a fim de dar uma melhor resposta à lacuna de infra-estruturas 
sentida no continente. No mínimo, 91,6 por cento dos recursos da FAD-XIII 
serão afectados com base no desempenho do país através da PBA directa 
(62 por cento) e das reservas ligadas à PBA (29,6 por cento) - Pilar I da 
FSF e envelopes de Operações Regionais (OR). Os elementos adicionais 
da fórmula incluem as seguintes disposições:

•  As afectações de países individuais não podem exceder 10 por cento 
de todos os recursos disponíveis. 

•  Será aplicada uma afectação mínima de 15 milhões de UC por ciclo 
a todos os países, com excepção de países que se encontrem em 
transição para o estatuto de dupla elegibilidade ou de BAD apenas. 

•  Cada país de dupla elegibilidade continuará a receber 50 por cento do 
que receberia caso fosse BAD apenas, sujeito a uma afectação míni-
ma de 15 milhões de UC para todos os países elegíveis para o FAD.

Caixa 5.1
Reconstituição FAD-XIII 
 

Os delegados do FAD concordaram num nível de reconstituição de 5,345 mil 
milhões de UC para a FAD-XIII. Excluindo-se o intervalo técnico, o total de 
recursos disponíveis para o período da FAD-XIII, 2014-2016, ascende a 
4.820,935 milhões de UC*. Os montantes específicos para os componen-
tes do nível de reconstituição são os seguintes:

• Subscrições de doadores = 3.789,330 milhões de UC
• Contribuições suplementares = 55,684 milhões de UC
• Intervalo técnico (12,04%) = 524,091 milhões de UC
•  Capacidade de compromissos contraídos antecipadamente =  

975,921 milhões de UC
Total (nível da reconstituição FAD-XIII) = 5.345,026 milhões de UC

Os participantes acordaram em afectar 21% dos recursos da FAD-XIII ao 
envelope de Operações Regionais (OR) e 662 milhões de UC à Facilidade 
de Apoio a Países Frágeis (FSF). Além disso, será disponibilizado capital 
inicial no valor de 165 milhões de UC ao novo Mecanismo de Apoio ao 
Crédito para o Sector Privado (PSF), um dos instrumentos de financia-
mento inovadores criados para atenuar os riscos associados à concessão 
de crédito a países de baixo rendimento. 

* Conforme referido no ponto 5.10 do Relatório FAD-XIII, em Partilha dos 
Encargos: «Numa reconstituição, o intervalo técnico serve para (1) integrar 
as subscrições de novos Estados participantes ou doadores; (2) permitir 
subscrições maiores ou adicionais durante a duração da reconstituição, 
sem causar impacto nas quotas de encargos de todos os participantes; 
e (3) oferecer aos Estados participantes a flexibilidade de aumentarem a 
sua partilha de encargos durante uma determinada reconstituição, sem 
excederem o nível de reconstituição pretendido.»

Em última análise, os participantes reafirmaram o seu apoio à 
transformação económica de África e acordaram um nível de 
reconstituição total de 5,345 mil milhões de UC para o período 
de 2014 a 2016 (Caixa 5.1). Tendo em conta a profunda crise 
verificada na economia mundial e a situação orçamental difícil 
enfrentada por muitos Estados participantes, tratou-se de um 
resultado significativo. Indicou um forte apoio dos accionistas ao 
Banco e à agenda de transformação de África. Os participantes 
saudaram o facto de os países africanos aumentarem o seu 
papel no FAD, com a Líbia e Angola a juntarem-se à África do 
Sul e ao Egipto como contribuintes para o Fundo. 

Foi acordado um conjunto de reformas, incluindo a melhoria 
do sistema de afectação de recursos do FAD: países membros 
regionais elegíveis (Caixa 5.2); o reforço da capacidade do 
Grupo do Banco para responder aos desafios de fragilidade 
em todo o continente; e a alavancagem de recursos do 
FAD através de dois novos instrumentos de financiamento 
inovadores (a Garantia de Crédito Parcial (PCG) do FAD e o 
Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector Privado (PSF)). 
Além disso, no âmbito da FAD-XIII, foi igualmente criado 
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de projectos e avaliações de alto nível, através da realização 
de avaliações de clusters de projectos, estrategicamente 
seleccionadas para integrar avaliações de alto nível em curso. 
Foram realizadas várias avaliações independentes durante o 
ano de 2013, nomeadamente:

Avaliações a Nível de Projectos: Sustentabilidade de estradas 
(abrangendo dez projectos rodoviários) e integração regional 
(abrangendo quatro projectos multinacionais e internacionais);  
Avaliações Temáticas e Sectoriais: Avaliação Independente 
de Operações Não Soberanas, 2006-2011, Relatório do 
Trabalho Económico e Sectorial do Banco, Avaliação da 
Gestão Integrada dos Recursos Hídricos por parte do 
Banco, Projectos de Reforço Institucional em Governação, 
Sector dos Transportes e Microfinanciamento; Avaliações 
Empresariais: Aprovisionamento (primeira fase), Gestão de 
Fundos Fiduciários no Banco Africano de Desenvolvimento 
(2012), Avaliação dos Resultados da Adicionalidade e do 
Desenvolvimento, e Qualidade da concepção de projectos do 
sector público; Avaliações das Estratégias Nacionais (CSE), 
Botsuana (2013), Chade (2012) e Quénia (2013). 

Reforçar o feedback de avaliações às operações do Banco 
é uma preocupação fundamental para a função de avaliação 
independente do Banco. Ao longo do ano, o OPEV divulgou 
activamente os resultados das avaliações junto das partes 
interessadas do Banco, e colaborou e partilhou conhecimentos 
sobre as avaliações com as mesmas. Além disso, aplicou duas 
medidas essenciais destinadas a reforçar a integração dos 
resultados das avaliações nas operações do Banco: (1) criou 
um Sistema de Registo de Medidas de Gestão (MARS), que foi 
aprovado pelo Conselho em Outubro de 2013, e cujo programa 
de software para a sua aplicação será concebido em breve; e 
(2) concluiu uma base de dados dos resultados das avaliações 
destinada a facilitar a revisão das lições, recomendações, 
conclusões e classificações produzidas durante auto-avaliações 
e avaliações independentes das operações do Banco. A base 
de dados contém mais de mil lições aprendidas, abrangendo 
o período compreendido entre 1998 e 2013. 

As actividades fundamentais de avaliação independente que se 
seguem foram igualmente realizadas durante o ano de 2013:
 
•  Criação de um sítio Web departamental para facilitar o 

acesso a conhecimentos das avaliações;
•  Organização de vários eventos presenciais sob os auspí-

cios da Comunidade de Avaliação da Prática, com a par-
ticipação de pessoas de todo o Banco, a fim de facilitar o 
intercâmbio de conhecimentos;

•  Organização de eventos regionais de aquisição de 
conhecimentos para facilitar a partilha de conhecimentos 
entre peritos e beneficiários; 

•  Concepção de instrumentos e de abordagens reforçados 
de partilha de conhecimentos, incluindo vídeos e a utiliza-
ção dos meios de comunicação para satisfazer as neces-
sidades de diferentes audiências-alvo; 

•  Publicação de quatro edições da eVALUAtion Matters (uma 
publicação trimestral de conhecimentos que apresenta 
diferentes perspectivas sobre as avaliações da ajuda ao 
desenvolvimento).

Avaliação abrangente do Banco. Em Outubro de 2013, o Comité 
para as Operações e a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento 
(CODE) do Banco solicitou uma avaliação abrangente ao trabalho 
do Banco. Sublinhou o facto de que os desafios específicos 
da organização, a sua nova direcção estratégica, os próximos 
eventos e outras alterações, bem como o trabalho em curso, 
forneceriam informações a essa avaliação. Seleccionou uma 
opção com dois produtos separados: (1) um relatório sobre a 
concretização dos compromissos - a ser entregue em meados 
de 2015; e (2) uma avaliação abrangente dos resultados da 
ajuda ao desenvolvimento - a ser entregue em 2016.

Concretização dos compromissos do GCI e do FAD. Esta 
avaliação visa servir as finalidades de responsabilização e de 
aquisição de conhecimentos. Procura ainda responder ao 
pedido dos contribuintes do GCI e do FAD para a elaboração 
de relatórios independentes sobre a concretização dos 
compromissos. Irá analisar os processos de aceitação e de 
concretização dos compromissos no seu todo; e irá observar o 
Banco na sua globalidade e não apenas questões relacionadas 
com um instrumento de financiamento específico.

Fazer a diferença em África - Uma avaliação abrangente 
dos resultados da ajuda ao desenvolvimento do Banco. 
Esta avaliação visa responder à necessidade, sentida por 
partes interessadas fundamentais, de uma melhor avaliação e 
relato dos resultados da ajuda ao desenvolvimento no Banco. 
Embora tenham sido realizados estudos para abordar a eficácia 
e a eficiência organizacional do Banco, existe uma escassez 
de informação credível e comprovada sobre os resultados 
da ajuda ao desenvolvimento alcançados pelo Banco no 
terreno, nomeadamente em termos de efeitos directos 
finais da ajuda ao desenvolvimento, tais como melhorias 
reais na vida das pessoas; de que forma os resultados da 
ajuda ao desenvolvimento do Banco estão relacionados e 
contribuem para objectivos de alto nível dos PMR em termos 
de desenvolvimento social, de infra-estruturas ou do sector 
privado; e como pode o seu impacto ser intensificado no 
futuro, tendo em conta o mandato e os recursos do Banco, 
bem como um ambiente em rápida mutação para a ajuda ao 
desenvolvimento. A avaliação visa ainda fornecer respostas a 
estas questões e proporcionar lições para o Banco progredir, 
em vez de se limitar a registar o que se passou.
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Além da avaliação abrangente, estão em curso as seguintes 
avaliações: Qualidade da Concepção; Avaliações ao Sector 
da Energia e à Segurança Alimentar; O Apoio do Banco a 
PME (2013); Capital do Sector Privado; e Parcerias Público- 
-Privadas; bem como a segunda fase da Avaliação do 
Aprovisionamento. 

5.6  Aprovisionamento e serviços fiduciários
Tal como em anos anteriores, as funções de aprovisionamento 
e os serviços fiduciários do Banco participaram na concepção, 
preparação, avaliação pericial, supervisão e conclusão de todos 
os projectos e programas financiados pelo Banco. Através de 
um dedicado reforço das capacidades, os países receberam 
assistência directa na gestão das finanças públicas, incluindo 
no aprovisionamento, com impactos positivos em outras 
áreas de trabalho do Banco, tais como a implementação 
dos projectos e a governação financeira.

Em 2013, o Grupo do Banco continuou a implantar a sua 
Matriz de Delegação de Poderes (DAM), um pilar central 
dos seus esforços de descentralização. Mas, igualmente 
importante, foi o exercício de determinação dos novos limites 
do Concurso Público Internacional (ICB), através de análises 
empíricas de dados históricos. Prevê-se que o Grupo do Banco 
consiga realizar poupanças no tempo de processamento 
de aprovisionamento de cerca de 5,5 meses por projecto, 
anualmente, através deste exercício. Também se encontra 
neste momento numa posição para executar o Acordo de 
Execução Mútua de Decisões de Exclusão, tendo chegado 
a acordo com outros BDM sobre exclusão transversal. Um 
total de 122 colaboradores do Banco receberam formação 
sobre questões de aprovisionamento.

Na área específica da gestão financeira, o enfoque recaiu sobre 
a elaboração de orientações para lidar com as complexidades 
relacionadas com o trabalho num ambiente descentralizado, 
nomeadamente em escritórios de representação, mantendo 
simultaneamente os níveis mais elevados de padrões fiduciários. 
A ênfase colocada na apresentação atempada das auditorias 
de projectos produziu resultados, com a apresentação 
atempada destes relatórios a aumentar de 29 por cento em 
2012 para mais de 90 por cento em 2013. Além da melhoria 
em termos de actualidade, verificou-se uma redução acentuada 
do atraso dos relatórios e um aumento da qualidade dos 
mesmos. Menos de 10 por cento dos relatórios são agora 
rejeitados por motivos de qualidade, em comparação com 
mais de 30 por cento no passado. 

5.7  Mecanismos de recurso intermédios e 
Tribunal Administrativo

O Gabinete do Auditor-Geral, o Gabinete de Integridade e 
Ética do Pessoal, o Gabinete do Provedor, o Departamento 
de Integridade e Anticorrupção, o Mecanismo de Análise da 
Conformidade e o Tribunal Administrativo desempenharam, 
em 2013, funções importantes no Grupo do Banco, enquanto 
mecanismos de recurso intermédios e agências de contenção 
e responsabilidade empresarial.

Auditoria. Em 2013, o Gabinete do Auditor-Geral analisou 
um conjunto de áreas nas quais era necessária a atenção 
da Direcção para efectuar alterações nas políticas e nos 
procedimentos. A total automatização dos documentos de 
trabalho das auditorias internas tornou-se agora prática corrente 
no Gabinete, tendo todo o pessoal recebido formação. Da 
mesma forma, o Gabinete realizou formação intensiva em 
auditorias de tesouraria, SAP, técnicas de prospecção de 
dados, computação em nuvem e práticas de aprovisionamento, 
a fim de aumentar a sua eficiência e capacidade analítica. 
Por fim, verificou-se uma estreita cooperação com outros 
mecanismos de supervisão dentro do Banco, tendo em vista 
prestar especial atenção a todos os potenciais riscos e à 
elaboração de medidas de atenuação. O Gabinete ajudou 
a reforçar a capacidade do Grupo do Banco para trazer 
uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e 
melhoria dos processos de gestão do risco e de controlo 
e governação. Neste âmbito, o Gabinete considera o seu 
objectivo estratégico como uma terceira linha de defesa eficaz 
na gestão prudencial do Grupo do Banco. 

Integridade e ética do pessoal. Durante o ano, foi criado 
um novo Gabinete de Integridade e Ética do Pessoal (SIEO), 
enquanto parte do exercício de aperfeiçoamento. Embora a 
Unidade de Integridade esteja instalada juntamente com a de 
Ética, as funções de ambas são diferentes. Os colaboradores da 
Unidade de Ética continuarão a proporcionar aconselhamento 
e consultoria ao pessoal. Por outro lado, os colaboradores da 
Unidade de Integridade irão investigar, e processar, através 
do sistema de justiça interno do Banco, os colaboradores 
que violem as regras ou cuja conduta não cumpra as normas 
estabelecidas. As excepções serão os casos de corrupção, 
que continuarão a ser resolvidos pelo Departamento de 
Integridade e Anticorrupção (IACD). A função de Integridade 
e Ética do Pessoal completa o sistema de justiça interno 
do Banco, para defender os direitos do pessoal, conforme 
consagrado nas regras e regulamentos do Banco.
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Durante o ano, o Banco deu início a uma revisão do actual 
Código de Conduta e lançou um processo de consulta exten-
sivo a todo o Banco, através do qual todos os colaboradores 
foram convidados a apresentar sugestões para inclusão no 
novo Código. O Gabinete procura igualmente incutir uma 
cultura ética em todas as áreas de negócios do Banco, tan-
to na sede como nos escritórios de representação. Neste 
sentido, o Gabinete está continuamente a desenvolver, a 
alinhar e a introduzir programas destinados a abarcar todos 
os colaboradores e a Direcção do Banco. 

Com a criação do Gabinete de Integridade e Ética do Pessoal, 
o Banco colocou-se em consonância com as práticas de 
outros BDM. É ainda membro da Associação de Agentes 
de Ética e Conformidade (ECOA), que reúne profissionais de 
organizações privadas, públicas e internacionais, e da Rede 
de Ética de Organizações Multilaterais (ENMO).

Provedor. O Gabinete do Provedor lidou com um conjunto de 
reclamações durante o ano de 2013, desde questões de abuso 
de autoridade a falta de evolução na carreira e preocupações 
com a segurança do emprego. No geral, 7 por cento do 
pessoal no activo, num total de 167 casos, abordou o Provedor 
para assistência em 2013. O Gabinete conseguiu concluir 
cerca de 63 por cento dos casos que lhe foram expostos em 
aproximadamente quatro semanas e todos os casos foram 
concluídos até final de 2013. O Gabinete colocou igualmente 
em prática medidas para prevenir reclamações relacionadas 
com o trabalho antes do seu surgimento. Durante o ano de 
2013, o Gabinete participou na introdução de 109 novos 
colaboradores e participou igualmente em missões a escritórios 
de representação e centros de recursos regionais, a fim de 
transmitir informações sobre as vantagens dos mecanismos 
de recurso informais e da prevenção de conflitos no local de 
trabalho. É igualmente de salientar que o Gabinete deu formação 
a oito defensores da promoção de valores e organizou a 
Semana da Competência na Resolução de Conflitos de 2013.

Integridade e anticorrupção. Em 2013, o Departamento de 
Integridade e Anticorrupção procurou operacionalizar o Acordo 
de Exclusão Transversal, que o Banco assinou com outros 
BDM em 2010. Introduziu um sistema de sanções de dois 
níveis, composto por uma entidade de sanções independente 
do gabinete de investigação. O primeiro nível, constituído 
pelo Gabinete de Sanções, é chefiado pelo Comissário de 
Sanções, um perito externo, cuja nomeação foi aprovada 
em Fevereiro de 2013 pelo Conselho de Administração. O 
primeiro conjunto de relatórios de investigação foi enviado 
ao Comissário de Sanções em Agosto de 2013. O Conselho 
de Recurso de Sanções (SAB) corresponde ao segundo nível 
do processo de sanções. Este analisa os casos como foram 
recebidos (partindo novamente do início). No princípio de 

2013, o número de casos de investigação apresentados do 
ano anterior foi de 49, enquanto o número de novos casos 
registados durante o ano foi de 32, o que dá um total de 
81 casos em curso em 2013. 

Além disso, o Banco participou numa série de seminários e 
conferências organizados pelos países membros regionais, 
incluindo no Grupo do Banco. Nomeadamente, em Setembro 
o Banco acolheu a 14.ª Conferência de Investigadores 
Internacionais na sua ATR em Túnis. Esta reunião anual 
permitiu aos participantes de organizações internacionais 
discutir questões relacionadas com a prevenção da corrupção 
e da fraude, bem como partilhar novas técnicas e know-how. 
Participaram na conferência cerca de 155 investigadores.

Análise da conformidade e mediação. A Unidade de Análise 
da Conformidade e Mediação gere o Mecanismo de Análise 
Independente (IRM) centrado na resolução de vários casos de 
mediação e análise da conformidade, na formação do pessoal 
do Banco e na sensibilização para melhorar a visibilidade do 
IRM. Este recebe e responde a reclamações de pessoas 
afectadas negativamente por projectos financiados pelo Banco. 

Em 2013, foram recebidos pedidos relacionados com o 
Projecto de Apoio a Estradas II na Tanzânia e com o Projecto 
da Auto-Estrada Dacar-Diaminiadio no Senegal, tendo estes 
sido resolvidos com sucesso através da intermediação do 
IRM. Foram igualmente feitos progressos na abordagem 
a uma reclamação, através da análise da conformidade, 
relativa ao projecto de energia Medupi na África do Sul. 
Várias das questões levantadas pelas pessoas afectadas 
foram resolvidas pela empresa sul-africana de fornecimento 
de electricidade ESKOM, a promotora do projecto. Os 
Conselhos de Administração aprovaram, de comum acordo 
com as partes envolvidas, um processo formal para o IRM 
monitorizar o plano de acção para este projecto. 

Durante o ano, um programa extensivo de sensibilização 
institucional resultou numa maior consciencialização entre os 
Directores Executivos, Direcção e outro pessoal do Banco 
para o mandato e função do IRM. Os colaboradores do Banco 
usufruíram de formação sobre mediação e técnicas de resolução 
de problemas. Além disso, o Banco contactou com pessoas 
afectadas, comunidades locais, organizações da sociedade 
civil, beneficiários dos projectos, unidades de implementação 
dos projectos, governos e entidades do sector privado. 

Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo, um 
organismo autónomo do Banco, cumpre a sua função de 
órgão independente de último recurso em matéria de litígios 
entre colaboradores e Direcção, sendo as suas decisões 
vinculativas, finais e sem direito a recurso. Durante o período 
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de 2012-2013, o Tribunal registou três casos, um dos quais foi 
retirado, enquanto o terceiro transitou para 2014. Além do seu 
trabalho de âmbito judicial, em 2013 o Tribunal desempenhou 
um papel importante em actividades de outros mecanismos 
de recurso intermédios do Banco, a fim de melhorar a sua 
eficácia e evitar litígios. Organizou igualmente programas de 
sensibilização em colaboração com o Comité de Recurso 
dos Colaboradores e a Comissão de Trabalhadores, através 
de formação e seminários de informação que abrangeram 
sete escritórios de representação e o escritório do Banco em 
Abidjan, representando no total cerca de 250 colaboradores. 

5.8  Distribuição de recursos humanos
O Departamento de Recursos Humanos, que tem estado no 
centro das muitas alterações efectuadas no Grupo do Banco 
no passado recente, continuou a reforçar o seu modelo de 
concentração no cliente e aumentou significativamente a 
sua eficiência, prestação de serviços e apoio ao processo 
de descentralização. Foi lançada em 2013 a Estratégia de 
Desenvolvimento de Pessoal, bem como o respectivo plano 
de acção. A disponibilização de formação essencial aos 
colaboradores do Banco tornou-se um ingrediente fundamental 
da abordagem do Banco à operacionalização da Estratégia. 

Estratégia de Desenvolvimento de Pessoal. Um 
compromisso essencial em 2013 foi a criação e lançamento 
da Estratégia de Desenvolvimento de Pessoal para 2013- 
-2017. Foi aprovada pelo Conselho em Maio de 2013 e 
está bem alinhada com a Estratégia Decenal do Banco. 
É constituída por quatro pilares: liderança; desempenho 
e responsabilização; envolvimento e comunicação dos 
colaboradores; e desenvolvimento de uma força de trabalho 
para o futuro. Foi igualmente lançado o plano de acção para 
operacionalizar a Estratégia de Desenvolvimento de Pessoal. 
O seu objectivo é posicionar o Banco como o empregador 
de eleição para aqueles que trabalham para o crescimento 
e desenvolvimento de África. 

Posteriormente, em Novembro de 2013, o Banco realizou um 
inquérito aos colaboradores, tendo por base os quatro pilares 
da Estratégia de Desenvolvimento de Pessoal. O inquérito 
permitirá ao Banco avaliar até que ponto os gestores estão a 
implementar correctamente a Estratégia de Desenvolvimento 
de Pessoal, além de constituir o fundamento para contratos 
baseados no desempenho. Os resultados preliminares do 
inquérito aos colaboradores indicam que o Banco efectuou 
uma melhoria consolidada e significativa desde o Inquérito 
aos Colaboradores generalizado de 2007, em áreas como (1) 

o GBAD enquanto local de trabalho; (2) a sensação de 
realização que o trabalho proporciona ao pessoal; (3) clareza de 
expectativas; e (4) se o GBAD inspira os melhores resultados 
aos colaboradores. Indicam ainda que a missão do Banco 
continua a ser uma fonte de orgulho e inspiração, bem como 
que os colaboradores do Banco sentem que a Instituição os 
inspira a dar o seu melhor.

 Plano de Acção para os Recursos Humanos. O Banco 
está a preparar um Plano de Acção para os Recursos 
Humanos, destinado a estabelecer metas relativamente ao 
que é esperado em termos de resultados da Estratégia de 
Desenvolvimento de Pessoal. Em termos de metas, o Banco 
atingiu uma taxa de 7,9 por cento de vagas por preencher 
para posições de nível profissional especializado, melhor do 
que o objectivo de 9 por cento estabelecido para o Banco 
até final de Dezembro de 2013. 

Nesse ano, o sistema de Parceiros de Negócios de Recursos 
Humanos foi reforçado através de formação contínua e fornece 
agora serviços especializados a todos os Complexos. Foi 
melhorada a eficiência na satisfação das necessidades do 
pessoal, mediante um novo sistema-piloto de estratégia de 
recrutamento. O tempo necessário para preencher uma vaga 
foi reduzido em 23 por cento. O número total de colaboradores 
do Banco aumentou 4,1 por cento para 2065 no final de 
Dezembro de 2013, incluindo 1387 profissionais especializados, 
27,4 por cento dos quais mulheres, e 678 colaboradores de 
serviços gerais (41 por cento masculinos). Estavam no activo 19 
Directores Executivos e 39 Consultores. Os quadros dirigentes 
femininos, onde se incluem duas vice-presidentes, são no total 
44 (representando 25,6 por cento dos quadros dirigentes). 
Consultar o Quadro 5.3 para mais pormenores. 

A formação do pessoal tem sido uma actividade fundamental do 
Banco em termos de desenvolvimento dos recursos humanos. 
O objectivo tem sido maximizar o impacto do orçamento de 
formação nas operações e programas do Banco. Foram 
introduzidos, em 2013, vários pacotes de formação através 
de actividades internas e no local, centrados no reforço 
das competências dos colaboradores, assegurando uma 
aprendizagem entre pares e uma transferência de conhecimentos. 
O objectivo mais abrangente consiste em criar comunidades 
de aprendizagem na sede e a nível local, que transfiram estas 
oportunidades de aquisição de conhecimentos para um 
recurso interno do Banco, para desenvolvimento de ideias e 
de competências. O Sistema de Gestão de Conhecimentos 
e de Aprendizagens proporcionou o acesso à aquisição de 
conhecimentos e à formação em todas as áreas das operações 
do Banco, a um conjunto alargado de colaboradores.
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O regresso a Abidjan. A decisão de regressar à sede do 
Banco em Abidjan constituiu uma preocupação importante 
para a Direcção do Banco, e para o Departamento de 
Recursos Humanos, afectando muitas das suas actividades 
e as do resto do Grupo do Banco. O Banco realizou várias 
reuniões em municípios e apresentações de familiarização 
para os seus colaboradores e suas famílias, envolvendo 
partes interessadas fundamentais de Abidjan (escolas, bancos, 
prestadores de serviços, agências de relocalização, imobiliárias 
e operadores logísticos). O Banco forneceu igualmente um 
importante feedback aos colaboradores em preparação 
para o regresso e efectuou visitas de reconhecimento a 
Abidjan para determinar o nível de preparação relativamente 
a acomodações, escolas, serviços de saúde e ambiente 
social. Além disso, tendo consciência do carácter emotivo 
do exercício, foram realizadas comunicações regulares e bem 
concebidas sobre questões relacionadas com o regresso, 
nomeadamente para informar o pessoal sobre a evolução, 
afastar receios e gerir preocupações dos colaboradores. Foi 
ainda elaborado um manual sobre “chegar e viver” em Abidjan. 
Além disso, o Banco continuou também a facultar apoio à 
agenda de descentralização, nomeadamente no que se 
refere às condições de trabalho do pessoal em países frágeis. 
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Quadro 5.3
Rácio de colaboradores por país (gestores, pessoal de nível profissional e dos serviços gerais) em 31 de Dezembro de 2013 

Países Membros Regionais 

Gestores e Profissionais Especializados Outros Colaboradores do Banco
No activo em 31 de Dezembro de 2013 No activo

 VP/NE3  Dir.  Gest. 
 Outros 

NP 

Colaboradores dos escritórios de 
representação

 Total 
 NE/NP 

 % do 
 total 

 NP 

 Colaboradores SG 

SABD
Consultores 

de ED

Internacional 

NP local 
SD SG 

Reg.
ER SG 
Locais

 Repres. 
Res.  NP 

África do Sul  2  -  1  7  -  3  1  14 1,0%  -  6  - 
Angola  -  -  -  1  -  -  2  3 0,2%  -  5  - 
Argélia  -  -  -  11  1  -  2  14 1,0%  6  5  1 
Benim  -  -  3  22  -  5  -  30 2,2%  20  -  - 
Botsuana  -  1  -  4  -  6  -  11 0,8%  -  -  - 
Burquina Faso  -  2  2  36  1  3  6  50 3,7%  20  7  - 
Burundi  1  -  2  9  -  1  3  16 1,2%  -  4  - 
Cabo Verde  -  -  -  -  1  -  1  2 0,1%  1  -  - 
Camarões  1  3  6  30  3  4  7  54 4,0%  9  10  1 
Chade  -  -  -  9  1  2  5  17 1,3%  7  7  - 
Comores  -  -  -  2  -  -  -  2 0,1%  -  -  - 
Congo  -  1  1  8  -  1  -  11 0,8%  -  -  - 
Costa do Marfim  -  4  4  72  1  7  -  88 6,5%  116  -  1 
Egipto  1  1  -  10  -  1  7  20 1,5%  -  7  2 
Eritreia  -  -  -  -  -  1  -  1 0,1%  1  -  - 
Etiópia  -  -  4  16  -  6  12  38 2,8%  6  7  - 
Gabão  -  -  -  4  -  3  5  12 0,9%  2  6  1 
Gâmbia  -  2  2  14  1  2  -  21 1,6%  -  -  - 
Gana  1  1  2  22  -  9  7  42 3,1%  27  7  1 
Guiné  -  -  1  10  -  2  -  13 1,0%  7  -  1 
Guiné Equatorial  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%  -  -  - 
Guiné-Bissau  -  -  -  3  -  2  -  5 0,4%  -  2  - 
Jibuti  -  -  2  4  -  2  -  8 0,6%  -  -  - 
Lesoto  -  -  -  3  -  2  -  5 0,4%  -  -  1 
Libéria  -  -  -  4  -  -  2  6 0,4%  1  5  - 
Líbia  -  -  -  1  -  -  -  1 0,1%  -  -  2 
Madagáscar  -  -  -  7  -  -  6  13 1,0%  1  8  1 
Maláui  -  -  -  12  1  7  6  26 1,9%  1  7  1 
Mali  -  -  3  19  1  5  8  36 2,7%  6  8  - 
Marrocos  -  2  -  9  1  -  7  19 1,4%  3  6  - 
Maurícia  -  1  1  7  -  -  -  9 0,7%  -  -  1 
Mauritânia  1  -  -  8  2  3  -  14 1,0%  1  -  - 
Moçambique  -  -  -  -  1  2  8  11 0,8%  -  8  - 
Namíbia  -  -  -  1  -  -  -  1 0,1%  -  -  - 
Níger  -  -  3  9  -  2  -  14 1,0%  2  -  1 
Nigéria  1  4  5  38  -  4  10  62 4,6%  21  8  2 
Quénia  -  -  3  36  1  8  10  58 4,3%  8  9  - 
República Centro-Africana  -  1  -  2  -  -  2  5 0,4%  -  5  - 
República Democrática do Congo  -  2  -  4  1  -  8  15 1,1%  4  9  1 
Ruanda  -  -  2  16  -  5  7  30 2,2%  3  7  1 
São Tomé e Príncipe  -  -  -  1  -  -  -  1 0,1%  -  -  - 
Seicheles  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%  -  -  - 
Senegal  -  -  7  28  1  7  10  53 3,9%  10  8  - 
Serra Leoa  -  -  -  9  1  1  8  19 1,4%  7  5  1 
Somália  -  -  -  1  -  -  -  1 0,1%  -  -  - 
Suazilândia  -  -  -  -  -  1  -  1 0,1%  -  -  1 
Sudão  -  -  3  4  -  2  5  14 1,0%  -  6  - 
Tanzânia  -  -  1  15  -  4  9  29 2,2%  3  6  1 
Togo  -  -  1  6  -  2  2  11 0,8%  7  5  1 
Tunísia  -  1  2  31  1  2  -  37 2,7%  157  -  1 
Uganda  1  2  -  18  1  12  8  42 3,1%  2  5  - 
Zâmbia  -  1  5  11  1  7  6  31 2,3%  -  6  - 
Zimbabué  1  -  1  16  1  5  1  25 1,9%  3  6  1 
Total Países Membros Regionais  10  29  67  610  23  141  181  1.061 78,7%  462  200  25 
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Quadro 5.3 (Continuação)
Rácio de colaboradores por país (gestores, pessoal de nível profissional e dos serviços gerais) em 31 de Dezembro de 2013 

Países Membros Não Regionais

Gestores e Profissionais Especializados Outros Colaboradores do Banco
No activo em 31 de Dezembro de 2013 No activo

 VP/NE3  Dir.  Gest. 
 Outros 

NP 

Colaboradores dos escritórios de 
representação

 Total 
 NE/NP 

 % do 
 total 

 NP 

 Colaboradores SG 

SABD
Consultores 

de ED

Internacional 

NP local 
SD SG 

Reg.
ER SG 
Locais

 Repres. 
Res.  NP 

Alemanha  -  -  -  13  -  3  -  16 1,2%  1  -  - 
Arábia Saudita  -  -  -  1  -  -  -  1 0,1%  -  -  - 
Argentina  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%  -  -  1 
Áustria  -  -  -  2  -  -  -  2 0,1%  -  -  1 
Bélgica  -  1  1  5  -  1  -  8 0,6%  -  -  1 
Brasil  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%  -  -  - 
Canadá  1  1  -  33  1  7  -  43 3,2%  2  -  - 
China  -  -  1  4  -  1  -  6 0,4%  -  -  1 
Coreia (República da)  -  -  -  3  -  1  -  4 0,3%  -  -  - 
Dinamarca  -  1  -  4  -  1  -  6 0,4%  -  -  - 
Espanha  -  -  1  5  -  -  -  6 0,4%  -  -  1 
Estados Unidos da América  -  3  6  29  -  6  -  44 3,3%  -  -  2 
Finlândia  -  -  -  2  -  -  -  2 0,1%  -  -  - 
França  -  3  8  54  2  7  -  74 5,5%  9  -  - 
Índia  -  3  -  13  -  1  -  17 1,3%  -  -  1 
Itália  -  -  -  7  -  -  -  7 0,5%  -  -  1 
Japão  -  1  -  7  -  1  -  9 0,7%  -  1  - 
Koweit  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%  -  -  1 
Noruega  -  -  -  -  -  1  -  1 0,1%  -  -  - 
Países Baixos  -  -  -  4  -  -  -  4 0,3%  -  -  1 
Portugal  -  -  -  4  -  1  -  5 0,4%  -  -  1 
Reino Unido  1  3  2  14  -  1  -  21 1,6%  2  1  - 
Suécia  -  1  -  3  1  -  -  5 0,4%  -  -  1 
Suíça  -  -  -  5  -  1  -  6 0,4%  -  -  1 
Total Países Membros Não Regionais  2  17  19  212  4  33  -  287 21,3%  14  2  14 
Total Global  12  46  86  822  27  174  181  1.348 100%  476  202  39 

Número de colaboradoras por 
categoria

 4  7  25  264  8  29  33  370  310  89  15 

Percentagem de colaboradoras  
por categoria 33,3% 15,2% 29,1% 32,1% 29,6% 16,7% 18,2% 27,4% 65,1% 44,1% 38,5%

Fonte: GBAD, Departamento de Gestão de Recursos Humanos.

Notas:
VP/NE3: inclui Vice-Presidentes e Directores de grau NE3; Dir.: Directores (incluindo colaboradores de grau NE4 e NE5); Gest.: Gestores (incluindo Chefes 
de Divisão e Chefes de Unidade); Repres. Res.: Representantes residentes; ER: Escritórios de Representação; SD: Sede; NP: Nível profissional; NE: Nível 
executivo; SG: Serviços gerais; SABD: Colaboradores afectos aos Conselhos de Administração; Reg.: Colaboradores regulares.
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6.1  Conselhos de Administração
Os Directores Executivos forneceram supervisão e direcção 
estratégica ao Grupo do Banco durante um ano repleto de 
acontecimentos para a instituição e para os PMR seus clien-
tes. Foram aprovadas estratégias e políticas fundamentais, 
nomeadamente a Estratégia Decenal para 2013-2022. Além 
disso, a reconstituição FAD-XIII foi concluída com sucesso. 
A monitorização do orçamento, incluindo a Análise Intercalar, 
foi uma das principais preocupações, bem como as discus-
sões sobre o regresso do Banco a Abidjan.

Os Conselhos de Administração cumpriram as suas funções 
através de sete comités especializados, incluindo o Comité 
Plenário que supervisiona o processo orçamental. Também 
consultaram regularmente o Presidente dos Conselhos em ses-
sões informais, assim como colaboradores do Banco através 
de seminários formais dirigidos pelo Presidente do Banco. Em 
2013, os Conselhos supervisionaram o trabalho do Gabinete 
do Auditor-Geral, de Integridade e Anticorrupção, de Avaliação 
das Operações, da Unidade de Análise da Conformidade e 
Mediação, bem como do Tribunal Administrativo, a fim de 
assegurarem contenção e responsabilidade empresarial. 
Estas unidades organizacionais operam de forma indepen-
dente do resto do Banco. Em conformidade com estas res-
ponsabilidades, os Conselhos exerceram supervisão sobre 
as seguintes áreas: 

•  Actividades de gestão financeira, contabilidade, controlos 
internos e do risco, aprovisionamento, integridade e 
anticorrupção do Grupo do Banco;

•  Selecção, remuneração, independência e desempenho 
dos auditores externos do Grupo do Banco;

•  Processo de relato financeiro, incluindo a estrutura de 
controlo interno, bem como os procedimentos para o relato 
financeiro e a monitorização da integridade e fiabilidade 
das demonstrações financeiras do Banco;

•  Garantia da independência e do desempenho eficiente 
da auditoria interna do Grupo do Banco, bem como das 
funções de integridade e sanções;

•  Orientação da função de avaliação do Grupo do Banco; e
•   Garantia das melhores práticas no aprovisionamento de 

bens e serviços, bem como na contratação de consultores, 
incluindo no aprovisionamento institucional.

Os Conselhos de Administração apreciaram ainda o traba-
lho do Mecanismo de Análise Independente, que assegura 
que o Grupo do Banco cumpre as suas próprias políticas e 
procedimentos. A conclusão com sucesso de um conjunto 
de casos, descritos no Capítulo 5 relativamente ao trabalho 
da Unidade de Análise da Conformidade e Mediação, cons-
tituiu um testemunho adequado do rigor e da transparência 
do processo, que foi elogiado tanto pelos países beneficiá-
rios como pelos doadores.

Durante o ano de 2013, os Conselhos de Administração do Grupo do Banco e os Conselhos 
de Governadores responderam com vigor aos desafios económicos e estruturais em rápida 
mutação de África, bem como às suas implicações para as intervenções do Grupo do Banco, 
conforme reflectido nas suas deliberações ao longo do ano. Incentivaram o Banco a ser inovador 
e estratégico, assim como a concentrar-se nos resultados das suas operações, e a procurar novas 
oportunidades nos ambientes económicos em rápida mutação dos seus países membros regionais. 
Embora o Conselho de Governadores, composto por 78 membros, seja o órgão decisor político 
de cúpula, integrando um representante de cada um dos países membros - 53 regionais e 25 não 
regionais - as funções correntes de supervisão estão delegadas num Conselho de Administração 
Residente (20 membros no total, cada um representando de forma geral um círculo eleitoral 
de países membros). O Conselho de Governadores do FAD é constituído por 79 membros e 
o seu Conselho de Administração por 14.
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A monitorização do processo orçamental da Instituição 
durante 2013 constituiu uma importante função de supervisão 
fundamental. Na discussão do Plano Evolutivo e das Propostas 
de Orçamento para 2014-2016, os Conselhos forneceram 
orientação sobre a forma de o Banco atingir um nível superior 
de eficiência em termos de custos, sem haver um impacto 
indevido nas suas actividades nucleares. Os membros dos 
Conselhos forneceram igualmente opiniões e pareceres sobre 
o aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Grupo do 
Banco para apoiar a Estratégia Decenal. Defenderam que a 
transformação estrutural de África necessitava que o Grupo 
do Banco reforçasse mais a sua eficiência e capacidade de 
concretização. 

Mais de metade dos Conselhos de Administração concluíram 
os seus mandatos em 2013 e foram substituídos por novos 
membros no seguimento da eleição geral dos Directores 
Executivos, realizada pelos Conselhos de Governadores nas 
Assembleias Anuais em Marraquexe.

Tarefas essenciais do Conselho Executivo em 2013. 
O Conselhos reuniram-se em Janeiro de 2013 para discutir 
a sua agenda para esse ano. O Presidente indicou cinco 
tarefas essenciais: 

•  Continuação da aplicação do roteiro de descentralização—o 
Banco assistiu a um progresso considerável durante o ano, 
incluindo, nomeadamente, a fusões de departamentos 
regionais, à consolidação de centros de recursos e à criação 
do Escritório de Representação Nacional da Nigéria; 

•  Aprovação pelos Conselhos de Governadores do regresso 
do Banco à sua sede em Abidjan—foi o que aconteceu, 
com a definição de datas preliminares de partida do pessoal 
de volta a Abidjan até final de 2013; 

•  Reconstituição do FAD que, tendo em conta o difícil contexto 
económico mundial, se esperava que constituísse uma 
tarefa bastante difícil—o exercício em Setembro teve mais 
sucesso do que o anteriormente esperado;

•  Aprovação e execução da Estratégia Decenal—concretizadas 
no decurso do ano; e 

•  Organização das Assembleias Anuais—realizadas com 
sucesso durante Maio/Junho em Marraquexe, Marrocos.

Reunião dos Conselhos de Administração em 2013.  
No início de 2013, os Conselhos de Administração realizaram 
uma reunião de dois dias em Túnis sob o tema “Crescimento 
Inclusivo através de uma Transformação Estrutural”. Esta 
revelou-se um prelúdio à abordagem a esta matéria nas 
Assembleias Anuais do Banco em Marraquexe. O tema foi 
pertinente, uma vez que salientou a realidade de África - no 
limiar da transformação estrutural, mas com a desigualdade e 
a exclusão ainda a constituírem uma ameaça ao progresso. Os 
membros dos Conselhos fizeram as seguintes recomendações 

sobre o papel que o Banco pode desempenhar no apoio ao 
crescimento inclusivo e transformador em África:
Primeiro, um diálogo com os PMR sobre a importância da 
gestão prudente das finanças públicas, a criação de redes de 
segurança, a defesa dos direitos de propriedade e um acesso 
adequado a financiamento era absolutamente necessário 
para um crescimento sustentável e para a melhoria do 
bem-estar geral. Segundo, era necessário ajudar os PMR 
a reforçar capacidades em todas estas áreas, incluindo 
através da partilha das melhores práticas. Estes esforços 
de sensibilização deviam igualmente incluir organizações 
da sociedade civil locais e projectar a importância de uma 
boa liderança, a promoção das liberdades civis, bem como 
a inclusão das mulheres e dos jovens na vida económica e 
política. Terceiro, os Conselhos sublinharam a importância 
de tomar medidas para agilizar a integração regional. Quarto, 
alegaram que o crescimento do sector privado necessitava 
de financiamento inovador, incluindo linhas de crédito que 
chegassem igualmente às PME. 

Temas seleccionados das discussões do Conselho 
durante o ano de 2013. A presente secção destaca alguns 
dos temas e áreas de realce essenciais que emergiram das 
discussões do Conselho durante 2013 e oferece uma visão 
geral da natureza e do alcance da orientação do Conselho 
relativa a várias políticas e programas: 

(1)   Apoio a PMR para prosseguirem políticas inclusivas e 
partilharem os benefícios do apoio do Banco com as 
suas populações. O Conselho referiu, por exemplo, 
que o Programa de Apoio à Reforma da Cobertura de 
Serviços Médicos para Marrocos, que visa melhorar a 
protecção social e médica de comunidades vulneráveis 
e remotas, é um bom modelo para outros países 
africanos—uma base para assegurar a coesão social. 
O Conselho elogiou igualmente o Programa de Apoio ao 
Crescimento Inclusivo e à Competitividade Económica 
para o Senegal pela sua concentração, coordenação 
de doadores e incorporação de questões de género 
logo à partida. No entanto, o Conselho interrogou- 

-se por que motivo a discussão sobre a integração 
regional não foi incluída num projecto centrado em 
questões de competitividade. Ao debater o Programa de 
Competências, Empregabilidade e Empreendedorismo 
para o Ruanda, o Conselho observou a necessidade de 
uma abordagem holística ao desenvolvimento, a fim de 
assegurar que a agricultura e o sector rural não ficam 
esvaziados de trabalhadores competentes.

(2)   Reconstituição do FAD. O ano assinalou a XIII 
Reconstituição dos recursos do FAD. Os Conselhos 
participaram activamente em todos os preparativos e 
reuniões preliminares com delegados do FAD realizadas 
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em Túnis. O Conselho comentou e forneceu orientação 
sobre todos os documentos-quadro e de contextualização 
e os membros do Conselho participaram na reunião 
final de doadores realizada em Paris.

(3)   Procura de financiamento inovador e de outras formas de 
fazer negócios - incluindo a alavancagem da classificação 
AAA do Banco. O Grupo do Banco estabeleceu duas 
novas formas de instrumentos: primeiro, a Garantia 
de Crédito Parcial do FAD e o Mecanismo de Apoio 
ao Crédito para o Sector Privado, a fim de alavancar 
o capital do Banco e reforçar a concessão de créditos 
não soberanos em países elegíveis para o FAD com 
risco reduzido ou moderado de sobreendividamento. 
Segundo, assistiu-se neste ano à criação de um Plano 
Empresarial e Programa de Financiamento ao Comércio 
com três componentes: Linhas de Financiamento ao 
Comércio, Mecanismos de Financiamento para Produtos 
Agrícolas e Contratos de Participação no Risco (Garantia). 
O Conselho elogiou a utilização que a Direcção fez do 
instrumento de garantia de risco parcial para diminuir 
riscos para os investidores do sector privado durante 
a privatização do sector da electricidade na Nigéria e 
para o escoamento da electricidade do Projecto de 
Energia Eólica do lago Turkana. Observou ainda que os 
mecanismos de participação no risco de financiamento ao 
comércio (não apoiados por financiamento), alargados ao 
CommerzBank AG e ao Citibank-NA para financiamento 
das operações do sector privado em África, se revelaram 
catalisadores. A linha de crédito e dívida subordinada do 
Banco Comercial da Maurícia para financiamento das 
operações do sector privado na região constituíram outro 
exemplo da alavancagem do Grupo do Banco. O projecto 
Africa50 foi apresentado aos Conselhos para discussão 
preliminar. Estes apreciaram o carácter inovador deste 
veículo de financiamento de infra-estruturas, que visa 
reduzir a lacuna de financiamento para o desenvolvimento 
das infra-estruturas de África, incutindo dinâmica ao 
desenvolvimento e crescimento económico. 

(4)   Apoio a países frágeis para impulsionar a resiliência. 
No âmbito da discussão da agenda de programação 
para a Somália, o Conselho elogiou a Direcção pelas 
suas intervenções estratégicas e pelo seu apoio à 
consolidação da paz e da unidade nacional. Os membros 
do Conselho instaram ainda a que fossem encontradas 
formas flexíveis de envolver o país, embora a evolução 
da situação deva ser cuidadosamente monitorizada. O 
Conselho solicitou à Direcção o desenvolvimento de 
capacidade interna para lidar eficazmente com casos 
semelhantes em PMR. Foi ainda elogiado o apoio 
proposto ao Mali por procurar reforçar as capacidades 
do governo central, bem como o projecto de reabilitação 

das infra-estruturas agrícolas para Madagáscar pela 
integração das questões de género, nomeadamente 
assegurando que as mulheres obtinham títulos de 
propriedade pelos seus terrenos agrícolas. Uma questão 
recorrente nas discussões do Conselho sobre países 
frágeis foi como assegurar um fluxo sustentável de 
recursos para países afectados por conflitos, de modo a 
ajudá-los a emergir da fragilidade. O Conselho verificou 
que o Projecto de Apoio ao Sector Energético para as 
Comores satisfez esta necessidade, pois resolveu a 
questão do fornecimento inadequado de energia nas 
ilhas, permitindo igualmente ao país aproveitar o seu 
vasto potencial de energias renováveis.

(5)   Papel de destaque e importância das operações do sector 
privado do Banco nos PMR. No âmbito da discussão 
da Estratégia para o Sector Privado, o Conselho 
defendeu em especial a importância de destacar o 
papel catalisador do Grupo do Banco na alavancagem 
dos recursos do sector privado e a inclusão deste em 
soluções para a manutenção de infra-estruturas e o 
desenvolvimento agrícola. Além disso, solicitou que 
questões de governação e matérias de crescimento 
inclusivo e de economia verde fossem incluídas de forma 
explícita. Mais especificamente, o Conselho solicitou à 
Direcção que envolva pequenas e médias empresas 
(PME) em todos os projectos do sector privado, visto 
ser importante para a criação de emprego e para os 
meios de subsistência de trabalhadores com baixos 
rendimentos. Igualmente importante foi o facto de o 
Conselho ter solicitado que a Estratégia para o Sector 
Privado seja mais clara sobre o papel do sector na 
transformação estrutural de África. O Programa para 
PME de África do Banco foi elogiado pela sua ênfase 
na criação de emprego, embora o Conselho tenha 
salientado os riscos inerentes a uma programação 
regional complexa. O Conselho saudou ainda o Projecto 
da Indorama no domínio da produção de fertilizantes, 
na Nigéria, financiado pelo sector privado, pelo seu 
potencial de transformação agrícola, bem como pela 
criação de ligações dinâmicas com o resto da economia. 
Por outro lado, o Conselho apoiou as orientações para 
o cancelamento de operações do sector privado—
mas salientou que devem ser consideradas medidas 
de último recurso e que o papel dos escritórios de 
representação nesta matéria deve ser reforçado.

(6)   Reforço da gestão orçamental e financeira em PMR, a 
fim de assegurar uma relação custo/benefício positiva 
nos projectos apoiados pelo Banco. O Conselho elogiou 
o Projecto de Reforma do Sector dos Transportes e 
da Governação Económica para a Nigéria, pela sua 
promoção do crescimento inclusivo através de uma 
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melhor governação do sector dos transportes, bem 
como de uma melhoria da transparência da gestão 
das finanças públicas. Sublinhou a importância da 
manutenção de estradas e da elaboração de um 
plano-director dos transportes para o país. O Banco 
fez comentários semelhantes sobre projectos mais 
pequenos no apoio a reformas do sector público na 
Gâmbia e no Maláui.

(7)   Documentos de Estratégia Nacional (CSP). Foram 
apresentados vários CSP ao Conselho em 2013 e as 
questões essenciais suscitadas no Conselho foram 
referentes a até que ponto estavam alinhados de forma 
estreita com o âmbito da Estratégia Decenal, embora 
tenha igualmente sido levantada com frequência a 
questão da ligação à Estratégia para o Sector Privado. 
O Conselho considerou o CSP nigeriano para 2013- 
-2017 um bom teste para a operacionalização da 
Estratégia Decenal, com dois pilares: (i) a criação de 
uma política ambiental sólida e (ii) o desenvolvimento de 
infra-estruturas. Pediu também que fosse dada maior 
ênfase à selectividade e às questões de género. Em 
contrapartida, outros CSP foram considerados como 
tendo demasiados pilares—ou pilares que, na realidade, 
abrangiam muitos sectores. Este facto ameaçou o 

enfoque e a aplicação. Da mesma forma, o Conselho 
insistiu que os CSP deviam discutir mais explicitamente 
de que forma foi prevista a aplicação das estratégias 
do Banco, nomeadamente a Estratégia Decenal, para 
o país em questão. No caso do CSP para a Serra Leoa, 
o Conselho sugeriu que fosse realizada uma análise 
mais aprofundada à fragilidade do país, tendo em vista 
a compreensão de como poderia tirar partido dos 
seus vastos recursos naturais. Quanto ao CSP para 
o Maláui, a preocupação foi como abordar da melhor 
forma o ritmo lento das reformas macroeconómicas e a 
crescente dependência de ajuda do país. O Conselho 
também deixou claro que o seu envolvimento no CSP 
deveria acontecer num momento muito anterior do 
processo, por forma a permitir-lhe oferecer orientações 
numa fase precoce.

(8)   Reforço do acesso a infra-estruturas. O Conselho 
apoiou uma variedade de projectos de infra-estruturas 
apresentados em 2013. Contudo, como no caso do 
Projecto de Reforço do Acesso a Energia para o Ruanda, 
o Conselho expressou preocupação relativamente a 
questões de acessibilidade económica e de viabilidade. 
Demonstrou igualmente preocupação face ao Projecto 
de Geração de Energia de Maamba Collieries, na 
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Zâmbia, mas congratulou-se posteriormente com o 
facto de o projecto se encontrar plenamente alinhado 
com a Política Energética do Banco. 

(9)   Os projectos multinacionais devem possuir um forte 
elemento de inclusão. No âmbito da discussão do 
Projecto de Facilitação de Transporte para o Corredor 
Libreville-Brazzaville e para a Estrada Ndende-Dolisie 
(Fase 1), o Conselho verificou que o projecto proposto 
era inclusivo, proporcionando acesso a áreas rurais e 
aumentado simultaneamente o comércio. Constatou 
igualmente que, para o projecto ser sustentável, 
necessitava da livre circulação de bens e pessoas 
na região. Aquando da discussão do apoio a obras 
rodoviárias no Quénia e na Tanzânia, o Conselho 
destacou a importância de uma manutenção adequada 
das estradas em ambos os lados da fronteira. Além 
disso, verificou que eram necessárias estradas de acesso 
para assegurar que os distritos adjacentes também 
beneficiavam das novas infra-estruturas rodoviárias. 
Foram expressos sentimentos semelhantes de inclusão 
relativamente à Auto-estrada Trans-Sara (Argélia/Níger/
Chade) e ao Programa de Biodiversidade para a África 
Central direccionado para a protecção dos elefantes. 
Comentando o projecto da Universidade Pan-Africana, 
o Conselho verificou com satisfação que foi colocada 
ênfase considerável na igualdade de géneros.

(10)  Recursos humanos e reformas institucionais. Os 
Conselhos aprovaram e apoiaram a nova Estratégia 
de Desenvolvimento de Pessoal, 2013-2017, e o Plano 
de Acção para os Recursos Humanos, 2013-2015, 
respectivamente, como formas de atrair e manter os 
melhores talentos, mantendo-se simultaneamente 
competitivos no mercado de trabalho. O objectivo da 
estratégia consiste em posicionar o Banco como o 
empregador de eleição para profissionais especializados 
que trabalham para o crescimento e desenvolvimento 
de África. Em comentários, o Conselho salientou a 
importância de reforçar as ligações entre a Estratégia 
de Desenvolvimento de Pessoal e a Estratégia Decenal.

(11)  Salvaguardas. O Conselho aprovou as medidas 
introduzidas pelo Banco para pôr em prática o Sistema 
Integrado de Salvaguardas (ISS). Este permitirá ao Banco 
colocar todas as suas políticas de salvaguardas numa 
única plataforma de fácil acesso, a fim de assegurar 
uma coerência de políticas e uma aplicação eficaz por 
parte dos clientes e dos coordenadores de projectos. 
Tal irá minimizar o esforço necessário para ter uma 
perspectiva abrangente do sistema de salvaguardas 
do Banco e eliminar equívocos do passado. 

(12)  O regresso a Abidjan. Os Conselhos de Administração 
aprovaram o Roteiro para o Regresso das Operações do 
Banco à Sede em Março de 2013, que foi posteriormente 
adoptado pelos Conselhos de Governadores nas 
Assembleias Anuais em Marraquexe. Os Conselhos 
de Administração supervisionam a aplicação da 
matriz de monitorização com base em elementos 
desencadeadores essenciais: segurança, infra-
estruturas de escritório, habitação, educação e saúde. 
Criaram ainda um subcomité para fornecer orientações 
relativamente a este exercício importante.

Visitas, consultas e outras interacções dos Conselhos em 
2013. Os Conselhos aceitaram o convite das autoridades 
da Costa do Marfim para visitarem o país em Fevereiro de 
2013. A visita revestiu-se de um carácter altamente simbólico, 
visto que foi a primeira reunião da totalidade do Conselho 
de Administração realizada em Abidjan no espaço de dez 
anos. Os membros do Conselho tiveram a oportunidade 
de discutir um conjunto de questões com as autoridades 
da Costa do Marfim e conseguiram avaliar o progresso 
alcançado relativamente aos elementos desencadeadores 
do regresso do Banco à sua sede. As conclusões da sua 
missão forneceram a base para a adopção do Roteiro pelos 
Conselhos de Governadores. 

Tal como em anos anteriores, os membros do Conselho 
visitaram alguns PMR, escolhidos tendo por base os contributos 
que poderiam dar para a compreensão do Conselho sobre a 
natureza e as condições em que o Banco opera. As visitas 
proporcionaram a oportunidade de os membros do Conselho 
escutarem as opiniões das autoridades e que mais o Banco 
poderia estar a fazer no terreno. Os membros do Conselho 
viajaram até Togo, Mauritânia, Camarões e Gana, tendo a 
oportunidade de contactar com um número significativo de 
autoridades e outras partes interessadas. Uma conclusão 
importante retirada destas visitas foi a necessidade de ajustar 
mais o apoio do Banco às necessidades dos países, na 
medida em que possuem um conjunto de especificidades que 
impedem um tratamento uniforme. Verificou-se que mesmo 
países frágeis possuem partes das suas economias que são 
bastante robustas e poderiam beneficiar do envolvimento e 
financiamento do sector privado. Os Directores Executivos 
visitaram igualmente uma série de actividades financiadas 
pelo Banco, a fim de avaliarem os resultados no terreno.

Em Túnis, os Conselhos de Administração interagiram formal 
e informalmente com o Presidente do Banco, incluindo 
em lanches e almoços, permitindo uma troca de opiniões. 
Houve ainda vários dignitários que abordaram o Conselho 
durante visitas ao Banco em 2013. Entre estes incluem-se 
a Dr.ª Nkosazana Dlamini-Zuma, Presidente do Conselho de 
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Administração da Comissão da União Africana, a Presidente 
da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, o Dr. Carlos Lopes, Secretário 
Executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para 
África, o vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2006 e promotor 
mundial do microcrédito, o Professor Muhammud Yunus do 
Bangladeche, o antigo Presidente da República Federal da 
Nigéria, Chefe Olusegun Obasanjo, o Dr. Nizar Baraka, antigo 
Ministro da Economia e das Finanças de Marrocos, e o Dr. 
Kumi Naidoo, Director Executivo da Greenpeace International. 

6.2  Conselhos de Governadores
Os Conselhos de Governadores analisaram os elementos 
fundamentais da Transformação Estrutural e da Gestão de 
Recursos Naturais em África, e apoiaram o conceito de um 
Mecanismo Africano de Financiamento de Infra-estruturas. 

As Assembleias Anuais de 2013 dos Conselhos de Governadores 
do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo Africano 
de Desenvolvimento decorreram em Marraquexe, Marrocos, 
entre 27 e 31 de Maio de 2013, sob o tema A Transformação 
Estrutural de África, que foi destacado durante várias sessões. 
O Diálogo dos Governadores analisou as modalidades da 
transformação estrutural e da gestão de recursos naturais em 
África, bem como os elementos fundamentais necessários 
para atingir esse objectivo. O Diálogo alargou a discussão a 
todos os recursos naturais. Os Governadores salientaram a 
boa governação, de um modo geral e na gestão de recursos 
naturais em particular, incluindo medidas orçamentais arrojadas 
e investimento agressivo em capital humano e infra-estruturas, 
enquanto pré-requisitos fundamentais para a transformação 

estrutural. Relativamente ao financiamento da transformação 
de África, os Governadores saudaram a iniciativa do Banco 
de criar o fundo Africa50 para financiar as infra-estruturas 
africanas, e incentivaram o Grupo do Banco a desenvolver 
os pormenores financeiros e regulamentares da iniciativa para 
que o seu trabalho tenha início o mais rapidamente possível.
 
O Conselho de Governadores aprovou o Roteiro e adoptou 
a resolução relativa ao regresso do Banco Africano de 
Desenvolvimento à sua sede em Abidjan, bem como outras 
recomendações do Comité Consultivo de Governadores. As 
suas recomendações instam a uma colaboração mais estreita 
entre os dois países de acolhimento, a Costa do Marfim e a 
Tunísia, na aplicação do Roteiro, bem como a uma análise 
do Plano de Continuidade de Negócio do Banco, incluindo 
eventuais alterações nos níveis de alerta de segurança, 
que poderão ter um impacto no processo. O Conselho de 
Governadores tomou ainda nota do quadro de monitorização 
e avaliação do Roteiro, bem como do orçamento para a 
sua execução. Salientou também a importância de uma 
gestão cuidadosa do período de transição, tendo em conta 
a necessidade de garantir a segurança e o bem-estar dos 
colaboradores e das suas famílias e a fim de minimizar as 
perturbações das operações do Grupo do Banco. 

Outras resoluções dos Conselhos de Governadores tiveram 
que ver com a adopção do seguinte: (1) relatórios anuais e 
demonstrações financeiras auditadas para o BAD e para o 
FAD para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012; e 
(2) datas e locais para as Assembleias Anuais do BAD e do 
FAD para 2014, 2015 e 2016, respectivamente.
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Relatório da Administração relativo à eficácia dos  
controlos internos sobre o relato financeiro externo Data: 26 de Março de 2014

A Administração do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (“o Grupo do Banco”) é responsável pela elaboração, apresentação correcta 
e integridade geral das suas demonstrações financeiras publicadas. As demonstrações financeiras para o Banco Africano de Desenvolvimento 
e o Fundo Fiduciário da Nigéria foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“NIRF”) emitidas pelo 
Comité de Normas Internacionais de Contabilidade, enquanto as demonstrações financeiras do Fundo Africano de Desenvolvimento foram 
elaboradas com fins especiais.

As demonstrações financeiras foram auditadas pela empresa de auditoria independente KPMG, que teve acesso, sem restrições, a todos os 
registos financeiros e respectivos dados, incluindo actas de todas as reuniões do Conselho de Administração e dos comités do Conselho. 
A Administração está convicta de que todos os dados prestados aos auditores externos no decurso da sua investigação eram válidos e 
adequados. Os relatórios dos auditores externos acompanham as demonstrações financeiras auditadas.

A Administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de um controlo interno eficaz sobre o relato financeiro externo, em 
conformidade com os princípios contabilísticos. O sistema de controlo interno contém mecanismos de monitorização e acções destinadas 
a corrigir as deficiências identificadas. O controlo interno para efeitos de relato financeiro externo está sujeito a escrutínio e teste contínuos 
por parte da Administração e dos auditores internos e é revisto sempre que necessário. A Administração está convicta de que este controlo 
fundamenta a integridade e fiabilidade das demonstrações financeiras.

Existem limitações inerentes a qualquer sistema de controlo interno, que podem pôr em causa a sua eficácia, incluindo a possibilidade de 
erro humano e de iludir ou suprimir os controlos. Deste modo, um sistema de controlo interno eficaz pode apenas oferecer uma garantia 
razoável e não absoluta no que respeita à elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Além disso, a eficácia de um sistema 
de controlo interno pode sofrer alterações ao longo do tempo.

Os Conselhos de Administração do Grupo do Banco nomearam um Comité de Auditoria e Finanças (AUFI) para assistir os Conselhos, 
designadamente, na sua responsabilidade de fiscalizar a solidez das políticas e práticas de contabilidade do Grupo do Banco e a eficácia do 
controlo interno. O AUFI, que é totalmente composto por membros seleccionados dos Conselhos de Administração, supervisiona o processo 
de selecção dos auditores externos e elabora uma recomendação relativa a essa selecção destinada aos Conselhos de Administração, que 
por sua vez elaboram uma recomendação para ser submetida à aprovação dos Conselhos de Governadores. O AUFI reúne periodicamente 
com a Administração para analisar e monitorizar questões relevantes em matéria de finanças, contabilidade ou auditoria. Os auditores 
externos e os auditores internos reúnem regularmente com o AUFI para discutir a adequação do controlo interno sobre o relato financeiro e 
quaisquer outras questões que necessitem da intervenção do AUFI.

A avaliação do Banco relativamente à eficácia do controlo interno baseou-se no quadro fornecido pelo Comité de Organizações Patrocinadoras 
da Comissão Treadway (COSO). Com base nos resultados desta avaliação, a Administração declara que o Grupo do Banco manteve controlos 
internos eficazes sobre o seu relato financeiro, tal como descrito nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 
2013. A Administração não tem conhecimento de qualquer falha material no controlo que possa afectar a fiabilidade das demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 2013.

Além de terem emitido um parecer de auditoria sobre a correcção das demonstrações financeiras do exercício findo em 2013, os auditores 
externos do Grupo do Banco conduziram uma avaliação independente da eficácia do controlo interno do Grupo do Banco sobre o relato 
financeiro a 31 de Dezembro de 2013 e o parecer relativo a essa avaliação é apresentado separadamente no presente relatório anual.
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Relatório dos auditores independentes destinado ao Conselho de Governadores do Grupo do Banco 
Africano de Desenvolvimento relativo à eficácia do controlo interno sobre o relato financeiro

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

Âmbito
Analisámos o controlo interno sobre o relato financeiro do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), do Fundo Africano de 
Desenvolvimento (FAD) e do Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN) (em conjunto, o “Grupo do Banco”) para o exercício findo em 
31 de Dezembro de 2013, com base nos critérios estabelecidos no documento “Controlo Interno – Quadro Integrado” emitido pelo 
Comité de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO). 

Responsabilidades da Administração
A Administração do Grupo do Banco é responsável pela implementação e manutenção de um controlo interno eficaz sobre o relato 
financeiro e pela avaliação da eficácia desse controlo. A Administração confirmou a eficácia do controlo interno sobre o relato finan-
ceiro relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

Responsabilidades dos auditores independentes
A nossa responsabilidade consiste em emitir um parecer acerca do controlo interno do Grupo do Banco sobre o relato financeiro, 
com base nos nossos procedimentos.

Conduzimos a nossa verificação de acordo com a norma ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3000, emiti-
da pelo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Esta norma exige que planeemos e realizemos os nossos 
procedimentos de modo a obter uma garantia razoável, em todos os aspectos materiais, relativamente à manutenção da eficácia do 
controlo interno sobre o relato financeiro.

O processo de verificação da fiabilidade inclui a compreensão do controlo interno sobre o relato financeiro, a avaliação do risco 
suscitado por uma falha material e o teste e avaliação da concepção e da eficácia operacional do controlo interno, com base no risco 
avaliado. Inclui ainda a realização de outros procedimentos considerados necessários de acordo com as circunstâncias. Acreditamos 
que as evidências que obtivemos são suficientes e adequadas para uma fundamentação razoável do nosso parecer.
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Limitações inerentes
O sistema de controlo interno sobre o relato financeiro de uma empresa é um processo concebido para oferecer uma garantia razoável no 
que respeita à fiabilidade do relato financeiro e à elaboração das demonstrações financeiras para efeitos externos, em conformidade com 
princípios contabilísticos geralmente aceites. O sistema de controlo interno sobre o relato financeiro de uma empresa inclui as políticas 
e os procedimentos (1) relacionados com a manutenção de registos que, de forma razoavelmente detalhada, reflectem correctamente 
e adequadamente as transacções e a utilização dos activos da empresa; (2) que oferecem uma garantia razoável de que as transacções 
são registadas de forma a permitir a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente 
aceites, e que os recebimentos e as despesas da empresa são efectuados em conformidade com as autorizações da Administração e 
da Direcção da entidade; e (3) que oferecem uma garantia razoável no que respeita à prevenção ou detecção atempada de aquisições, 
utilizações ou alienações não autorizadas dos activos da entidade, que poderiam ter um efeito material nas demonstrações financeiras.

Devido às suas limitações inerentes, o sistema de controlo interno sobre o relato financeiro pode não conseguir evitar ou detectar 
inexactidões. Além disso, as projecções relativas à avaliação da eficácia no futuro estão sujeitas ao risco de o sistema de controlo se tornar 
inadequado em resultado de alterações nas condições, ou à deterioração do grau de conformidade com as políticas ou procedimentos.

Parecer
Em nossa opinião, o Grupo do Banco manteve, em todos os aspectos materiais, um controlo interno eficaz sobre o relato financeiro 
no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, com base nos critérios estabelecidos no documento “Controlo Interno – Quadro 
Integrado” emitido pelo Comité de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway.

Auditámos as demonstrações financeiras do Banco Africano de Desenvolvimento, do Fundo Africano de Desenvolvimento e do Fundo 
Fiduciário da Nigéria relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, em conformidade com as Normas Internacionais de 
Auditoria, e emitimos pareceres não qualificados sobre as mesmas.

Paris La Défense, 26 de Março de 2014

KPMG Audit
Uma divisão da KPMG S.A.

Valéry Foussé
Sócio

Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento 
Relatório dos auditores independentes destinado ao Conselho de Governadores 
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BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO

Gestão Financeira

Subscrição de capital
O capital social do Banco é composto por capital realizável e 
por capital exigível. O capital realizado representa o montante do 
capital credor ao longo de um período determinado por resolu-
ção do Conselho de Governadores aprovando o aumento geral 
de capital relevante. O capital exigível está sujeito a pagamento, 
nos termos e no momento definidos pelo Banco para cumprir 
as obrigações em que incorreu com a contracção de emprés-
timos para inclusão nos seus recursos de capital ordinário ou 
com garantias imputáveis a esses recursos. Funciona como 
protecção dos detentores de obrigações e garantias emitidas 
pelo Banco, na improvável eventualidade de o Banco não ser 
capaz de cumprir as suas obrigações financeiras. Nunca foi 
exigido um pagamento do capital exigível do Banco. 

Na sequência da resolução do Conselho de Governadores 
que aprovou um aumento de 200% da base de capital do 
Banco em 2010, o capital autorizado do Banco Africano de 
Desenvolvimento passou para 67,69 mil milhões de UC, no 
seguimento da criação de 4.374.000 novas acções com um 
valor nominal de 10.000 UC cada. 6% das acções criadas 
no âmbito deste Sexto Aumento Geral de Capital (GCI-VI) 
(2,62 mil milhões de UC) estão realizadas e 94% (41,12 mil 
milhões de UC) são exigíveis. Nos termos da resolução 
que aprovou este aumento de capital, as acções do GCI-VI 
foram distribuídas a membros regionais e não regionais em 
tais proporções que, quando totalmente subscritas, o grupo 
regional deverá deter 60% do capital social total e o grupo 
não regional 40%. Em 31 de Dezembro de 2013 entraram 
em vigor as subscrições de 71 países membros (49 países 
regionais e 22 países não regionais). 

A parcela realizada da subscrição do GCI-VI será paga em 
oito prestações anuais iguais no caso de países membros 
não regionais, e no caso de Países Membros Regionais 
elegíveis como mutuários da linha de crédito do BAD e em 
doze prestações anuais iguais no caso de países membros 

regionais elegíveis como mutuários unicamente da linha de 
crédito do FAD. Alguns países membros escolheram pagar 
a sua subscrição em menos prestações, optando por um 
regime de pagamentos avançados, pelo que receberão um 
desconto no seu pagamento da sua subscrição do GCI-VI.

O aumento de capital extraordinário de 16.975 acções para 
permitir a adesão da Turquia foi aprovado em 2008 nos 
termos da Resolução B/BG/2008/07 e nos mesmos termos e 
condições das acções autorizadas no Quinto Aumento Geral 
de Capital do Banco (GCI-V). A 29 de Outubro de 2013, a 
República da Turquia foi admitida formalmente como 78.º país 
membro do Banco, o 25.º país membro não regional. Também 
em 2012, realizou-se um aumento de capital extraordinário 
de 111.469 acções para permitir a adesão do Sudão do Sul.

O pagamento da primeira prestação por um país membro 
acciona a subscrição da totalidade da parcela de capital exigível. 
As acções que representam a parcela subscrita e realizada 
de uma subscrição são emitidas apenas nos termos e no 
momento em que o Banco receber os pagamentos efectivos 
dessas acções. O Quadro 7.1 infra resume a evolução do 
capital autorizado, realizado, exigível e subscrito no final dos 
três últimos exercícios financeiros.

Em 31 de Dezembro de 2013, o capital realizado do Banco 
ascendia a 4,96 mil milhões de UC, ascendendo o capital pago 
(ou seja, a parcela de capital realizado efectivamente paga) a 
3,15 mil milhões de UC, por oposição a 4,96 mil milhões de 
UC e 2,84 mil milhões de UC de capital realizado e de capital 
pago, respectivamente, no final de 2012. O capital exigível 
do Banco em 31 de Dezembro de 2013 cifrava-se em 60,25 
mil milhões de UC, que incluía 21,25 mil milhões de UC de 
países membros não mutuários com notação A- e superior, 
comparativamente a 60,25 mil milhões de UC e 21,18 mil 
milhões de UC, respectivamente, no final do exercício transacto. 

De acordo com as Regras de Transmissão de Acções do Banco, 
as acções para as quais se tornaram devidos pagamentos, 
mas que continuam por pagar, perdem direitos após um deter-

Quadro 7.1
Capital autorizado e subscrito do Banco, 2011-2013  
(milhões de UC)

2013  2012  2011
Capital autorizado 66.975 66.975 66.055

Capital realizado 4.962 4.963 3.289
Capital exigível 60.248 60.252 34.033
Capital subscrito total 65.210 65.215 37.322
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minado período e são oferecidas para subscrição aos países 
membros dentro do mesmo grupo (regional ou não regional).

A situação das subscrições de capital, em 31 de Dezembro 
de 2013, é apresentada na Demonstração de subscrições 
do capital social e direitos de voto, que faz parte das 
demonstrações financeiras deste relatório.

Notação do Banco
O Banco monitoriza e gere as métricas fundamentais relacionadas 
com a sua solidez financeira de forma rigorosa e é classificado 
por quatro importantes agências de notação. Em 2013, as 
agências de notação Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch 
Ratings e Japan Credit Rating Agency reafirmaram as suas 
notações do Banco Africano de Desenvolvimento, de AAA 
e AA+, respectivamente, para a dívida sénior e para a dívida 
subordinada, mantendo uma perspectiva estável. A sua notação 
reflecte e confirma a forte liquidez e posição financeira do 
Banco, o forte apoio dos membros do Banco, o seu estatuto 
de credor privilegiado, rácios de capital adequados e uma 
gestão financeira e políticas prudentes. 

Créditos contraídos 
O Banco procura captar fundos dos mercados de capitais ao 
melhor custo possível, a fim de suportar as suas actividades 
de concessão de crédito. Os elevados níveis de notação de 
crédito usufruídos pelo Banco permitem-lhe emitir títulos com 
uma boa relação qualidade-preço. As suas actividades de 
contracção de empréstimos são guiadas pelas necessidades 
dos clientes e dos fluxos de caixa, por objectivos de ges-
tão de activos e passivos e por políticas de gestão de risco. 

Em 2013, o Conselho de Administração do Banco aprovou um 
tecto de contracção de empréstimos de 3,76 mil milhões de 
UC, incluindo um limite de 130 milhões de UC para a iniciativa 
de Assistência Reforçada ao Sector Privado em África (EPSA -  
Enhanced Private Sector Assistance for Africa). Em 2013 
foram contraídos empréstimos no valor de 3,68 mil milhões 
de UC, com uma maturidade média ponderada de 5,3 anos. 

Os empréstimos contraídos em 2013 estavam em linha com 
a estratégia de financiamento do Banco para manter uma 
presença regular no mercado de referência global e nos 
mercados internos estratégicos, nomeadamente o mercado 
do Dólar australiano. No início de 2013, o Banco emitiu uma 
obrigação financeira de referência global de mil milhões de 
USD a 5 anos, que foi aumentada três vezes na sequência 
do forte interesse por parte dos investidores, constituindo um 
valor total de 2,18 mil milhões de USD. A esta seguiu-se uma 
segunda referência global de mil milhões de USD a 5 anos 
em Outubro. No mercado do Dólar australiano, o Banco con-
seguiu lançar um nova linha de taxa fixa a 5 anos com uma 
dimensão de emissão inicial de 300 milhões de AUD que foi 

posteriormente aumentada em mais 200 milhões. O Banco 
também conseguiu lançar uma nova linha a 10 anos com 
um volume de dívida de 275 milhões de AUD em de 31 de 
Dezembro de 2013.

O Banco também se envolveu em diversos investimentos 
privados, em obrigações associadas a moeda africana e 
em transações no mercado Uridashi no Japão. Os emprésti-
mos contraídos sobre papel comercial em euros concluem o 
espectro de produtos utilizados no exercício. O Banco efec-
tua operações de recompra regulares das obrigações para 
facilitar a liquidez. Em 31 de Dezembro de 2013, a carteira 
de empréstimos contraídos pelo Banco e não liquidados 
totalizava 12,95 mil milhões de UC. 

O programa de contracção de empréstimos de 2014 foi apro-
vado pelo Conselho de Administração com um limite máximo 
de 3,19 mil milhões de UC, que inclui até 3,06 mil milhões que 
deverão ser angariados junto dos mercados de capitais e um 
envelope de 130 milhões de UC ao abrigo da iniciativa EPSA.

Emissão de obrigações financeiras socialmente responsável
O Banco emitiu, no final de 2013, transacções de obrigações 
“verdes” sindicadas, angariando 500 milhões de USD que 
serão atribuídos para apoiar o financiamento de projectos de 
desenvolvimento envolvendo baixo teor de carbono e resi-
liência aos efeitos das alterações climáticas em consonância 
com a estratégia a longo prazo do Banco focalizado no cres-
cimento ecológico e inclusivo. A transacção gerou forte inte-
resse das carteiras de investimento socialmente responsáveis 
com 84% do negócio comprado por investidores motivados 
pelo formato ecológico. O sucesso desta transacção subli-
nha a procura crescente, por parte dos investidores institu-
cionais, de obrigações verdes de entidades supranacionais 
com notação AAA. Também demonstra o compromisso do 
Banco com o financiamento da transição africana para um 
crescimento ecológico e o projecto em análise. 

O Quadro 7.2 apresenta os projectos específicos que bene-
ficiam dos lucros das obrigações verdes do Banco.

Fora do programa de obrigações verdes, o Banco continua 
activo na emissão de obrigações financeiras do mercado 
Uridashi associadas a diversas temáticas sociais. A procu-
ra de investidores no mercado de retalho japonês em 2013 
concentrou-se no tema da educação, com o Banco a emitir 
duas obrigações financeiras Uridashi ligadas à educação 
em Real brasileiro e a angariar 148 milhões de UC. Nos 
termos das obrigações financeiras, um montante igual aos 
lucros líquidos das vendas é dirigido, envidando os melhores 
esforços, para empréstimos a projectos relacionados com o 
tema relevante, sujeitos e em conformidade com as normas 
e orientações de concessão de crédito do Banco. 
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O Quadro 7.3 apresenta um resumo da actividade do Banco 
nos dois sectores financiados.

Produtos financeiros
O BAD oferece um menu atractivo e diversificado de opções 
de produtos financeiros que permite aos mutuários personalizar 
os seus requisitos de financiamento de acordo com as suas 
circunstâncias. Os produtos financeiros do Banco abrangem 
créditos (incluindo os denominados em moeda local e créditos 
sindicados), linhas de crédito (incluindo para o financiamento do 
comércio), linhas de agência, garantias, capital e quase-capital, 
financiamento do comércio e produtos de gestão do risco. Para 
além dos produtos financeiros supramencionados, o Banco 
presta assistência técnica aos seus clientes através de subsí-
dios. Segue-se uma breve análise de cada um destes produtos:

Créditos concedidos
O BAD concede créditos aos seus clientes em termos não 
concessionais. Os créditos standard do Banco são classifica-
dos como Créditos Garantidos por Estados Soberanos (SGL) 
ou como Créditos Não Garantidos por Estados Soberanos 
(NSGL). Os SGL são créditos concedidos a Países Membros 
Regionais (PMR) ou a empresas do sector público dos PMR, 
que beneficiem de uma garantia incondicional, solidária e irre-
vogável dos PMR em cujo território está domiciliado o mutuário. 
As instituições multinacionais são elegíveis para SGL, se esti-
verem garantidas por um PMR ou por PMR em cujo território 
ou territórios forem executados os projectos. 

Quadro 7.3
Obrigações Uridashi socialmente responsáveis 
(milhões de UC)

Montante 
desembolsado/

em análise

Desembolsos 
acumulados 
(2010-2013)

Total de 
obrigações 

emitidas

Total de 
obrigações não 

amortizadas

Taxa de 
maturidade 

das obrigações
Educação 195,0 31,5 310,4 220,2 3 a 6 anos
Água 1.294,0 111,5 39,5 39,5 4 anos
Total 1.489,0 143,0 349,9 259,7

Quadro 7.2
Projectos que beneficiam dos resultados das obrigações verdes do Banco  
(milhares de USD)

Projecto País

Custo total 
estimado do 

projecto
Financiamento 

BAD

Saldos dos 
empréstimos BAD 

desembolsado e não 
amortizado em  

31 de Dezembro de 2013
Africa Renewable Energy Fund (AREF) Nível multinacional 200.000 25.000 -
Parque Eólico do Lago Turkana Quénia 809.524 146.460 -
Ouarzazate I Marrocos 1.489.000 240.000 13.783
ONE Energia Eólica/Hídrica Marrocos 2.389.000 448.391 71.485
Ithezi Tezhi Hydro Zâmbia 239.000 35.000 -
Projecto de energia renovável da Eskom - Instalação eólica de Sere África do Sul 369.600 44.367 4.294
Projecto de energia renovável da Eskom - Instalação de energia 
solar de Upington

África do Sul 967.120 216.909 -

Energia Eólica Cabeolica Cabo Verde 84.704 19.853 18.446
Central de tratamento de águas residuais de Gabal El-Asfar -  
Etapa II - Projecto na Fase II Egipto 327.466 74.782 17.649
Projecto de reabilitação e reestruturação de redes de distribuição 
de electricidade Tunísia 80.711 65.204 50.916
Projecto de desenvolvimento da rede de transporte e distribuição 
de energia

Marrocos 187.942 154.000 52.214

Projecto de apoio ao programa nacional de poupança de água de 
irrigação (PAPNEEI) Marrocos 94.647 73.960 17.007
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Os NSGL são créditos concedidos a empresas do sector 
público, sem o requisito de uma garantia de um estado sobe-
rano ou a empresas do sector privado.

O produto de crédito normalizado do Banco tem evoluído ao 
longo do tempo e as suas condições têm vindo a adaptar-se 
e responder cada vez mais às necessidades do cliente. O 
produto de crédito normalizado actualmente concedido aos 
clientes soberanos e garantidos por estados soberanos é o 
Crédito com Spread Variável Bonificado (EVSL), que conce-
de aos mutuários um elevado grau de flexibilidade na gestão 
dos riscos da sua taxa de juro. O produto de crédito conce-
dido a clientes não garantidos por um estado soberano é o 
Crédito com Spread Fixo (FSL).

A taxa de juro do crédito com spread variável bonificado é 
composta por uma taxa base flutuante (LIBOR a 6 meses 
para o USD e o YEN, EURIBOR a 6 meses para o EUR e 
JIBAR a 3 meses para o ZAR), uma margem de financiamento 
variável em função do custo de financiamento do Banco em 
relação à LIBOR, EURIBOR ou JIBAR, calculada semestral-
mente, e um spread contratual fixado em 60 pontos base 
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011. A pedido do 
mutuário, o EVSL permite converter a taxa base flutuante em 
taxa base fixa (taxa swap de amortizações fixada a pedido 
do  mutuário para saldos de créditos concedidos desem-
bolsados). O período de reembolso normal para créditos a 
mutuários soberanos e garantidos por estados soberanos 
tem um limite de 20 anos, incluindo um período de carência 
máximo de 5 anos.

A taxa de juro do crédito com spread fixo é composta por 
uma taxa base flutuante (LIBOR a 6 meses para o USD e o 
IENE, EURIBOR a 6 meses para o Euro e JIBAR a 3 meses 
para o ZAR) que permanece flutuante até à data de venci-
mento, ou uma taxa base fixa, acrescida de um spread de 
crédito com base no risco. Os períodos de reembolso dos 
créditos concedidos não garantidos por estados soberanos 
têm um limite máximo de 15 anos, incluindo um período de 
carência de capital máximo de 5 anos.

Em Dezembro de 2013, o Conselho de Administração do 
BAD aprovou a introdução do produto designado Crédito 
Integralmente Flexível (FFL) na gama de produtos disponi-
bilizados a mutuários soberanos e garantidos por estados 
soberanos.  O FFL incorpora características de gestão de 
risco actualmente oferecidas através dos Produtos de Gestão 
de Risco do Banco em SGL, proporcionando, assim, aos 
mutuários uma plena flexibilização personalizada da taxa 
de juro e da conversão de moeda.  Também introduz uma 
estrutura de preços baseada na maturidade e aumenta a 
vigência máxima, o período de carência e a maturidade 
média dos SGL, passando dos 20, 5 e 12,75 anos actuais 

para 25, 8 e 17 anos, respectivamente. Tal permite deste 
modo aos mutuários seleccionar perfis que correspondam 
às suas necessidades de financiamento e capacidades de 
gestão da dívida. 

A taxa de juro do produto FFL é consistente com a do EVSL, 
acrescida de um prémio de prazo, sempre que aplicável. Pela 
via dos preços baseados na maturidade, os créditos com 
uma maturidade inferior ou igual a 12,75 anos não terão um 
prémio de prazo. Contudo, os créditos com uma maturidade 
superior a 12,75 anos, mas inferior ou igual a 15 anos, terão 
um prémio de prazo de 10 pontos base, ao passo que os 
créditos com uma maturidade superior a 15 anos terão um 
prémio de prazo de 20 pontos base. 

O Banco disponibilizará o FFL como produto de crédito nor-
malizado aos mutuários soberanos e garantidos por Estados 
soberanos, com início a partir da data da aprovação das 
directrizes de conversão a emitir pela Administração em 2014. 

Outras estruturas de crédito concedidas pelo Banco incluem 
o financiamento paralelo, a sindicação de créditos A/B e cré-
ditos em moeda local. Em Dezembro de 2012, o Presidente 
aprovou a adição de cinco moedas africanas - o franco CFA 
(o Franco CFA ocidental (XOF) e o franco CFA central (XAF)), 
o xelim tanzaniano, o kwacha zambiano e o cedi ganês à 
selecção existente de moedas de denominação dos crédi-
tos dos Países Membros Regionais. Só é concedido crédito 
nestas moedas se o Banco estiver em condições de se finan-
ciar eficientemente no mercado da moeda local em questão. 
Estes créditos em moeda local são concedidos ao abrigo 
do preçário do crédito com spread fixo, sendo aplicável o 
princípio de transferência de custos para os créditos, a fim 
de assegurar que o custo global dos fundos é compensado.

Linhas de crédito
O desenvolvimento de um sector de pequenas e médias 
empresas (PME) dinâmico no continente, bem como o desen-
volvimento de instituições financeiras privadas (PFI) são dois 
objectivos importantes do Banco. Para o efeito, o Banco dispõe 
de linhas de crédito para a concessão de crédito a instituições 
financeiras privadas destinado a reempréstimo às PME. Os 
termos das linhas de crédito especificam as condições de 
concessão de fundos do Banco às instituições financeiras 
para reempréstimo. Os riscos de crédito dos subemprésti-
mos são suportados pelas instituições financeiras privadas. 

Linhas de agência
O Banco coloca recursos ao dispor das PME mediante 
a celebração de acordos de agência com intermediários 
financeiros locais. A selecção de projectos individuais elegí-
veis para apoio do Banco é maioritariamente delegada nos 
intermediários, que usam recursos do Banco para conceder 
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créditos ou investimentos de capital para projectos, em seu 
nome, de acordo com critérios previamente acordados. No 
âmbito do acordo de agência, os intermediários financeiros 
são obrigados a comprometer fundos próprios em cada 
investimento, em paralelo com o Banco, e a supervisionar 
as empresas beneficiárias do investimento. O intermediário 
financeiro age apenas na sua capacidade de agência quan-
do investe os fundos do Banco em seu nome e não assume 
riscos nessas operações. O risco de crédito do mutuário é 
suportado pelo Banco. 

Garantias 
Através das garantias, o Banco procura alavancar o seu esta-
tuto de credor privilegiado para ajudar mutuários elegíveis 
que procuram obter financiamento por parte de mutuantes 
terceiros, incluindo os mercados de capitais. As garantias 
também permitem aos mutuários obter financiamentos na 
sua própria moeda local, sempre que o Banco não for capaz 
de proporcionar esse financiamento directamente a partir dos 
seus recursos próprios. As garantias do Banco podem ser 
genericamente classificadas em duas categorias: garantias 
de crédito parcial (PCG) e garantias de risco parcial (PRG). As 
PCG cobrem parte dos reembolsos predefinidos de créditos  
do sector privado ou de obrigações, contra todos os riscos. 
As PRG cobrem os mutuantes privados contra a incapaci-
dade de um governo ou de uma agência tutelada por um 
governo cumprirem as suas obrigações face a um projecto 
do sector privado. 
 
Produtos de gestão do risco
O Banco só oferece produtos de gestão do risco (RMP) aos 
seus mutuários relativamente a obrigações em dívida ao Banco 
ou a novos créditos do Banco, para que possam cobrir a 
sua exposição aos riscos do mercado, incluindo riscos de 
taxa de juro, riscos cambiais e riscos associados ao preço 
das matérias-primas, e assim optimizar as suas estratégias 
de gestão da dívida. Os produtos de gestão do risco ofere-
cidos pelo Banco incluem swaps de taxa de juro, swaps de 
moedas, swaps de matérias-primas e caps e collars de taxa 
de juro. Estes produtos estão à disposição dos mutuários em 
qualquer momento durante o prazo do crédito.

Participações de capital e quase-capital
Além da sua participação no BAD, o Banco assume posições 
de capital em empresas elegíveis nos seus PMR, como parte 
dos seus objectivos de financiamento da ajuda ao desenvol-
vimento. A capacidade do Banco para fornecer capital de 
risco através de participações de capital e de quase-capital 
constitui um elemento chave do seu papel enquanto mobili-
zador de recursos. A utilização pelo Banco de participações 
de capital ou de quase-capital como instrumentos de inves-
timento tem por objectivo promover a utilização eficiente de 
recursos, estimular a participação africana, desempenhar 

um papel catalisador na atracção de outros investidores 
e mutuantes para projectos financeiramente viáveis, bem 
como promover novas actividades e ideias de investimento. 
O Banco pode investir em participações de capital directa ou 
indirectamente, através de fundos apropriados e de outros 
veículos de investimento. Pode ainda optar por investir por 
via de instrumentos de quase-capital incluindo acções prefe-
renciais remíveis, acções preferenciais, créditos subordinados 
ou créditos convertíveis. 

Programa de financiamento ao comércio
Em Fevereiro de 2013, o Conselho aprovou um Programa 
de Financiamento ao Comércio (o “Programa”) com um 
tecto máximo de mil milhões de USD para uma fase inicial 
de 4 anos, com vista a suprir o défice de financiamento ao 
comércio nos Países Membros Regionais (PMR) e reduzir o 
fosso estrutural entre a procura de financiamento ao comércio 
e a oferta do mercado através da provisão de liquidez e solu-
ções de mitigação de riscos para instituições financeiras com 
envolvimento activo no financiamento ao comércio em África.

O Programa proporciona aos clientes elegíveis produtos apoia-
dos ou não por financiamento: (a) Contratos de Participação 
no Risco (Garantia), (b) Linhas de Crédito de Financiamento ao 
Comércio, (c) Linhas de Financiamento de Produtos Agrícolas. 

Contratos de participação no risco
O Contrato de Participação no Risco (CPR) é um produto 
de financiamento ao comércio apoiado ou não por financia-
mento que permite ao Banco partilhar o risco com um grupo 
de bancos de confirmação internacionais e regionais selec-
cionados que fornecem serviços de confirmação de crédito 
documentário a bancos emissores africanos, com o objec-
tivo de apoiar e expandir o comércio em África. Ao abrigo 
deste produto, o Banco partilha risco de crédito de financia-
mento ao comércio (geralmente não mais do que 50% da 
exposição ao risco da transacção comercial) numa carteira 
de transacções comerciais elegíveis do Banco Emissor dos 
bancos de confirmação parceiros. Os CPR funcionam com 
base em carteiras e não exigem que o Banco celebre con-
tratos directos com os Bancos Emissores locais.

Linhas de financiamento ao comércio
A Linha de Crédito de Financiamento ao Comércio (LCFC) 
é semelhante às linhas de crédito convencionais oferecidas 
pelo Banco a instituições financeiras locais, excepto no facto 
de a LCFC ser utilizada para financiar exclusivamente tran-
sacções relacionadas com o comércio em PMR. A LCFC é 
utilizada para financiar transacções comerciais que incluem, 
entre outros, financiamento pré-expedição e pós-expedição, 
despesas de capital, letras de desconto de crédito, factoring/
financiamento sem recurso e financiamento ao comércio de 
importação e exportação. As despesas de capital referem- 
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se principalmente à aquisição de maquinaria e expansão 
de fábricas/armazéns que estão directamente relacionadas 
com o crescimento de empresas de comércio internacional. 
Tratam-se de investimentos de capital utilizados na produção 
de mercadorias transaccionáveis.

Considerando que a maior parte das transacções comerciais 
têm maturidades inferiores a um ano, as instituições finan-
ceiras intermediárias utilizariam a linha de crédito como uma 
linha de crédito renovável para clientes de financiamento ao 
comércio até à maturidade final da LCFC, que nunca ultra-
passará os 3,5 anos. A linha está disponível para os bancos 
locais envolvidos em financiamento ao comércio em África. 

Linha de financiamento de produtos agrícolas (LFPA)
A Linha de Financiamento de Produtos Agrícolas (LFPA) é 
um produto de financiamento do comércio, apoiado por 
financiamento, que é utilizado para apoiar principalmente a 
importação e exportação de produtos agrícolas e recursos 
nos PMR. Inclui, por exemplo, a provisão de financiamento 
pré-exportação a agregadores de commodities para a aqui-
sição e exportação de produtos agrícolas. O financiamento 
de commodities é normalmente estruturado e tem protecção 
ao crédito nos formatos de garantia de commodities subja-
centes, atribuição de resultados, letras de crédito e garantias 
privadas e do estado. A LFPA é oferecida directamente a 
entidades como por exemplo agregadores de commodities 
que não são necessariamente instituições financeiras. Estas 
entidades podem incluir consórcios de produtores ou coo-
perativas agrícolas que cumprem os critérios de elegibilida-
de para empréstimos ao sector privado bancário. Os inter-
mediários como os operadores de commodities não seriam 
contrapartes directos do Banco.

Outros serviços financeiros
Para além dos produtos acima descritos, o Banco pode oca-
sionalmente oferecer assistência técnica através de subvenções 
para complementar os produtos financeiros para as linhas de 
crédito dos sectores público e privado. A assistência técnica 
do Banco tem por principal objectivo aumentar os resulta-
dos do desenvolvimento das suas operações, melhorando 
a eficácia de elaboração do projecto, essencial para garantir 
que os projectos financiados pelo Banco obtêm os melhores 
resultados em termos de desenvolvimento e de redução da 
pobreza. A assistência técnica também procura fomentar e 
sustentar esforços no sentido de criar um ambiente favorá-
vel aos negócios para promoção do investimento no sector 
privado e do seu crescimento. 

Políticas e processos de gestão do risco
O Banco executa as suas operações de ajuda ao desenvol-
vimento num quadro de gestão do risco que inclui: (1) uma 
declaração claramente definida de apetência pelo risco de 
crédito de concessão de créditos; (2) uma política de ges-

tão da adequação e exposição do capital; (3) uma política 
de crédito; (4) um quadro de governação da gestão do risco; 
(5) orientações para a gestão do risco de crédito; e (6) um 
processo de crédito end-to-end. 

O Banco procura reduzir a sua exposição a riscos que não 
sejam essenciais para a sua actividade principal de financia-
mento ao desenvolvimento e os seus respectivos mecanis-
mos de assistência. Com esse fim, o Banco concebeu as 
suas políticas, directrizes e práticas de gestão de risco de 
modo a reduzir a exposição ao risco de taxa de juro, cambial, 
de liquidez, de contraparte, legal e a outros riscos operacio-
nais, maximizando ao mesmo tempo a sua capacidade de 
assumir os riscos decorrentes da concessão de crédito aos 
seus clientes do sector privado e do sector público, sempre 
dentro dos limites de risco previamente aprovados.

O Banco tem vindo, nos últimos anos, a melhorar consi-
deravelmente o seu quadro de gestão do risco e os seus 
processos de crédito end-to-end, com o intuito de garantir 
a solidez das suas funções de gestão do risco. Foram adop-
tadas algumas das seguintes medidas específicas: (1) cria-
ção do cargo de Director de Riscos do Grupo, que reporta 
directamente ao Presidente do Banco; (2) reforço do Comité 
de Risco de Crédito; (3) aperfeiçoamento das competências 
de avaliação do risco de crédito dos funcionários do Banco, 
mediante a formação e contratação de técnicos de crédi-
to competentes e experientes; (4) aplicação de modelos 
de avaliação do risco de crédito, sólidos e optimizados; (5) 
reforço das infra-estruturas de risco de crédito, para melho-
rar a qualidade de concepção; e (6) aplicação de soluções 
optimizadas, sob a forma de uma plataforma integrada e 
comandada pelo fluxo de trabalho, que permite a todas as 
partes interessadas envolvidas no processo de avaliação do 
risco de crédito integrar o seu trabalho e assim aumentar a 
eficiência. O Banco reforçou ainda a monitorização da actual 
carteira e prosseguiu com medidas proactivas de reestrutu-
ração da carteira, incluindo o cancelamento de créditos de 
longa data “assinados mas não desembolsados”, visando 
libertar capital para a concessão de novos créditos.

O Banco continua a apoiar todos os países membros, incluindo 
aqueles que enfrentam maiores dificuldades Para apoiar esse 
esforço contínuo, o Banco mantém reservas de capitais para 
manter alguma flexibilidade na sua função de financiamento 
em contra-ciclo e poder cobrir potenciais perdas inespera-
das. A estreita colaboração com instituições homólogas tem 
ajudado a melhorar a coordenação de futuras intervenções 
nesses países. Acima de tudo, o Banco continua a explorar 
medidas para incrementar a diversificação da sua carteira, 
um passo importante nos seus esforços para mitigar os ris-
cos de concentração da actual carteira. O Banco aperfeiçoou 
também o seu quadro de gestão de garantias de modo a 
manter um valor de garantias adequado.
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O Banco continua bem capitalizado. Os testes de stress à 
adequabilidade do seu capital revelam que pode resistir a 
um conjunto de cenários extremos de choque. Os riscos do 
balanço do Banco são monitorizados de forma activa num 
painel de riscos desenvolvido em 2012. 

As políticas e as práticas adoptadas pelo Banco para gerir 
estes riscos são descritas em pormenor na Nota D das 
demonstrações financeiras.

Relato financeiro
A governação institucional do Banco é apoiada por infor-
mação financeira e de gestão adequada. O Conselho de 
Administração Executivo toma decisões estratégicas e moni-
toriza os progressos registados pelo Banco na prossecução 
dos objectivos definidos. Enquanto a Administração sénior gere 
as operações e actividades correntes do Banco, o Conselho 
de Administração exerce poderes de fiscalização, consulto-
ria e aconselhamento em questões tão abrangentes como a 
estratégia de longo prazo, orçamentos, recursos humanos, 
gestão de benefícios e desenvolvimento de novos produtos.

Com base no quadro de controlo interno COSO, a Administração 
sénior implementou um mecanismo operacional e robusto 
capaz de certificar a eficácia dos controlos internos do Banco 
sobre o relato financeiro externo. Esta declaração de certifica-
ção anual é assinada pelo Presidente e pelo Vice-presidente 
da divisão financeira, bem como pelo Responsável pelo con-
trolo financeiro. Os auditores externos também entregam um 
parecer separado. O Banco tem um sistema de relato abran-
gente que reporta perante o Conselho de Administração e os 
seus comités. Inclui o relato do Gabinete do Auditor-Geral, 
que reporta junto do Comité de Auditoria e Finanças (AUFI) 
do Conselho de Administração.

Auditores externos
Os auditores externos do Banco são nomeados pelo Conselho 
de Governadores por recomendação do Conselho de 
Administração, por um período de cinco anos. As regras do 
Banco não permitem que uma empresa de auditoria exerça 
funções por mais que dois períodos quinquenais consecutivos.

A função de auditoria externa é obrigatória por lei e regulamen-
tada pelas Normas Internacionais de Auditoria (ISA), emitidas 
pela Federação Internacional de Contabilistas (IFAC) através do 
Conselho de Normas Internacionais de Auditoria e Garantia da 
Qualidade (IAASB). Os auditores externos realizam uma auditoria 
anual para emissão de um parecer em que confirmam se as 
demonstrações financeiras do Banco apresentam com justeza 
a posição financeira e os resultados das operações do Banco. 
Também examinam se as demonstrações foram apresentadas 
de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. 
Os auditores realizam ainda uma análise exaustiva e emitem 
parecer sobre a eficácia dos controlos internos sobre o relato 

financeiro do Banco. Este parecer é entregue pelos auditores 
externos num relatório separado do parecer de auditoria. Em 
conclusão da sua auditoria anual, os auditores externos prepa-
ram uma carta dirigida à Administração Sénior e ao Conselho 
de Administração, que é analisada e debatida em pormenor 
com o Comité de Auditoria e Finanças. do Conselho. A carta 
dirigida à administração expõe as observações dos auditores 
externos e as suas recomendações para aperfeiçoamento dos 
controlos internos e outras questões, e inclui as respostas e 
acções da Administração para implementação das recomen-
dações dos auditores.

O desempenho e a independência dos auditores externos são 
analisados periodicamente pelo Comité AUFI do Conselho 
de Administração. A política do Banco inclui disposições 
fundamentais sobre a independência dos auditores externos, 
incluindo a rotação obrigatória do Coordenador Responsável 
pela Auditoria, se o contrato com a empresa de auditoria for 
renovado para um segundo e último período quinquenal. Os 
auditores externos estão proibidos de prestar serviços não 
relacionados com auditoria, excepto em situações considera-
das do interesse do Banco e se esses serviços não compro-
meterem a independência dos auditores externos. A presta-
ção desses serviços tem de receber aprovação especial por 
parte do Comité de Auditoria e Finanças.

Regime anticorrupção no Banco
O Banco tem implementado um sólido regime para desen-
corajar a corrupção. As práticas proibidas nos termos do 
regime anticorrupção incluem não só a prática de suborno 
mas também a aceitação de subornos, a fraude, as práticas 
coercivas e a colusão. 

O Banco tem três principais instrumentos jurídicos de anti-
corrupção: As Regras de contratação, as Orientações para 
prevenir e combater a corrupção e a fraude nas operações 
do Banco, e o Quadro uniforme de instituições financeiras 
internacionais para prevenir e combater a fraude e a corrup-
ção. Cada um destes instrumentos define as práticas proi-
bidas e aconselha mecanismos para implementar medidas 
anticorrupção. As Regras de contratação proíbem a utili-
zação de fundos do Banco para financiar a corrupção e o 
financiamento pelo Banco de contratos celebrados de forma 
corrupta. As Orientações prescrevem medidas preventivas a 
adoptar ao longo do ciclo de empréstimo. O Quadro unifor-
me também prescreve medidas preventivas e procedimentos 
de investigação. 

Os mecanismos de implementação anticorrupção do Banco 
incluem o Departamento de Integridade e Anticorrupção que 
exerce uma função de investigação e prevenção, um meca-
nismo de Denúncia e Gestão de Queixas, incluindo uma 
linha telefónica gerida pelo Departamento de Integridade e 
Anticorrupção e protecção aos denunciantes. 
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O Banco implementou o Acordo de execução mútua de deci-
sões de exclusão para Instituições Financeiras Internacionais, 
através do qual aplicará sanções das outras instituições e 
verá as suas sanções aplicadas por essas instituições. Um 
dos passos mais importantes deste processo foi a nomeação 
de um Comissário de Sanções, um Comissário de Sanções 
suplente e dos membros do Conselho de Recurso das Sanções. 

Por fim, o Banco está a colaborar com a OCDE numa iniciativa 
em curso destinada a apoiar a integridade dos negócios e os 
esforços antissuborno nos seus Países Membros Regionais.

Gestão e monitorização do desempenho
O Banco utiliza medidas e indicadores de desempenho quan-
tificados na gestão das suas operações, que reflectem os 
factores de sucesso críticos da sua actividade. Estes facto-
res são monitorizados em permanência, sendo os resultados 
obtidos utilizados para avaliar os progressos registados na 
prossecução dos objectivos definidos e tomados em consi-
deração nas acções a adoptar para melhorar o desempenho 
futuro. A Administração utiliza um vasto conjunto de medidas, 
quer a nível do grupo, quer a nível das unidades de negócio, 
para monitorizar e gerir o desempenho. Alguns dos indica-
dores e medidas fundamentais usados pela administração 
são apresentados no Quadro 7.4 seguinte em conjunto com 
a sua relevância para as operações do Banco.

Resultados financeiros
Os destaques do desempenho financeiro do Banco em 
2013 incluem: 

•  A Margem de Juro Líquido (MJL) continuou a estar sob pressão 
em 2013. Embora os bens com rendimentos brutos médios 
permaneçam virtualmente inalterados desde o ano anterior, 
os rendimentos com juros líquidos sofreram uma redução sig-
nificativa durante o exercício. Os rendimentos sobre créditos 
concedidos diminuíram 4,6%, enquanto os rendimentos de 
investimento totais em termos absolutos diminuíram 35,60% 
na sequência da redução das taxas de juro a curto prazo. 

•  Os rendimentos do Banco em 2013, antes das afectações 
e distribuições aprovadas pelo Conselho de Governadores, 
ascenderam a 180,33 milhões de UC comparativamente a 
195,71 milhões de UC em 2012. A diminuição em 2013 ficou 
a dever-se principalmente a uma redução dos rendimentos 
gerados por créditos e por investimento, que desceram de 
553,64 milhões de UC em 2012 para 465,41 milhões de UC 
em 2013. Como resultado do aumento da reserva contabilís-
tica de imparidade em créditos não garantidos por Estados 
soberanos, os encargos de imparidade do capital do crédi-
to e os encargos com devedores também aumentaram de 
29,69 milhões de UC em 2012 para 41,14 milhões de UC 
no exercício actual. Em 31 de Dezembro de 2013, a impa-
ridade dos créditos representava 1,25% dos créditos não 
amortizados e desembolsados à data, comparado com os 
1,17% do final do ano anterior.  

Quadro 7.4
Principais indicadores de desempenho financeiro, 2012 e 2013 

 Definição Importância para o negócio e a gestão
Resultados

2013 2012

Retorno médio sobre fundos 
líquidos

Trata-se de uma medida do retorno médio gerado ou perdido devido ao 
investimento de fundos líquidos. Por outras palavras, é uma medida de quão 
rentáveis são os activos líquidos para gerar receitas para o Banco enquanto 
se aguarda o seu desembolso para o financiamento de projectos.

1,59% 2,31%

Dívida total face ao capital 
utilizável

Trata-se de uma medida de alavancagem financeira do Banco, que se calcula 
dividindo a sua dívida total pelo capital utilizável. Indica qual a parcela do 
capital e da dívida utilizada pelo Banco para financiar as suas operações.

47,79% 49,88%

Taxa de incumprimento de 
liquidação

Mede a eficiência do processo de transferência dos fundos. A liquidação 
oportuna das obrigações financeiras é importante como medida da eficiência 
dos processos do Banco.

0,22% 0,30%

Preparação atempada dos 
destaques financeiros

A comunicação atempada das métricas-chave de desempenho financeiro 
auxilia o processo de decisão da Administração e facilita a adopção das 
acções correctivas necessárias para melhorar o desempenho.

No prazo de 
um mês a 

contar do fim 
do período

No prazo de 
um mês a 

contar do fim 
do período

Rácio de perdas por 
imparidade

–  Só carteira não soberana

Esta métrica-chave de desempenho financeiro representa a imparidade 
de créditos face aos balanços do fim do período. A concessão de crédito 
é o principal objectivo do Banco e também uma das principais fontes de 
rendimento e de risco. O rácio créditos/perdas é um indicador da qualidade e 
da recuperabilidade dos créditos concedidos a mutuários não garantidos por 
estados soberanos. 

1,25% 1,04%
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•  A parcela do total de despesas administrativas do Grupo 
do Banco afectada ao Banco cifrou-se em 110,97 milhões 
de UC em 2013, por oposição a 107,55 milhões de UC 
registados em 2012, o que representa um aumento de 
3,18% relativamente ao ano anterior. A parcela do Banco 
representava 31,19% do total das despesas administrati-
vas do Grupo do Banco em 2013, em comparação com 
a percentagem de 33,90% verificada em 2012.

•  O Banco continua a manter uma forte posição financeira. 
Os níveis de rendimento, embora se encontrem sob pressão 
descendente devido aos factores descritos anteriormen-
te, continuam a ser suficientes para lhe permitir apoiar as 
contribuições em nome dos seus accionistas para outras 
iniciativas de ajuda ao desenvolvimento em África. O capi-
tal próprio aumentou em 490 milhões de UC, de 5,34 mil 
milhões de UC no final de 2012 para 5,38 mil milhões de 
UC em 31 de Dezembro de 2013.

Distribuições aprovadas pelo Conselho de Governadores 
Em 2013, o Conselho de Governadores aprovou a distribuição 
dos rendimentos a diferentes iniciativas de desenvolvimento 
em África, no total de 107,5 milhões de UC. Os beneficiários 
destas transferências constam de uma lista apensa à Nota N 
das demonstrações financeiras. De acordo com as políticas 
contabilísticas do Banco, essas distribuições são inscritas como 
despesas no exercício em que são aprovadas pelo Conselho 
de Governadores. O Conselho de Administração também 
concordou em recomendar ao Conselho de Governadores, 
na sua Assembleia Anual de Maio de 2014, que aprove a 
distribuição de rendimentos no total de 120 milhões de UC 
para iniciativas de ajuda ao desenvolvimento nos PMR.

Despesas administrativas
O Banco detém uma responsabilidade e compromisso per-
manentes de garantir a máxima eficácia na gestão das des-
pesas administrativas e de capital, contribuindo desse modo 
para uma utilização optimizada dos recursos disponíveis 
para o financiamento da ajuda ao desenvolvimento e para 
actividades de assistência técnica nos seus países membros. 
Consequentemente, a gestão das despesas administrativas 
e de capital do Banco continua a reger-se por um elevado 
nível de disciplina orçamental, por controlos de custos efi-
cientes e por programas proactivos de recuperação de cus-
tos. Excluindo o impacto da avaliação actuarial dos Planos 
de benefícios dos funcionários, as despesas administrativas 
reais incorridas encontravam-se dentro do orçamento apro-
vado para o exercício. Para 2014 estão orçamentadas des-
pesas administrativas no montante de 374,76 milhões de UC.  
A Administração continuará a explorar e implementar estra-
tégias de gestão de custos transparentes e eficazes, para 
garantir que os resultados dos custos traduzem de forma 
efectiva os objectivos estratégicos de longo prazo do Banco.

Investimentos
A estratégia de investimento do Banco adapta-se regularmen-
te à rápida e constante evolução dos mercados financeiros 
globais, tendo como principais objectivos reforçar a qualidade 
do crédito e o perfil de liquidez das carteiras de investimento, 
assim como limitar a volatilidade dos seus retornos. Apesar 
do ambiente de persistente desafio, tensão e ocasional vola-
tilidade vivido pelos mercados financeiros, o Banco manteve 
uma estratégia de investimento conservadora que permitiu 
que a sua carteira de títulos do tesouro continuasse a man-
ter um bom desempenho, por vezes superior ao seu valor 
de referência definido. 

Em 31 de Dezembro de 2013, os investimentos do Banco 
em numerário e em títulos do tesouro (líquidos de acordos 
de recompra) ascenderam a 7,04 mil milhões de UC, com-
parativamente a 7,37 mil milhões de UC no final de 2012. Os 
rendimentos do investimento obtidos em 2013 ascenderam 
a 126,45 milhões de UC, representando uma rentabilidade de 
1,59% sobre um nível médio de liquidez de 7,97 mil milhões de 
UC, face aos rendimentos de 197,65 milhões de UC regista-
dos em 2012, o que representou uma rentabilidade de 2,31% 
sobre um nível médio de liquidez de 8,57 mil milhões de UC. 

Embora a carteira mantida a justo valor tenha ficado aquém 
do valor de referência do exercício, os rendimentos totais 
derivados de investimentos gerados em 2013 foram infe-
riores ao registado no ano anterior porque (1) o nível médio 
da liquidez investida em 2013 decresceu cerca de 0,6 mil 
milhões de UC em relação a 2012, e (2) a carteira de inves-
timento não beneficiou da compressão de spreads do cré-
dito excepcionais observada em 2012, que gerou elevados 
ganhos de capital nesse ano. 

Os activos líquidos do BAD estão divididos em três carteiras, 
nomeadamente a carteira operacional, a carteira prudencial e 
uma carteira coberta por capital, cada uma delas com uma 
taxa de referência diferente que reflecte o perfil de risco e de 
fluxos de caixa dos seus activos e fontes de financiamento. 
Estas taxas de referência são, para a carteira operacional, 
a LIBID a um mês e, para a carteira prudencial, a LIBOR a 
seis meses marked-to-market, definida em 1 de Fevereiro e 
1 de Agosto. As carteiras operacional e prudencial são deti-
das para negociação. A carteira coberta por capital é gerida 
face a um preçário de refixação de referência, com 10% dos 
activos líquidos do Banco, que é refixado uniformemente 
por um período de 10 anos, e é detida a custo amortizado. 

Carteira de créditos concedidos
O Banco concede créditos aos seus Países Membros Regionais 
e às empresas do sector público garantidas pelos governos. 
Também concede créditos a empresas do sector privado sem 
garantia governamental.
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Quadro 7.5
Situação dos créditos concedidos, 2009-2013  
(milhões de UC)

2009 2010 2011 2012 2013
Créditos aprovados*+ 5.312,15 2.236,15 2.446,72 1.801,47 1.705,04
Desembolsos 2.352,29 1.339,85 1.868,79 2.208,17 1.430,78
Saldos não desembolsados 5.002,53 4.855,33 5.301,02 4.463,23 4.490,13

*  Não incluem aprovações de Fundos Especiais e de participações de capital.
+ Incluem garantias.

Taxa flutuante unimonetária 19,58 %

Taxa variável unimonetária 0,58 % Várias divisas a taxa fixa 5,46 %

Várias divisas a taxa variável 1,23 %

Taxa fixa unimonetária 73,15 %

Gráfico 7.1
Carteira de créditos concedidos não liquidados, por tipo 
de produto em 31 de Dezembro de 2013 (percentagens)

Quadro 7.6
Desembolsos dos créditos concedidos por país em 
2013 (milhões de UC)
País Montante 

desembolsado
 África do Sul  382,59 
 Botsuana  9,39 
 Cabo Verde  13,29 
 Camarões  6,25 
 Costa do Marfim  21,48 
 Egipto  119,42 
 Gabão  23,76 
 Gana  17,69 
 Guiné Equatorial  1,87 
 Marrocos  304,30 
 Maurícia  139,12 
 Mauritânia  37,63 
 Namíbia  2,77 
 Níger  6,18 
 Nigéria  106,08 
 Nível multinacional  64,31 
 Quénia  10,59 
 Ruanda  11,10 
 Seicheles  6,49 
 Senegal  20,55 
 Togo  4,11 
 Tunísia  113,40 
 Uganda  3,18 
 Zimbabué  5,23 
TOTAL  1.430,78 

Em 31 de Dezembro de 2013, o valor acumulado dos crédi-
tos concedidos, líquidos de anulações, ascendia a 31,11 mil 
milhões de UC. Este valor representa um aumento de 1,40 mil 
milhões de UC face ao total acumulado de créditos con-
cedidos em 31 de Dezembro de 2012, que se cifrou em 
29,71  mil milhões de UC. O Quadro 7.5 apresenta a evolu-
ção dos saldos dos créditos aprovados, desembolsados e 
não desembolsados entre 2009 e 2013. 

Em 31 de Dezembro de 2013, os créditos não liquidados e 
desembolsados totalizavam 11,59 mil milhões de UC, o que 
representa um aumento de 0,58 mil milhões de UC relativa-
mente aos 11,01 mil milhões de UC não liquidados no final 
de 2012. Em 31 de Dezembro de 2013, o saldo não desem-
bolsado de créditos aprovados totalizava 4,49 mil milhões 
de UC, o que representa um aumento de 0,03 mil milhões 
de UC relativamente aos 4,46 mil milhões de UC de créditos 
não desembolsados em 31 de Dezembro de 2012. 

Em Dezembro de 2013, o número de créditos activos tota-
lizava 297 e tinham sido totalmente liquidados 677 créditos 
no montante de 12,10 mil milhões de UC. O Gráfico 7.1 
seguinte apresenta a distribuição da carteira de créditos não 
liquidados, por tipo de produto:

 
Desembolsos
Os desembolsos de créditos durante 2013 totalizaram 1,43 mil 
milhões de UC, em comparação com os 2,21 mil milhões de 
UC de 2012. Em 31 de Dezembro de 2013, os desembolsos 
acumulados (incluindo créditos não soberanos), totalizaram 
26,62 mil milhões de UC. Foram integralmente desembolsados 
870 créditos, no montante de 23,28 mil milhões de UC, o que 
representa 87,45% dos desembolsos acumulados. O Quadro 
7.6 apresenta os desembolsos de créditos em 2013, por país.
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Gráfico 7.2
Desembolsos e reembolsos de créditos, 2009-2013 
(milhões de UC)

Reembolsos
Os reembolsos de capital dos créditos cifraram-se 
em 767,03 milhões de UC em 2013 por oposição aos 
543,14 milhões de UC registados em 2012, o que representa 
um aumento de 41,22% relativamente ao ano anterior. Os 
reembolsos acumulados em 31 de Dezembro de 2013 tota-
lizavam 15,06 mil milhões de UC por oposição aos 14,87 mil 
milhões de UC em 31 de Dezembro de 2012. O Gráfico 7.2 
apresenta a evolução dos desembolsos e reembolsos de 
créditos para o período 2009-2013.

Perspectivas para 2014
Embora se espere que as persistentes incertezas e desafios 
que caracterizam a conjuntura macroeconómica, política e 
financeira venham a ter impacto nos resultados financeiros 
do Banco, tendo em conta a sua sensibilidade às mudan-
ças nestes domínios, o Banco continuará a monitorizar 
estes impactos no volume dos créditos concedidos e nos 
respectivos prazos de reembolso para assegurar que o seu 
mandato de financiamento de projectos de desenvolvimen-
to não seja afectado de forma significativa e negativa. Em 
2013 o Banco aprovou uma nova estratégia decenal que 
enquadrará as suas operações durante o período de 2013 
a 2022.  A estratégia decenal definiu os objectivos e áreas 
de prioridade operacional do Banco. A Estratégia centra-se 
em dois objectivos (crescimento inclusivo e transição para 
o crescimento ecológico), com cinco prioridades operacio-
nais que incluem o desenvolvimento de infra-estruturas, a 
integração regional, o desenvolvimento do sector privado, 
a governação e responsabilização, bem como as compe-
tências e a tecnologia. Com a implementação da estratégia 
decenal e, no âmbito dos dois objectivos acima referidos, o 
Banco prestará especial atenção aos países frágeis, à agri-

cultura e à segurança alimentar e ao género. As actividades 
operacionais do Banco em 2014 e nos anos seguintes serão 
orientadas à luz desta nova estratégia. 

Durante 2014, espera-se que o Banco conclua o processo de 
regresso à antiga sede legal em Abidjan, na Costa do Marfim. 
Embora este regresso irá devolver alguma estabilidade e uma 
consequente maior eficiência na operacionalidade do Banco 
a longo prazo, deverá, a curto prazo, implicar um aumento 
das despesas administrativas, nomeadamente durante os 
anos de 2014 e 2015. 

Gestão da volatilidade contínua através da flexibilidade e 
capacidade de resposta
A contínua volatilidade antecipada nos mercados financeiros 
e no ambiente económico operacional continuará a pres-
sionar o modelo de negócio e os processos do Banco e a 
flexibilidade para operar em diversas condições de merca-
do no futuro. Ao mesmo tempo, o persistente impacto da 
instabilidade sócio-política em determinadas regiões do 
continente está a provocar rápidas mudanças no ambien-
te económico e a aumentar as expectativas desses países 
membros mutuários na obtenção de uma resposta adequada. 
Essas mudanças propiciam novas oportunidades de inova-
ção e diversificação na carteira do Banco nesses países e 
em toda a restante África Subsariana em que a carteira de 
créditos do Banco é tradicionalmente baixa. Contudo, ao 
continuar a colocar as necessidades dos clientes dos PMR 
no centro das operações empresariais e ao tomar medidas 
proactivas para reduzir ainda mais os custos e melhorar a 
eficiência operacional, o Banco espera continuar a melhorar 
o seu apoio ao crescimento económico dos PMR de uma 
forma mais ampla e gerar os retornos financeiros esperados 
e necessários ao longo do tempo.

O Banco tomou medidas estratégicas significativas para 
assegurar que possui a flexibilidade e capacidade de res-
posta necessárias, não apenas para sustentar o crescimento 
nas suas operações empresariais, mas também para estar à 
altura dos desafios futuros. O lançamento e implementação 
da estratégia a longo prazo é neste contexto um alicerce 
fundamental. A institucionalização do modelo de negócio 
“Um só Banco” nas suas operações deverá também facili-
tar ainda mais a canalização dos recursos de desenvolvi-
mento das outras instituições do Grupo (o Fundo Africano 
de Desenvolvimento e o Fundo Fiduciário da Nigéria) para 
benefício dos PMR. A par da grande solidez do capital do 
Banco e do seu volume de liquidez e de financiamento, estas 
iniciativas colocam o Banco numa posição privilegiada para 
apoiar de forma eficiente os seus Países Membros Regionais 
nos desafios que se perfilam no horizonte.
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Ao nível empresarial, o ajustamento em curso da estrutura 
organizacional do Banco e os seus recentes investimentos 
adicionais na área das TI através da actualização do siste-
ma SAP ERP devem impulsionar a eficiência operacional e 
proporcionar serviços mais rápidos e eficientes aos clientes. 
Estas medidas também permitem uma monitorização e ges-
tão de custos mais eficientes. A mudança para a antiga sede 
também exige uma cuidadosa gestão do sistema de tecno-
logias de informação, que passa também por assegurar uma 
localização adequada do centro de dados de forma a facilitar 
o necessário acesso em tempo real e a disponibilidade do 
sistema para apoiar as necessidades de negócio do Banco 
e garantir uma continuidade de negócio com conectividade 
em toda a rede de infra-estruturas de TI do Banco.
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BALANÇO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)
ACTIVOS  2013  2012

  

CAIXA 954.133 881.453 

OBRIGAÇÕES À VISTA 3.801 3.801

INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (Nota F) 6.085.451 6.487.512 

ACTIVOS DERIVADOS (Nota G) 985.959 1.558.333 

INSTRUMENTOS NÃO NEGOCIÁVEIS
POR CONTA DO CAPITAL (Nota H) 1.204 1.974 

DEVEDORES

Rendimentos e encargos devedores acumulados devidos sobre créditos concedidos (Nota I) 188.374 195.212 
Outros devedores 655.481 567.456 

843.855 762.668 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO
Créditos concedidos, líquidos (Notas D e I) 11.440.695  10.885.804 

Créditos cobertos – Ajustamento pelo justo valor (Nota G) 32.494 86.854 

Participações de capital (Nota J) 525.013  438.555 

Outros títulos (Nota K) 82.901  76.537 

 12.081.103 11.487.750 

OUTROS ACTIVOS

Imóveis, equipamento e activos incorpóreos (Nota L) 40.672  30.421 

Diversos 543  641 
 41.215 31.062 

TOTAL DOS ACTIVOS 20.996.721 21.214.553 

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS  2013  2012

CREDORES
Encargos financeiros acumulados 432.341  440.804 
Outros credores 813.773  1.642.268 

1.246.114 2.083.072 
 

PASSIVO DERIVADO (Nota G)  971.852 512.596 

  

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS (Nota M)   

Empréstimos inscritos pelo justo valor 12.127.916  12.175.956 

Empréstimos inscritos pelo custo amortizado 819.528  1.102.844 

12.947.444 13.278.800 

 

CAPITAIS PRÓPRIOS (Nota N)   

Capital   
Subscrições realizadas 3.147.084  2.839.475 

Ajustamento cambial acumulado das subscrições (CEAS) (172.654)  (166.825)
Subscrições realizadas (líquidas de CEAS) 2.974.430  2.672.650 

Reservas 2.856.881  2.667.435 

Total dos capitais próprios  5.831.311 5.340.085 

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 20.996.721 21.214.553 
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DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

 2013

Reinscrito
(Notas B e C)

2012

PROVEITOS E CUSTOS DE EXPLORAÇÃO
Proveitos provenientes de:

Créditos concedidos (Nota O) 335.012 351.164
Investimentos e respectivos derivados (Nota O) 131.242 199.345
Outros títulos 3.949 4.827
Total dos rendimentos de créditos concedidos e de investimentos 470.203 555.336

 
Despesas com empréstimos contraídos (Nota P)  

Juros e custos de contratação amortizados (302.992) (356.410)
Juros líquidos sobre derivados relacionados com os empréstimos contraídos 111.850 139.156
Perdas não realizadas sobre créditos contraídos, respectivos derivados e outros 34.108 (10.172)

Perdas derivadas da venda de investimentos ao custo amortizado (Nota O) (4.796) (1.698)

Encargos por imparidades (Nota I)  
Capital de créditos concedidos (22.886) (12.339)
Encargos com créditos concedidos (18.249) (17.349)

Recuperação/(encargos) de imparidades derivadas de investimentos de capital (Nota J) 758 (49)
Recuperação de imparidades líquidas derivadas de investimentos 9.191 288
Ganhos/(perdas) de conversão 13.334 (2.266)
Outros rendimentos 12.456 15.288
Proveitos líquidos de exploração 302.977 309.785

 
OUTRAS DESPESAS  

Despesas administrativas (Nota Q) (110.969) (107.546)
Depreciação – Imóveis, equipamento e activos incorpóreos (Nota L) (6.697) (4.586)
Despesas diversas (4.982) (1.940)

Total de outras despesas (122.648) (114.072)

Rendimentos antes das distribuições aprovadas pelo Conselho de Governadores 180.329 195.713

Distribuições de rendimentos aprovadas pelo Conselho de Governadores (Nota N) (107.500) (110.000)

RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 72.829 85.713

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RENDIMENTOS INTEGRAIS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

 2013

Reformulado
(Notas B e C)

2012

RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 72.829 85.713

OUTROS RENDIMENTOS GLOBAIS
Rubricas não reclassificadas como lucros ou perdas

Ganhos líquidos em activos financeiros inscritos pelo justo valor como “Outros rendimentos globais” 24.629 55.299
Ganhos não realizados em créditos contraídos ao justo valor, decorrentes de “crédito próprio” 46.083 79.984
Reavaliação do passivo de benefício definido 45.905 (89.742)

Rubricas totais não reclassificadas como lucros ou perdas 116.617 45.541
Total de outros rendimentos globais 116.617 45.541

TOTAL DOS RENDIMENTOS GLOBAIS PARA O EXERCÍCIO 189.446 131.254

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

Reservas

Subscrições 
de capital 
realizadas

Ajustamento 
cambial 

acumulado 
das 

subscrições 
(CEAS)

Resultados 
não 

distribuídos

Reavaliação 
do passivo 

de benefício 
definido

Ganhos/
(perdas) 
líquidos 

em activos 
financeiros 

inscritos pelo 
justo valor 

como Outros 
rendimentos 

globais

Ganhos/
(perdas) não 

realizados 
em créditos 
contraídos, 

avaliados 
pelo justo 

valor, 
decorrentes 
de “crédito 

próprio”

Total dos 
capitais 
próprios

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2012 2.505.975 (160.633) 2.803.296 (166.403) (37.203) (63.509) 4.881.523
Rendimento líquido do exercício antes da 
reformulação - - 88.618 - - - 88.618

Efeito da NIC 19 revista - - (2.905) - - - (2.905)
Rendimento líquido reformulado do 
exercício

- - 85.713 - - - 85.713

Outros rendimentos globais
Perdas líquidas em activos financeiros 
inscritos pelo justo valor como “Outros 
rendimentos integrais” - - - - 55.299 - 55.299
Perdas não realizadas em empréstimos 
avaliados pelo justo valor, decorrentes 
de “crédito próprio” - - - - - 79.984 79.984
Reavaliações do passivo de benefício 
definido - - - (92.647) - - (92.647)
Efeito da NIC 19 revista - - 2.905 - - - 2.905

Total de outros rendimentos globais - - 2.905 (92.647) 55.299 79.984 45.541
Aumento líquido do capital realizado 333.500 - - - - - 333.500
Perdas de conversão líquidas em novas 
subscrições - (6.192) - - - - (6.192)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012  
E EM 1 DE JANEIRO DE 2013 2.839.475 (166.825) 2.891.914 (259.050) 18.096 16.475 5.340.085

Rendimento líquido do exercício - - 72.829 - - - 72.829

Outros rendimentos globais
Ganhos líquidos em activos financeiros  
inscritos pelo justo valor como “Outros 
rendimentos globais” - - - - 24.629 - 24.629
Ganhos não realizados em 
empréstimos contraídos inscritos pelo 
justo valor, decorrentes de “crédito 
próprio” - - - - - 46.083 46.083
Reavaliações do passivo de benefício 
definido - - - 45.905 - - 45.905

Total de outros rendimentos globais - - - 45.905 24.629 46.083 116.617
Aumento líquido do capital realizado 307.609 - - - - - 307.609
Perdas de conversão líquidas em novas 
subscrições - (5.829) - - - - (5.829)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 3.147.084 (172.654) 2.964.743 (213.145) 42.725 62.558 5.831.311

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

 2013

Reformulado
(Notas B e C)

2012
FLUXOS DE CAIXA DE:

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO:
Rendimentos líquidos  72.829 85.713

Ajustamentos para reconciliar os rendimentos líquidos com os valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de exploração:
Depreciação 6.697 4.586
Provisões para imparidades do capital e encargos de créditos  41.135 29.687
Perdas/(ganhos) não realizados sobre investimentos e respectivos derivados  23.294 (10.680)
Amortização de descontos ou prémios de investimentos em títulos do tesouro pelo custo amortizado  (4.670) (8.709)
Provisão para imparidades de investimentos em títulos de tesouro  (9.191) (288)
Provisão para imparidades de investimentos de capital  (758) 49
Amortização de custos de contratação de empréstimos contraídos  26.277 6.488
Perdas/(ganhos) não realizados sobre créditos contraídos, respectivos derivados e outros  (65.995) 10.172
Perdas de conversão  (13.334) 2.266
Parcela de lucros em associadas  489 397

Movimentos líquidos em derivados  3.914 52.196
Alterações em rendimentos acumulados sobre créditos concedidos  (1.683) (16.887)
Alterações em encargos financeiros acumulados  (8.463) 5.551
Alterações noutros credores e devedores  (811.180) 162.335
Valores de caixa líquidos proporcionados por/(utilizados em) actividades de exploração  (740.639) 322.876

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO:
Desembolsos para créditos  (1.430.781) (2.208.170)
Reembolsos de créditos  767.028 543.145
Investimentos com maturidade de 3 meses após a aquisição:

Investimentos inscritos pelo custo amortizado  (209.494) 342.283
Investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas  400.855 88.689

Aquisição de imobilizações (16.952) (22.387)
Alienação de imobilizações 5 76
Desembolsos de participações de capital (85.875) (77.083)
Reembolsos de participações de capital  19.252 8.695
Valores de caixa líquidos utilizados em actividades de investimento, financiamento e desenvolvimento  (555.962) (1.324.752)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Novos empréstimos contraídos  4.892.935 4.151.028
Reembolsos de empréstimos contraídos  (4.050.175) (3.648.034)
Valores de caixa líquidos provenientes de subscrições de capital  301.780 328.378
Valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de financiamento  1.144.540 831.372

Efeito das alterações das taxas de câmbio sobre os valores de caixa e equivalentes de caixa  7.738 (1.236)
Redução de caixa e equivalentes de caixa  (144.323) (171.740)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  1.411.843 1.583.583
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1.267.520 1.411.843

COMPOSTO POR:
Investimentos com maturidade nos 3 meses seguintes à aquisição:

Investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas 313.387 530.390
Caixa 954.133 881.453
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.267.520 1.411.843

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
1. Fluxos de caixa operacionais decorrentes de juros e dividendos:

Juros pagos  (199.605) (207.908)
Juros recebidos 499.001 535.790
Dividendos recebidos 4.394 4.292

2. Movimentos resultantes de flutuações de taxas de câmbio:
Créditos concedidos  89.841 23.515
Créditos contraídos  (852.269) (196.071)
Swaps cambiais 803.065 181.222

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NOTA A – OPERAÇÕES E ORGANIZAÇÕES FILIADAS

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD ou o Banco) é uma instituição financeira de desenvolvimento multilateral dedica-
da ao progresso económico e social dos seus países membros regionais. A sede do Banco está situada em Abidjan, Costa 
do Marfim. Porém, desde Fevereiro de 2003, o Banco tem gerido a maioria das suas operações a partir das instalações 
temporárias de relocalização situadas em Tunes, na Tunísia. O Banco financia projectos e programas de desenvolvimento 
nestes países, normalmente em cooperação com outras instituições nacionais ou internacionais de desenvolvimento. Na 
prossecução deste objectivo, o Banco participa na selecção, estudo e elaboração de projectos que contribuem para esse 
desenvolvimento e, sempre que necessário, presta assistência técnica. O Banco promove também investimentos de capital 
público e privado em projectos e programas concebidos para contribuir para o progresso económico e social dos países 
membros regionais. As actividades do Banco são complementadas pela acção do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD 
ou Fundo), que foi criado pelo Banco e por alguns países, e do Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN), um fundo especial gerido 
pelo Banco. O BAD, o FAD e o FFN possuem, cada um deles, activos e passivos próprios e separados. Não há recurso ao 
BAD para cumprimento de obrigações relativas a quaisquer responsabilidades do FAD ou do FFN. O FAD foi criado para 
apoiar o Banco a contribuir para o desenvolvimento económico e social dos membros regionais do Banco, a promover a 
cooperação e a intensificação das trocas comerciais entre os membros do Banco e a disponibilizar financiamentos em ter-
mos concessionais para esse efeito.

Nos termos do artigo 57.º do Acordo de Constituição do Banco, o Banco, os seus imóveis, outros activos, rendimentos e 
as suas operações e transacções estarão totalmente isentos de impostos e direitos alfandegários. O Banco está também 
isento de qualquer obrigação de pagar, reter ou cobrar quaisquer impostos ou direitos.

NOTA B – SÍNTESE DAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

As demonstrações financeiras individuais do Banco são elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (NIRF) aprovadas pelo Comité de Normas Internacionais de Contabilidade. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas segundo a convenção do custo histórico, excepto para determinados activos financeiros e passivos financeiros 
que são inscritos pelo justo valor.

As políticas contabilísticas relevantes aplicadas pelo Banco na elaboração das demonstrações financeiras encontram-se 
resumidas a seguir.

Reconhecimento das receitas
O rendimento de juros é acumulado e reconhecido com base na taxa de juro efectiva para o período em que esse instru-
mento for detido e não liquidado pelo Banco. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta ao valor contabilístico líquido 
do activo os futuros fluxos de caixa estimados ao longo da vida prevista do activo financeiro.

O rendimento dos investimentos inclui os ganhos e perdas, realizados e não realizados, sobre os instrumentos financeiros 
mensurados pelo justo valor como lucros ou perdas.

Os dividendos são reconhecidos quando estiver estabelecido o direito de o Banco os receber, em conformidade com a 
NIC 18 – Receitas.
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Moedas funcionais e de apresentação
O Banco realiza as suas operações nas moedas dos seus países membros. Por força da aplicação da NIC 21 revista, “Efeitos 
de Alterações das Taxas de Câmbio Estrangeiras”, o Banco deixou de ter como moeda funcional as moedas de todos os 
seus países membros, adoptando, antecipadamente, a Unidade de Conta (UC), de forma efectiva, a partir de 1 de Janeiro 
de 2005, por se ter concluído que a UC representava da forma mais fiel a agregação dos efeitos económicos dos even-
tos, condições e transacções subjacentes do Banco conduzidas em diferentes moedas. A UC é também a moeda em que 
são apresentadas as demonstrações financeiras. O valor da Unidade de Conta encontra-se definido no artigo 5.1 (b) do 
Acordo de Constituição do Banco (o Acordo) como equivalente a um Direito de Saque Especial (DSE) do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou qualquer unidade adoptada para o mesmo efeito pelo FMI.

Conversão cambial
O rendimento e as despesas são convertidos para UC às taxas em vigor na data da transacção. Os activos e passivos 
monetários são convertidos para UC às taxas em vigor na data do balanço. As taxas utilizadas para a conversão das moe-
das em UC em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 são indicadas na Nota V-1. Os activos e passivos não monetários são 
convertidos para UC às taxas históricas. As divergências de conversão estão incluídas na definição do rendimento líquido. 
As subscrições de capital são registadas em UC às taxas em vigor na data da sua recepção. A divergência de conversão 
relativa a pagamentos de subscrições de capital encontra-se relatada nas demonstrações financeiras como Ajustamento 
cambial acumulado das subscrições (CEAS). Este é constituído pela diferença entre o montante de UC à taxa predefinida 
e o montante de UC utilizando a taxa em vigor no momento da recepção. Sempre que as moedas forem convertidas para 
outras moedas, os ganhos e perdas daí resultantes são incluídos na determinação do rendimento líquido.

Subscrições dos países membros
Embora o Acordo de Constituição do BAD permita que os países membros saiam do Banco, nunca nenhum membro o 
abandonou voluntariamente, nem nenhum deles informou o Banco de que o pretendia fazer. A estabilidade verificada reflec-
te o facto de os membros serem países africanos e não africanos, comprometidos com o objectivo do Banco de contri-
buir para o desenvolvimento económico sustentável e o progresso social dos seus Países Membros Regionais, individual e 
conjuntamente. Deste modo, em 31 de Dezembro de 2013, o Banco não tinha em vista a distribuição de nenhuma parcela 
dos seus activos líquidos resultante da saída de países membros.

No caso improvável da saída de um membro, o Banco deverá providenciar a recompra das acções do ex-membro. O pre-
ço de recompra é o valor constante dos registos contabilísticos do Banco na data em que o país deixar de ser membro, 
doravante designada como “data de resolução”. O Banco pode compensar total ou parcialmente os montantes devidos 
pela aquisição das acções com as responsabilidades do membro para com o Banco, relativas a créditos e garantias. O 
ex-membro permanecerá responsável pelas obrigações directas e pelas responsabilidades eventuais para com o Banco 
enquanto se mantiverem pendentes créditos ou garantias contratados antes da data de resolução. Se, numa data posterior 
à data de resolução, se tornar evidente que as perdas não foram suficientemente tomadas em consideração aquando da 
definição do preço de recompra, o ex-membro pode ser obrigado a pagar, mediante solicitação, o montante pelo qual o 
preço de recompra das acções teria sido reduzido se as perdas tivessem sido consideradas aquando da definição do preço 
de recompra. Além disso, o ex-membro permanece responsável por todos os pedidos, posteriores à data de resolução, de 
entradas não realizadas, na medida em que tal tenha sido necessário para responder a uma eventual imparidade do capital 
e o pedido tenha sido efectuado no momento em que o preço de recompra das suas acções se encontrava determinado.

Aquando da saída de um membro, o Banco pode estabelecer as datas relativas ao pagamento das acções recompradas. 
Se, por exemplo, o pagamento a um ex-membro pudesse ter consequências negativas para a situação financeira do Banco, 
este poderia adiar o pagamento até o risco deixar de existir, podendo fazê-lo, se necessário, por tempo indeterminado. Além 
disso, as acções que, por qualquer razão, deixem de estar subscritas podem ser oferecidas aos países membros elegíveis 
para compra, observando as regras de transmissão de acções aprovadas pelo Conselho de Governadores. Em caso algum 
serão efectuados pagamentos antes de decorridos seis meses sobre a data de resolução.

Se o Banco tiver terminado as suas operações, todas as responsabilidades do Banco serão liquidadas, em primeiro lugar, 
à custa dos activos do Banco e depois, se necessário, à custa do capital exigível dos membros, antes de poder ser efec-
tuada qualquer distribuição a qualquer país membro. Tal distribuição está sujeita a uma decisão prévia do Conselho de 
Governadores do Banco e será baseada na parcela proporcional de cada país membro.
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Benefícios para funcionários

1)   Obrigações de pensões
O Banco dispõe de um plano de pensões com benefícios definidos, em regime contributivo, a favor dos seus funcionários. 
O Plano de Aposentação do Pessoal (PAP) oferece o pagamento de benefícios aos participantes após a sua aposentação. 
Um plano de benefício definido é um plano de pensões que define o montante da pensão que um funcionário receberá 
após a sua aposentação, habitualmente dependente de um ou mais factores como a idade, a antiguidade e a remuneração. 
É efectuada uma avaliação actuarial do custo da prestação dos benefícios para o PAP utilizando o Método de crédito da 
unidade projectada. Ao atingir a idade de reforma, a pensão é calculada com base na remuneração média dos últimos três 
anos de serviço relevante para esse efeito, estando a pensão sujeita aos ajustamentos da inflação anual. Os ganhos e per-
das actuariais, assim como as diferenças entre os retornos esperados e reais dos activos são reconhecidos imediatamente 
em “Outros rendimentos globais” no ano em que ocorrem. Quando os benefícios de um plano são alterados ou quando 
o plano é encurtado, as alterações resultantes dos benefícios relacionados com serviços passados ou com as perdas ou 
ganhos derivados do encurtamento são imediatamente reconhecidos nas perdas ou ganhos. A responsabilidade pela pen-
são é reconhecida como parte da rubrica “Outros credores” no balanço. A responsabilidade representa o valor actual das 
obrigações dos benefícios definidos do Banco, líquido do justo valor dos activos do plano.

2)   Benefícios de saúde pós-emprego
O Banco dispõe de um Plano de Benefícios de Saúde (PBS) definido, em regime contributivo, que proporciona benefícios de 
assistência médica a antigos trabalhadores elegíveis, incluindo aposentados. Os membros do PBS incluem o pessoal ao serviço 
e os aposentados do Banco. O direito ao benefício de assistência médica pós-aposentação está habitualmente condicionado 
à contribuição do funcionário para o Plano até à idade de aposentação e à prestação de um tempo de serviço mínimo. Os 
custos esperados destes benefícios são provenientes das contribuições dos membros do plano, assim como do Banco, e são 
acumulados ao longo do período de serviço e durante a aposentação. As contribuições do Banco para o PBS são imputadas 
às despesas e incluídas na demonstração de resultados. O Conselho do PBS, um organismo independente criado pelo Banco, 
define a adequação das contribuições, estando autorizado a recomendar alterações às taxas das contribuições do Banco e 
dos membros do plano. Os ganhos e perdas actuariais, assim como as diferenças entre o retorno esperado e real dos activos 
são reconhecidos imediatamente em “Outros rendimentos globais” no ano em que ocorrem. A responsabilidade pelo plano de 
saúde é reconhecida como parte da rubrica “Outros credores” no balanço. A responsabilidade representa o valor actual das 
obrigações dos benefícios médicos pós-emprego do Banco, líquido do justo valor dos activos do plano.

A Nota R – Benefícios dos Funcionários apresenta mais informações e análises sobre os benefícios dos funcionários do Banco.

Instrumentos financeiros
Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço do Banco sempre que este assume direitos ou obriga-
ções contratuais associados.

1) Activos financeiros
De acordo com a NIRF 9, o Fundo gere os seus activos financeiros de acordo com o modelo de negócio aplicável e, como 
tal, classifica os seus activos financeiros nas seguintes categorias: activos financeiros registados pelo custo amortizado; acti-
vos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL); e activos financeiros inscritos pelo justo valor como 
“Outros rendimentos globais” (FVTOCI). Em linha com o modelo de negócio do Banco, os activos financeiros são detidos 
para estabilização do rendimento através da gestão da margem de juro líquida ou para gestão da liquidez. Os investimen-
tos do Banco no capital de empresas, no sector privado ou público, visam o desenvolvimento económico dos seus países 
membros e não uma negociação com o intuito de realizar alterações do justo valor. A Administração define a classificação 
dos seus activos financeiros no reconhecimento inicial.

1) Activos financeiros inscritos pelo custo amortizado
 Um activo financeiro é classificado como considerado “pelo custo amortizado” apenas se cumprir dois critérios: o objec-
tivo do modelo de negócio do Banco que consiste em deter o activo para cobrar os fluxos de caixa contratuais, e os 
termos contratuais geram em datas específicas fluxos de caixa que apenas são pagamentos do capital e dos juros sobre 
o capital não liquidado. A natureza de eventuais derivados embutidos em investimentos sob a forma de instrumentos 
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de dívida é considerada para determinar se os fluxos de caixa do investimento são apenas pagamento do capital e dos 
juros sobre o capital não liquidado e não são contabilizados separadamente.

 Se não for cumprido qualquer dos dois critérios referidos, o activo financeiro é classificado como sendo por “justo valor 
como lucros ou perdas”.

 Os activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem créditos e devedores relativos a montantes adiantados a 
mutuários e certos investimentos sob a forma de instrumentos de dívida que cumprem os critérios de activos financeiros 
inscritos pelo custo amortizado. Os devedores incluem as obrigações à vista, o rendimento acumulado, os devedores 
de créditos concedidos e de investimentos e outros devedores. Os créditos concedidos e os devedores são inscritos 
pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.

 As comissões de abertura do processo de crédito são diferidas e reconhecidas ao longo da vida dos créditos em causa 
como um ajustamento do rendimento. No entanto, os custos directos incrementais associados à abertura do processo 
de crédito são reconhecidos como despesas à medida que são incorridas, dado que estes valores são considerados 
insignificantes. A amortização da comissão de abertura do processo de crédito é incluída no rendimento dos créditos 
concedidos.

 Os investimentos classificados como activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem investimentos que são 
activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis e com maturidades fixas. Estes investimentos 
são detidos até à maturidade e posteriormente mensurados pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.

2) Activos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL)
 Os instrumentos de dívida que não cumprem os critérios de custo amortizado descritos, são mensurados pelo justo 
valor como lucros ou perdas. Esta categoria inclui todos os activos em títulos do tesouro detidos para revenda para 
realizar alterações de curto prazo do justo valor, que não cumpram os critérios relativos ao seu reconhecimento como 
activos financeiros a custo amortizado. Os ganhos e perdas destes activos financeiros são relatados na demonstração 
de resultados no período em que ocorrem. Os derivados também são classificados como activos financeiros inscritos 
pelo justo valor como lucros ou perdas.

 Adicionalmente, os instrumentos de dívida que cumpram os critérios de custo amortizado podem ser inscritos e mensu-
rados pelo justo valor como lucros ou perdas. Um instrumento de dívida pode ser inscrito pelo justo valor como lucros ou 
perdas no reconhecimento inicial, se essa inscrição eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensu-
ração ou de reconhecimento que ocorreria se os activos ou passivos fossem mensurados ou os seus ganhos e perdas 
reconhecidos em bases diferentes.

3)  Activos financeiros inscritos pelo justo valor como “Outros rendimentos globais” (FVTOCI)
 No reconhecimento inicial, o Banco pode tomar uma decisão irrevogável (instrumento por instrumento) de inscrever 
investimentos em instrumentos de capital não detidos para negociação como activos financeiros inscritos pelo justo 
valor como “Outros rendimentos globais”.

 Os investimentos de capital são mensurados inicialmente pelo justo valor acrescido dos custos de transacção. 
Subsequentemente, são mensurados pelo justo valor com os ganhos e perdas decorrentes de alterações do justo valor 
reconhecidos como “Outros rendimentos globais”. Os ganhos ou perdas acumulados não são reclassificados como 
lucros ou perdas aquando da alienação dos investimentos e não são reconhecidas imparidades nos lucros ou perdas. 
Os dividendos destes investimentos são reconhecidos como lucros ou perdas, a não ser que claramente representem 
um reembolso de parte do custo do investimento.
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Reconhecimento e desreconhecimento de activos financeiros
As operações de compra e venda de activos financeiros são reconhecidas ou desreconhecidas com base na data da tran-
sacção, que corresponde à data em que o Banco se compromete a comprar ou vender o activo. Os créditos concedidos 
são reconhecidos quando o dinheiro é entregue aos mutuários. Os activos financeiros que não são inscritos pelo justo valor 
como lucros ou perdas são reconhecidos inicialmente pelo justo valor acrescido dos custos de transmissão. Os activos 
financeiros são desreconhecidos quando os direitos a receber fluxos de caixa dos activos financeiros tiverem caducado ou 
quando o Banco tiver transferido praticamente todos os riscos e compensações da respectiva titularidade.

Títulos adquiridos ao abrigo de acordos de revenda, títulos emprestados ao abrigo de acordos de empréstimo 
de títulos, e títulos vendidos ao abrigo de acordos de recompra e credores em relação às garantias monetárias 
recebidas
Títulos adquiridos ao abrigo de acordos de revenda, títulos emprestados ao abrigo de acordos de empréstimo de títulos, e 
títulos vendidos ao abrigo de acordos de recompra e registados às taxas do mercado. O Banco recebe os títulos adquiri-
dos ao abrigo de acordos de revenda, monitoriza o justo valor dos títulos e, se necessário, encerra as transacções e realiza 
novas transações com preços actualizados. Os títulos transferidos para contrapartes nos termos dos acordos de recom-
pra e de empréstimo de títulos e os títulos transferidos para o Banco nos termos dos acordos de revenda não cumprem 
os critérios contabilísticos que lhes permitam ser tratados como uma venda. Assim, os títulos transferidos nos termos de 
acordos de recompra e de acordos de empréstimos de títulos são retidos como activos no balanço do Banco e os títulos 
recebidos nos termos dos acordos de revenda não são registados no balanço do Banco. Em casos em que o Banco cele-
bra “acordos de recompra”, ou seja, compra um activo e celebra simultaneamente um acordo para a revenda do mesmo 
activo a um preço fixo no futuro, é reconhecido um devedor derivado do acordo de recompra na demonstração de posição 
financeira e o activo subjacente não é reconhecido nas demonstrações financeiras. 

Caixa e equivalentes de caixa
A caixa e os equivalentes de caixa compreendem o dinheiro em caixa, os depósitos à ordem e outros investimentos a cur-
to prazo com elevada liquidez, que são prontamente convertíveis num valor de caixa conhecido, estão sujeitos a um risco 
insignificante de alteração do respectivo valor e têm um prazo de maturidade após a aquisição de três meses ou menos.

2) Passivos financeiros

1) Créditos contraídos
  No decurso normal da sua actividade, o Banco contrai empréstimos de fundos nos principais mercados de capitais 

destinados à concessão de crédito e por razões de liquidez. O Banco emite instrumentos de dívida denominados em 
diversas moedas, com diferentes maturidades a taxas de juro fixas ou variáveis. A estratégia de contracção de créditos 
do Banco é orientada por três factores principais, a saber: oportunidade na satisfação das necessidades de fluxos de 
caixa, optimização da gestão do activo e do passivo com o objectivo de atenuar a exposição a riscos financeiros e con-
cessão de financiamento com boa rentabilidade.

  Para além da contracção de empréstimos a médio e longo prazo, o Banco contrata ainda empréstimos a curto prazo 
exclusivamente para efeitos de gestão da liquidez e caixa. Os empréstimos não designados pelo justo valor como lucros 
ou perdas são inscritos no balanço pelo custo amortizado com a despesa com juros determinada com recurso ao méto-
do do juro efectivo. As despesas com os empréstimos contraídos são reconhecidas nos lucros ou perdas e abrangem a 
amortização de custos de emissão, descontos e prémios, que são determinados recorrendo ao método do juro efectivo. 
As actividades de contracção de créditos podem criar exposição ao risco do mercado, designadamente riscos de taxa 
de juro e riscos cambiais.

  O Banco usa derivados e outros instrumentos de gestão do risco para atenuar esses riscos. A Nota D destas demonstrações 
financeiras contém pormenores sobre as políticas e práticas de gestão do risco do Banco. Alguns empréstimos do Banco 
contraídos antes de 1990 são créditos concedidos pelos governos de alguns países membros do Banco e não estão sujei-
tos a juros. De acordo com o disposto na NIC 20 – Contabilização dos Subsídios Governamentais e Divulgação de Apoios 
Governamentais, esses empréstimos são inscritos pelos montantes que devem ser pagos nas respectivas datas de vencimento.
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2) Passivos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas
  Esta categoria tem duas sub-categorias: passivos financeiros detidos para negociação e os inscritos pelo justo valor 

como lucros ou perdas à partida. Os derivados são classificados como detidos para negociação. O Banco aplica pre-
ferencialmente a designação pelo justo valor a empréstimos contraídos que, através de um swap, passaram a constituir 
dívida com taxa flutuante utilizando contratos de derivados. Nestes casos, a designação do empréstimo contraído pelo 
justo valor como lucros ou perdas é efectuada para reduzir significativamente um erro contabilístico que, de outro modo, 
teria ocorrido se os empréstimos contraídos fossem inscritos no balanço pelo custo amortizado enquanto os swaps 
correspondentes são inscritos no balanço pelo justo valor.

  De acordo com a NIRF 9, as alterações do justo valor para passivos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros 
ou perdas, atribuíveis a alterações no risco de “crédito próprio” do Banco, são reconhecidas como “Outros rendimentos 
globais”. As alterações no justo valor atribuível ao risco de crédito do Banco não são subsequentemente reclassificadas 
como lucros ou perdas.

3) Outros passivos
  Todos os passivos financeiros que não constituem derivados ou não são inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas 

são registados pelo custo amortizado. Os valores incluem determinados empréstimos, encargos financeiros acumulados 
sobre os empréstimos e outros credores.

  Os passivos financeiros são desreconhecidos sempre que satisfeitos ou cancelados ou quando caducam.

Derivados
O Banco utiliza instrumentos derivados nas suas carteiras para a gestão de activos/passivos, a redução de custos, a ges-
tão do risco e efeitos de cobertura. Estes instrumentos consistem essencialmente em swaps cambiais e swaps de taxa de 
juro. Os derivados sobre empréstimos contraídos são utilizados para modificar a taxa de juro ou as características monetá-
rias da dívida emitida pelo Banco. Esta relação económica é estabelecida na data em que a dívida é emitida, mantendo-se 
ao longo dos termos dos contratos. A componente de juros destes derivados é relatada como parte das despesas com 
empréstimos contraídos.

O Banco classifica todos os derivados pelo justo valor, sendo todas as alterações do justo valor reconhecidas na demons-
tração de resultados. Quando os critérios de aplicação da opção de valor justo são satisfeitos, a respectiva dívida também 
é inscrita pelo justo valor, com as alterações do justo valor reconhecidas na demonstração de resultados.

O Banco avalia os seus activos financeiros híbridos (ou seja, a combinação activo financeiro de acolhimento/derivado embu-
tido) na sua totalidade para determinar a sua classificação. Um activo financeiro híbrido é mensurado pelo custo amortizado 
se os fluxos de caixa combinados representarem apenas o capital e juros sobre o capital não liquidado; caso contrário, é 
mensurado pelo justo valor. A 31 de Dezembro de 2013, o Banco tinha activos financeiro híbridos que foram avaliados ao 
justo valor em conformidade com a NIRF 9.

Os derivados embutidos noutros instrumentos financeiros ou noutros contratos de acolhimento não financeiros são trata-
dos como derivados separados sempre que os respectivos riscos e características não estejam intimamente relacionados 
com os do contrato de acolhimento e que este não seja inscrito pelo justo valor com os ganhos ou perdas não realizados 
reportados como lucros ou perdas. Esses derivados eram retirados do contrato de acolhimento e mensurados pelo justo 
valor, sendo os ganhos e perdas não realizados relatados como lucros ou perdas.

Contabilidade de cobertura
O Banco aplica a contabilidade de cobertura pelo justo valor aos swaps de taxa de juro contraídos para cobrir o risco de 
exposição à taxa de juro associado aos seus créditos a taxa fixa. Na contabilidade de cobertura pelo justo valor, a alteração 
do justo valor do instrumento de cobertura e a alteração do justo valor do instrumento coberto, atribuível ao risco coberto, 
são reconhecidas na demonstração de resultados.

Capítulo 7Banco Africano de Desenvolvimento

Relatório Anual 2013 113

AfDB AR 2013.indb   113 15/05/2014   17:31:25



Quando cria a cobertura o Banco documenta a relação entre o instrumento de cobertura e o instrumento coberto, os seus 
objectivos de gestão do risco e a sua estratégia de realização das transacções de cobertura. No momento de criação da 
cobertura e em permanência, o Banco documenta se o instrumento de cobertura consegue compensar adequadamente 
as alterações dos justos valores do instrumento coberto atribuíveis ao risco coberto. A contabilidade de cobertura termina 
quando o Banco revoga a relação de cobertura, quando o instrumento de cobertura expira ou é alienado, dissolvido ou 
exercido, ou deixa de ser elegível para contabilidade de cobertura. O ajustamento acumulado do justo valor efectuado no 
valor inscrito do instrumento coberto, decorrente do risco coberto, é amortizado como lucros ou perdas a partir dessa data.

Imparidade de activos financeiros 

Activos inscritos pelo custo amortizado
O Banco começa por avaliar se existem evidências objectivas de imparidade dos activos financeiros. Se o Banco concluir 
que não existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro avaliado individualmente, esse activo é incluí-
do num grupo de activos financeiros com características de crédito similares, sendo a imparidade avaliada conjuntamente. 
Os activos que forem avaliados individualmente para efeitos de imparidade, e relativamente aos quais continue a ser reco-
nhecida uma perda por imparidade, não são incluídos numa avaliação conjunta da imparidade. Considera-se que um acti-
vo financeiro ou um grupo de activos financeiros sofre imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e apenas se, 
existirem evidências objectivas de imparidade como consequência de um ou mais factos ocorridos após o reconhecimento 
inicial do activo (um “evento de perda”) e esse evento (ou eventos) de perda tiver um impacto nos futuros fluxos de caixa 
estimados do activo financeiro ou grupo de activos financeiros que possam ser previstos com fiabilidade.

Se o Banco concluir que existem evidências objectivas de que foi incorrida uma perda por imparidade sobre créditos con-
cedidos e devedores ou investimentos detidos inscritos pelo custo amortizado, o montante da perda é calculado como a 
diferença entre o montante do activo inscrito e o valor actual dos futuros fluxos de caixa previstos (excluindo futuras perdas 
de crédito que não tenham sido incorridas), descontada à taxa de juro efectiva original do activo financeiro. Para créditos 
garantidos por estados soberanos, a imparidade prevista representando perdas do valor actual resulta de atrasos que podem 
ser sentidos no recebimento dos montantes devidos. Para créditos não garantidos por estados soberanos, a desvalorização 
reflecte a melhor previsão da gestão sobre os montantes devidos não colectivamente, no todo ou em parte, assim como 
os atrasos no recebimento desses montantes.

O valor contabilístico do activo é reduzido através da utilização de uma conta de provisão, sendo o montante da perda 
reconhecido na demonstração de resultados. Se um crédito ou um investimento inscrito pelo custo amortizado tiver uma 
taxa de juro variável, a taxa de desconto para mensurar qualquer perda por imparidade é a actual taxa de juro efectiva 
determinada nos termos do contrato. Os juros e os encargos são cobrados sobre todos os créditos concedidos, incluindo 
os que se encontram vencidos. Quando um evento posterior leva à diminuição do montante da perda por imparidade, essa 
diminuição é revertida através de lucros ou perdas.

Compensação de instrumentos financeiros 
Os activos e os passivos financeiros são compensados com base no seu valor líquido sempre que exista um direito actual 
legalmente consagrado de compensar os valores reconhecidos. Existe actualmente um direito legalmente consagrado se 
o direito não depender de um evento futuro e for executável no decurso normal da actividade e no caso de incumprimen-
to, insolvência ou falência da entidade e de todas as contrapartes, havendo intenção por parte do Banco de liquidar numa 
base líquida ou realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente. O Banco revela todos os instrumentos financeiros 
reconhecidos que são compensados e aqueles que são sujeitos a um acordo-quadro de compensação com força jurídica 
ou similar, independentemente de terem ou não sido compensados. A informação relativa a activos e passivos financeiros 
sujeitos a compensação, contratos-quadro de compensação com força jurídica, encontra-se na Nota D.
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Divulgação do justo valor
Nos mercados líquidos ou activos, os indicadores mais fiáveis de justo valor são os preços das cotações de mercado. 
Considera-se que um instrumento financeiro está cotado num mercado activo se os preços cotados forem regularmente 
divulgados por uma bolsa de valores, intermediário, corretor, grupo da indústria, serviço de fixação de preços ou agência 
reguladora e se esses preços representarem transacções de mercado reais, realizadas com regularidade de forma inde-
pendente. Se as condições acima referidas não se encontrarem satisfeitas, o mercado será considerado inactivo. São 
indícios de que um mercado poderá estar inactivo, entre outros, a existência de um vasto diferencial compra/venda ou de 
um aumento significativo do diferencial compra/venda, ou um número reduzido ou inexistência de transacções recentes 
observadas no mercado. Quando os mercados se tornam ilíquidos ou menos activos, as cotações de mercado poderão 
não representar os preços a que as transacções regulares seriam efectuadas entre compradores e vendedores voluntários 
e, como tal, poderão exigir ajustes no processo de avaliação. Consequentemente, num mercado inactivo, as cotações de 
preço não são necessariamente sinónimo de valores justos. É preciso um discernimento considerável para distinguir entre 
mercados activos e inactivos.

O justo valor é o preço que seria recebido pela venda de um activo ou pago para transferir a responsabilidade numa tran-
sacção legal entre participantes do mercado à data da avaliação. Os justos valores de activos e passivos financeiros nego-
ciados em mercados activos baseiam-se nos preços de mercado cotados ou nas cotações dos preços dos intermediários. 
Para todos os outros instrumentos financeiros, o Banco estabelece o justo valor utilizando outras técnicas de avaliação que 
incorporam o máximo de dados provenientes do mercado. 

O objectivo das técnicas de avaliação aplicadas pelo Banco é alcançar uma forma de medição fiável do justo valor.
Outras técnicas de avaliação incluem o valor líquido actual, análises de fluxos de caixa descontados, modelos de opção de 
preços, comparação com instrumentos similares para os quais existem preços observáveis no mercado e outras técnicas 
de avaliação normalmente utilizadas pelos participantes no mercado. Os pressupostos e dados utilizados nas técnicas de 
avaliação incluem taxas de juro sem risco e de referência, spreads de crédito e outros prémios utilizados na estimativa das 
taxas de desconto, preços das obrigações e do capital, taxas de câmbio de moeda estrangeira e volatilidades e correla-
ções esperadas dos preços.

O Banco utiliza modelos de avaliação amplamente reconhecidos para avaliar o justo valor de instrumentos financeiros 
comuns e mais simples, como swaps de taxas de juro e de moeda que só utilizam dados do mercado observáveis e exi-
gem poucos juízos e estimativas de gestão. A disponibilidade de preços de mercado observáveis e dados dos modelos 
reduz a necessidade de juízos e estimativas de gestão e também reduz a incerteza associada à avaliação do justo valor. Os 
preços de mercado e os dados observáveis e disponíveis variam dependendo dos produtos e dos mercados e são sujeitos 
a alterações com base em eventos específicos e nas condições gerais dos mercados financeiros.

Quando o Banco avalia carteiras de activos e passivos financeiros com base na exposição líquida, aplica juízos para deter-
minar os ajustes adequados no nível da carteira, nomeadamente o diferencial entre compra e venda. Esses juízos são deri-
vados dos diferenciais entre compra e venda de instrumentos semelhantes e são ajustados para incluir factores específicos 
da carteira. 

São utilizados os três níveis hierárquicos seguintes para avaliar o justo valor:

Nível 1: preços cotados nos mercados activos para o mesmo instrumento (ou seja, sem alteração ou renovação).

Nível 2: preços cotados nos mercados activos, no que respeita a activos ou passivos idênticos ou a outras técnicas de 
avaliação em que todos os elementos significativos se baseiam em dados de mercado observáveis. Incluem-se nesta cate-
goria instrumentos avaliados utilizando: preços de mercado cotados em mercados activos para instrumentos semelhantes, 
preços cotados para instrumentos idênticos ou semelhantes em mercados considerados menos que activos ou outras téc-
nicas de avaliação em que todos os dados significativos são directa ou indirectamente observáveis nos dados do mercado.
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Nível 3: as técnicas de avaliação em que algumas informações significativas utilizadas não se baseiam em dados observá-
veis nos mercados e nos dados não observáveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. Incluem-se nesta 
categoria os instrumentos que são avaliados com base em preços de mercado cotados para instrumentos semelhantes em 
que são necessários ajustes ou pressupostos não observáveis para reflectir diferenças entre os instrumentos.

O nível da hierarquia do justo valor no qual a avaliação do justo valor se insere na sua totalidade é determinado com base 
nos dados do nível mais baixo que são importantes para a avaliação do justo valor na sua totalidade. Com este objectivo, a 
importância dos dados é avaliada em comparação com a avaliação do justo valor na sua totalidade. Se a avaliação do justo 
valor utiliza dados não observáveis que exigem ajustes significativos com base em dados não observáveis, essa avaliação 
é uma avaliação de Nível 3. Os dados de avaliação são considerados observáveis se for possível observá-los directamen-
te nas transacções num mercado activo, ou se existirem evidências externas convincentes que demonstrem um preço de 
saída executável. 

Os métodos e pressupostos utilizados pelo Banco na avaliação do justo valor dos instrumentos financeiros são os seguintes:

Caixa: o valor contabilístico é o justo valor.

Investimentos: os justos valores para os títulos de investimento baseiam-se nos preços das cotações de mercado, quando 
disponíveis. Se as cotações de mercado não estiverem disponíveis, os justos valores baseiam-se nas cotações de merca-
do de instrumentos comparáveis.

Créditos contraídos: os justos valores dos créditos contraídos pelo Banco baseiam-se em cotações de mercado, sempre 
que possível, ou em avaliações técnicas baseadas em modelos de desconto dos fluxos de caixa, utilizando as curvas de 
desconto da LIBOR determinada pelo mercado ajustadas pelo spread de crédito do Banco. Os spreads de crédito são 
obtidos a partir de dados do mercado, assim como de cotações indicativas recebidas de determinadas contrapartes para 
as novas emissões de obrigações públicas do Banco. O Banco utiliza também sistemas baseados em modelos de fixação 
de preços padronizados da actividade e técnicas de avaliação para avaliar os empréstimos contraídos e os seus derivados 
associados. Os modelos utilizam dados provenientes do mercado como as taxas de juro, curvas de rendimentos, taxas 
de câmbio e volatilidades das opções. Os modelos de avaliação são sujeitos a análises internas e a avaliações externas 
periódicas. Quando se determina que o mercado de um crédito contraído está inactivo ou ilíquido, são efectuados os ajus-
tamentos adequados aos dados de mercado observáveis relevantes, para permitir que o Banco defina a melhor avaliação 
do preço a que o Banco poderia ter vendido esse empréstimo na data do balanço.

A parcela das alterações do justo valor à avaliação dos créditos contraídos relacionada com o risco de crédito do Banco, em 
que o Banco escolheu a opção do justo valor, está relatada em “Outros rendimentos globais”, em conformidade com a NIRF 9.

Investimentos de capital: o justo valor dos activos subjacentes de entidades em que o Banco possui investimentos de capi-
tal é avaliado periodicamente por gestores do fundo e por peritos avaliadores independentes com recurso a práticas do 
mercado. O justo valor de investimentos em empresas cotadas baseia-se nos preços das ofertas cotadas mais recentes, 
que se encontram disponíveis. O justo valor de investimentos em entidades não cotadas é avaliado usando métodos ade-
quados, por exemplo, fluxos de caixa descontados. O justo valor das participações de capital do Banco é avaliado como 
a percentagem da detenção do Banco do valor líquido do activo dos fundos.

Instrumentos financeiros derivados: os justos valores dos instrumentos financeiros derivados baseiam-se em cotações de 
mercado, sempre que possível, ou em técnicas de avaliação que recorrem a estimativas de mercado dos fluxos de cai-
xa e a taxas de desconto. O Banco utiliza também ferramentas de avaliação baseadas em modelos de fixação de preços 
padronizados da actividade e técnicas de avaliação para avaliar os instrumentos financeiros derivados. Os modelos utili-
zam dados provenientes do mercado como as taxas de juro, curvas de rendimentos, taxas de câmbio e volatilidades das 
opções. Todos os modelos financeiros utilizados para avaliar os instrumentos financeiros do Banco são sujeitos a análises 
internas e externas periódicas.
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Créditos concedidos: o Banco não vende os créditos soberanos concedidos, nem considera que exista um mercado com-
parável para estes seus créditos. Os activos de crédito do Banco, excepto aqueles designados pelo justo valor, são inscritos 
no balanço pelo custo amortizado. O justo valor dos créditos inscritos pelo custo amortizado são relatados nestas demons-
trações financeiras apenas para fins de divulgação e corresponde às melhores avaliações da Administração sobre o actual 
valor dos fluxos de caixa esperados para esses créditos. A avaliação pelo justo valor dos créditos concedidos foi efectuada 
utilizando um modelo de fluxo de caixa descontado baseado nas taxas de financiamento do mercado nas moedas relevan-
tes no final do ano, incluindo as imparidades, quando aplicável, e os spreads de crédito para a concessão de créditos não 
soberanos. Para alcançar as melhores estimativas, a Administração assume determinados pressupostos sobre os dados 
não observáveis do modelo, sendo que os mais importantes são os fluxos de caixa esperados e a taxa de desconto. São 
regularmente avaliados em termos da sua razoabilidade e impacto no justo valor dos créditos. Um aumento no nível dos 
fluxos de caixa previstos nos períodos subsequentes levaria a um aumento do justo valor e um aumento na taxa de des-
conto utilizada para descontar os fluxos de caixa previstos levaria à diminuição do justo valor dos créditos. As alterações 
do justo valor de créditos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas são relatadas na demonstração de resultados.  
O justo valor estimado dos créditos é divulgado na Nota I.

Processos de avaliação aplicados pelo Banco
As avaliações do justo valor de todos os investimentos de tesouro, créditos contraídos, empréstimos concedidos e investi-
mentos de capital qualificados são relatados e revistos pelo Comité de Activos e Passivos (CAP) em linha com as políticas 
de relato financeiro do Banco.

Quando são utilizadas informações de corretores ou especialistas em fixação de preços independentes para avaliar o justo 
valor, os documentos são avaliados de forma independente assim como as evidências obtidas de terceiros para apoiar as 
conclusões.

A avaliação e documentação visam assegurar que (1) o corretor ou fornecedor de serviços de fixação de preços possui 
as aprovações necessárias para a fixação de preços do tipo de instrumento financeiro relevante, (2) o justo valor aferido 
representa transacções do mercado reais, (3) sempre que tenham sido adoptados preços de instrumentos semelhantes, 
os mesmos foram, sempre que necessário, ajustados para reflectir as características do instrumento sujeito a avaliação 
e sempre que tenha sido obtido um determinado número de cotações do mesmo instrumento financeiro, o justo valor foi 
adequadamente determinado utilizando essas cotações.

Lucros e perdas do primeiro dia
O justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial baseia-se no justo valor definido pela NIRF 13. Um 
ganho ou uma perda pode ser reconhecido apenas no reconhecimento inicial de um instrumento financeiro se o justo valor 
desse instrumento for evidenciado por comparação com outras transacções de mercado actuais, observáveis no mesmo 
instrumento (ou seja, sem alteração ou renovação) ou baseadas numa avaliação técnica cujas variáveis apenas incluem 
dados de mercados observáveis. No reconhecimento inicial, um ganho ou perda pode não ser reconhecido quando se uti-
liza um justo valor que não está definido nos termos da NIRF 13. O Banco apenas reconhece ganhos ou perdas depois do 
reconhecimento inicial se resultarem de uma alteração de um factor (incluindo o tempo) que os intervenientes no mercado 
considerariam na fixação de um preço.

O Banco detém instrumentos financeiros, alguns deles com maturidade superior a dez anos, em que o justo valor não é 
baseado em preços cotados num mercado activo à data da avaliação. Estes instrumentos financeiros são inicialmente reco-
nhecidos pelo preço da transacção, embora o valor resultante obtido dos participantes no mercado relevante possa ser 
diferente. A diferença entre o preço da transacção e justo valor avaliado que não tem comprovação derivada da cotação 
num mercado activo ou de uma técnica de avaliação que só utiliza dados de mercado observáveis, geralmente designado 
por “lucros e perdas do primeiro dia”, é: (a) amortizada ao longo da vida da transacção; ou (b) diferida até que o justo valor 
do instrumento possa ser avaliado com base em dados observáveis no mercado ou seja realizado através de liquidação. 
O instrumento financeiro é seguidamente avaliado pelo justo valor, corrigido em função dos lucros e perdas do primeiro dia 
diferidos. As alterações posteriores ao justo valor são imediatamente reconhecidas na demonstração de resultados sem 
reversão imediata dos lucros e perdas do primeiro dia diferidos.
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Investimentos em associadas
Nos termos da NIC 28, “Investimentos em associadas e joint ventures”, o FAD e qualquer outra entidade em que o Banco 
tem uma influência significativa são considerados associadas do Banco. Uma associada é uma entidade que o Banco não 
controla mas na qual detém uma influência significativa sobre as respectivas decisões ao nível da política financeira e opera-
cional. A relação entre o Banco e o FAD é descrita mais pormenorizadamente na Nota J. A NIC 28 exige que seja utilizado o 
método de equivalência patrimonial na contabilização de investimentos em associadas. Segundo o método de equivalência 
patrimonial, um investimento numa associada é reconhecido inicialmente pelo custo e o valor inscrito é aumentado ou dimi-
nuído de modo a reconhecer a comparticipação do investidor nos lucros ou perdas da entidade participada, após a data de 
aquisição. A comparticipação do investidor nos lucros ou perdas da participada é inscrita na demonstração de resultados 
do investidor. As subscrições, por parte do Banco, do capital do FAD ocorreram entre 1974 e 1990. Em 31 de Dezembro 
de 2013, essas subscrições representavam cumulativamente menos de 1% do interesse económico no capital do FAD.

Embora o FAD não seja uma entidade com fins lucrativos e nunca tenha distribuído qualquer dividendo pelos seus subs-
critores, desde a sua criação em 1972, a NIC 28 exige que seja utilizado o método de equivalência patrimonial na contabi-
lização do investimento do Banco no FAD. Além disso, de acordo com a NIC 36, o investimento líquido no FAD é avaliado 
para efeitos de imparidades. As perdas acumuladas medidas segundo o método de equivalência patrimonial limitam-se ao 
custo de investimento inicial, já que o BAD não garantiu quaisquer perdas potenciais do FAD.

Imóveis e equipamento
Os imóveis e o equipamento são medidos pelo custo histórico menos a depreciação. O custo histórico inclui a despesa 
imputável directamente à aquisição dos bens. Os custos posteriores são incluídos no montante inscrito do activo ou reco-
nhecidos como um activo separado, conforme o que for adequado, apenas quando for provável que os futuros benefícios 
económicos associados ao bem irão reverter a favor do Banco e for possível medir fiavelmente o custo do bem. Os custos 
com reparações e manutenção, quando incorridos, são imputados à demonstração de resultados.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros activos é calculada utilizando o método linear para amortizar a 
diferença entre o custo e os valores residuais estimados ao longo dos períodos de vida útil estimados. Os períodos de vida 
útil são estimados do seguinte modo:

•  Edifícios: 15 a 20 anos
•  Equipamentos fixos e acessórios: 6 a 10 anos
•  Móveis e equipamento: 3 a 7 anos
•  Veículos motorizados: 5 anos

Os valores residuais e as vidas úteis dos activos são periodicamente revistos e corrigidos se necessário. Os activos sujeitos 
a amortização são revistos anualmente para efeitos de imparidades. O valor inscrito de um activo é imediatamente reduzi-
do para o seu valor recuperável se aquele valor inscrito for superior ao montante recuperável estimado. O montante recu-
perável é o justo valor mais elevado do activo, subtraído dos custos de alienação e o respectivo valor útil. Os ganhos e as 
perdas com a alienação são determinados como a diferença entre as receitas e o montante inscrito do activo e incluídos 
na demonstração de resultados relativa ao período de alienação.

Activos incorpóreos
Os activos incorpóreos incluem programas informáticos e são declarados pelo custo histórico menos a amortização. Um 
activo incorpóreo é reconhecido apenas quando o seu custo pode ser mensurado com fiabilidade e quando é provável que 
os benefícios económicos futuros esperados que lhe são atribuíveis fluam para o Banco. A amortização sobre os activos 
incorpóreos é calculada utilizando o método linear para os amortizar até aos seus valores residuais ao longo das suas vidas 
úteis estimadas de 3 a 5 anos.

Locações
O Banco celebrou diversos contratos de locação operacional, incluindo os relativos aos escritórios na Tunísia e em determina-
dos países membros. Nos termos desses contratos, todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade são efectivamente 
suportados pelo locador. Os pagamentos realizados no âmbito de locações operacionais são imputados à demonstração 
de resultados numa base linear ao longo do período de locação. Os benefícios recebidos e os devedores como incentivos à 
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realização de uma locação operacional são também inscritos numa base linear ao longo do prazo de locação. Sempre que 
uma locação operacional seja resolvida antes de o período de locação chegar ao seu termo, qualquer pagamento que seja 
necessário realizar ao locador, a título de penalização, é inscrito como uma despesa no período em que a resolução tiver lugar.

Afectações e distribuições de rendimentos aprovadas pelo Conselho de Governadores
Em conformidade com o Acordo de Constituição do Banco, o Conselho de Governadores é a única entidade autorizada 
a aprovar realocações da conta de rendimentos para a conta de superavit ou distribuições destinadas a outras entidades 
para efeitos de desenvolvimento. O superavit consiste em lucros de exercícios anteriores retidos pelo Banco até ser tomada 
uma decisão acerca da sua utilização ou até que as condições de transferência para utilizações específicas sejam satisfei-
tas. As transferências de rendimentos para efeitos de desenvolvimento são relatadas como despesas na demonstração de 
resultados do exercício em que foram aprovadas. As transferências de rendimentos para efeitos de desenvolvimento podem 
ser financiadas pelos montantes previamente transferidos para a conta de superavit ou pelas receitas do exercício corrente.

Resultados não distribuídos
Os resultados não distribuídos pelo Banco consistem em montantes consignados a reservas, provenientes dos rendimentos 
do exercício anterior, no saldo dos montantes alocados ao superavit após a dedução das transferências aprovadas pelo 
Conselho de Governadores, no rendimento líquido do exercício corrente não consignado e nas despesas reconhecidas 
directamente no capital, conforme exigem as NIRF.

Juízos contabilísticos críticos e fontes-chave para estimar situações incertas
Na elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF, a Administração realiza algumas estimati-
vas, pressupostos e juízos que afectam os valores dos activos, passivos, receitas e despesas relatados e a divulgação dos 
passivos contingentes. Os resultados efectivos podem divergir dessas estimativas. As estimativas e os juízos são perma-
nentemente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e noutros factores, incluindo expectativas sobre factos futuros 
que se consideram ser razoáveis nessas circunstâncias.

A seguir resumem-se as estimativas e os juízos mais significativos:

1) Juízos relevantes
As políticas contabilísticas do Banco exigem que os activos e os passivos sejam inicialmente designados em diferentes cate-
gorias contabilísticas. Tais decisões requerem um juízo significativo e estão relacionadas com as seguintes circunstâncias:

Justo valor como lucros ou perdas – Ao designar os activos ou passivos financeiros pelo justo valor como lucros ou perdas, 
o Banco determina que esses activos ou passivos satisfazem os critérios para a atribuição dessa classificação.

Custo amortizado e derivados embutidos – O Banco classifica os activos financeiros e aqueles com derivados embutidos, no 
seu conjunto, pelo custo amortizado ou pelo justo valor como lucros ou perdas, de acordo com as orientações da NIRF 9. 
Ao efectuar este juízo, o Banco toma em consideração se os fluxos de caixa do activo financeiro são apenas o pagamento 
do capital e dos juros sobre o capital não liquidado e classifica o activo elegível em conformidade e aqueles com derivados 
embutidos, sem separar o derivado.

Consolidação – O Banco avalia se existem entidades sob o seu controlo e que possam exigir consolidação, de acordo com 
as orientações da NIRF 10.

2) Estimativas relevantes
Na elaboração das demonstrações financeiras, o Banco utiliza também estimativas nas seguintes circunstâncias:

Perdas por imparidade de activos financeiros mensurados pelo custo amortizado – Em todas as datas de relato das demonstra-
ções financeiras, o Banco analisa a imparidade dos seus activos financeiros mensurados pelo custo amortizado. O Banco 
começa por avaliar se existem evidências objectivas de imparidade em cada um dos activos. Existindo essas evidências 
objectivas, a imparidade é determinada pelo desconto dos futuros fluxos de caixa esperados, utilizando a taxa de juro efectiva 
original do activo e comparando este valor com o valor líquido inscrito do activo. A determinação do valor e dos prazos dos 
futuros fluxos de caixa relativos aos activos com imparidade exige um exercício significativo de discernimento. Se o Banco 
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concluir que não existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro avaliado individualmente, esse activo 
é incluído num grupo de activos financeiros com características de crédito similares, sendo a imparidade avaliada conjunta-
mente. As evidências objectivas de imparidade de um grupo de activos podem incluir dados observáveis que indiquem ter 
ocorrido uma alteração negativa na situação de pagamento dos mutuários num grupo, ou das condições económicas nacio-
nais ou locais que estejam correlacionadas com situações de incumprimento dos activos no grupo. A Administração utiliza 
estimativas baseadas na experiência histórica de perdas para activos com características de risco de crédito e evidências 
objectivas de imparidade similares às da carteira, sempre que programa os seus fluxos de caixa futuros. A metodologia e 
pressupostos utilizados para estimar o montante e os prazos dos futuros fluxos de caixa são analisados regularmente para 
reduzir quaisquer divergências entre as perdas estimadas e as perdas efectivamente ocorridas.

Justo valor dos instrumentos financeiros – O justo valor dos instrumentos financeiros que não são cotados em mercados 
activos é avaliado com recurso a técnicas de avaliação. Sempre que são utilizadas técnicas de avaliação (por exemplo, 
modelos) para avaliar os justos valores, estas são validadas e analisadas periodicamente por pessoal qualificado indepen-
dente da área que as criou. Todos os modelos de avaliação são ajustados para assegurar que os resultados reflectem 
dados reais e preços de mercado comparativos. Na medida do praticável, os modelos de avaliação utilizam apenas dados 
observáveis; no entanto, áreas como o risco de crédito (próprio e da contraparte), volatilidades e correlações exigem que a 
Administração formule estimativas. As alterações dos pressupostos sobre estes factores podem afectar o justo valor repor-
tado dos instrumentos financeiros. Avaliar a importância de um determinado dado para a avaliação do justo valor na sua 
totalidade exige a formulação de juízos, considerando factores específicos do activo ou passivo. A determinação daquilo 
que constitui um dado “observável”, exige uma importante formulação de juízos por parte do Banco.

Benefícios pós-emprego – O valor actual das obrigações com benefícios de aposentação é sensível aos pressupostos 
actuariais e financeiros utilizados, incluindo a taxa de desconto. No final de cada exercício, o Banco determina a taxa de 
desconto adequada e outras variáveis a utilizar para calcular o valor actual das obrigações futuras estimadas com pensões. 
O desconto baseia-se nas taxas de mercado no fim do exercício das obrigações societárias de elevada qualidade nas deno-
minações que compõem a UC do Banco, e as estimativas para as outras variáveis baseiam-se no melhor juízo do banco.

Factos ocorridos após a data de balanço
As demonstrações financeiras são ajustadas de modo a reflectir os factos que ocorreram entre a data do balanço e a data de auto-
rização de emissão das demonstrações financeiras, desde que forneçam dados sobre as condições existentes à data do balanço.

Os factos indicativos das condições que ocorreram após a data do balanço são divulgados, embora não resultem num 
ajustamento das próprias demonstrações financeiras.

Reclassificação e reformulação
Alguns montantes referentes ao exercício anterior foram reclassificados para efeitos de conformidade com a apresentação 
do exercício actual. Estas reclassificações não têm impacto significativo nos resultados anteriormente relatados. A aplicação 
das alterações à NIC 19 também resultou na reformulação da demonstração de resultados de 2012 e na demonstração 
de outros rendimentos globais. Após a reformulação, o rendimento líquido anteriormente relatado em 2012 foi reduzido em 
2,90 milhões de UC com um aumento de compensação no mesmo montante nos outros rendimentos globais. As reservas, 
conforme anteriormente relatadas no balanço, permanecem inalteradas.

NOTA C –  O EFEITO DAS NORMAS DE RELATO FINANCEIRO NOVAS E 
REVISTAS

À data de autorização das presentes demonstrações financeiras, as Interpretações e Normas Internacionais de Relato 
Financeiro novas e revistas eram aplicáveis pelo Banco e foram aplicadas na elaboração destas demonstrações financei-
ras. Além disso, as revisões à NIC 32, que entram em vigor a 1 de Janeiro de 2014, foram adoptadas precocemente pelo 
Banco devido à sua associação às revisões à NIRF 7 que entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2013. 
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NIRF 10: “Demonstrações financeiras consolidadas”
A NIRF 10 substitui a parte da NIC 27 intitulada “Demonstrações financeiras consolidadas e separadas”, que aborda a 
contabilidade das demonstrações financeiras consolidadas. Introduz um novo modelo de controlo para determinar em que 
situações deve o beneficiário de um investimento ser considerado consolidado. Esta NIRF introduz o princípio de controlo 
e estabelece o controlo como única base para determinar quais as entidades que devem ser consolidadas pela entidade 
de relato. Estabelece ainda princípios para a apresentação e elaboração de demonstrações financeiras consolidadas quan-
do uma entidade declara ter uma ou mais entidades sob o seu controlo. Em comparação com os requisitos da NIC 27, 
as alterações introduzidas pela NIRF 10 exigem que a administração formule juízos significativos para determinar quais as 
entidades que estão sob controlo e que deverão, como tal, ser consolidadas pelo Banco.

A NIRF 10 é aplicável para exercícios anuais com início em 1 de Janeiro de 2014 mas a sua adopção não produz efeitos 
nas demonstrações financeiras do Banco pois, com base nos critérios de controlo, a administração não considera que as 
entidades com as quais o Banco está envolvido, e que estão excluídas da consolidação, necessitem de ser incluídas após 
a adopção da nova norma.

NIRF 12: “Divulgação de participação em outras entidades”
A NIRF 12 aplicável para exercícios anuais a partir de 1 de Janeiro de 2013. A NIRF 12 exige das entidades a divulgação 
de informações que permitam aos utilizadores de demonstrações financeiras avaliar a natureza e os riscos associados às 
suas participações em outras entidades e os efeitos dessas participações na sua posição financeira, desempenho finan-
ceiro e fluxos de caixa. A NIRF 12 deve ser aplicada por qualquer entidade que detenha participações numa das seguintes 
entidades: subsidiárias; parcerias; associadas; e entidades estruturadas não consolidadas. Esta norma exige a divulgação 
das participações em subsidiárias e associadas e requisitos de divulgação acrescidos para entidades estruturadas não 
consolidadas. A nova divulgação também abrange, entre outras questões, juízos efectuados para determinar se a entidade 
controlada detém controlo conjunto ou influência significativa sobre uma entidade. 

Na sequência da adopção da NIRF 10 foi efectuada uma avaliação, para aferir a necessidade de possível consolidação, 
da relação do Banco com o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), no qual exerce um poder de voto de 50%, con-
forme estipulado no Acordo de Constituição do Fundo. O Acordo de Constituição do Fundo também prevê que no caso 
de cessação das operações do FAD, os activos do Fundo sejam distribuídos pelos seus participantes na proporção dos 
valores por eles pagos por conta das suas subscrições, após a regularização de quaisquer reclamações que se encontrem 
pendentes contra os participantes. A 31 de Dezembro de 2013, a proporção de participação do Banco nos activos líqui-
dos do FAD era de 0,54%. O Banco não obtém qualquer direito a retornos variáveis derivado da sua relação com o FAD. 
Consequentemente, o FAD não pode ser consolidado nas demonstrações financeiras do Banco uma vez que as condições 
de consolidação nos termos da NIRF não são integralmente cumpridas. A divulgação detalhada relativa à relação do Banco 
com as entidades não consolidadas é apresentada na Nota J destas demonstrações financeiras.

A adopção da NIRF 12 não afecta significativamente a posição ou o desempenho financeiro do Banco, dado que respeita 
exclusivamente à divulgação de informação.

NIRF 13: “Justo valor”
A NIRF 13 define o justo  valor; concentra numa única NIRF um quadro para mensuração do justo valor; e exige a divulga-
ção de informações sobre mensurações do justo valor.

A NIRF 13 explica como mensurar o justo valor para efeitos de relato financeiro, e declara que o valor justo é uma mensu-
ração baseada no mercado, não uma grandeza específica da entidade. Não exige mensurações do justo valor para além 
dos já requeridos ou permitidos por outras normas e não tem por objectivo estabelecer normas de avaliação ou afectar 
práticas de avaliação não inerentes ao relato financeiro. Esta norma amplia, no entanto, os conceitos e princípios subja-
centes à avaliação do justo valor. A NIRF 13 exige ainda amplas divulgações relativas ao justo valor, em particular quando 
uma entidade recorre a dados de avaliação não observáveis ao abrigo do “nível 3” da hierarquia de avaliação do justo valor. 

Capítulo 7Banco Africano de Desenvolvimento

Relatório Anual 2013 121

AfDB AR 2013.indb   121 15/05/2014   17:31:26



A NIRF 13 é aplicável para exercícios anuais a partir de 1 de Janeiro de 2013. O Banco acredita que esta norma não tem 
um impacto significativo na sua posição ou desempenho financeiro. Contudo, em resposta aos requisitos de divulgação 
alargados, são fornecidos nas Notas relevantes destas demonstrações financeiras, divulgações adicionais relativas à infor-
mação sobre a sensibilidade das avaliações ao justo valor a alterações nos dados estimados não observáveis e um comen-
tário detalhado sobre os métodos e procedimentos de avaliação do Banco.

NIC 19 Revista: “Benefícios dos colaboradores”
As alterações à NIC 19 vigoram por períodos anuais a partir de 1 de Janeiro de 2013. As alterações fundamentais intro-
duzidas na norma revista dizem respeito à eliminação da opção de diferir o reconhecimento dos ganhos e perdas actua-
riais, conhecido como o “método do corredor”. Segundo a norma alterada, todos os ganhos e perdas actuariais devem ser 
reconhecidos imediatamente em “Outros rendimentos globais”. Adicionalmente, as entidades deixam de poder reconhecer 
como lucros ou perdas os retornos de longo prazo esperados sobre activos detidos; os custos de serviços anteriores pas-
sam a ser reconhecidos nas perdas e ganhos a partir da data da alteração ou da data em que os custos de restruturação 
ou eliminação relacionados com os mesmos são reconhecidos (a data que ocorrer mais cedo). Por último, a norma revista 
exige a divulgação de informações mais precisas sobre planos de benefício definido, incluindo a sensibilidade quantitativa. 

Exceptuando as divulgações alargadas sobre os planos de benefícios definidos, a adopção da NIC 19 alterada só afectará 
o Banco na medida das alterações na base de determinação dos rendimentos ou das despesas relacionados com planos 
de benefício definido líquido. O Banco determina este factor aplicando a taxa de desconto utilizada para avaliar a respon-
sabilidade com o benefício definido no início do exercício anual para o passivo (activo) de benefício definido líquido no início 
do exercício anual, tendo em conta qualquer alteração no passivo (activo) de benefício definido líquido durante o período 
como resultado de contribuições e pagamentos de benefícios. Os rendimentos ou despesas de juros anteriores nos activos 
do plano foram determinados pelo Banco com base na taxa a longo prazo dos retornos esperados. Como as avaliações 
actuariais são efectuadas anualmente, no fim do ano, a alteração na política contabilística não tem impacto nos activos 
líquidos a 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013.  

Em conformidade com a excepção da aplicação retrospectiva, estabelecida nas alterações, o Banco optou por não ajustar o valor 
contabilístico dos activos fora do âmbito da NIC 19, nomeadamente no que respeita às rubricas de propriedade, maquinaria e 
equipamento para alterações nos custos do benefício que foram incluídas no valor contabilístico antes da data da aplicação inicial.

A aplicação das alterações à NIC 19 também levou à reformulação da demonstração de resultados de 2012 e da demons-
tração de outros rendimentos globais. Na sequência dessa reformulação, o rendimento líquido de 2012 foi reduzido em 
2,90 milhões de UC com um aumento de igual montante nos outros rendimentos globais sem alterações face às reservas 
anteriormente relatadas no balanço de 2012.

NIRF 7: “Instrumentos financeiros: divulgação de informações” e NIC 32: “Instrumentos financeiros: apresentação”
Em Dezembro de 2011, o CNIC publicou novos requisitos para a divulgação de informações relativas a contratos de com-
pensação da posição financeira das entidades, no âmbito de um projecto comum com o Comité das normas de contabi-
lidade financeira (FASB) dos EUA. Os novos requisitos são estabelecidos em “Divulgação de informações-Compensação 
de activos e passivos financeiros” (alterações à NIRF 7) e dizem respeito aos activos e passivos financeiros que são com-
pensados na demonstração da posição financeira ou que são objecto de contratos-quadro de compensação ou de acor-
dos semelhantes. No âmbito do mesmo projecto, o CNIC também publicou “Divulgação de informações-Compensação 
de activos e passivos financeiros” (alteração da NIC 32) para clarificar os critérios de compensação da NIC 32 e eliminar 
as inconsistências na sua aplicação.

As alterações à NIRF 7 deverão ser aplicadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anuais a partir de 1 de Janeiro de 
2013, com as relacionadas com a NIC 32 a entrarem em vigor nos exercícios financeiros a partir de 1 de Janeiro de 2014. A apli-
cação das alterações relativas às revisões da NIRF 7 não têm impacto na posição ou desempenho financeiro do Banco, uma vez 
que as alterações se relacionam principalmente com a divulgação e apresentação de instrumentos financeiros e derivados que 
são compensados na demonstração da posição financeira ou fazem parte de contratos-quadro de compensação ou acordos 
semelhantes. O Banco adoptou precocemente as revisões à NIC 32 mas a aplicação não tem impacto na posição financeira do 
Banco, uma vez que as alterações apenas clarificam os critérios de compensação e a forma como estes serão aplicados na prática.
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NOTA D –  POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DO RISCO

Na concretização dos seus objectivos de desenvolvimento, o Banco procura maximizar a sua capacidade de assumir riscos 
inerentes à sua actividade principal resultantes das suas operações de concessão de crédito e de investimento, minimi-
zando ao mesmo tempo os riscos não inerentes à sua actividade principal (risco de mercado, risco de contraparte e risco 
operacional), que, embora não sendo fundamentais, são importantes para a consecução dos seus objectivos.

Gestão de riscos e apetência pelo risco
O nível mais elevado de supervisão da gestão do risco do Banco é assegurado pelo Conselho de Directores Executivos do 
Fundo, liderado pelo Presidente. O Conselho de Administração está empenhado em assegurar os padrões mais elevados de 
governação corporativa. Para além de aprovar todas as políticas de gestão do risco, o Conselho de Administração analisa 
periodicamente tendências nos perfis de risco e desempenho do Banco para garantir a conformidade com essas políticas.

Três comités de nível de gestão assumem funções de monitorização e supervisão: o Comité de Gestão de Activos e Passivos 
(CGAP), o Comité para o Risco de Crédito (CRC) e o Comité de Operações (OPSCOM). O CGAP é o órgão de supervisão e 
controlo das actividades de gestão do risco financeiro e de tesouraria do Banco. Sendo o fórum de gestão mais elevado do 
Banco para questões de gestão do risco financeiro e de tesouraria, é presidido pelo Vice-Presidente da Divisão Financeira. 
O Comité para o Risco de Crédito (CRC), assegura a execução eficaz das políticas de crédito do Banco e fiscaliza todas 
as questões respeitantes ao risco de crédito relacionadas com as operações soberanas e não soberanas, antes da sua 
submissão ao OPSCOM. Presidido pelo Primeiro Vice-Presidente e pelo Chefe de Operações, o OPSCOM analisa todas 
as actividades operacionais antes de serem submetidas à aprovação do Conselho de Administração. 

O CGAP, o CRC e o OPSCOM reúnem-se periodicamente para exercer as suas respectivas funções de fiscalização. Entre 
outras funções, o CGAP analisa projecções e relatórios financeiros sobre gestão de riscos financeiros e de tesouraria, perió-
dicos e ad hoc, assim como aprova estratégias propostas para a gestão do balanço do Banco. O Comité para o Risco de 
Crédito é responsável pela governação do risco de crédito end-to-end, pelas avaliações de crédito, pela monitorização da 
carteira e pela aprovação de alterações de notação, entre outras responsabilidades. O CGAP e o CRC são apoiados por 
vários grupos de trabalho permanentes que reportam sobre assuntos específicos, incluindo o risco associado aos países, 
ao crédito não garantido por estados soberanos, à taxa de juro, câmbio, à operacionalidade, e ainda sobre projecções 
financeiras e produtos e serviços financeiros.

A responsabilidade operacional corrente pela implementação das políticas e directrizes financeiras e de gestão do risco do 
Banco é delegada nas correspondentes unidades de negócio. O Departamento de Gestão Financeira é responsável pela 
monitorização do cumprimento corrente dessas políticas e directrizes. No fim de 2013, foi criado o cargo de Director de 
Riscos do Grupo, que reporta directamente ao Presidente do Banco. 

O grau de exposição ao risco que o Banco está disposto a assumir a fim de alcançar os seus objectivos de desenvolvi-
mento está limitado pela sua capacidade de assunção de riscos. Esta apetência institucional pelo risco está incorporada na 
política de adequação do capital do Banco e no seu compromisso de manter um perfil de risco prudente consistente com 
a notação de crédito mais elevada. O Banco afecta o seu capital de risco a riscos não inerentes à sua actividade principal 
(10%), partilhando as operações soberanas e não soberanas o saldo remanescente em partes iguais (45% cada). 

Quadro de políticas
As políticas, processos e procedimentos que o Banco utiliza para gerir o seu perfil de risco evoluem continuamente em res-
posta ao mercado, crédito, produto e outros desenvolvimentos. Os princípios que orientam o Banco na gestão dos seus 
riscos são determinados pela Política de adequação de capital do banco, pela Autoridade Geral para a Gestão de Activos 
e Passivos (Autoridade GAP), pela Autoridade Geral para os produtos e serviços financeiros do Banco (Autoridade PSF), e 
pelas Directrizes sobre a gestão do risco de crédito do Banco.
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A autoridade GAP fornece o quadro que investe a Administração da autoridade necessária para gerir os activos e passivos 
financeiros do Banco dentro de parâmetros definidos. Esta Autoridade define os princípios orientadores para a gestão do 
risco de taxa de juro, do risco de taxa cambial, do risco de liquidez, do risco de crédito da contraparte e do risco operacio-
nal do Banco. A autoridade GAP abrange toda a multiplicidade de actividades do Banco nesse domínio, como operações 
de financiamento de dívida e investimento de recursos líquidos, incluindo os aspectos de gestão do risco de taxa de juro e 
do risco de taxa cambial associados às operações de financiamento e de investimentos de capital do Banco.

A Autoridade PSF fornece o quadro ao abrigo do qual o Banco desenvolve e implementa produtos e serviços financeiros 
para os seus mutuários, e directrizes individuais que definem as regras de gestão do risco de crédito e do risco operacional 
das carteiras de créditos garantidos e não garantidos por estados soberanos, de garantias e de investimentos de capital.

Ao abrigo das directrizes das Autoridades PSF e GAP, o Presidente está autorizado a aprovar e alterar directrizes operacio-
nais mais detalhadas, se necessário, sob recomendação do Comité de Gestão de Activos e Passivos (CGAP), do Comité 
para o Risco de Crédito (CRC) e do Comité de Operações (OPSCOM). 

As secções seguintes descrevem detalhadamente a forma como as diferentes fontes de risco são geridas pelo Banco.

Risco de crédito
O risco de crédito resulta da incapacidade ou falta de vontade das contrapartes de honrar as suas obrigações financeiras. 
Representa a perda financeira potencial resultante do incumprimento de um ou mais devedores. O risco de crédito consti-
tui a maior fonte de risco para o Banco e resulta principalmente das suas operações de concessão de crédito e de inves-
timentos em títulos do tesouro.

O Banco gere três fontes principais de risco de crédito: (1) risco de crédito soberano, na sua carteira do sector público; (2) 
risco de crédito não garantido por estados soberanos, na sua carteira de projectos não soberanos e de projectos enclave; 
e (3) risco de crédito da contraparte, na sua carteira de investimentos em títulos do tesouro e em transacções de derivados 
utilizados para fins de gestão de activos e passivos. Estes riscos são geridos no contexto de uma estrutura integrada de 
políticas, directrizes e processos de concessão de crédito, descritos detalhadamente nas secções seguintes.

A exposição máxima do Banco ao risco de crédito antes das garantias recebidas ou de outros apoios ao crédito para 2013 
e 2012 é a seguinte:

(milhares de UC)
Activos  2013 2012
Caixa 954.133 881.453
Obrigações à vista 3.801 3.801
Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 3.110.539 2.898.638
Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo justo valor 2.974.912 3.597.839
Activos derivados 985.959 1.558.333
Instrumentos não negociáveis na conta de capital 1.204 1.974
Rendimentos acumulados e encargos devedores sobre créditos concedidos 394.699 393.016
Outros devedores 683.950 540.002
Créditos concedidos 11.585.840 11.014.312
Participações de capital 574.656 488.467
Outros títulos de dívida 82.901 76.537
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1) Risco de crédito soberano
Quando o Banco concede créditos aos mutuários do sector público, exige geralmente uma garantia de um estado soberano 
completa ou equivalente ao país membro que contrai o empréstimo. Ao conceder crédito a entidades soberanas, o Banco 
fica exposto ao risco do país, que inclui possíveis perdas resultantes da incapacidade ou relutância do país em cumprir as 
suas obrigações para com o Banco. O Banco gere o risco de crédito associado a cada país através das suas políticas rela-
cionadas com a qualidade de concepção de propostas de projectos e com a gestão da exposição, incluindo a exposição 
do país a riscos específicos e o risco global de incumprimento do país em causa. Estas políticas incluem a avaliação do 
perfil de risco do país determinado por factores como o seu desempenho macroeconómico, a sustentabilidade da dívida, 
as condições sociopolíticas e as condições para a criação de um ambiente favorável aos negócios.
 
Exposição por país
As exposições do Banco, em 31 de Dezembro de 2013, a países membros mutuários, bem como a projectos do sector 
privado e a projectos enclave na sequência das suas actividades de concessão de crédito, são resumidas em seguida:

(Montantes em milhares de UC)

País

N.° de  
créditos 

concedidos*

Total  
de créditos 

concedidos*

Montante 
de créditos 

concedidos por 
contratar

Saldos não 
desembolsados Saldos vencidos

% do total 
dos créditos 

concedidos não 
liquidados

África do Sul 8  1.777.599  -  667.355  1.110.244  9,58 
Botsuana 3  1.072.013  -  125.357  946.656  8,17 
Cabo Verde 6  118.441  -  53.959  64.482  0,56 
Camarões 1  24.977  -  17.197  7.780  0,07 
Congo 2  5.470  -  -  5.470  0,05 
Costa do Marfim 1  2.894  -  -  2.894  0,02 
Egipto 13  1.589.506  -  521.352  1.068.154  9,22 
Etiópia 1  97  -  -  97  - 
Gabão 11  526.388  -  283.776  242.612  2,09 
Guiné Equatorial 3  65.403  -  61.218  4.185  0,04 
Marrocos 48  3.585.651  -  1.153.636  2.432.015  20,99 
Maurícia 8  472.343  -  194.977  277.366  2,39 
Namíbia 5  210.976  -  184.594  26.382  0,23 
Nigéria 5  299.414  -  194.805  104.609  0,90 
Nível multinacional 2  20.886  -  -  20.886  0,18 
República Democrática do Congo 10  552.817  -  -  552.817  4,77 
Seicheles 4  26.555  -  6.494  20.061  0,17 
Somália** 3  4.264  -  -  4.264  0,04 
Suazilândia 5  32.808  -  -  32.808  0,28 
Sudão** (1) 4  52.083  -  -  52.083  0,45 
Tunísia 35  2.252.253  -  385.946  1.866.307  16,11 
Zimbabué** 12  194.650  -  -  194.650  1,68 
Total do sector público 190  12.887.488 -  3.850.666  9.036.822  77,99 
Total do sector privado 107  3.947.556  759.072  639.466  2.549.018  22,01 
Total 297  16.835.044  759.072  4.490.132  11.585.840  100,00 

* Excluindo créditos concedidos totalmente reembolsados e créditos anulados. 
** Países em situação de não acumulação em 31 de Dezembro de 2013.

(1)  Os resultados do referendo realizado no Sudão do Sul em Janeiro de 2011 apoiaram a criação de um Estado independente do Sudão do Sul. 
Após a efectivação da divisão do Estado do Sudão em duas nações independentes em Julho de 2011, o número e o montante dos créditos 
afectos ao Sudão na presente demonstração serão divididos entre os dois Estados emergentes, nos termos acordados nas negociações em 
curso entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. No final de Dezembro de 2013, os Estados do Sudão do Norte e do Sudão do Sul não tinham 
tomado qualquer decisão sobre os termos e condições dessa permuta.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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O Banco também está exposto a alguns dos seus mutuários por conta do financiamento ao comércio e das garantias 
de reembolso num montante de 73,78 milhões de UC, dos quais 72,73 milhões de UC são relativos ao financiamento ao 
comércio a 31 de Dezembro de 2013.

Avaliação 
A estrutura de gestão do risco de crédito do Banco assenta num quadro de avaliação sistemática do risco de crédito, através 
de modelos subjacentes e dos seus factores de risco associados, que foram optimizados para garantir uma previsibilidade 
mais rigorosa dos parâmetros de notação, melhorar o alinhamento com escalas de notação amplamente usadas e assegurar 
a consistência com as boas práticas. A avaliação do risco de crédito é mensurada com base numa escala-padrão uniforme 
e interna com 22 graus, optimizada para fornecer: (1) maior granularidade; (2) melhor diferenciação entre os devedores; (3) 
uma distribuição mais suave dos graus, para atenuar a actual concentração de graus; e, finalmente (4) criar uma estrutura 
comum para a comunicação dos riscos de crédito aos tomadores do risco. O nível de granularidade ajuda a mensurar as 
probabilidades de incumprimento, permitindo uma distinção mais clara entre devedores. 

As notações de risco de crédito soberano resultam de uma avaliação do risco baseada em cinco índices de risco, que 
incluem o desempenho macroeconómico, a sustentabilidade da dívida, factores sociopolíticos, o ambiente de negócios e 
o desempenho da carteira do Banco. Estes cinco índices de risco são combinados num risco composto do país para as 
carteiras garantidas por estados soberanos e não garantidas por estados soberanos. As notações de risco dos países são 
validadas face às notações médias de risco de países elaboradas por várias agências internacionais de notação e outros 
organismos internacionais especializados. O CRC analisa trimestralmente as notações dos países, com vista a assegurar 
que as mesmas reflectem os perfis de risco previsíveis dos países. O CRC determina ainda se os países estão a cumprir os 
respectivos limites de exposição e aprova eventuais alterações das provisões para perdas.

O quadro seguinte apresenta as escalas de notação de medição interna do Banco em comparação com as escalas de 
notação internacionais:

Classificações internacionais
Classe de risco Escala de notação revista S&P – Fitch Moody’s Avaliação

Risco muito baixo

 1+ A+ e superior A1 e superior
Excelente 1 A A2

 1- A- A3
 2+ BBB+ Baa1

Forte 2 BBB Baa2
 2- BBB- Baa3

Risco baixo
 3+ BB+ Ba1

Bom 3 BB Ba2
 3- BB- Ba3

Risco moderado

 4+ B+ B1
Satisfatório 4

B B2
 4-
 5+

B- B3  Aceitável
 5

Risco elevado

 5-
CCC+ Caa1 Marginal

 6+
 6

CCC Caa2 Atenção especial
 6-

Risco muito elevado

 7
CCC- Caa3 Abaixo do padrão

 8
 9 CC Ca Duvidoso
10 C C Perda
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Monitorização do risco da carteira
No final de Dezembro de 2013, a notação de risco média ponderada da carteira do Banco de créditos soberanos e garan-
tidos por Estados soberanos era de 2,73, comparativamente com a notação de 2,38 obtida em 31 de Dezembro de 2012. 
O quadro infra apresenta a distribuição da carteira soberana pelas cinco classes do risco do Banco:

Perfil de risco da carteira de créditos não liquidados com garantia de um estado soberano
Risco muito baixo Risco baixo Risco moderado Risco elevado Risco muito elevado

2013 54% 24% 12%  9%  1%
2012 73% 15%  1% 10%  1%
2011 70% 15%  1% 13%  1%
2010 76%  2%  5% 13%  4%
2009 44% 33%  6% 13%  4%
2008 37% 33%  6% 16%  8%

É política do Banco que, se o pagamento de capital, juros ou outros encargos, relativo a um qualquer crédito do Banco, se 
atrasar trinta dias, nenhum novo crédito a esse país, ou a qualquer mutuário do sector público desse país, será apresen-
tado ao Conselho de Administração para aprovação, nem qualquer crédito previamente aprovado será assinado, até que 
todos os montantes atrasados estejam regularizados. Além disso, para tais países, os desembolsos de todos os créditos 
concedidos a esse país membro, ou por ele garantidos, são suspensos até que todos os montantes em dívida tenham sido 
pagos. Esses países também não se podem candidatar, no período subsequente de facturação, à dispensa do pagamento 
de 0,5% das taxas obrigatórias cobradas sobre créditos elegíveis para esse efeito, não desembolsados.

Embora o Banco beneficie das vantagens do seu estatuto de credor privilegiado e acompanhe rigorosamente a exposição 
dos mutuários soberanos não cumpridores, alguns países têm tido dificuldades no cumprimento atempado do serviço das 
suas dívidas ao Banco. Tal como referido anteriormente, o Banco realiza provisões para imparidade na sua carteira de cré-
ditos garantidos por Estados soberanos em função da avaliação das perdas incorridas nessa carteira.

Para cobrir potenciais perdas previsíveis e imprevisíveis relacionadas com o crédito, o Banco mantém um mecanismo de 
atenuação prudente dos riscos de crédito. A política de adequação do capital do Banco articula exigências diferenciadas 
de capital de risco para activos sensíveis ao crédito do sector público e do sector privado (créditos e participações finan-
ceiras), bem como para passivos contingentes (garantias e produtos de gestão de risco de clientes), em cada classe de 
risco. As operações do sector privado estão geralmente sujeitas a maiores exigências de capital de risco, dado que a pro-
babilidade de incumprimento e perda por incumprimento é maior do que no caso das operações do sector público. No 
final de Dezembro de 2013, a carteira de créditos ao sector público tinha consumido 27,7% da totalidade do capital de ris-
co do Banco, com base na estrutura de adequação do capital do Banco. O Banco define o capital de risco como a soma 
do capital desembolsado, líquido de ajustamentos de conversão, e das reservas acumuladas. O capital exigível não está 
incluído no cálculo do capital de risco.

2) Risco de crédito não garantido por Estados soberanos
Quando o Banco concede créditos aos mutuários do sector privado ou a projectos enclave, não beneficia de garantias sobe-
ranas completas. O Banco pode igualmente proporcionar financiamentos a entidades de confiança com intuitos comerciais 
que, embora detidas publicamente, não possuam uma garantia de um Estado soberano.

Para avaliar o risco de crédito de projectos ou iniciativas sem garantia de um estado soberano, o Banco utiliza vários modelos 
para avaliar o risco de cada projecto à partida. Os modelos são personalizados de acordo com as características e nature-
za específicas das transacções. O resultado da avaliação do risco de crédito é mensurado com a escala interna uniforme 
de 22 graus anteriormente descrita.

As transacções não soberanas estão agrupadas nas seguintes três grandes categorias: a) financiamento de projectos; b) 
instituições financeiras; e c) fundos de capital privado. As notações de crédito internas são obtidas com base em factores 
críticos predeterminados.
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a)  Financiamento de projectos
O primeiro factor envolve a avaliação global da solidez financeira do mutuário. Avalia:

principalmente (1) a capacidade de o projecto gerar fluxos de caixa suficientes para o serviço da dívida; (2) o desempenho 
operacional e a rentabilidade da empresa; e (3) a estrutura de capital, a flexibilidade financeira e as posições de liquidez da 
empresa do projecto.

Em segundo lugar, são analisados os seguintes quatro principais parâmetros não financeiros: (1) o panorama da indústria 
em que a empresa do projecto opera; (2) a posição competitiva da empresa na indústria; (3) a solidez da gestão da empre-
sa, com particular ênfase na sua capacidade de enfrentar condições adversas; e (4) a qualidade da informação que serve 
de base à análise.

Por fim, a notação de risco da empresa do projecto é ajustada por forma a reflectir a notação de risco global do país de 
acolhimento.

b)  Instituições financeiras 
A avaliação das instituições financeiras segue um sistema de notação uniforme vulgarmente designado por modelo CAMELS: 
1) Adequação do capital – análises da composição, adequação e qualidade do capital da instituição; 2) Qualidade dos acti-
vos, políticas e procedimentos operacionais e estrutura de gestão do risco; 3) Qualidade de gestão e estrutura de deci-
são; 4) Lucros e posição no mercado – uma avaliação da qualidade e nível de rentabilidade; 5) Liquidez e adequação do 
financiamento – uma avaliação centrada na capacidade da entidade para aceder ao mercado da dívida; e 6) Sensibilidade 
ao risco de mercado – uma avaliação do impacto das alterações nas taxas de juro e das flutuações das taxas de câmbio.

c)  Fundos de capital privado
A avaliação de fundos de capital privado toma em consideração a análise dos seguintes factores qualitativos e quantitativos:

•  Solidez financeira e desempenho histórico do fundo;
•  Estratégia de investimento e gestão de risco;
•  Estrutura da indústria;
•  Gestão e governação corporativa; e
•  Qualidade da informação.

Todos os novos projectos não soberanos exigem uma notação de crédito inicial, sendo submetidos a uma aprovação rigo-
rosa. O Grupo de Trabalho do CRC para Projectos Não Soberanos analisa a notação de crédito não soberano de cada 
projecto trimestralmente e pode recomendar a introdução de alterações, sujeitas à aprovação do CRC, se a evolução das 
condições do país e do projecto o justificarem.

O Banco tem vindo a aumentar desde 2009 os seus investimentos em carteiras de créditos não garantidos por Estados 
soberanos e de capital. A média ponderada da notação de risco era de 3,58 no final de 2013, comparativamente a 3,47 no 
final do exercício de 2012. O quadro infra apresenta a distribuição da carteira não soberana pelas cinco classes do risco 
de crédito do Banco.

Perfil de risco da carteira de créditos concedidos não liquidados, não garantidos por Estados soberanos, e de capital
Risco muito baixo Risco baixo Risco moderado Risco elevado Risco muito elevado

2013 36% 17% 31% 14%  2%
2012 33% 19% 36%  9%  3%
2011 36% 20% 35%  5%  4%
2010 24% 20% 30% 24%  2%
2009 27% 18% 28% 24%  3%
2008 13% 16% 41% 28%  2%

Capítulo 7 Banco Africano de Desenvolvimento

Relatório Anual 2013128

AfDB AR 2013.indb   128 15/05/2014   17:31:28



De acordo com as NIRF, o Banco não realiza provisões gerais para cobrir as perdas esperadas na carteira em cumprimento não 
garantida por Estados soberanos. Para a carteira em situação de cobrança duvidosa, o Banco realiza uma provisão específica 
baseada numa avaliação da imparidade do crédito, ou perda incorrida, em cada crédito. No final de 2013, as provisões acumuladas 
para imparidades destinadas a cobrir a perda incorrida no capital de créditos em situação de imparidade na carteira não garan-
tida por Estados soberanos ascenderam a 52,49 milhões de UC, comparativamente aos 34,96 milhões de UC no final de 2012.

Para além da concessão de créditos ao sector privado, o Banco realiza investimentos de capital em projectos do sector 
privado, quer directamente, quer através de fundos de investimento. 

Para cobrir potenciais perdas inesperadas relacionadas com o crédito, devidas a acontecimentos extremos e não previsí-
veis, o Banco mantém um mecanismo de atenuação dos riscos de crédito não garantido por Estados soberanos baseado 
no método avançado de notações internas (método IRB) estabelecido no acordo Basileia II. No final de Dezembro de 2013, 
o capital de risco da carteira não garantida por Estados soberanos do Banco absorvia aproximadamente 28% do total das 
fontes de capital de risco presentes no balanço do Banco. É um valor ainda inferior ao limite de 45% determinado pelo Banco 
para a totalidade de operações não garantidas por estados soberanos. Da carteira não garantida por Estados soberanos 
do Banco, as participações de capital consumiam, como capital de risco, aproximadamente 10,4% do total das fontes de 
capital de risco presentes no balanço do Banco. Este valor é ainda inferior ao limite estatutário de 15% estabelecido pelo 
Conselho de Governadores para as participações de capital.

Limites de exposição ao risco de crédito
O Banco opera um sistema de limites de exposição ao risco para garantir o desenvolvimento de uma carteira adequada-
mente diversificada. O Banco gere o risco de crédito de acordo com o limite global de exposição ao risco por país (com-
binação da carteira garantida por Estados soberanos e da carteira não garantida por Estados soberanos), assegurando 
que, no conjunto, o limite total de exposição ao risco aplicável a qualquer país não excede 15% do risco de capital total do 
Banco. Este limiar e outros factores que determinam a definição dos limites por país encontram-se claramente descritos na 
estrutura de adequação do capital do Banco. 

No quadro revisto de adequação do capital e de gestão da exposição ao risco, aprovado pelo Conselho em Maio de 2011, 
a definição de um limite global de concentração por país de 15% (da totalidade do capital de risco) teve por objectivo permi-
tir uma diversificação adequada da carteira do Banco. No entanto, para garantir que: (1) a afectação agregada não excede 
100% do capital de risco disponível para actividades de financiamento principais e (2) se procede a uma afectação equitativa 
pelos PMR, é utilizada uma fórmula de Limites Ajustados por País com Base no Desempenho (PACL). 

A exposição ao risco de crédito da carteira não garantida por Estados soberanos é também gerida através do acompanha-
mento periódico do limite de exposição ao risco de determinadas indústrias/sectores, investimentos de capital e devedores 
individuais. Adicionalmente, o Banco geralmente exige um conjunto de cauções (fianças e/ou garantias) por parte dos patro-
cinadores do projecto, que se destinam a reduzir parcialmente o risco de crédito dos créditos directos ao sector privado.

3) Risco de crédito da contraparte
No decurso normal da sua actividade, e para além do seu desenvolvimento relacionado com a exposição, o Banco utiliza 
diversos instrumentos financeiros para satisfazer as necessidades daqueles que lhe solicitam empréstimos, procurando 
gerir a sua exposição às flutuações nas taxas de juro e de câmbio e investindo temporariamente os seus recursos líquidos 
antes dos desembolsos. Todos esses instrumentos financeiros envolvem, em graus diversos, o risco de a contraparte na 
transacção ser incapaz de cumprir as suas obrigações para com o Banco. Tendo em conta a natureza da actividade do 
Banco, não é possível eliminar completamente o risco de crédito da contraparte; contudo, o Banco minimiza este risco rea-
lizando transacções no âmbito de um quadro prudencial de contrapartes aprovadas e estabelecendo normas de notação 
de crédito mínima, limites de exposição e medidas de mitigação do risco de crédito da contraparte.

As contrapartes são obrigadas a cumprir os requisitos de notação de crédito mínima do Banco, sendo aprovadas pelo Vice- 
-Presidente da divisão financeira do Banco. Para as operações realizadas na moeda local, são permitidos limites de notação 
de crédito mínima menos restritos, a fim de proporcionar uma disponibilidade adequada de oportunidades de investimento 
e de contrapartes em derivados para a implementação de estratégias de gestão do risco adequadas. O CGAP aprova as 
contrapartes classificadas abaixo do nível de notação mínima.
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As contrapartes podem ser classificadas como contrapartes em operações de investimento, contrapartes em derivados e 
contrapartes em operações de negociação. A conformidade das suas notações com critérios definidos é monitorizada de 
perto.

O Banco exige que as contrapartes em operações de negociação tenham uma notação de crédito de curto prazo mínima 
de A-2/P-2/F-2 para transacções liquidadas em condições de entrega contra pagamento (DVP) e uma notação de crédito 
de longo prazo mínima de A/A2 para transacções liquidadas sem DVP.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada as notações de crédito mínimas para as contrapartes de investimento 
autorizadas:

Maturidade
6 meses 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 30 anos

Governo A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Organismos do Estado e entidades supranacionais A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Bancos A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Sociedades, incluindo instituições financeiras não bancárias A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Títulos garantidos  por créditos hipotecários/títulos 
garantidos por activos

AAA
Maturidade legal máxima de 50 anos para ABS/MBS com a garantia subjacente 

proveniente do Reino Unido e maturidade legal máxima de 40 anos para os restantes 
ABS/MBS. A vida média ponderada máxima de todos os ABS/MBS na data de aquisição 

não pode exceder 5 anos.

O Banco também pode investir em fundos mutualistas do mercado monetário com uma notação de crédito mínima de AA-/
Aa3 e estabelece acordos de recompra de títulos caucionados.

O Banco utiliza derivados na gestão da sua carteira de créditos contraídos e para efeitos de gestão de activos e passivos. 
Em regra, antes de realizar quaisquer transacções, o Banco realiza um contrato-quadro da ISDA e um contrato de com-
pensação com as suas contrapartes em operações com derivados. Às contrapartes em operações com derivados exige-

-se que sejam classificadas com notação de AA-/Aa3 por pelo menos duas agências de notação aprovadas, ou de A/A3 
para as contrapartes com as quais o Banco tenha estabelecido um contrato cambial colateral. As contrapartes com uma 
notação inferior podem ser utilizadas excepcionalmente para transacções em moeda local. Estas contrapartes carecem 
de aprovação do CGAP. As transacções aprovadas com as contrapartes em derivados incluem swaps, contratos forward, 
opções e outros derivados negociados no mercado de balcão.

Trocas diárias de garantias permitem ao Banco manter as suas exposições líquidas em níveis aceitáveis. Os quadros infra 
apresentam as exposições do Banco a derivados e os seus perfis de notação de crédito: 

(Montantes em milhões de UC)
Derivados Perfil de risco de crédito da exposição líquida

Valor nocional Justo valor* Exposição líquida* AAA AA+ a AA- A+ e inferior
2013 15.898 544 134  0% 90% 10%
2012 15.209 1.047 109  0% 54% 46%
2011 15.393 1.192 146  0% 68% 32%
2010 14.504 1.090  96  0% 80% 20%
2009 13.503 288  84 13% 45% 42%

* Justo valor líquido de garantias.
** Após recepção de garantias em numerário ou títulos.
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Os activos e passivos financeiros sujeitos a compensação e os contratos-quadro de compensação executáveis a 31 de 
Dezembro de 2013 encontram-se resumidos a seguir:

Activos financeiros sujeitos a compensação, contratos-quadro de compensação executáveis e acordos semelhantes

(milhões de UC)

31 de Dezembro de 2013

Montantes 
brutos de 

activos 
financeiros 

reconhecidos

Montantes brutos de 
passivos financeiros 

reconhecidos 
compensados na 
demonstração de 

posição financeira

Montantes 
brutos de activos 

financeiros 
apresentados na 

demonstração de 
posição financeira

Montante 
líquido

Montantes relacionados não 
compensados na demonstração 

de posição financeira
Instrumentos 

financeiros
Garantias 
recebidas

Instrumentos financeiros derivados  654  (110)  544 -  (408)  136 
Total  654  (110)  544 -  (408)  136 

Passivos financeiros sujeitos a compensação, contratos-quadro de compensação executáveis e acordos semelhantes

(milhões de UC)

31 de Dezembro de 2013

Montantes 
brutos de 
passivos 

financeiros 
reconhecidos

Montantes brutos de 
activos financeiros 

reconhecidos 
compensados na 
demonstração de 

posição financeira

Montantes brutos 
de passivos 
financeiros 

apresentados na 
demonstração de 

posição financeira

Montantes relacionados não 
compensados na demonstração 

de posição financeira

Montante 
líquido

Instrumentos 
financeiros

Garantias  
monetárias 

comprometidas
Instrumentos financeiros derivados  880  (290)  590 -  3  593
Total  880  (290)  590 -  3  593

Para além dos requisitos mínimos de notação das contrapartes derivadas, o Banco opera uma estrutura de limites à expo-
sição, baseada na notação de crédito e na dimensão das diferentes contrapartes, sujeita a um máximo de 12% do total de 
capital de risco (capital próprio e reservas) do Banco para com uma única contraparte. As exposições ao crédito de cada 
contraparte são agregadas em todos os instrumentos, através da metodologia da potencial futura exposição do Banco de 
Compensações Internacionais (BIS) e comparadas regularmente com os limites de crédito do Banco, depois de conside-
rados os benefícios de eventuais cauções.

Como se pode ver no quadro seguinte, a exposição ao risco das carteiras de investimento e de derivados associadas con-
tinua a ser dominada por contrapartes com notações elevadas. A percentagem de exposição a entidades com notação de 
crédito AAA diminuiu relativamente ao ano anterior em resultado do corte de algumas agências.

Perfil do risco de crédito das carteiras de investimentos e derivados
AAA AA+ a AA- A+ e inferior

2013 51% 44%  5%
2012 62% 31%  7%
2011 58% 33%  9%
2010 69% 24%  7%
2009 65% 25% 10%
2008 59% 21% 20%
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A exposição do Banco às economias sob tensão da zona euro mantém-se limitada a cerca de 25 milhões de UC, que repre-
sentam menos de 1% da carteira.

Para cobrir potenciais perdas inesperadas relacionadas com o crédito, devidas a acontecimentos extremos e não previsíveis, 
o Banco mantém um mecanismo conservador em termos de capital de risco para atenuar os riscos de crédito da contra-
parte, de acordo com as normas actuais do BIS. No final de Dezembro de 2013, o capital de risco da carteira de crédito a 
contrapartes do Banco, incluindo todos os investimentos e instrumentos derivados absorvia 1,4% das fontes de capital de 
risco totais presentes no balanço do Banco.

Risco de liquidez
O risco de liquidez constitui a perda potencial resultante de uma liquidez insuficiente para satisfazer as necessidades de flu-
xos de caixa atempadamente. O risco de liquidez surge quando existe uma discrepância de maturidade entre os passivos 
e os activos. O principal objectivo de gestão, por parte do Banco, do risco de liquidez consiste em reter recursos líquidos 
suficientes para lhe permitir satisfazer todas as eventuais necessidades de fluxos de caixa para o período rotativo de um 
ano sem financiamento adicional dos mercados de capitais a longo prazo. Para minimizar esse risco, o Banco mantém um 
nível de liquidez mínimo prudencial baseado nas necessidades monetárias líquidas projectadas para um período rotativo de 
um ano. O nível de liquidez mínimo prudencial é actualizado trimestralmente e calculado através da soma de quatro com-
ponentes: 1) pagamentos do serviço da dívida a um ano; 2) desembolsos de créditos concedidos líquidos projectados para 
o período de 1 ano (créditos concedidos desembolsados líquidos de reembolsos) se forem superiores a zero; 3) garantias 
equivalentes ao valor dos créditos; e 4) investimentos de capital não desembolsados.

Para alcançar um equilíbrio entre a geração de retornos de investimento adequados e a retenção de títulos que podem ser 
facilmente vendidos por dinheiro, se necessário, o Banco divide a sua carteira de investimento em tranches com diferen-
tes objectivos e valores de referência de liquidez. A carteira principal de liquidez (carteira operacional) do Banco é investida 
em títulos com elevada liquidez que podem ser rapidamente vendidos para satisfazer as necessidades de liquidez de curto 
prazo do Banco. Os eventuais resgates de swaps e de empréstimos contraídos com opções embutidas estão incluídos 
no cálculo da dimensão da tranche operacional de liquidez. Para além da carteira principal, o Banco mantém uma segun-
da tranche de liquidez (a carteira prudencial) que é investida também em títulos com liquidez relativa para cobrir as suas 
necessidades de fluxos de caixa operacionais de médio prazo previstas. Uma terceira tranche de liquidez, financiada pelos 
recursos de capital do Banco, é mantida numa carteira de títulos de rendimento fixo destinada a recolher fluxos de caixa 
contratuais com o objectivo de estabilizar o rendimento líquido do Banco. Na determinação do seu nível de liquidez mínimo 
prudencial, o Banco inclui numerário, depósitos e títulos em todos os investimentos em títulos de tesouro, com coeficientes 
de redução (hair cuts) apropriados baseados na classe dos activos e na notação de crédito.

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, a estrutura da maturidade contratual dos passivos financeiros e dos pagamentos 
futuros de juros era a seguinte:
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Estrutura da maturidade contratual dos passivos financeiros e dos pagamentos futuros de juros em 31 de Dezembro 
de 2013 

(milhares de UC)

Valor con-
tabilístico

Fluxos 
de caixa 

contratuais
Um ano 

 ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 

2 anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos 
e menos 

de quatro 
anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de  
5 anos

Passivos financeiros com 
derivados
Passivos derivados  20.939  321.036  (5.879)  225.641  37.294  25.705  (75.190)  113.465 
Empréstimos inscritos pelo 
justo valor  12.127.916  13.836.576  2.705.544  1.004.655  2.915.874  1.394.405  2.517.315  3.298.783 

 12.148.855  14.157.612  2.699.665  1.230.296  2.953.168  1.420.110  2.442.125  3.412.248 

Passivos financeiros sem 
derivados
Credores  1.246.114  1.246.114  1.246.114 - - - - -
Empréstimos inscritos pelo custo 
amortizado  819.528  1.260.612  89.778  364.180  52.024  44.045  80.605  629.980 

 2.065.642  2.506.726  1.335.892  364.180  52.024  44.045  80.605  629.980 

Total de passivos financeiros  14.214.497  16.664.338  4.035.557  1.594.476  3.005.192  1.464.155  2.522.730  4.042.228 

Representado por: 
Passivos derivados  20.939  321.036  (5.879)  225.641  37.294  25.705  (75.190)  113.465 
Credores  1.246.114  1.246.114  1.246.114 - - - - -
Créditos contraídos  12.947.444  15.097.188  2.795.322  1.368.835  2.967.898  1.438.450  2.597.920  3.928.763 
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Estrutura da maturidade contratual dos passivos financeiros e dos pagamentos futuros de juros em 31 de Dezembro 
de 2012

(milhares de UC)

Valor con-
tabilístico

Fluxos 
de caixa 

contratuais
Um ano 

 ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 

2 anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos 
e menos 

de quatro 
anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de  
5 anos

Passivos financeiros com 
derivados
Passivos derivados (993.780) (1.033.780) 45.126 (239.959) (306.862) (51.961) 19.694 (499.818)
Empréstimos inscritos pelo justo 
valor

12.175.956 13.265.739 3.337.816 2.169.485 1.001.629 2.540.107 1.243.953 2.972.749

11.182.176 12.231.959 3.382.942 1.929.526 694.767 2.488.146 1.263.647 2.472.931

Passivos financeiros sem 
derivados
Credores 2.083.072 2.083.072 2.083.072 - - - - -
Empréstimos inscritos pelo custo 
amortizado

1.102.844 1.603.018 406.258 77.260 321.898 43.719 43.719 710.164

3.185.916 3.686.090 2.489.330 77.260 321.898 43.719 43.719 710.164

Total de passivos financeiros 14.368.092 15.918.049 5.872.272 2.006.786 1.016.665 2.531.865 1.307.366 3.183.095

Representado por: 
Passivos derivados (993.780) (1.033.780) 45.126 (239.959) (306.862) (51.961) 19.694 (499.818)
Credores 2.083.072 2.083.072 2.083.072 - - - - -
Créditos contraídos 13.278.800 14.868.757 3.744.074 2.246.745 1.323.527 2.583.826 1.287.672 3.682.913

Risco cambial
O risco cambial constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de câmbio estrangeiras no 
mercado. Para promover um crescimento estável em termos de capacidade de assunção de risco, o principal objectivo do 
Banco em matéria de gestão do risco cambial é proteger o seu capital de risco do risco de conversão devido a flutuações 
nas taxas de câmbio estrangeiras através da correspondência da composição cambial dos seus activos líquidos com a 
composição cambial do DSE (UC). O Acordo de Constituição do Banco proíbe-lhe explicitamente exposições cambiais direc-
tas, obrigando a que os passivos em determinada moeda sejam cobertos com activos na mesma moeda. Este objectivo é 
alcançado principalmente através da retenção ou da concessão, sob a forma de créditos, dos montantes resultantes dos 
empréstimos contraídos (após actividades de swap), nas mesmas moedas em que estes empréstimos foram contraídos 
(após actividades de swap). Para evitar criar novas discrepâncias cambiais, o Banco exige que os seus mutuários amorti-
zem os seus créditos nas moedas desembolsadas.

Como grande parte do seu balanço é financiada por recursos de capital, relatados em Unidades de Conta (equivalente ao 
Direito de Saque Especial), o Banco detém uma posição de activos líquidos potencialmente expostos ao risco de conversão 
quando as taxas de câmbio flutuam. O Banco mantém uma política de minimização da variação potencial da sua riqueza 
líquida medida em Unidades de Conta, através da correspondência, na medida do possível, da composição cambial dos 
seus activos líquidos com o cabaz de moedas do DSE (Unidade de Conta). Em conformidade com a política de gestão do 
risco cambial do Banco, as transacções cambiais a pronto são lançadas de modo a realinhar os activos líquidos com o 
cabaz de moedas do DSE sempre que houver um desalinhamento ou revisão da composição cambial do DSE. 

O Banco também cobre a sua exposição aos movimentos adversos registados nas taxas de câmbio estrangeiras nas suas 
despesas administrativas. A distribuição das moedas utilizadas nas despesas administrativas recorrentes do Banco revela 
uma concentração elevada de despesas em euros, dólares americanos e dinares tunisinos. 
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A posição cambial líquida em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 era a seguinte:

Posição cambial líquida em 31 de Dezembro de 2013

(milhares de UC)

 Euro
Dólar 

americano
Iene 

japonês
Libra 

esterlina Outros Subtotal
Unidades 
de Conta Total

Activos  
Caixa  75.461  3.444  -  8.437  866.791  954.133  -  954.133 
Obrigações à vista  -  -  -  -  3.801  3.801  -  3.801 
Investimentos – mensurados pelo 
justo valor (a)  1.085.492 1.836.259  14.700  27.470  46.037  3.009.958  -  3.009.958 
Investimentos inscritos pelo custo 
amortizado

 1.110.603  1.254.194  69.973  675.769  -  3.110.539  -  3.110.539

Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital  -  1.204  -  -  -  1.204  -  1.204 
Devedores  216.282  341.457  38.384  42.990  219.279  858.392  (14.537)  843.855 
Créditos concedidos  5.402.723  4.749.216  284.405  2.399  1.034.446  11.473.189  -  11.473.189 
Participações de capital  66.382  354.154  -  -  42.379  462.915  62.098  525.013 
Outros títulos  - 20.998  -  -  61.903  82.901  -  82.901 
Outros activos  -  -  -  -  -  -  41.215  41.215

 7.956.943  8.560.926  407.462  757.065  2.274.636  19.957.032  88.776  20.045.808 
Passivos 
Credores  139.145  35.487  (90.124)  (668)  (1.057.128)  (973.288)  (272.826)  (1.246.114)
Créditos contraídos  (53.696)  (7.909.731)  (1.007.961)  -  (3.976.056) (12.947.444)  - (12.947.444)
Swaps cambiais sobre os 
empréstimos contraídos e 
respectivos derivados (b)  (6.012.085)  2.103.779  1.070.138  -  2.817.229  (20.939)  -  (20.939)

 (5.926.636)  (5.770.465)  (27.947)  (668)  (2.215.955) (13.941.671)  (272.826) (14.214.497)
Posição cambial do capital  
em 31 de Dezembro de 2013  2.030.307  2.790.461  379.515  756.397  58.681  6.015.361  184.050  5.831.311 

% do subtotal  33,75  46,39  6,31  12,57  0,98  100,00  -  100,00 
Composição do DSE em 31 de 
Dezembro de 2013 37,84 42,84 7,46 11,86  -  100,00  -  100,00 

(a) Os investimentos mensurados pelo justo valor incluem:
Investimentos mensurados pelo justo valor  2.974.912 
Activos derivados  35.659 
Passivos derivados  (613)

Montante por conta da posição cambial líquida 3.009.958 

(b) Os swaps cambiais sobre os créditos obtidos incluem:
Activos derivados  950.300 
Passivos derivados  (971.239)

Swaps líquidos sobre empréstimos contraídos por conta  
da posição cambial líquida  (20.939)
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Posição cambial líquida em 31 de Dezembro de 2012

(milhares de UC)

 Euro
Dólar 

americano
Iene 

japonês
Libra 

esterlina Outros Subtotal
Unidades 
de Conta Total

Activos  
Caixa 257.972 90.403 253.254 4.187 275.637 881.453 - 881.453
Obrigações à vista - - - - 3.801 3.801 - 3.801
Investimentos – mensurados pelo 
justo valor (a) 1.591.915 1.714.312 11.712 189.416 142.441 3.649.796 - 3.649.796
Investimentos inscritos pelo custo 
amortizado

874.404 1.368.458 201.055 445.756 - 2.889.673 - 2.889.673

Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital - 1.690 - - - 1.690 284 1.974
Devedores 77.953 293.450 42.391 41.370 276.771 731.935 30.733 762.668
Créditos concedidos 4.704.154 4.669.029 376.905 2.354 1.220.216 10.972.658 - 10.972.658
Participações de capital 46.821 285.949 - - 43.957 376.727 61.828 438.555
Outros títulos - - - - 76.537 76.537 - 76.537
Outros activos - - - - - - 31.062 31.062

7.553.219 8.423.291 885.317 683.083 2.039.360 19.584.270 123.907 19.708.177
Passivos 
Credores (1.090.479) 135.102 (117.042) (31.813) (684.924) (1.789.156) (293.916) (2.083.072)
Créditos contraídos - (7.236.808) (1.540.755) - (4.501.237) (13.278.800) - (13.278.800)
Swaps cambiais sobre os 
empréstimos contraídos e 
respectivos derivados (b) (4.657.100) 1.065.808 1.250.560 - 3.334.512 993.780 - 993.780

(5.747.579) (6.035.898) (407.237) (31.813) (1.851.649) (14.074.176) (293.916) (14.368.092)
Posição cambial do capital  
em 31 de Dezembro de 2012 1.805.640 2.387.393 478.080 651.270 187.711 5.510.094 (170.009) 5.340.085

% do subtotal 32,77 43,33 8,67 11,82 3,41 100,00 - 100,00
Composição do DSE em 31 de 
Dezembro de 2012 36,30 42,96 9,10 11,64 - 100,00 - 100,00

(a) Os investimentos mensurados pelo justo valor incluem:
Investimentos mensurados pelo justo valor 3.597.839
Activos derivados 55.383
Passivos derivados (3.426)

Montante por conta da posição cambial líquida 3.649.796

(b) Os swaps cambiais sobre os créditos obtidos incluem:
Activos derivados 1.502.950
Passivos derivados (509.170)

Swaps líquidos sobre empréstimos contraídos por conta  
da posição cambial líquida 993.780
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Análise da sensibilidade ao risco cambial
Tal como descrito na secção anterior, o Banco gere a sua exposição ao risco cambial fazendo corresponder, na medida do 
possível, a composição cambial dos seus activos líquidos com o cabaz de moedas do DSE. O DSE é composto por um 
conjunto de quatro moedas: o dólar americano, o euro, o iene japonês e a libra esterlina. O peso de cada moeda no cabaz 
é determinado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) a cada cinco anos, tendo a última revisão entrada em vigor em 
1 de Janeiro de 2011, com base no valor das exportações de bens e serviços e nas reservas internacionais. A taxa do DSE 
representa a soma de montantes específicos das quatro moedas do cabaz calculados em dólares americanos com base 
nas cotações das taxas de câmbio às 12h00 de cada dia no mercado de Londres.

Os riscos cambiais derivam da incerteza acerca do potencial movimento futuro das taxas de câmbio entre estas moedas, 
por um lado, e entre as taxas de câmbio das moedas do DSE e outras moedas não DSE (principalmente moedas africanas) 
utilizadas pelo Banco, por outro lado. A este respeito, o Banco efectua uma análise de sensibilidade anual dos resultados de 
conversão dos seus activos líquidos relativamente ao movimento das diferentes taxas de câmbio. A análise consiste numa 
série de cenários em que as taxas de câmbio entre o dólar americano e as outras moedas DSE e africanas são alargadas 
com margens elevadas (apreciação/depreciação de 10%). 

Os quadros a seguir apresentados ilustram a sensibilidade dos activos líquidos do Banco às flutuações cambiais devido a 
movimentos na taxa de câmbio das moedas do cabaz do DSE em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, respectivamente. 
A análise da sensibilidade apresentada assume uma apreciação/depreciação de 10% individual para cada moeda do cabaz 
em relação ao dólar americano. Devido a uma alteração moderada nos activos expressos em moedas africanas, o quadro 
também inclui o efeito de uma apreciação/depreciação de 10% em cada moeda africana em relação ao DSE. Tendo em 
conta os diferentes cenários, a estratégia de gestão do risco cambial do Banco apresenta uma alteração mínima nos acti-
vos líquidos em resultado de discrepâncias cambiais.
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Sensibilidade dos activos líquidos do banco às flutuações cambiais em 31 de Dezembro de 2013

(Montantes em milhões de UC)

Dólar 
americano Euro

Iene 
japonês

Libra 
esterlina

Outras 
moedas

Activos 
líquidos

Alteração 
nos 

ganhos/
(perdas) 

de activos 
líquidos

Alteração 
nos pontos 

base da 
totalidade 

dos activos 
líquidos

Activos líquidos resultantes de 
uma apreciação de 10% em 
relação ao dólar americano

Euro 2.391,23 2.292,90 418,62 682,29 (1,27) 5.783,77 (2,28) 4 p.b.
Libra esterlina 2.452,40 2.137,77 429,33 769,72 (1,27) 5.787,94 1,88 3 p.b.
Iene japonês 2.463,17 2.147,16 474,33 702,82 (1,27) 5.786,21 0,15 0 p.b.

Activos líquidos resultantes de 
uma apreciação de 10% em 
cada moeda africana em relação 
ao DSE 2.481,59 2.163,22 434,44 708,08 (1,40)  5.785,92  (0,13) 0 p.b.

Activos líquidos resultantes de 
uma depreciação de 10% em 
relação ao dólar americano

Euro 2.569,88 2.036,52 449,89 733,27 (1,27) 5.788,28 2,23 4 p.b.
Libra esterlina 2.508,75 2.186,89 439,19 650,75 (1,27) 5.784,30 (1,75) 3 p.b.
Iene japonês 2.498,58 2.178,03 397,65 712,92 (1,27) 5.785,91 (0,14) 0 p.b.

Activos líquidos resultantes de 
uma depreciação de 10% em 
cada moeda africana em relação 
ao DSE 2.481,59 2.163,22 434,44 708,08 (1,16)  5.786,17  0,12 0 p.b.

Pressupostos:
Activos líquidos de base 2.688,45 2.117,72 317,58 708,08 (0,52) 5.831,31
Peso da moeda 0,66 0,42 12,10 0,11 - - - -
Taxa de câmbio de base 1,54 1,12 161,77 0,93 - - - -
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Sensibilidade dos activos líquidos do banco às flutuações cambiais em 31 de Dezembro de 2012

(Montantes em milhões de UC)

Dólar 
americano Euro

Iene 
japonês

Libra 
esterlina

Outras 
moedas

Activos 
líquidos

Alteração 
nos 

ganhos/
(perdas) 

de activos 
líquidos

Alteração 
nos pontos 

base da 
totalidade 

dos activos 
líquidos

Activos líquidos resultantes de 
uma apreciação de 10% em 
relação ao dólar americano

Euro 2.263,63 2.118,32 467,27 608,59 7,50 5.465,32 1,57 3 p.b.
Libra esterlina 2.318,68 1.972,57 478,64 685,73 7,50 5.463,12 (0,63) 1 p.b.
Iene japonês 2.324,51 1.977,53 527,82 624,96 7,50 5.462,33 (1,42) 3 p.b.

Activos líquidos resultantes de 
uma apreciação de 10% em 
cada moeda africana em relação 
ao DSE 2.345,75 1.995,60 484,22 630,67 8,25 5.464,50 0,75 1 p.b.

Activos líquidos resultantes de 
uma depreciação de 10% em 
relação ao dólar americano

Euro 2.425,74 1.876,05 500,74 652,18 7,50 5.462,22 (1,53) 3 p.b.
Libra esterlina 2.370,91 2.017,01 489,42 579,49 7,50 5.464,33 0,58 1 p.b.
Iene japonês 2.365,40 2.012,32 443,89 635,95 7,50 5.465,06 1,31 2 p.b.

Activos líquidos resultantes de 
uma depreciação de 10% em 
cada moeda africana em relação 
ao DSE 2.345,75 1.995,60 484,22 630,67 6,82 5.463,07 (0,68) 1 p.b.

Pressupostos:
Activos líquidos de base 2.299,56 1.759,73 488,98 630,67 161,34 5.340,28
Peso da moeda 0,66 0,42 12,10 0,11 - - - -
Taxa de câmbio de base 1,54 1,17 132,42 0,95 - - - -

Risco de taxa de juro
A sensibilidade do Banco ao risco de taxa de juro é composta por dois elementos:

1)  a sensibilidade da margem de juro entre a taxa ganha pelo Banco através dos seus activos e o custo dos créditos con-
traídos que financiam esses activos;

2)  a sensibilidade do rendimento dos activos financiados por recursos de capital às alterações nas taxas de juro.

O Banco tem como principal objectivo de gestão do risco de taxa de juro uma margem de juro líquida globalmente estável, 
que não seja demasiado sensível a flutuações acentuadas nas taxas de juro do mercado, mas que consiga responder ade-
quadamente às tendências gerais do mercado.

A posição de risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 era a seguinte:
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Posição em risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2013

(milhares de UC)

 
Um ano ou 

menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos 
e menos 

de três 
anos

Mais de 
três anos e 
menos de 

quatro anos

Mais de 
quatro anos 

e menos 
de cinco 

anos
Mais de 

cinco anos

Fundos que 
não pagam 

juros Total
Activos
Caixa  954.133 - - - - - -  954.133 
Obrigações à vista  3.801 - - - - - -  3.801
Investimentos em títulos 
do tesouro (a)  3.350.819  460.040  312.310  340.640  451.430  1.199.600  5.658  6.120.497 
Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital  509  451  105  68  49  22 -  1.204 
Devedores  1.050.180 - - - - -  (206.325)  843.855 
Créditos concedidos - 
desembolsados e vincendos  8.549.417  253.591  308.916  269.864  275.029  1.930.165  (1.142)  11.585.840 
Créditos cobertos – ajustamento 
pelo justo valor - - - - - -  32.494  32.494 
Imparidade acumulada para 
perdas com créditos - - - - - -  (145.145)  (145.145)
Participações de capital - - - - - -  525.013  525.013 
Outros títulos 20.998 - - - - 61.903 -  82.901 
Outros activos - - - - - -  41.215  41.215 

13.929.857  714.082  621.331  610.572  726.508  3.191.690  251.768  20.045.808 

Passivos 
Credores  (1.246.114) - - - - - -  (1.246.114)
Créditos contraídos (b) (12.738.108)  (5.918)  (234.001)  (235)  (235)  (154.085)  164.199 (12.968.383)
Swaps de cobertura global  (312.286) 104.544 97.067 91.558 -  19.117 -  -

(14.296.508) 98.626 (136.934) 91.323 (235) (134.968) 164.199 (14.214.497)

Posição em risco de taxa 
de juro em 31 de Dezembro 
de 2013*  (366.651)  812.708  484.397  701.895  726.273  3.056.722  415.967  5.831.311 

*A posição em risco de taxa de juro representa o capital próprio. 

(a) Os investimentos em títulos do tesouro incluem:
Investimentos em títulos do tesouro 6.085.451 
Activos derivados – investimentos  35.659 
Passivos derivados – investimentos  (613)

Montante por conta de risco de taxa de juro  6.120.497 

(b) Os créditos contraídos incluem:
Créditos contraídos  12.947.444 
Activos derivados – créditos contraídos  (950.300)
Passivos derivados – créditos contraídos  971.239 

Créditos contraídos líquidos por conta de risco de taxa 
de juro

 
12.968.383 
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Posição em risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2012

(milhares de UC)

 
Um ano ou 

menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos 
e menos 

de três 
anos

Mais de 
três anos e 
menos de 

quatro anos

Mais de 
quatro anos 

e menos 
de cinco 

anos
Mais de 

cinco anos

Fundos que 
não pagam 

juros Total
Activos
Caixa 881.453 - - - - - - 881.453
Obrigações à vista 3.801 - - - - - - 3.801
Investimentos em títulos 
do tesouro (a) 4.171.158 321.470 481.230 275.130 331.810 992.550 (33.879) 6.539.469
Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital 768 510 452 105 68 71 - 1.974
Devedores 960.472 - - - - - (197.804) 762.668
Créditos concedidos – 
desembolsados e vincendos 8.323.002 231.290 224.256 279.831 233.495 1.722.438 - 11.014.312
Créditos cobertos – ajustamento 
pelo justo valor - - - - - - 86.854 86.854
Imparidade acumulada para 
perdas com créditos - - - - - - (128.508) (128.508)
Participações de capital - - - - - - 438.555 438.555
Outros títulos - - - - - 76.537 - 76.537
Outros activos - - - - - - 31.062 31.062

14.340.654 553.270 705.938 555.066 565.373 2.791.596 196.280 19.708.177

Passivos 
Credores (2.083.072) - - - - - - (2.083.072)
Créditos contraídos (b) (11.672.232) (202.015) (241) (245.219) (241) (174.834) 9.762 (12.285.020)
Swaps de cobertura global (444.639) 50.100 103.514 103.309 95.974 91.742 - -

(14.199.943) (151.915) 103.273 (141.910) 95.733 (83.092) 9.762 (14.368.092)

Posição em risco de taxa  
de juro em 31 de Dezembro 
de 2012* 140.711 401.355 809.211 413.156 661.106 2.708.504 206.042 5.340.085

*A posição em risco de taxa de juro representa o capital próprio. 

(a) Os investimentos em títulos do tesouro incluem:
Investimentos em títulos do tesouro 6.487.512
Activos derivados – investimentos 55.383
Passivos derivados – investimentos (3.426)

Montante por conta de risco de taxa de juro 6.539.469

(b) Os créditos contraídos incluem:
Créditos contraídos 13.278.800
Activos derivados – créditos contraídos (1.502.950)
Passivos derivados – créditos contraídos 509.170

Créditos contraídos líquidos por conta de risco de taxa  
de juro

 
12.285.020
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Risco de taxa de juro sobre os activos financiados por dívida
Dois terços dos activos do Banco, sensíveis a taxa de juro, são financiados por dívida. O Banco procura gerar uma margem 
de juro líquida estável para os activos financiados por dívida através da correspondência das características da taxa de juro 
de cada classe de activos com as dos correspondentes passivos.

Em 1990, o Banco passou a oferecer créditos a “taxa variável”. A taxa de juro destes créditos é redefinida semestralmente 
com base no custo médio de uma pool dedicada dos empréstimos contraídos pelo Banco. Estas pools são financiadas por 
empréstimos contraídos com taxa fixa e taxa flutuante, a fim de oferecer aos mutuários taxas de juro globalmente estáveis, 
que detectam alterações nas taxas de juro do mercado gradualmente. O custo da formulação de passagem dos fundos, 
incorporado nas taxas cobradas sobre os créditos concedidos pelo Banco com base na pool, tradicionalmente ajudou a 
minimizar a sensibilidade da taxa de juro da margem de juro líquido desta parte da sua carteira de créditos. Perante a menor 
procura deste produto em detrimento de créditos com base no mercado, o Banco está a gerir cuidadosamente a descon-
tinuação gradual das referidas pools de financiamento.

Desde 1997, o Banco oferece créditos com taxa fixa e com taxa flutuante, cuja taxa de juro está directamente associada 
às taxas de juro do mercado (créditos concedidos com base no mercado). Para os produtos de créditos concedidos com 
base no mercado, a margem de juro líquida do Banco é preservada através da utilização de swaps para alinhar a sensibi-
lidade da taxa de juro dos créditos concedidos com a do financiamento subjacente do Banco (taxa flutuante Libor a seis 
meses). O Banco também pode proporcionar aos mutuários produtos de gestão do risco, como swaps, para modificar a 
moeda e os termos da taxa de juro dos seus produtos de créditos concedidos com base no mercado. Embora retenha os 
riscos de crédito do mutuário, o Banco elimina o risco de mercado associado aos créditos concedidos através destes pro-
dutos de gestão do risco, reduzindo ao mesmo tempo os riscos de mercado com uma contraparte de derivados aprovados.

Relativamente à carteira de activos líquidos financiados por empréstimos contraídos, o Banco protege a sua margem de 
juro líquida, gerindo os seus investimentos dentro dos limites em torno de valores de referência que replicam as caracterís-
ticas da taxa de juro do financiamento subjacente para cada tranche da carteira. A carteira de activos líquidos financiados 
por empréstimos contraídos está actualmente dividida em duas tranches por forma a reflectir os diferentes objectivos da 
actividade e o financiamento subjacente. A parte nuclear da carteira de investimento é mantida conforme com a política 
de liquidez do Banco e utiliza como referência uma taxa flutuante Libor a seis meses. A carteira de liquidez operacional é 
gerida para satisfazer as necessidades operacionais de fluxo de caixa projectadas e utiliza como referência uma taxa flu-
tuante Libor a um mês.

O Banco diversifica as fontes do seu financiamento com a emissão de dívida em diferentes mercados e instrumentos. A não 
ser que seja necessário financiamento a taxa fixa para um dos seus produtos de crédito concedido com base na pool, o 
Banco protege a sua margem de juro líquida com o swap simultâneo de todos os novos empréstimos contraídos para taxas 
flutuantes numa das moedas activas do Banco com referência a uma taxa Libor padrão a seis meses. Quando o Banco 
emite dívida estruturada, procede simultaneamente a um swap com termos correspondentes para criar, de forma artificial, 
o desejado financiamento com taxa flutuante Libor a seis meses. Para efeitos de gestão do risco, o financiamento exigível 
é considerado uma alternativa à emissão de dívida de curto prazo, tal como o papel comercial em euros. O Banco gere o 
refinanciamento do risco: (1) limitando o montante da dívida, que atingirá a maturidade ou que é potencialmente exigível 
no prazo de um ano, a 25% da carteira de dívida vincenda e (2) procurando fazer corresponder a maturidade média dos 
créditos cotados com um spread fixo e empréstimos com uma duração semelhante.

Risco de taxa de juro sobre os activos financiados por capital
A segunda principal fonte de risco de taxa de juro é a sensibilidade da taxa de juro do rendimento gerado pelo financiamento 
de uma parte significativa dos activos do Banco com recursos de capital. Estes activos são principalmente constituídos por 
créditos de taxa fixa e investimentos com uma duração de 10 anos. As mudanças ocorridas nas taxas de juro do mercado 
nas moedas dos recursos de capital do Banco (o DSE) afectam a margem de juro líquida ganha nos activos financiados 
por capital. Regra geral, taxas de juro de mercado nominal mais baixas resultam em taxas de concessão de crédito e de 
investimento mais baixas, o que, a longo prazo, reduz os ganhos nominais sobre os recursos de capital do Banco.
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O Banco gere o perfil de taxa de juro dos activos financiados por recursos de capital com o objectivo de reduzir a sensibili-
dade da margem de juro líquida a flutuações nas taxas de juro do mercado. Nesse sentido, o Banco ajusta continuamente 
o perfil de redefinição dos activos financiados pelos seus recursos de capital (créditos concedidos a taxa fixa e investimen-
tos) para corresponder a um perfil de redefinição de referência. O perfil de redefinição de referência é uma escala a 10 anos 
em que uniformemente 10% dos activos do Banco são financiados pelo capital e são redefinidos todos os anos. Utilizando 
esta referência, a margem de juro líquida do Banco sobre activos financiados por capital tende a acompanhar uma média 
móvel de dez anos de taxas de juros DSE com maturidade a 10 anos.

No final de 2012 e de 2013, o perfil global de redefinição das taxas estava estreitamente alinhado com o valor de referên-
cia em quase todos os ciclos anuais.

Sensibilidade da margem de juro líquida
Uma deslocação paralela ascendente de 100 pontos base na curva do DSE teria dado origem na demonstração de resultados 
a um ganho máximo de 5,66 milhões de UC e 5,67 milhões de UC em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, respectivamente.

Sensibilidade do justo valor
Os movimentos nas taxas de juro também têm um impacto nos valores dos activos e passivos divulgados nas demonstra-
ções financeiras pelo justo valor como lucros ou perdas. O quadro apresentado abaixo mostra o efeito de uma deslocação 
paralela na curva de rendimento de +/-100 pontos base de cada uma das moedas da carteira de investimentos e das car-
teiras de créditos contraídos e de derivados em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, respectivamente. Contudo, devido às 
baixas taxas de juro na curva de rendimento do iene japonês, a análise da sensibilidade realizada em 2013 e em 2012 aos 
activos e passivos denominados nesta moeda reflecte uma deslocação paralela na curva de rendimento de +/-10 pontos base.

(milhares de UC)
Deslocação paralela ascendente Deslocação paralela descendente

2013
Ganhos/(perdas)

2012
Ganhos/(perdas)

2013
Ganhos/(perdas)

2012
Ganhos/(perdas)

Investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas  (9.511) (9.151)  11.706 11.229
Carteiras de empréstimos contraídos e de derivados pelo  
justo valor

 
 (149.795)

 
66.451

 
 149.428

 
(77.118)

Risco de pré-pagamento
Para além das duas principais fontes de risco de taxa de juro, o Banco está exposto ao risco de reembolso antecipado dos 
créditos concedidos antes de 1997, aos quais o banco não pode aplicar uma penalização por reembolso antecipado. Na 
prática, o nível de reembolsos antecipados manteve-se regra geral dentro de níveis aceitáveis. Relativamente a todos os 
créditos com base no mercado, concedidos desde 1997, o Banco protege-se do risco de reembolso antecipado com a 
vinculação de uma penalização de reembolso antecipado ao custo de reaplicação dos fundos a taxas de mercado corren-
tes. Desde 2006, os reembolsos antecipados anuais totais dos créditos, especialmente dos créditos concedidos antes de 
1997, têm vindo a diminuir ao longo dos anos. Os reembolsos antecipados em 2013 ascenderam a 96,73 milhões de UC 
(2012: 21,71 milhões de UC), sendo que nenhum deles se relaciona com créditos concedidos antes de 1997.

Risco operacional
Tal como todas as instituições financeiras, o Banco está exposto a riscos operacionais relacionados com os seus sistemas 
e funções. 

Concretamente, estes riscos incluem o risco de perdas resultante de processos, recursos humanos e/ou sistemas inade-
quados ou malogrados e de situações externas susceptíveis de ter um impacto financeiro negativo ou prejudicar a sua 
reputação. O risco operacional está presente em virtualmente todas as transacções do Banco e inclui perdas atribuíveis a 
falhas de processos internos nas operações de crédito e de mercado. 
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A Unidade de controlo interno (ICU) do Banco é responsável por implementar o Quadro Integrado de Controlo Interno (IICF) 
que consiste em duas fases. A primeira fase diz respeito à implementação de um Controlo interno do relato financeiro (ICFR) 
com base no Quadro COSO como forma de avaliar regularmente a eficácia e a eficiência dos controlos internos do Banco 
em todos os processos de negócio significativos com impacto nas demonstrações financeiras. No âmbito deste processo, 
a declaração da Administração relativamente à adequação dos controlos internos do relato financeiro é publicada no rela-
tório anual do Banco. 

A segunda fase do IICF representará a implementação do Quadro de Gestão do Risco Operacional para lidar com os riscos 
inerentes a outros processos de negócio não cobertos pelo ICFR. O Quadro de Gestão do Risco Operacional (ORM) foi 
aprovado pelo Conselho de Administração em Março de 2012, enquanto primeira medida na abordagem dos riscos rela-
cionados com processos de negócio, e o processo de implementação está em curso. A completa implementação do ORM 
garantirá uma abordagem estruturada e bem coordenada de identificação, avaliação, redução e controlo do risco, bem 
como um relato do risco transversalmente ao Banco. Também proporcionará a base para a adopção de uma abordagem 
de mensuração adequada para a quantificação do capital de risco operacional. A Estrutura de adequação do capital e de 
gestão da exposição ao risco do Banco prevê actualmente a reserva, como capital de risco operacional, de uma tranche 
de 15% dos resultados operacionais médios dos três exercícios precedentes, em linha com as recomendações de Basileia 
II em matéria de risco operacional.

Compete aos administradores de cada unidade de negócio implementar controlos adequados dos seus respectivos pro-
cessos de negócio com base nas normas institucionais em vigor. 

A conformidade com as normas institucionais é verificada por avaliações periódicas realizadas pelo Gabinete do Auditor-
Geral do Banco. Os resultados das auditorias internas são discutidos com os dirigentes da(s) unidade(s) de negócios em 
causa, sendo facultado resumos aos administradores sénior do Banco e ao Comité de Auditoria e Finanças do Conselho 
de Administração.

O Banco possui igualmente um plano de contingência e continuidade de negócio que visa assegurar a continuidade das 
suas operações e proteger os interesses das partes interessadas fundamentais do Grupo do Banco, em especial, os países 
membros (mutuários e não mutuários), os detentores de obrigações e outros credores, bem como os funcionários e res-
pectivos familiares, caso ocorra alguma perturbação nas suas instalações. Três organismos chave do Banco asseguram a 
fiscalização e a implementação do plano: (1) o Comité Executivo de Crise, liderado pelo Presidente do Banco, que adopta 
as decisões mais importantes com base em recomendações do Comité de Operações de Crise (OCC); (2) o OCC, presidi-
do pelo Vice-Presidente Executivo que acompanha atentamente todos os acontecimentos que afectam o Banco e aconse-
lha as medidas necessárias para minimizar os riscos pertinentes; e (3) a Unidade de continuidade de negócio (BCPU), que 
acompanha a implementação das decisões adoptadas e é também responsável pela realização dos testes periódicos da 
preparação global de continuidade do negócio do Banco e do seu pessoal.

Outros elementos das práticas de gestão de riscos operacionais do Banco incluem a conformidade com o Código de 
Conduta e com as regras aplicáveis ao pessoal do Banco, o trabalho do Departamento de Integridade e Anticorrupção 
(DIAC) e a existência de uma Política de Protecção de Denunciantes. 
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NOTA E –   ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
Os quadros que se seguem apresentam a classificação para cada classe de activos e passivos financeiros, assim como os 
respectivos justos valores em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

Análise dos activos e passivos financeiros por base de medida

(milhares de UC)

 
Activos e passivos financeiros como 

lucros ou perdas Justo valor  
como outros 
rendimentos 

globais

Activos e 
passivos 

financeiros 
pelo custo 

amortizado

 
Valor 

contabilístico 
total Justo valor31 de Dezembro de 2013

Obrigatoria-
mente pelo 
justo valor

Inscritos  
pelo justo valor

Caixa  -  -  -  954.133  954.133  954.133 
Obrigações à vista  -  -  -  3.801  3.801  3.801 
Investimentos em títulos do tesouro  2.974.912  -  -  3.110.539 6.085.451  6.217.886 
Activos derivados 985.959  -  -  -  985.959 985.959 
Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital  -  -  -  1.204  1.204  1.204 
Devedores  -  -  -  843.855  843.855  843.855 
Créditos concedidos  16.466  -  -  11.424.229  11.440.695 11.155.856 
Participações de capital  -  -  525.013  -  525.013  525.013 
Outros títulos  -  -  - 82.901 82.901  82.901 
Total de activos financeiros  3.977.337  -  525.013  16.420.662  20.923.012  20.770.608 

Credores  -  -  - 1.246.114  1.246.114  1.246.114 
Passivos derivados  971.852  -  -  -  971.852  971.852 
Créditos contraídos  -  12.127.916  -  819.528  12.947.444  13.073.058 
Total de passivos financeiros  971.852  12.127.916  -  2.065.642  15.165.410  15.291.024 

(milhares de UC)

 
Activos e passivos financeiros como 

lucros ou perdas Justo valor  
como outros 
rendimentos 

globais

Activos e 
passivos 

financeiros 
pelo custo 

amortizado

 
Valor 

contabilístico 
total Justo valor31 de Dezembro de 2012

Obrigatoria-
mente pelo 
justo valor

Inscritos  
pelo justo valor

Caixa - - - 881.453 881.453 881.453
Obrigações à vista - - - 3.801 3.801 3.801
Investimentos em títulos do tesouro 3.597.839 - - 2.889.673 6.487.512 6.751.879
Activos derivados 1.558.333 - - - 1.558.333 1.558.333
Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital - - - 1.974 1.974 1.974
Devedores - - - 762.668 762.668 762.668
Créditos concedidos 16.707 - - 10.869.097 10.885.804 11.105.922
Participações de capital - - 438.555 - 438.555 438.555
Outros títulos - - - 76.537 76.537 76.537
Total de activos financeiros 5.172.879 - 438.555 15.485.203 21.096.637 21.581.122

Credores - - - 2.083.072 2.083.072 2.083.072
Passivos derivados 512.596 - - - 512.596 512.596
Créditos contraídos - 12.175.956 - 1.102.844 13.278.800 13.482.135
Total de passivos financeiros 512.596 12.175.956 - 3.185.916 15.874.468 16.077.803
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O quadro infra classifica os instrumentos financeiros do Banco inscritos pelo justo valor em 31 de Dezembro de 2013 e de 
2012 em três níveis que reflectem a fiabilidade relativa das bases de mensuração, sendo o nível 1 o mais fiável.

(milhares de UC)

Preços cotados nos 
mercados activos para o 

mesmo instrumento

Técnicas de avaliação em 
que todos os elementos 

significativos se baseiam 
em dados de mercado 

observáveis

Técnicas de avaliação em 
que algumas informações 

significativas utilizadas 
não se baseiam em 

dados observáveis nos 
mercados. Total

 (Nível 1) (Nível 2) (Nível 3)

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Investimentos em títulos do tesouro 1.710.782 2.158.492 1.085.275 1.313.023 178.855 126.324 2.974.912 3.597.839
Activos derivados 3.790 3.415 976.322 1.533.916 5.847 21.002 985.959 1.558.333
Créditos concedidos - - 16.466 16.707 - - 16.466 16.707
Participações de capital 12.597 6.473 - - 512.416 432.082 525.013 438.555
Total de activos financeiros 1.727.169 2.168.380 2.078.063 2.863.647 697.118 579.408 4.502.350 5.611.434

Passivos derivados - - (917.812) (509.975) (54.040) (2.621) (971.852) (512.596)
Créditos contraídos (6.449.233) (4.928.074) (5.435.277) (7.022.769) (243.405) (225.114) (12.127.916) (12.175.956)
Total de passivos financeiros (6.449.233) (4.928.074) (6.353.089) (7.532.744) (297.445) (227.735) (13.099.768) (12.688.552)

A política do Banco consiste em reconhecer as transferências do nível 3 a partir da data do evento ou alteração das cir-
cunstâncias que originaram a transferência.

Os investimentos cujos valores se baseiam em preços de mercado cotados em mercados activos, e que por isso se clas-
sificam no Nível 1, incluem participações cotadas activas, derivados negociados em bolsa, títulos de tesouro norte-ame-
ricanos e determinadas obrigações não garantidas pelo Estado soberano norte-americano. O Banco não ajusta o preço 
cotado destes instrumentos.

Os instrumentos financeiros negociados em mercados que não são considerados activos são avaliados com base em preços 
de mercado cotados, cotações de intermediários ou fontes de fixação de preços alternativas apoiadas por dados observá-
veis são classificados no Nível 2. Estes incluem obrigações emitidas por empresas com qualidade de investimento e deter-
minadas obrigações não garantidas pelo Estado soberano norte-americano, participações cotadas, derivados negociados 
no mercado de balcão e créditos convertíveis. Como os investimentos de Nível 2 incluem posições que não são negociadas 
em mercados activos e/ou estão sujeitas a restrições à sua transferência, as avaliações podem ser ajustadas para reflectir a 
falta de liquidez e/ou a impossibilidade de transferência, que se baseiam normalmente na informação disponível no mercado.

Os investimentos classificados no Nível 3 possuem um nível significativo de dados não observáveis, uma vez que são nego-
ciados com pouca frequência ou não são negociados. Os instrumentos do Nível 3 incluem créditos a Países Membros 
Regionais, títulos de capital próprio e títulos de dívida das empresas, incluindo alguns activos estruturados e instrumentos 
garantidos por créditos hipotecários. Como estes títulos não têm disponíveis preços observáveis, o Banco utilizou técnicas 
de avaliação para derivar o justo valor. Contudo, conforme foi indicado anteriormente, os justos valores dos créditos e de 
alguns títulos são derivados meramente para fins de divulgação e não para relato no balanço.
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Os principais produtos classificados no Nível 3 são os seguintes:

Títulos de dívida – Títulos garantidos por activos e créditos hipotecários
Devido à falta de liquidez do mercado e ao longo período de tempo em que alguns títulos não são transaccionados, obter 
preços externos não é uma medida suficientemente forte para determinar se um activo tem ou não um preço observável. 
Assim, quando o preço externo é verificado, é efectuada uma avaliação para verificar se cada título é negociado com liquidez 
suficiente com base na sua notação de crédito e no sector. Se um título tem baixa notação de crédito e/ou for negociado 
num sector com menos liquidez, será classificado como Nível 3. Sempre que não estiver disponível a fixação de preços 
por parte de terceiros, a avaliação do título será estimada a partir dos modelos de fluxo de caixa padrão do mercado com 
pressupostos de parâmetros de dados que incluem a velocidade de amortização antecipada, taxas de incumprimentos, 
margens de desconto derivadas de títulos comparáveis com maturidade semelhante, tipo de garantia e notações de cré-
dito. Estes títulos também são classificados no Nível 3.

Participações em capital - capitais privados
O justo valor de investimentos em entidades não cotadas é avaliado usando métodos adequados, tais como os fluxos de 
caixa descontados ou o valor líquido do activo (VLA). O justo valor das participações de capital do Banco é estimado como 
a percentagem da propriedade do Banco sobre o valor líquido do activo dos investimentos. 

Derivados
A negociação de derivados é classificada no Nível 3 se existirem parâmetros não observáveis no mercado, nomeadamente 
produtos cujo desempenho está associado a mais do que um parâmetro subjacente. Como exemplos, podemos citar as 
transacções de derivados e os derivados associados a transacções cambiais locais. Esses parâmetros de correlação não 
observáveis só podem ser subentendidos no mercado, através de métodos como a análise histórica e a comparação com 
níveis históricos ou com dados de referência.

Reconciliação de saldos ao justo valor do Nível 3
A reconciliação de saldos ao justo valor avaliados com recurso a técnicas de avaliação que não utilizam informações sig-
nificativas baseadas em dados observáveis nos mercados (terceiro nível da hierarquia) em 31 de Dezembro de 2013 e de 
2012 inclui:
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(milhares de UC)

Investimentos 
inscritos pelo 

justo valor 
como lucros 

ou perdas

Investimentos 
pelo justo 

valor como 
Outros 

rendimentos 
globais

Activos  
derivados

Passivos 
derivados

Créditos 
contraídos

2012
Saldo em 1 de Janeiro de 2012 60.806 306.073 75.361 (34.990) (260.839)
(Perdas)/Ganhos não realizados reconhecidos na demonstração 
de resultados

(4.646) - 5.592 - (17.808)

Perdas reconhecidas na demonstração dos rendimentos integrais - 52.473 - 397 -
Compras, títulos e liquidações (líquidas) 69.894 68.388 (14.089) (326) 30.951
Reclassificação - - - - -
Efeitos de conversão 270 5.148 (12.174) (1.390) 22.582
Transferência entre activos e passivos - - (33.688) 33.688 -
Saldo em 31 de Dezembro de 2012 126.324 432.082 21.002 (2.621) (225.114)

2013
Saldo em 1 de Janeiro de 2013 126.324 432.082 21.002 (2.621) (225.114)
(Perdas)/Ganhos não realizados reconhecidos na demonstração 
de resultados

(13.950) - 3.802 (10.919) (12.643)

Perdas reconhecidas na demonstração dos rendimentos integrais - 24.629 - - -
Compras, títulos e liquidações (líquidas) 67.013 66.623 (8.317) (37.520) (37.449)
Reclassificação - - - - -
Efeitos de conversão (532) (10.918) (8.651) (4.969) 31.800
Transferência entre activos e passivos - - (1.989) 1.989 -
Saldo em 31 de Dezembro de 2013 178.855 512.416 5.847 (54.040) (243.406)

Justo valor dos activos e passivos financeiros pelo custo amortizado com base no terceiro nível da hierarquia

O quadro infra classifica o justo valor dos instrumentos financeiros do Banco inscritos pelo valor amortizado em 31 de 
Dezembro de 2013 em três níveis que reflectem a fiabilidade relativa das bases de mensuração, sendo o nível 1 o mais fiável. 

(milhares de UC)

Preços cotados nos 
mercados activos para o 

mesmo instrumento

Técnicas de avaliação em 
que todos os elementos 

significativos se baseiam 
em dados de mercado 

observáveis

Técnicas de avaliação em 
que algumas informações 

significativas utilizadas 
não se baseiam em dados 
observáveis nos mercados Total

(Nível 1) (Nível 2) (Nível 3)
Investimentos em títulos do 
tesouro 2.907.454 161.054 174.466 3.242.974
Créditos concedidos - - 11.139.390 11.139.390
Total de activos 
financeiros 2.907.454 161.054 11.313.856 14.382.364

Créditos contraídos - (865.691) (80.609) (946.300)
Total de passivos 
financeiros - (865.691) (80.609) (946.300)
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Informação quantitativa relativa à mensuração do justo valor utilizando dados significativos não observáveis (Nível 3)
O quadro seguinte apresenta as técnicas de avaliação utilizadas para determinar o justo valor dos activos financeiros do 
nível 3 da hierarquia de mensuração, assim como os dados-chave não observáveis utilizados nos modelos de avaliação. 
O Banco determinou que os participantes no mercado utilizam os mesmos dados na fixação de preços dos instrumentos 
financeiros. A Administração considera que alterar os dados não observáveis descritos em seguida para reflectir outros 
pressupostos alternativos possíveis e razoáveis, não resultaria numa alteração significativa do justo valor estimado.

Tipo de instrumento financeiro Abordagem à avaliação Dados-chave não observáveis 

Inter-relação entre os dados- 
-chave não observáveis e as 
mensurações do justo valor

Investimentos em títulos do 
tesouro

Depósitos a prazo
Títulos garantidos por activos
Obrigações do Estado e de 

agências
Obrigações emitidas por empresas 

Instituições financeiras
Supranacionais

Fluxo de caixa descontado
Fixação de preços comparável

Spreads de crédito
Taxa de reembolso condicional 

Taxa de incumprimento constante
Perfil de pagamentos esperado na 

sequência do incumprimento
Rendimento da perda por 

incumprimento

O aumento da taxa reduz o justo 
valor

Créditos concedidos
Taxa fixa

Taxa flutuante
Fluxo de caixa descontado

Custo médio do capital
Probabilidade de incumprimento, 

perda por incumprimento

Uma elevada probabilidade de 
incumprimento resulta num justo 

valor reduzido

Activos derivados Modelo de opções
Volatilidade do crédito

Risco de crédito da contraparte
Risco de crédito próprio

Participações de capital Valor líquido do activo N/A N/A

Passivos derivados Fluxo de caixa descontado Volatilidade do crédito
Spreads de crédito

Créditos contraídos Fixação de preços consensual Preços oferecidos 
Crédito próprio

Dados não observáveis significativos
Embora o Banco considere que as suas estimativas do justo valor são adequadas, a utilização de metodologias ou pres-
supostos diferentes pode conduzir a resultados diferentes.
 
As técnicas de avaliação aplicadas com dados não observáveis significativos são descritas resumidamente em seguida:

Fixação de preços comparável
A afixação de preços comparável refere-se ao método em que a avaliação é efectuada a partir do cálculo do rendimento 
subentendido do preço de um instrumento observável semelhante e comparável. O instrumento comparável de um inves-
timento em capital privado é uma empresa cotada comparável. O instrumento comparável no caso de obrigações é uma 
obrigação observável semelhante e comparável. Isto pode implicar ajustar o rendimento para derivar um valor para o ins-
trumento não observável.

Rendimento
O rendimento é a taxa de juro utilizada para descontar os fluxos de caixa futuros num modelo de fluxos de caixa descontados. 

Correlação 
A correlação é a medição da forma como o movimento de uma variável influencia o movimento de outra variável. A correlação 
do crédito refere-se geralmente ao factor que descreve a relação entre a probabilidade de entidades individuais entrarem em 
incumprimento das suas obrigações e a probabilidade conjunta de várias entidades entrarem em incumprimento das suas obri-
gações. Da mesma forma, a correlação do capital é a correlação entre dois instrumentos de capital. A correlação da taxa de juro 
refere-se à correlação entre duas taxas de swap. A correlação FX representa a correlação entre duas taxas de câmbio diferentes.
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Desconto de liquidez
O desconto de liquidez é principalmente aplicado a empresas não cotadas para reflectir o facto de essas acções não serem 
negociadas de forma activa. Um aumento isolado do desconto de liquidez resultará num movimento desfavorável do justo 
valor da empresa não cotada. 

Volatilidade 
A volatilidade representa uma estimativa sobre a alteração de valor de um determinado instrumento, parâmetro ou índice 
ao longo do tempo. As volatilidades são geralmente subentendidas a partir dos preços da opção observáveis. Para deter-
minados instrumentos, a volatilidade pode alterar com o limiar e o perfil de maturidade da opção.

Spreads de crédito
Os spreads de crédito representam um rendimento adicional que um participante no mercado pode exigir para aceitar a expo-
sição ao risco de crédito de um instrumento. A alteração dos pressupostos pode levar a diferentes resultados ao justo valor. 

Análise de sensibilidade das avaliações dos activos e passivos do nível 3 utilizando dados não observáveis
No que respeita aos cálculos do justo valor no nível 3, a alteração de um ou mais dos pressupostos utilizados teria os 
seguintes efeitos:

Investimentos
O justo valor dos investimentos de nível 3 é sensível às fontes de fixação de preços utilizadas. O desvio do justo valor deri-
vado da utilização de outras fontes de preços totaliza 0,25 milhões de UC ou 0,14%.

Empréstimos contraídos e derivados
O quadro apresentado abaixo mostra o efeito de uma deslocação paralela na curva de rendimento de +/-100 pontos base, 
de cada uma das moedas da carteira de empréstimos contraídos e derivados do nível 3 em 31 de Dezembro de 2013. 
Contudo, devido às baixas taxas de juro na curva de rendimento do iene japonês, a análise da sensibilidade realizada em 2013 
aos passivos denominados nesta moeda reflecte uma deslocação paralela na curva de rendimento de +/-10 pontos base.

(milhares de UC)
Deslocação paralela 

ascendente
Deslocação paralela 

descendente
2013

Ganhos/(perdas)

Carteiras de empréstimos contraídos e de derivados pelo justo valor de nível 3 (37.195) 38.293

Lucros e perdas do primeiro dia – Perdas/ganhos não reconhecidos como resultado da utilização de modelos de 
avaliação que utilizam dados não observáveis

Os saldos não amortizados dos lucros e perdas do primeiro dia em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 estavam distribuí-
dos da seguinte forma:

(milhares de UC)
2013 2012

Saldo em 1 de Janeiro 129.017 133.258
Novas transacções 52.706 22.931
Montantes reconhecidos na demonstração de resultados do exercício (12.677) (16.872)
Efeitos de conversão (22.504) (10.300)
Saldo em 31 de Dezembro 146.542 129.017
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NOTA F – INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Como parte da estratégia de gestão da sua carteira global, o Banco investe em obrigações do Estado e de agências, obri-
gações supranacionais, obrigações emitidas por bancos e por empresas, depósitos a prazo, títulos mobiliários garantidos 
por hipotecas e por activos, programa financiado de participação no risco, transacções de mútuo com garantia, acordos 
de revenda e instrumentos derivados relacionados, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps cambiais, swaps de taxa de 
juro, opções e vendas a curto prazo.

Para as obrigações do Estado, de agências e supranacionais com uma maturidade final superior a 1 ano e inferior a 15 anos, 
o Banco apenas pode investir em obrigações de contrapartes com uma classificação de crédito mínima de AA- ou garantida 
incondicionalmente pelos governos de países membros ou outras entidades oficiais com os mesmos critérios de notação. A 
notação AAA é obrigatória para maturidades superiores a 15 anos e até 30 anos. No caso dos títulos hipotecários e garanti-
dos por activos, o Banco apenas pode investir em títulos com notação AAA. O Banco só pode investir em obrigações emi-
tidas por bancos e por empresas com maturidade superior a 6 meses e inferior a 5 anos com contrapartes que possuam 
notação AA- no mínimo. Para obrigações de dívida com mais de 5 anos e até 10 anos, é exigida uma notação AAA. Só 
é permitido comprar opções cambiais ou de taxa de juro se a vida do contrato de opção não exceder 1 ano. Essas tran-
sacções só são realizadas com contrapartes com notação AA- ou superior. Todas as transacções de derivados, incluindo 
opções, swaps cambiais e de taxa de juro, incluindo transacções de swaps de activos, só são permitidas com contrapar-
tes aprovadas ou garantidas por entidades com quem o Banco tenha celebrado contratos-quadro sobre derivados e um 
acordo de apoio de garantias e que possuam notação mínima de A-/A3 na data da transacção.

Em 31 de Dezembro de 2013, o Banco tinha recebido garantias pelo justo valor de 416 milhões de UC relacionadas com 
contratos de swap. Deste montante, 146 milhões de UC em numerário foram registados no balanço com um passivo cor-
respondente incluído em “Outros credores”. O saldo de 270 milhões de UC era constituído por activos financeiros líquidos 
detidos pelo Banco.

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, o Banco não detinha títulos vendidos ao abrigo de acordos de recompra (repos). 

A composição dos investimentos em títulos do tesouro em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 era a seguinte:

(milhares de UC)
2013 2012

Investimentos em títulos de tesouro mensurados obrigatoriamente pelo justo valor como lucros ou perdas 2.974.912 3.597.839
Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 3.110.539  2.898.638
Provisão para imparidades de investimentos -  (8.965)
Total 6.085.451 6.487.512
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Investimentos em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL)
Segue-se um resumo dos investimentos do Banco em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL em 
31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

(milhões de UC)
Dólar americano Euro Libra esterlina Outras moedas Todas as moedas

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Depósitos a prazo 121,28 233,61 - - 27,80 137,17 46,04 142,43 195,12 513,21
Títulos garantidos 
por activos 86,11 60,69 88,29 56,04 - 9,55 - - 174,40 126,28
Obrigações do 
Estado e de 
agências 984,24 833,21 408,11 511,79 - 10,70 - - 1.392,35 1.355,70
Obrigações emitidas 
por empresas 

152,27 26,89 37,80 0,32 - - 14,57 11,71 204,64 38,92

Instituições 
financeiras 392,23 442,35 491,45 821,73 - 10,02 - - 883,68 1.274,10
Supranacionais 70,83 72,17 53,89 194,88 - 22,58 - - 124,72 289,63
Total 1.806,96 1.668,92 1.079,54 1.584,76 27,80 190,02 60,61 154,14 2.974,91 3.597,84

O valor nominal dos investimentos em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL em 31 de Dezembro 
de 2013 era de 2.966,30 milhões de UC (2012: 3.579,31 milhões de UC). O rendimento médio dos investimentos em títu-
los do tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 era de 0,79% 
(2012: 1,89%).

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL 
em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 era a seguinte:

(milhões de UC)
2013 2012

Um ano ou menos 1.328,49 2.084,38
Mais de um ano e menos de dois anos 663,45 912,85
Mais de dois anos e menos de três anos 754,46 462,27
Mais de três anos e menos de quatro anos 23,40 7,52
Mais de quatro anos e menos de cinco anos 49,94 19,81
Mais de cinco anos 155,17 111,01
Total 2.974,91 3.597,84
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Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado
Segue-se um resumo dos investimentos do Banco em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado em 31 de Dezembro 
de 2013 e de 2012:

(milhões de UC)
Dólar americano Euro Libra esterlina Outras moedas Todas as moedas

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Títulos garantidos 
por activos 160,65 188,30 - - - - - - 160,65 188,30
Obrigações do 
Estado e de 
agências 660,87 692,11 687,18 567,69 359,84 210,19 69,97 140,31 1.777,86 1.610,30
Obrigações emitidas 
por empresas 18,11 83,56 - - 12,83 25,69 - - 30,94 109,25
Instituições 
financeiras

15,00 23,61 77,90 148,32 32,49 18,73 - 60,75 125,39 251,41

Supranacionais 399,57 389,84 345,53 158,39 270,60 191,15 - - 1.015,70 739,38
Total 1.254,20 1.377,42 1.110,61 874,40 675,76 445,76 69,97 201,06 3.110,54 2.898,64

O valor nominal dos investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 2013 era 
de 3.104,88 milhões de UC (2012: 2.932,52 milhões de UC). O rendimento médio dos investimentos em títulos do tesouro 
inscritos pelo custo amortizado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 era de 3,33% (2012: 3,70%).

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado em 31 de 
Dezembro de 2013 e de 2012 era a seguinte:

(milhões de UC)
2013 2012

Um ano ou menos 340,28 531,26
Mais de um ano e menos de dois anos 456,89 320,03
Mais de dois anos e menos de três anos 303,56 474,03
Mais de três anos e menos de quatro anos 353,53 274,62
Mais de quatro anos e menos de cinco anos 445,18 332,87
Mais de cinco anos 1.211,10 965,83
Total 3.110,54 2.898,64

O justo valor dos investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 2013 era de 
3.242,97 milhões de UC (2012: 3.154,00 milhões de UC).
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NOTA G –  ACTIVOS E PASSIVOS DERIVADOS

Os justos valores dos activos e passivos financeiros derivados eram, em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os seguintes:

(milhares de UC)

 2013 2012
Activos Passivos Activos Passivos

Relativos a empréstimos contraídos:
Swaps multicambiais 746.184 824.365 1.237.105 378.198
Swaps de taxa de juro  179.625  50.629 253.508 1.183
Swaps de créditos concedidos  24.491  96.008 12.337 128.871
Derivados embutidos -  237 - 918

 950.300  971.239 1.502.950 509.170
Relativos a investimentos:
Swaps de activos  3.016  613 4.370 3.426
Swaps de cobertura global e outros  32.643 - 51.013 -

 35.659  613 55.383 3.426
Total  985.959 971.852 1.558.333 512.596

Os valores nocionais dos activos e passivos financeiros derivados eram, em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os seguintes:

(milhares de UC)

2013 2012

Relativos a empréstimos contraídos:
Swaps multicambiais 9.875.479 8.980.284
Swaps de taxa de juro 4.320.644 4.297.187
Swaps de créditos concedidos 1.706.174 1.284.002
Derivados embutidos 11.100 13.532

15.913.397 14.575.005
Relativos a investimentos:
Swaps de activos 105.923 202.489
Swaps de cobertura global e outros 466.216 444.639

572.139 647.128
Total 16.485.536 15.222.133

Swaps de créditos concedidos
O Banco realizou swaps de taxa de juro para converter com eficácia o rendimento de taxa fixa sobre créditos concedidos 
em determinadas moedas em rendimento de taxa variável.

Contratos de futuros
O Banco celebrou contratos de futuros para cobrir as obrigações de taxa fixa contra flutuações da taxa de juro. Em 31 de 
Dezembro de 2013, o Banco tinha 1.947 contratos em euros e 8.961 contratos em dólares americanos. Cada contrato 
tem o valor nominal de um milhão de cada unidade monetária, à excepção de 60 contratos em euros com o valor nominal 
de 100.000 euros cada.
 
Contratos forward em divisas para cobertura 
Para proteger o Banco de eventuais acréscimos significativos de despesas administrativas que possam resultar da apre-
ciação das principais moedas da despesa administrativa, ou seja, o euro, a libra esterlina, o dinar turco e o dólar americano 
face à UC, o Banco realizou contratos forward em moedas para cobrir economicamente as suas despesas administrativas. 
Em 31 de Dezembro de 2013 não existiam posições abertas relativas aos contratos forward em moedas.
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Contabilidade de cobertura
O Banco aplica a contabilidade de cobertura pelo justo valor aos swaps de taxa de juro contraídos para cobrir o risco de 
exposição à taxa de juro associado aos créditos a taxa fixa. As alterações no justo valor dos instrumentos de cobertura 
derivados são reconhecidas como lucros ou perdas. O instrumento coberto é ajustado de modo a reflectir as alterações 
no seu justo valor relativamente ao risco coberto, sendo os ganhos ou perdas atribuíveis ao risco coberto reconhecidos 
como lucros ou perdas.

O justo valor dos swaps de créditos concedidos, inscritos e efectivos como instrumentos de cobertura em 31 de Dezembro 
de 2013 era um passivo de 67,74 milhões de UC. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, os ganhos de justo 
valor dos swaps de créditos concedidos foram de 60,62 milhões de UC. As perdas de justo valor dos créditos concedidos 
cobertos, atribuíveis ao risco coberto, foram de 62,44 milhões de UC. Por conseguinte, a ineficácia de cobertura reconhe-
cida como lucros ou perdas representou uma perda de 1,82 milhões de UC. 

O tratamento contabilístico da cobertura de swaps na data de inscrição exige a amortização da diferença inscrita entre o 
valor líquido dos créditos concedidos e o seu justo valor à partida. Em 2013, a amortização do ajustamento do justo valor 
do risco coberto cifrou-se em 5,19 milhões de UC.

NOTA H – INSTRUMENTOS NÃO NEGOCIÁVEIS POR CONTA DE CAPITAL

Até Maio de 1981 todos os pagamentos relativos a capital realizável foram efectuados em moedas convertíveis. No entanto, 
para os aumentos de capital autorizados em Maio de 1979 (mas efectuados em Dezembro de 1982) e Maio de 1981, os 
membros regionais tinham as duas seguintes alternativas para realizar os seus pagamentos:

1)  Cinco (5) prestações anuais iguais, das quais pelo menos 50% podem ser pagas em moeda convertível e o restante na 
moeda local; ou

2)  Cinco (5) prestações anuais iguais, das quais 20% podem ser pagas em moeda convertível e 80% em livranças não 
negociáveis e não sujeitas a juros. Essas livranças são realizáveis pelo Banco, apenas em moeda convertível, em pres-
tações que se iniciam no quinto aniversário da data de pagamento da primeira subscrição.

Os membros não regionais devem efectuar os seus pagamentos apenas em moedas convertíveis.

A parte realizável das subscrições, autorizada em conformidade com a Resolução B/BG/87/11 do Conselho de Governadores, 
relativa ao Quarto aumento geral de capital (GCI-IV), será paga do seguinte modo:

1) Membros regionais – 50% em cinco (5) prestações anuais iguais em numerário e em moeda ou moedas livremente 
convertíveis, à escolha do país membro, e 50% por depósito de cinco livranças não negociáveis e não sujeitas a juros, de 
igual valor, denominadas em Unidades de Conta. Essas livranças são realizáveis pelo Banco, apenas em moeda convertível, 
em cinco (5) prestações anuais iguais que se iniciam no quinto aniversário da data de pagamento da primeira subscrição.

2) Membros não regionais – cinco (5) prestações anuais iguais nas respectivas moedas nacionais, sempre que essas 
moedas sejam livremente convertíveis, ou em livranças denominadas em moedas livremente convertíveis, realizáveis à vista.

No âmbito do Quinto aumento geral de capital (GCI-V), não existem diferenças quanto à forma de pagamento entre mem-
bros regionais e não regionais. Cada um dos membros deve pagar a parte realizada das suas acções em oito (8) presta-
ções anuais iguais e sucessivas. A primeira prestação será paga em numerário e numa moeda livremente convertível. Da 
segunda à oitava prestações, o pagamento será efectuado em numerário ou livranças realizáveis à vista numa moeda livre-
mente convertível.
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Ao abrigo do Sexto Aumento Geral de Capital (GCI-VI), autorizado em conformidade com a Resolução B/BG/2010/08 do 
Conselho de Governadores, de 27 de Maio de 2010, cada um dos membros elegíveis para receber financiamento exclusivo 
do Fundo Africano de Desenvolvimento deve pagar a parte realizada das suas acções subscritas em 12 (doze) prestações 
anuais iguais e sucessivas; os países de rendimento médio, os países com elegibilidade dupla e os Países Membros Não 
Regionais devem pagar a parte realizada das suas acções subscritas em 8 (oito) prestações anuais iguais e sucessivas.

As acções ao abrigo do GCI-VI devem ser pagas em moedas livremente convertíveis, em numerário ou sob a forma de 
notas promissórias realizáveis na data de vencimento do seu pagamento ou em data anterior.

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os saldos de livranças não negociáveis eram os seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Saldo em 1 de Janeiro  1.974 3.044
Movimento líquido do exercício  (770) (1.070)
Saldo em 31 de Dezembro  1.204 1.974

NOTA I – CRÉDITOS CONCEDIDOS E GARANTIAS

Créditos concedidos
A carteira de créditos do Banco inclui créditos concedidos a, ou garantidos por países membros mutuários, além de outros 
créditos concedidos sem garantia de um Estado soberano. Os montantes desembolsados com a concessão de créditos 
são reembolsáveis na moeda ou moedas desembolsadas pelo Banco ou em outra ou outras moedas livremente convertíveis 
aprovadas pelo Banco. O montante reembolsável em cada uma destas moedas será igual ao montante desembolsado na 
moeda original. Os créditos são concedidos pelo prazo máximo de vinte anos, incluindo o período de carência, que corres-
ponde normalmente ao período de implementação do projecto. Os créditos concedidos destinam-se a financiar projectos 
e programas de desenvolvimento e não se destinam a venda. Além disso, a Administração considera que não existe um 
mercado secundário comparável para o tipo de créditos concedidos pelo Banco.

Os tipos de créditos para concessão, actualmente detidos pelo Banco, e as taxas aplicadas encontram-se descritos a seguir:

Carteira de empréstimos concedidos: A carteira de créditos concedidos do Banco é actualmente constituída por três 
tipos principais de créditos com base nos termos financeiros: créditos com taxa fixa, taxa flutuante e taxa variável. Os 
créditos à taxa fixa e variável têm termos multimoeda e de moeda única, ou seja, são oferecidos em multimoeda ou em 
moeda única. Os créditos concedidos com taxa flutuante só têm termos de moeda única.

Outros créditos concedidos: O Banco também oferece co-financiamento paralelo e sindicação de créditos A/B. A sin-
dicação de créditos permite ao Banco mobilizar o co-financiamento, mediante a transferência de parte ou da totalidade 
dos riscos associados aos seus créditos concedidos e garantias para outros parceiros de financiamento. Deste modo, 
a sindicação de créditos diminui e diversifica o perfil de risco da carteira de financiamento do Banco. A sindicação de 
créditos pode ser apoiada ou não por financiamento e organizada numa base individual, como carteira ou numa outra 
base consistente com as práticas do sector.

O Banco também concede aos seus PMR créditos em moeda local, se o Banco estiver em condições de se financiar efi-
cientemente no mercado da moeda local. Estes créditos em moeda local são concedidos ao abrigo do preçário do crédito 
com spread fixo, sendo aplicável o princípio “de transferência de custos” para os créditos em moeda local, a fim de asse-
gurar que o custo global dos fundos é compensado.
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Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os créditos concedidos não liquidados eram os seguintes:

(milhares de UC)

 2013 2012
Saldo vincendo de créditos contraídos – custo amortizado 11.569.374 10.997.605
Saldo vincendo de créditos contraídos – justo valor 16.466 16.707

11.585.840 11.014.312
Menos: provisão acumulada para imparidades (145.145) (128.508)
Saldo em 31 de Dezembro 11.440.695 10.885.804

Justo valor dos créditos concedidos
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os justos valores inscritos e estimados dos créditos não liquidados eram os seguintes:

(milhares de UC)

 2013 2012
Valor

contabilístico
Justo valor

estimado
Valor

contabilístico
Justo valor 

estimado
Empréstimos inscritos pelo custo amortizado
Empréstimos de taxa fixa 9.107.483 8.759.406 8.179.735 8.278.621
Empréstimos de taxa flutuante 2.252.117 2.174.023 2.568.919 2.562.523
Empréstimos de taxa variável 209.774 205.961 248.951 248.071
Subtotal 11.569.374 11.139.390 10.997.605 11.089.215
Créditos concedidos pelo justo valor  16.466 16.466 16.707 16.707
Total 11.585.840 11.155.856 11.014.312 11.105.922
Provisões acumuladas para imparidades dos créditos ao custo 
amortizado (145.145) - (128.508) -
Empréstimos líquidos 11.440.695 11.155.856 10.885.804 11.105.922

Em 2012, o Banco desembolsou um crédito mensurado como FVTPL devido à existência de uma opção de conversão 
no crédito susceptível de alterar a qualidade dos futuros fluxos de caixa como pagamentos unicamente de capital e de 
juros, tal como é exigido pela NIRF 9. O valor justo deste crédito foi determinado com base no modelo de fluxos de caixa 
previstos, usando componentes como as taxas de juro e o spread de crédito do mutuário, que foi calculado com base na 
metodologia de notação de crédito interna do Banco para a concessão de créditos não garantidos por Estados soberanos.

Maturidade e composição monetária de créditos concedidos não liquidados
A estrutura de maturidade contratual dos créditos concedidos por liquidar em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 era a 
seguinte:

(milhões de UC)

 2013 2012
Períodos Taxa fixa Taxa flutuante Taxa variável Total Total
Um ano ou menos  490,05  320,54  196,82  1.007,41 934,69

Mais de um ano e menos de dois anos  596,01  438,13  5,06  1.039,20 723,57

Mais de dois anos e menos de três anos  619,06  268,90  3,72  891,68 995,21

Mais de três anos e menos de quatro anos  656,13  228,82  3,02  887,97 834,92

Mais de quatro anos e menos de cinco anos  696,07  196,81  1,14  894,02 820,91

Mais de cinco anos  6.050,16  815,38  0,02  6.865,56 6.705,01

Total  9.107,48  2.268,58  209,78  11.585,84 11.014,31
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Os mutuários podem liquidar os créditos antes da respectiva maturidade contratual, nos termos especificados nos contra-
tos de crédito.

A composição monetária e os tipos de créditos não liquidados, em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, eram os seguintes:

(Montantes em milhões de UC)
2013 2012

Montante % Montante %
Taxa fixa: Várias divisas Euro  190,78  71,71

Iene japonês  260,85  341,06
Libra esterlina  2,60  2,55
Franco suíço  3,85  131,53
Dólar americano  173,99  186,86
Outros  0,02  0,37

 632,09 5,46 734,08 6,66
Moeda única Euro  4.681,59  4.032,46

Iene japonês  5,18  8,12
Rand sul-africano  879,34  891,01
Dólar americano  2.902,84  2.511,03
Outros  6,45  3,03

 8.475,40 73,15 7.445,65 67,60
Taxa flutuante: Moeda única Euro  456,80  469,55

Iene japonês  12,68  17,53
Rand sul-africano  147,28  193,60
Dólar americano  1.651,81  1.904,94

 2.268,57 19,58 2.585,62 23,48
Taxa variável: Várias divisas Euro  40,22  51,03

Iene japonês  1,00  1,79
Dólar americano  101,20  102,66

 142,42 1,23 155,48 1,41
Moeda única Euro  21,89  29,94

Iene japonês  15,41  21,35
Franco suíço  1,17  1,37
Dólar americano  28,89  40,82

 67,36  0,58 93,48 0,85
Total  11.585,84 100,00 11.014,31 100,00

O rendimento ponderado médio dos juros dos créditos não liquidados no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 foi 
de 3,00% (2012: 3,47%).
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Resumo comparativo da composição monetária dos créditos não liquidados em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

(Montantes em milhões de UC)

 2013 2012
Montante % Montante %

Euro  5.391,28  46,53 4.654,70 42,26
Iene japonês  295,12  2,55 389,85 3,54
Libra esterlina  2,60  0,02 2,55 0,02
Rand sul-africano  1.026,62  8,86 1.084,61 9,85
Franco suíço  5,02  0,04 132,89 1,21
Dólar americano  4.858,73  41,94 4.746,31 43,09
Outros  6,47  0,06 3,40 0,03
Total  11.585,84  100,00 11.014,31 100,00

Rendimentos acumulados e encargos devedores sobre créditos concedidos
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, o rendimento acumulado e os encargos devedores de créditos concedidos eram 
os seguintes:

(milhares de UC)

 2013 2012
Rendimentos acumulados e encargos devedores sobre créditos concedidos 394.699 393.016
Menos: provisão acumulada para imparidades (206.325) (197.804)
Saldo em 31 de Dezembro 188.374 195.212

Provisões para imparidades do capital dos créditos e dos encargos a receber
Em 31 de Dezembro de 2013, os créditos não liquidados com um saldo de capital agregado de 330,35 milhões de UC 
(2012: 310,92 milhões de UC), dos quais 260,32 milhões de UC (2012: 269,13 milhões de UC) se encontravam vencidos, 
foram considerados com imparidade. 

Os montantes brutos de créditos e os devedores, com imparidade, e a imparidade acumulada dos mesmos, em 31 de 
Dezembro de 2013 e de 2012, eram os seguintes:

(milhares de UC)

 2013 2012
Saldo vincendo sobre créditos com imparidade 330.347 310.916
Menos: provisão acumulada para imparidades (145.145) (128.508)
Saldo líquido sobre créditos com imparidade 185.202 182.408

Devedores e rendimento acumulado de créditos com imparidade 287.271 278.687
Menos: provisão acumulada para imparidades (206.325) (197.804)
Devedores líquidos e rendimento acumulado de créditos com imparidade 80.946 80.883
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Os movimentos das provisões acumuladas para imparidades do capital de créditos não liquidados, nos exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, eram os seguintes:

(milhares de UC)

 2013 2012
Saldo em 1 de Janeiro 128.508 118.024
Provisões para imparidades do capital de créditos no exercício 22.886 12.339
Reversão de provisão para crédito concedido amortizada (4.728) (798)
Efeitos de conversão (1.521) (1.057)
Saldo em 31 de Dezembro 145.145 128.508

As provisões acumuladas para imparidades do capital de créditos não liquidados incluem as que dizem respeito a créditos 
ao sector público e privado. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, foi efectuada uma provisão para imparidades 
do capital de créditos do sector privado no montante de 22,32 milhões de UC (2012: 11,13 milhões de UC). As provisões 
acumuladas para créditos ao sector privado em 31 de Dezembro de 2013 ascenderam a 52,49 milhões de UC (2012: 34,96 
milhões de UC).

Os movimentos das provisões acumuladas para imparidades dos juros e devedores de créditos, nos exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2013 e de 2012, eram os seguintes:

(milhares de UC)

 2013 2012
Saldo em 1 de Janeiro 197.804 184.888
Provisões para imparidades dos encargos de créditos no exercício 18.249 17.349
Reversão de provisão para crédito concedido amortizada (5.171) (1.478)
Efeitos de conversão (4.557) (2.955)
Saldo em 31 de Dezembro 206.325 197.804

As provisões acumuladas para imparidades do capital de créditos não liquidados e dos devedores incluem as provisões 
que dizem respeito a créditos ao sector privado. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, foi efectuada uma pro-
visão para imparidades dos juros e devedores de créditos do sector privado no montante de 4,69 milhões de UC (2012: 
2,98 milhões de UC). As provisões acumuladas para juros e devedores de créditos ao sector privado em 31 de Dezembro 
de 2013 cifraram-se em 14,61 milhões de UC (2012: 15,15 milhões de UC).

Garantias
O Banco pode assumir compromissos irrevogáveis especiais de pagar montantes aos mutuários ou a terceiros relativos a 
bens e serviços a financiar ao abrigo dos contratos de crédito. Em 31 de Dezembro de 2013, não havia garantias de reem-
bolso irrevogáveis por liquidar emitidas pelo Banco a favor de bancos comerciais sobre créditos concedidos não desem-
bolsados (2012: 3,29 milhões de UC).

O Banco presta garantias de financiamento ao comércio e reembolso a entidades dos Países Membros Regionais no 
âmbito de créditos para fins de desenvolvimento, concedidos a essas entidades por terceiros. As garantias representam 
um risco potencial para o Banco se os pagamentos garantidos perante determinada entidade não forem realizados. Em 
31 de Dezembro de 2013, as garantias não amortizadas prestadas pelo Banco ascendiam a 73,78 milhões de UC (2012: 
14,27 milhões de UC).
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NOTA J – PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL

Investimento no FAD
O FAD foi criado em 1972 como uma instituição internacional para apoiar o Banco a contribuir para o desenvolvimento eco-
nómico e social dos países africanos, promover a cooperação e a intensificação das trocas comerciais internacionais, par-
ticularmente entre os países africanos, e a disponibilizar financiamentos em termos elevadamente concessionais para esse 
efeito. As subscrições iniciais do Fundo foram efectuadas pelo Banco e pelos Estados Participantes iniciais no Acordo do 
FAD, e os Estados Participantes que aderiram ao Acordo desde a data da assinatura inicial. Desde então, foram recebidas 
mais subscrições dos participantes sob a forma de Aumentos gerais especiais e Reconstituições gerais.

O FAD tem um Conselho de Administração com 14 membros, sendo 7 escolhidos pelo Banco Africano de Desenvolvimento 
e os restantes 7 pelos Estados Participantes. O Conselho de Administração do Fundo reporta ao Conselho de Governadores 
constituído por representantes dos Estados Participantes e do BAD. O Presidente do Banco é o Presidente “ex officio” 
do Fundo.

Para exercer as suas funções, o Fundo utiliza os escritórios, o pessoal, a organização, os serviços e as instalações do 
Banco, pagando para esse efeito uma parte das despesas administrativas. A parte das despesas administrativas paga 
pelo Fundo ao Banco é calculada anualmente na base de uma fórmula de partilha de custos, aprovada pelo Conselho de 
Administração, que é definida em grande parte pelo número de programas e projectos executados durante o exercício. 
Com base na fórmula de partilha de custos, a parte das despesas administrativas suportada pelo FAD no exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2013 ascendia a 225,87 milhões de UC (2012: 185,27 milhões de UC), representando 68,69% 
(2012: 65,91%) das despesas administrativas partilháveis incorridas pelo Banco. As contas do FAD são mantidas autono-
mamente e em separado das do Banco.

Embora o BAD, por acordo, exerça 50% dos direitos de voto no FAD, o Acordo de Constituição do FAD também prevê que 
no caso de cessação das operações do FAD, os activos do Fundo sejam distribuídos pelos seus participantes na propor-
ção dos valores por eles pagos por conta das suas subscrições, após a regularização de quaisquer reclamações que se 
encontrem pendentes contra os participantes. Em 31 de Dezembro de 2013, a proporção ou quota económica do Banco 
no FAD era de 0,54% (2012: 0,58%).

Não obstante o exercício do poder de voto de 50% no Fundo pelo Banco, as condições para controlo nos termos da NIRF 10 
Demonstrações Financeiras Consolidadas não são cumpridas, uma vez que o Banco não possui participação de voto total 
para controlar o FAD, não possui direitos sobre os retornos variáveis derivados da sua relação com o FAD e tem uma par-
ticipação económica inferior a 1% no Fundo. Consequentemente, o Fundo não pode ser consolidado nas Demonstrações 
Financeiras do Banco.

Em consequência da implementação, em 2006, da Iniciativa de alívio da dívida multilateral descrita na Nota V-2, o valor líqui-
do do activo do FAD, que serve de base para determinar o valor do investimento do Banco no Fundo, diminuiu, resultando 
numa perda por imparidade no investimento do Banco. O valor líquido do activo do FAD corresponde ao resultado dos 
recursos de desenvolvimento líquidos menos as obrigações à vista pendentes mais os créditos desembolsados e vencidos, 
não incluindo os saldos devidos dos países que alcançaram os seus pontos de conclusão HIPC e que são, por conseguin-
te, devidos para a anulação de créditos no âmbito da MDRI na data do balanço.

Outras participações de capital
O Banco pode assumir posições no capital de empresas produtivas e intermediárias financeiras de capitais privados, em 
empresas do sector público que se encontrem em processo de privatização ou em instituições regionais e sub-regionais. 
O objectivo do Banco com esses investimentos de capital é promover o desenvolvimento económico dos seus Países 
Membros Regionais e, em particular, o desenvolvimento dos seus sectores privados. A participação de capital do Banco 
procura também promover a utilização eficiente de recursos, promovendo a participação africana, desempenhando um 
papel catalisador na atracção de outros investidores e mutuantes e mobilizando o fluxo de recursos internos e externos 
para projectos financeiramente viáveis, que tenham igualmente mérito económico.
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Salvo aprovado em contrário pelo Conselho de Administração, a participação de capital do Banco não deverá exceder 25% 
do capital social da entidade em que investe. O Banco não procura uma posição de controlo nas empresas em que inves-
te, mas acompanha de perto os seus investimentos de capital através da representação no órgão de gestão. Nos termos 
da Resolução B/BG/2009/10 do Conselho de Governadores, de 13 de Maio de 2009, o investimento de capital total pelo 
Banco não deverá em qualquer situação ultrapassar 15% do valor agregado do capital realizável e das reservas do Banco 
e do superavit (capital de risco) incluído nos seus recursos ordinários de capital.

Nos termos da NIRF 9, os investimentos têm de ser mensurados pelo justo valor como lucros ou perdas. No entanto, quan-
do o investimento de capital não é detido para negociação, as entidades têm a opção de integrar alterações do justo valor 
em “Outros rendimentos globais” (OCI) sem rever a alteração do justo valor como lucros ou perdas, se o investimento for 
subsequentemente desreconhecido. Como os investimentos de capital do Banco são actualmente detidos para fins estra-
tégicos de desenvolvimento dos Países Membros Regionais e não para negociação, o Banco optou por inscrever todos os 
seus investimentos de capital pelo justo valor como “Outros rendimentos globais”.

Os investimentos de capital do Banco no final dos exercícios de 2013 e 2012 são resumidos aqui:

(Montantes em milhares de UC)

Instituições Ano considerado Capital exigível
Valor contabilístico

2013 2012
Fundo Africano de Desenvolvimento 1972 - 111.741 111.741

Comparticipação acumulada dos lucros/(perdas) e depreciações em 1 de Janeiro (49.912) (49.466)
Comparticipação nas perdas do exercício (489) (397)
Imparidade no exercício 758 (49)

- 62.098 61.829
INVESTIMENTOS DIRECTOS
Instituições de financiamento da ajuda ao desenvolvimento 

Banco Africano de Exportação e Importação 1993 9.740 25.711 21.447
Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD) 1973 2.320 3.359 3.173
Banco de Desenvolvimento da África Oriental 1967 9.090 11.381 4.279
Banco de Desenvolvimento dos Estados da África Central (BDEAC) 1975 2.456 748 850
Eastern and Southern Trade Development Bank 1985 35.325 27.403 10.942
Fundo de garantia para África 2011 - 6.248 6.458
Great Lakes Development Bank (BDEGL)* 1980 - - -
Shelter Afrique 1982 - 12.048 11.778
TCX Investment Company Mauritius Limited 2007 144 19.758 19.290

59.075 106.656 78.217
Bancos comerciais

United Bank for Africa 1961 - 12.597 6.473
- 12.597 6.473

Instituições de microfinanciamento
AB Microfinance Bank Nigeria Limited 2007 - 1.127 748
Access Bank Liberia Limited 2008 - 968 865
Access Bank Tanzania Limited 2007 - 663 363
Advans Banque Congo 2008 - 933 1.116
K-REP Bank Limited 1997 - 3.086 2.525
MicroCred Côte d'Ivoire S.A. 2013 - 488 -

- 7.265 5.617
Companhias de seguros

Africa Trade Insurance Agency 2013 - 9.740 -
Africa-Re 1977 - 33.356 31.845
Eastern and Southern African Reinsurance Company 2011 - 8.117 9.407

- 51.213 41.252
TOTAL DE INVESTIMENTOS DIRECTOS 59.075 177.731 131.559
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FUNDOS
Africa Health Fund LLC 2009 4.156 5.737 3.261
Africa Joint Investment Fund 2010 1.469 8.109 9.320
African Agriculture Fund LLC 2010 14.792 9.362 5.405
African Infrastructure Investment Fund 2 2009 12.922 3.072 2.486
AfricInvest Fund II LLC 2008 875 16.711 11.651
Agri-Vie Fund PCC 2008 1.044 7.654 4.427
Argan Infrastructure Fund 2010 9.300 3.054 1.053
Atlantic Coast Regional Fund LLC 2008 37 7.855 10.173
Aureos Africa Fund LLC 2007 2.790 17.192 16.251
Carlyle Sub-Saharan Africa Fund 2012 26.673 1.895 3.767
Catalyst Fund I LLC 2010 6.254 2.646 1.844
Cauris Croissance II Fund 2012 2.092 2.133 944
ECP Africa Fund I LLC 1998 77 941 2.275
ECP Africa Fund II LLC 2005 6.615 23.740 24.081
ECP Africa Fund III PCC 2008 10.894 27.656 21.879
Eight Miles LLP 2012 9.981 1.663 103
Evolution One Fund 2010 850 1.953 2.353
Fundo de capital privado do Magrebe II (Maurícia) PCC 2008 760 19.490 16.243
Fundo de capital privado do Magrebe III (Maurícia) PCC 2012 6.999 9.808 3.709
Fundo de capitalização para África 2010 9.779 20.335 13.897
Fundo de Habitação Pan-africano 2013 4.356 27 -
Fundo de investimento para a saúde em África 2010 2.031 7.206 6.609
Fundo Pan-africano para o desenvolvimento de infra-estruturas 2007 6.328 23.907 17.021
Fundo para as infra-estruturas da África do Sul 1996 727 23.444 31.963
GEF Africa Sustainable Forestry Fund 2011 2.046 9.942 9.896
GroFin Africa Fund 2008 3.524 4.850 4.946
Helios Investors II (Maurícia) Limited 2011 6.267 15.954 9.859
I & P Afrique Entrepreneurs 2012 4.733 1.176 808
New Africa Mining Fund II 2010 12.840 708 17
Pan-African Investment Partners II Limited 2008 715 5.246 7.615
West Africa Emerging Market Fund 2011 4.274 1.718 1.311

TOTAL DE FUNDOS 176.200 285.184 245.167
TOTAL DE INVESTIMENTOS DIRECTOS E FUNDOS 235.275 462.915 376.726
TOTAL GLOBAL 235.275 525.013 438.555

*Montantes integralmente desembolsados, sendo o valor inferior a 100 UC, à taxa de câmbio em vigor.  
** O custo de investimentos de capital inscrito pelo justo valor em 31 de Dezembro de 2013 ascendeu a 402,50 milhões de UC (2012: 335,59 milhões 

de UC). 

Os dividendos ganhos com investimentos de capital cifraram-se em 7,06 milhões de UC no exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2013 (2012: 4,29 milhões).

NOTA K – OUTROS TÍTULOS 

O Banco pode investir em determinados instrumentos de dívida emitidos por entidades nos seus Países Membros Regionais 
(PMR) para o financiamento de projectos e programas de desenvolvimento. O Banco também pode investir noutros títulos, 
incluindo no financiamento ao comércio que cumpra os objectivos de desenvolvimento dos países membros mutuários.

Estes investimentos são classificados como activos financeiros pelo custo amortizado.

O montante de “Outros títulos” inscrito em 31 de Dezembro de 2013 era 82,90 milhões de UC (2012: 76,54 milhões de UC).
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NOTA L – IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E ACTIVOS INCORPÓREOS

(milhares de UC)

 Imóveis e equipamento
Activos 

incorpóreos
Total  

global

2013 Terrenos

Imobilizações 
corpóreas  

em progresso

Construção 
e beneficia-

ções

Móveis, equipa-
mentos fixos e 

acessórios

Equipamen-
to e veículos 
motorizados

Total de 
imóveis e 

equipamentos
Software 

informático

Imóveis, 
equipamento 

e activos 
incorpóreos

Custo:
Saldo em 1 de Janeiro 480 11.341 22.753 13.282 58.170 106.026 20.835 126.861
Acréscimos no exercício - 11.687 103 1.032 3.167 15.989 963 16.952
Alienações no exercício - - - - (53) (53) - (53)
Saldo em 31 de Dezembro 480 23.028 22.856 14.314 61.284 121.962 21.798 143.760

Depreciação acumulada:
Saldo em 1 de Janeiro - - 21.893 10.094 44.528 76.515 19.925 96.440
Depreciação durante o 
exercício - - 102 1.102 4.829 6.033 664 6.697
Alienações no exercício - - - - (49) (49) - (49)
Saldo em 31 de Dezembro - - 21.995 11.196 49.308 82.499 20.589 103.088
Valores contabilísticos 
líquidos: 31 de 
Dezembro de 2013 480 23.028 861 3.118 11.976 39.463 1.209 40.672

(milhares de UC)

 Imóveis e equipamento
Activos 

incorpóreos
Total  

global

2012 Terrenos

Imobilizações 
corpóreas  

em progresso
Construção e 
beneficiações

Móveis, 
equipamentos 

fixos e 
acessórios

Equipamento 
e veículos 

motorizados

Total de 
imóveis e 

equipamentos
Software 

informático

Imóveis, 
equipamento 

e activos 
incorpóreos

Custo:
Saldo em 1 de Janeiro 480 - 24.314 11.098 48.816 84.708 20.103 104.811
Reclassificação - 2.000 (1.561) - (439) - - -
Acréscimos no exercício - 9.341 - 2.242 10.072 21.655 732 22.387
Alienações no exercício - - (58) (279) (337) - (337)
Saldo em 31 de Dezembro 480 11.341 22.753 13.282 58.170 106.026 20.835 126.861

Depreciação acumulada:
Saldo em 1 de Janeiro - - 21.791 9.280 41.617 72.688 19.494 92.182
Depreciação durante o 
exercício - - 102 871 3.182 4.155 431 4.586
Alienações no exercício - - - (57) (271) (328) - (328)
Saldo em 31 de Dezembro - - 21.893 10.094 44.528 76.515 19.925 96.440
Valores contabilísticos 
líquidos: 31 de 
Dezembro de 2012 480 11.341 860 3.188 13.642 29.511 910 30.421

Nos termos do Acordo da Sede celebrado com a Costa do Marfim, o Governo concedeu ao Banco terrenos para a cons-
trução de um edifício dedicado unicamente à actividade do Banco. Foi concedido ao Banco o direito de ocupação ilimita-
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do destes terrenos, que continuam a ser detidos pelo Governo. Se o Banco transferir a sede da Costa do Marfim ou optar 
por abandonar a utilização dos terrenos e dos edifícios, os imóveis terão de ser devolvidos ao País de Acolhimento. Nesse 
caso, o Governo paga ao Banco o valor dos edifícios definido pela avaliação efectuada na data da transferência. Assim, o 
Banco não pode transferir os direitos sobre as propriedades para terceiros. 

NOTA M – CRÉDITOS CONTRAÍDOS
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os créditos contraídos pelo Banco eram os seguintes:

(milhões de UC)

 2013 2012
Empréstimos inscritos pelo justo valor 12.127,91 12.175,96
Empréstimos inscritos pelo custo amortizado 819,53 1.102,84
Total 12.947,44 13.278,80

Em 31 de Dezembro de 2013, os créditos contraídos pelo Banco incluíam créditos subordinados de 462,20 mil milhões de 
UC (2012: 760,80 milhões de UC).

A estrutura da adequação do capital aprovada pelo Conselho de Administração adoptou um rácio dívida/capital utilizável 
único para acompanhar a alavancagem do Banco. De acordo com este rácio, o valor total da dívida não liquidada não 
pode ultrapassar 100% do capital utilizável. O capital utilizável engloba o capital próprio do Banco e o capital exigível dos 
seus membros não mutuários com notação A- ou superior. O capital utilizável do Banco em 31 de Dezembro de 2013 era 
de 27,09 mil milhões de UC.

O Banco utiliza derivados no âmbito da contracção de empréstimos e da gestão de passivos, para tirar partido de oportu-
nidades de redução de custos e para reduzir os seus custos de financiamento.

Alguns contratos de contracção de empréstimos de longo prazo contêm disposições que permitem o resgate ao critério do 
titular em datas específicas antes da maturidade. Esses empréstimos contraídos estão patentes nos quadros sobre a estru-
tura da sua maturidade, utilizando as datas fixadas para o resgate e não as maturidades contratuais. A Administração crê, 
no entanto, que uma parcela desses empréstimos contraídos pode ficar por liquidar para além das suas datas de regaste 
indicadas mais próximas.

O Banco celebrou contratos de swap de moedas com os principais bancos internacionais, mediante os quais as receitas de 
um empréstimo são convertidas numa moeda diferente, sendo celebrado simultaneamente um contrato forward de moe-
das, assegurando o câmbio futuro das duas moedas de modo a recuperar a moeda convertida. O Banco realizou também 
swaps de taxa de juro, o que transforma uma obrigação de pagamento com taxa flutuante em determinada moeda numa 
obrigação de pagamento com taxa fixa, ou vice-versa.
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Resumo da carteira de créditos contraídos pelo Banco, em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

Créditos contraídos e swaps em 31 de Dezembro de 2013

(Montantes em milhões de UC)
   Empréstimos directos  Contratos de swap de divisas (a)  Swaps de taxa de juro

Moeda Tipo de taxa

Inscritos 
pelo 

justo valor

Inscritos 
pelo custo 

amortizado

Custo
médio

ponderado (b)

(%)

Custo
Maturidade

média
(anos)

 
 Montante 
 a pagar/ 

 (a receber) 

Custo
médio

ponderado (b)

(%)

 
Maturidade

média
(anos)

 Valor 
 nocional 
 a pagar/ 

 (a receber) 

Custo
médio

ponderado (b)

(%)

Maturidade
média
(anos)

Euro 

Fixa 53,70 - 0,0 0,0 277,17 6,18 5,5  -  -  - 
- - - - (12,33) 2,60 0,6 - - -

Revisível  -  -  -  - 5.970,20 0,13 4,4  -  -  - 
 -  -  -  - (277,45) 0,05 1,4  -  -  - 

Iene japonês

Fixa 445,02 126,42 1,72 22,7  -  -  -  -  -  - 
- - - - (456,31) 0,91 31,1  -  -  - 

Revisível
 

425,43 11,10 3,74 4,0 - - - - - -
 -  -  -  - (403,92) 3,54 9,0 - - -

Dólar 
americano

Fixa 6.633,14 590.91 2,39 3,3  -  -  -  -  -  - 
- - - - (3.323,62) 2,00 3,4 (3.312,46) 2,00 3,0

Revisível
 

686,90 - 0,66 0,9 2.837,85 0,09 7,9 3.595,86 0,40 2,9
 -  -  -  - (1.454,64) 0,11 3,4 (370,12) 0,93 1,2

Outras (d)

Fixa 3.812,68 89,04 3,28 4,6 5,68 3,92 1,5  -  -  - 
- - - - (3.635,13) 3,28 4,7 (638,06) 1,37 6,0

Revisível
 

71,05 3,22 4,35 4,1 802,73 4,45 4,4 517,86 2,57 4,6
 -  -  -  - (312,06) 1,21 5,6  -  -  - 

Total

Fixa 10.944,54 806,37 2,65 4,6 282,85 6,13 6,4  -  -  - 
- - - - (7.427,39) 2,56 5,7 (3.950,52) 1,90 3,4

Revisível
 

1.183,38 14,32 2,01 2,3 9.610,78 0,48 5,4 4.113,72 0,67 3,1
 -  -  -  - (2.488,07) 0,81 4,4 (370,12) 0,93 1,2

Capital pelo valor nominal 12.127,92 820,69 2,59 4,4 18,17  -  - (206,92)  -  - 

Prémio/(desconto) líquido não 
amortizado  - (1,16)  -  - 711,25  -  - 205,86  -  - 

12.127,92 819,53 2,59 4,4 729,42  -  - (1,06)  -  - 

Ajustamento de justo valor  -  -  -  - (641,81) (c) - - (127,94) (c) - -
Total 12.127,92 819,53 2,59  4,4 87,61 - - (129,00)

Informação complementar (créditos contraídos directos):
O valor nocional dos créditos contraídos em 31 de Dezembro de 2013 era de 13.320,27 milhões de UC e o justo valor estimado era de 13.073,06 
milhões de UC.

a.  Os contratos de swap cambiais incluem swaps de taxa de juro de moedas cruzadas.
b.   O período médio de redefinição da taxa das obrigações monetárias líquidas para os empréstimos com taxa passível de revisão era de seis meses. 

As taxas indicadas são as que se encontravam em vigor em 31 de Dezembro de 2013.
c.   Estes montantes estão incluídos no balanço em activos e passivos derivados.
d.  Estes montantes dizem principalmente respeito a créditos contraídos e derivados em AUD, CHF, NZD, TRY e ZAR.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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Créditos contraídos e swaps em 31 de Dezembro de 2012

(Montantes em milhões de UC)
   Empréstimos directos  Contratos de swap de divisas (a)  Swaps de taxa de juro

Moeda Tipo de taxa

Inscritos 
pelo 

justo valor

Inscritos 
pelo custo 

amortizado

Custo
médio

ponderado (b)

(%)

Custo
Maturidade

média
(anos)

 
 Montante 
 a pagar/ 

 (a receber) 

Custo
médio

ponderado (b)

(%)

 
Maturidade

média
(anos)

 Valor 
 Nocional 
 a pagar/ 

 (a receber) 

Custo
médio

ponderado (b)

(%)

Maturidade
média
(anos)

Euro 
Fixa - - - - 146,37 8,71 6,8  -  -  - 
Revisível  -  -  -  - 4.545,59 0,48 2,5  -  -  - 

 -  -  -  - (265,90) 0,37 2,4  -  -  - 

Iene japonês

Fixa 484,84 454,82 2,85 15,3  -  -  -  -  -  - 
- - - - (679,57) 1,63 23,8  -  -  - 

Revisível
 

587,73 13,53 2,26 3,8 - - - 68,41 0,01 0,4
 -  -  -  - (534,51) 2,08 13,3 (68,41) 1,53 0,4

Dólar 
americano

Fixa 5.984,53 592,09 2,91 3,3  -  -  -  -  -  - 
- - - - (2.179,19) 2,77 3,0 (2.912,64) 2,12 2,9

Revisível
 

661,84 - 0,59 2,0 2.676,92 0,49 8,8 3.153,79 0,68 3,0
 -  -  -  - (1.279,63) 0,26 3,8 (318,82) 0,53 3,1

Outras (d)

Fixa 4.440,04 41,24 3,56 4,5 5,54 3,92 2,6  -  -  - 
- - - - (3.812,15) 3,36 4,5 (964,78) 2,93 5,5

Revisível
 

16,98 3,03 9,55 3,6 782,03 4,22 3,4 792,28 2,08 4,6
 -  -  -  - (228,84) 1,07 6,1  -  -  - 

Total

Fixa 10.909,41 1.088,15 3,15 4,5 151,91 8,54 6,6  -  -  - 
- - - - (6.670,91) 2,99 5,9 (3.877,42) 2,32 3,6

Revisível
 

1.266,55 16,56 1,51 2,9 8.004,53 0,85 4,7 4.014,48 0,94 3,2
 -  -  -  - (2.308,88) 0,77 6,1 (387,23) 0,71 2,6

Capital pelo valor nominal 12.175,96 1.104,71 2,99 4,4 (823,35)  -  - (250,17)  -  - 

Prémio/(desconto) líquido não 
amortizado  - (1,87)  -  - 803,16  -  - 249,54  -  - 

12.175,96 1.102,84 2,99 4,4 (20,19)  -  - (0,63)  -  - 

Ajustamento de justo valor  -  -  -  - (838,72) (c) - - (251,70) (c) - -
Total 12.175,96 1.102,84 2,99  4,4 (858,91) - - (252,33)

Informação complementar (créditos contraídos directos):
O valor nocional dos créditos contraídos em 31 de Dezembro de 2012 era de 13.367,67 milhões de UC e o justo valor estimado era de 
13.482,14 milhões de UC.

a.  Os contratos de swap cambiais incluem swaps de taxa de juro de moedas cruzadas.
b.   O período médio de redefinição da taxa das obrigações monetárias líquidas para os empréstimos com taxa passível de revisão era de seis meses. 

As taxas indicadas são as que se encontravam em vigor em 31 de Dezembro de 2012.
c.   Estes montantes estão incluídos no balanço em activos e passivos derivados.
d.  Estes montantes dizem principalmente respeito a créditos contraídos e derivados em AUD, CHF, NZD, TRY e ZAR.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Em 31 de Dezembro de 2013, a estrutura da maturidade contratual (excluindo créditos contraídos resgatáveis antecipada-
mente) dos créditos contraídos não liquidados era a seguinte:

1) Créditos contraídos inscritos pelo justo valor

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível  Total 
Um ano ou menos  2.194,74  239,52  2.434,26 
Mais de um ano e menos de dois anos  744,42  23,55  767,97 
Mais de dois anos e menos de três anos  2.771,98  -  2.771,98 
Mais de três anos e menos de quatro anos  1.286,24  -  1.286,24 
Mais de quatro anos e menos de cinco anos  2.384,10  - 2.384,10 
Mais de cinco anos  2.483,05  0,31  2.483,36 
Total  11.864,53  263,38 12.127,91 
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2)  Créditos contraídos inscritos pelo custo amortizado

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível  Total 
Um ano ou menos  10,38  11,10  21,48 
Mais de um ano e menos de dois anos  296,58  -  296,58 
Mais de dois anos e menos de três anos  7,71  -  7,71 
Mais de três anos e menos de quatro anos  -  -  - 
Mais de quatro anos e menos de cinco anos  28,27  -  28,27 
Mais de cinco anos  466,65  -  466,65 
Subtotal  809,59  11,10  820,69 
Prémio e desconto líquido não amortizado  (1,16)  -  (1,16)
Total  808,43  11,10  819,53 

Em 31 de Dezembro de 2012, a estrutura da maturidade contratual (excluindo créditos contraídos resgatáveis antecipada-
mente) dos créditos contraídos não liquidados era a seguinte:

1) Créditos contraídos inscritos pelo justo valor

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível  Total 
Um ano ou menos 2.704,70 376,90 3.081,60
Mais de um ano e menos de dois anos 2.031,34 - 2.031,34
Mais de dois anos e menos de três anos 842,53 - 842,53
Mais de três anos e menos de quatro anos 2.490,01 - 2.490,01
Mais de quatro anos e menos de cinco anos 1.185,55 - 1.185,55
Mais de cinco anos 2.544,56 0,37 2.544,93
Total 11.798,69 377,27 12.175,96

2)  Créditos contraídos inscritos pelo custo amortizado

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível  Total 
Um ano ou menos 314,97 13,53 328,50
Mais de um ano e menos de dois anos 15,62 - 15,62
Mais de dois anos e menos de três anos 260,26 - 260,26
Mais de três anos e menos de quatro anos - - -
Mais de quatro anos e menos de cinco anos - - -
Mais de cinco anos 500,33 - 500,33
Subtotal 1.091,18 13,53 1.104,71
Prémio e desconto líquido não amortizado (1,87) - (1,87)
Total 1.089,31 13,53 1.102,84

Em 31 de Dezembro de 2013, o justo valor dos créditos contraídos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas era 
de 12.127,91 milhões de UC (2012: 12.175,96 milhões de UC). Em relação a estes créditos contraídos, o montante que o 
Banco foi contratualmente obrigado a pagar na maturidade em 31 de Dezembro de 2013 foi de 12.499,58 milhões de UC 
(2012: 12.262,95 milhões de UC). O valor de liquidação dos empréstimos contraídos resgatáveis antecipadamente equivale 
ao montante nocional acrescido dos encargos financeiros acumulados.
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No que se refere à Nota P, relativamente ao exercício terminado em 31 de Dezembro de 2013, os créditos contraídos e res-
pectivos derivados considerados ao justo valor produziram um ganho líquido no valor de 46,82 milhões de UC (em 2012: 
perda líquida de 30,45 milhões de UC). Os ganhos de justo valor atribuíveis a alterações do risco de crédito do Banco, 
incluídas em “Outros rendimentos globais” no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 foram de 46,08 milhões de UC 
(2012:  79,98 milhões de UC).

As variações do justo valor atribuíveis a alterações do risco de crédito do Banco são calculadas comparando os fluxos mone-
tários descontados dos empréstimos contraídos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas, utilizando o spread de 
crédito do Banco nos mercados líquidos relevantes para obrigações cotadas contra a LIBOR no início e no final do período 
relevante. O spread de crédito do Banco não foi aplicado no caso de variações do justo valor de créditos contraídos exigí-
veis com uma data de resgate inferior a um ano.

Em relação aos créditos contraídos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas em 31 de Dezembro de 2013, as per-
das acumuladas não realizadas pelo justo valor até à data eram de 611,04 milhões de UC (2012: 935,04 milhões de UC).

NOTA N – CAPITAL PRÓPRIO

O capital próprio é composto por capital e reservas. Seguem-se mais detalhes sobre o mesmo.

Capital
O capital inclui subscrições dos países membros e ajustamentos cambiais acumulados sobre subscrições (CEAS). O Banco 
não está sujeito a qualquer exigência de capital imposta a nível externo.

Subscrições realizadas e pagas
As subscrições de acções do Banco são constituídas pela subscrição do capital inicial, por um aumento de capital voluntá-
rio e pelos seis Aumentos gerais de capital (GCI) efectuados até à data. O Quinto aumento geral de capital (GCI-V) foi apro-
vado pelo Conselho de Governadores do Banco no dia 29 de Maio de 1998 e entrou em vigor a 30 de Setembro de 1999 
mediante a ratificação dos Estados membros e a entrada em vigor das respectivas alterações aos Acordos de Constituição 
do Banco. O GCI-V aumentou o capital autorizado do Banco em 35%, de 1,62 para 2,187 milhões de acções com um valor 
nominal de 10.000 UC por acção. As acções do GCI-V, um total de 567.000, estão divididas em acções realizadas e acções 
exigíveis, na proporção de 6% e 94%, respectivamente. As acções do GCI-V foram distribuídas por membros regionais e 
membros não regionais de forma a que, quando totalmente subscritas, os membros regionais deverão deter 60% do total 
do capital do Banco e os membros não regionais deverão deter os restantes 40%.

Antes do GCI-V, o capital subscrito estava dividido entre capital realizado e capital exigível, na proporção de 1 para 7. Após 
o GCI-V, o capital autorizado do Banco consiste em 10,81% de acções realizadas e 89,19% de acções exigíveis.

Antes do Sexto aumento geral de capital, através das suas resoluções B/BG/2008/07 e B/BG/2009/05, o Conselho de 
Governadores autorizou dois aumentos de capital, na sequência dos quais o capital autorizado do Banco passou de 21.870 
milhões de UC para 22.120 milhões de UC, com vista a permitir à República da Turquia e ao Grão-Ducado do Luxemburgo 
tornarem-se membros do Banco. A adesão destes dois países produzirá efeitos após a conclusão das formalidades previstas 
no Acordo de Constituição do Banco e nas Regras Gerais aplicáveis à admissão de países não regionais como membros 
do Banco. A 29 de Outubro de 2013, a República da Turquia foi admitida formalmente como 78.º país membro do Banco. 
Em 31 de Dezembro de 2013, estas formalidades ainda não tinham sido concluídas pelo Grão-Ducado do Luxemburgo.

Em 2009, o Conselho de Administração apoiou uma proposta apresentada pelo Canadá e pela República da Coreia no sen-
tido de subscreverem, temporariamente, capital exigível adicional correspondente a acções sem direito de voto do Banco no 
montante de 1,63 mil milhões de UC e 0,19 mil milhões de UC, respectivamente. Esta proposta foi aprovada pelo Conselho 
de Governadores em 22 de Fevereiro de 2010. Consequentemente, o capital social autorizado do Banco aumentou de 
22.120 milhões de UC para 23.947 milhões de UC através da criação de mais 182.710 acções sem direito de voto. Estas 
acções exigíveis sem direito de voto seriam absorvidas pelas subscrições do Canadá e da República da Coreia no âmbito 
do GCI-VI, no momento da sua entrada em vigor.
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O GCI-VI foi aprovado pelo Conselho de Governadores do Banco em 27 de Maio de 2010. O GCI-VI aumentou o capital 
próprio autorizado do Banco de 23.947 milhões de UC para 67.687 milhões de UC, com a criação de 4.374.000 acções 
adicionais. As novas acções criadas serão alocadas aos grupos regional e não regional de modo a que, quando estiverem 
subscritas na sua totalidade, 60% serão detidas pelo grupo regional e 40% pelo grupo não regional. As novas acções e as 
anteriores acções acima referidas serão divididas em acções realizadas e acções exigíveis na proporção de 6% de acções 
realizadas e de 94% de acções exigíveis.

Após a conclusão do GCI-VI e na sequência das resoluções do Conselho de Governadores, as referidas acções exigíveis 
sem direito de voto, temporárias, do Canadá e da Coreia referidas foram efectivamente retiradas em 2011 e em 2012, res-
pectivamente, reduzindo assim o capital autorizado do Banco em cada um desses exercícios em 163.296 e 19.414.

Na sequência da sua Resolução B/BG/2012/04, de 31 de Maio de 2012, o Conselho de Governadores autorizou um Aumento 
de Capital Especial do capital accionista autorizado do Banco para permitir: (1) a subscrição por um novo país membro regional 
(a República do Sudão do Sul) do número mínimo de acções necessário para a sua adesão; e (2) a resultante subscrição por 
membros não regionais do número de acções necessário para cumprir o rácio de 60/40 de acções detidas por membros regio-
nais e membros não regionais. Em conformidade, o Conselho de Governadores decidiu aumentar o capital autorizado do Banco 
com a criação de 111.469 novas acções, das quais 66.881 estarão disponíveis para subscrição pela República do Sudão do 
Sul e 44.588 estarão disponíveis para subscrição por membros não regionais. As acções adicionais estão sujeitas aos mesmos 
termos e condições que as acções autorizadas no GCI-VI. A adesão da República do Sudão do Sul produzirá efeitos após a 
conclusão das formalidades previstas no Acordo de Constituição do Banco e nas Regras gerais aplicáveis à admissão de países 
não regionais como membros do Banco. Em 31 de Dezembro de 2013, estas formalidades ainda não tinham sido concluídas.

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, o capital do Banco era o seguinte:

(milhares de UC)

 2013 2012
Capital autorizado (em acções de 10.000 UC cada) 66.975.050 66.975.050
Menos: Capital não subscrito (1.764.919) (1.760.009)
Capital subscrito 65.210.131 65.215.041
Menos: Capital exigível (60.247.795) (60.252.358)
Capital realizado 4.962.336 4.962.683
Acções a emitir após o pagamento de prestações futuras (1.815.390) (2.123.360)
Mais: Montantes pagos antecipadamente 359 405

3.147.305 2.839.728
Menos: Montantes em atraso (221) (253)
Capital em 31 de Dezembro 3.147.084 2.839.475

Em 31 de Dezembro de 2013, estava incluído no total de acções não subscritas no valor de 1.764,92 milhões de UC um montante 
de 38,83 milhões de UC que representava o saldo da participação da ex-República Federal Socialista da Jugoslávia (ex-Jugoslávia).

Como a ex-Jugoslávia deixou de existir enquanto Estado perante a lei internacional, as suas acções (compostas por 38,83 milhões 
de UC em acções exigíveis e 4,86 milhões de UC em acções realizadas) foram mantidas como acções depositadas no Banco, 
de acordo com o n.º 6 do artigo 6.º do Acordo do Banco. Em 2002, o Conselho de Administração do Banco aprovou a pro-
posta de convidar cada um dos Estados sucessores da ex-Jugoslávia a inscrever-se como membros do Banco, embora esse 
estatuto de membro estivesse sujeito ao cumprimento de determinadas condições, incluindo o pressuposto proporcional das 
responsabilidades contingenciais da ex-Jugoslávia para com o Banco à data de 31 de Dezembro de 1992. No caso desse 
Estado sucessor recusar ou por outro motivo não se tornar membro do Banco, a parcela pro rata das acções da ex-Jugoslávia, 
que poderia ter sido redistribuída ao Estado sucessor, seria redistribuída por outros membros não regionais do Banco interes-
sados, de acordo com as condições definidas nas Regras de transmissão de acções. No entanto, os montantes resultantes 
dessa redistribuição serão transferidos para o Estado sucessor. Além disso, dependendo da resposta dos Estados sucesso-
res, o Banco pode, ao abrigo das suas Regras de transmissão de acções, redistribuir as acções da ex-Jugoslávia por países 
membros não regionais interessados e creditar os montantes resultantes aos Estados sucessores numa base pro rata. Em 
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2003, um dos Estados sucessores declinou o convite de se candidatar à aquisição do estatuto de membro e, em contrapartida, 
ofereceu ao Banco a sua parcela pro rata dos montantes resultantes de qualquer redistribuição das acções da ex-Jugoslávia, 
como parte da sua Ajuda Oficial ao Desenvolvimento. O Banco aceitou a proposta.

Em 31 de Dezembro de 2013, as subscrições dos países membros e os seus poderes de voto eram os seguintes:

(Montantes em milhares de UC)
 
 

 
Países membros

Total 
de acções

 % do total
de acções

Montante 
pago

Capital
exigível

Número 
de votos

% do total de 
poderes de voto

1 África do Sul 306.882 4,841 119.558 2.949.270 307.507 4,814
 2 Angola 73.933 1,166 35.918 703.412 74.558 1,167
 3 Argélia 268.126 4,229 124.745 2.556.520 268.751 4,207
 4 Benim 12.361 0,195 6.085 117.533 12.986 0,203
 5 Botsuana 69.102 1,090 58.179 632.845 69.727 1,092
 6 Burquina Faso 27.012 0,426 12.784 257.345 27.637 0,433
 7 Burundi 15.066 0,238 8.031 142.626 15.691 0,246
 8 Cabo Verde 4.869 0,077 2.593 46.100 5.494 0,086
 9 Camarões 69.113 1,090 30.641 660.281 69.561 1,089
10 Chade 4.762 0,075 2.380 45.250 5.387 0,084
11 Comores 541 0,009 596 4.826 1.166 0,018
12 Congo 28.660 0,452 13.567 273.050 29.285 0,458
13 Costa do Marfim 235.110 3,709 117.482 2.233.620 235.735 3,690
14 Egipto 342.666 5,405 163.178 3.263.490 343.291 5,374
15 Eritreia 2.003 0,032 2.506 17.522 2.628 0,041
16 Etiópia 100.937 1,592 46.433 962.940 101.562 1,590
17 Gabão 76.128 1,201 40.537 720.758 76.753 1,202
18 Gâmbia 9.696 0,153 4.560 92.413 10.321 0,162
19 Gana 144.264 2,276 65.329 1.377.321 144.889 2,268
20 Guiné 25.741 0,406 12.451 244.961 26.366 0,413
21 Guiné Equatorial 10.140 0,160 5.350 96.057 10.765 0,169
22 Guiné-Bissau 1.641 0,026 810 15.600 2.266 0,035
23 Jibuti 1.213 0,019 1.517 10.618 1.838 0,029
24 Lesoto 3.666 0,058 3.916 32.760 4.291 0,067
25 Libéria 12.318 0,194 6.557 116.637 12.943 0,203
26 Líbia 257.215 4,057 120.463 2.451.688 257.800 4,036
27 Madagáscar 41.103 0,648 18.918 392.120 41.728 0,653
28 Maláui 17.780 0,280 9.387 168.420 18.405 0,288
29 Mali 27.673 0,437 12.847 263.881 28.298 0,443
30 Marrocos 222.615 3,512 117.169 2.108.990 223.240 3,495
31 Maurícia 41.581 0,656 25.582 390.230 42.206 0,661
32 Mauritânia 3.698 0,058 4.067 32.916 4.323 0,068
33 Moçambique 39.953 0,630 18.393 381.158 40.578 0,635
34 Namíbia 21.653 0,342 11.734 204.800 22.278 0,349
35 Níger 16.037 0,253 8.014 152.363 16.662 0,261
36 Nigéria 592.080 9,340 284.979 5.635.853 592.705 9,278
37 Quénia 90.890 1,434 41.655 867.250 91.515 1,433
38 República Centro-Africana 2.833 0,045 1.510 26.822 3.458 0,054
39 República Democrática do Congo 64.962 1,025 34.496 615.125 65.587 1,027
40 Ruanda 8.422 0,133 3.914 80.303 9.047 0,142
41 São Tomé e Príncipe 4.320 0,068 2.162 41.054 4.945 0,077
42 Seicheles 1.813 0,029 1.640 16.499 2.438 0,038
43 Senegal 66.841 1,054 30.175 638.241 67.466 1,056
44 Serra Leoa 15.376 0,243 7.685 146.081 16.001 0,250
45 Somália 1.941 0,031 2.427 16.986 2.566 0,040
46 Suazilândia 7.251 0,114 8.230 64.280 7.876 0,123
47 Sudão 24.167 0,381 12.758 228.907 24.792 0,388
48 Tanzânia 49.047 0,774 24.271 466.217 49.672 0,778
49 Togo 10.018 0,158 5.006 95.171 10.644 0,167
50 Tunísia 89.258 1,408 48.321 844.260 89.844 1,406
51 Uganda 31.957 0,504 15.536 304.047 32.582 0,510
52 Zâmbia 79.704 1,257 37.074 759.945 80.329 1,257
53 Zimbabué 130.685 2,061 63.111 1.243.748 131.310 2,056

Total dos países regionais 3.806.823 60,050 1.857.224 36.211.106 3.839.690 60,108
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(Montantes em milhares de UC)
 
 

 
Países membros

Total 
de acções

 % do total
de acções

Montante 
pago

Capital
exigível

Número 
de votos

% do total de 
poderes de voto

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Total dos países regionais 3.806.823 60,050 1.857.224 36.211.106 3.839.690 60,108
54 Alemanha 261.589 4,126 116.750 2.499.140 262.214 4,105
55 Arábia Saudita 12.293 0,194 5.490 117.440 12.918 0,202
56 Argentina 5.847 0,092 6.108 52.364 6.472 0,101
57 Áustria 28.476 0,449 14.108 270.660 29.101 0,456
58 Bélgica 40.736 0,643 18.185 389.180 41.361 0,647
59 Brasil 28.230 0,445 12.615 269.696 28.856 0,452
60 Canadá 243.449 3,840 157.930 2.276.560 244.074 3,821
61 China 71.286 1,124 35.314 677.550 71.911 1,126
62 Coreia 28.476 0,449 14.108 270.660 29.101 0,456
63 Dinamarca 75.591 1,192 54.179 701.740 76.216 1,193
64 Espanha 69.183 1,091 48.393 643.440 69.808 1,093
65 Estados Unidos da América 418.537 6,602 186.856 3.998.519 419.162 6,562
66 Finlândia 31.175 0,492 15.444 296.310 31.800 0,498
67 França 239.521 3,778 118.654 2.276.560 240.146 3,759
68 Índia 14.256 0,225 7.068 135.500 14.881 0,233
69 Itália 154.435 2,436 76.504 1.467.850 155.060 2,427
70 Japão 350.270 5,525 173.520 3.329.180 350.895 5,493
71 Koweit 9.707 0,153 9.720 87.350 10.332 0,162
72 Noruega 73.831 1,165 36.578 701.740 74.456 1,166
73 Países Baixos 54.763 0,864 26.668 520.970 55.388 0,867
74 Portugal 15.264 0,241 6.895 145.750 15.889 0,249
75 Reino Unido 107.234 1,692 53.123 1.019.220 107.859 1,688
76 Suécia 98.545 1,554 48.814 936.640 99.170 1,552
77 Suíça 93.528 1,475 46.331 888.950 94.153 1,474
78 Turquia 6.422 0,101 509 63.720 7.047 0,110

Total dos países não regionais 2.532.643 39,950 1.289.860 24.036.689 2.548.270 39,892
Total Global 6.339.466 100,000 3.147.084 60.247.795 6.387.960 100,000

A posição de subscrição, incluindo a distribuição de direitos de voto em 31 de Dezembro de 2013 reflecte as diferenças nos prazos dos pagamentos 
das subscrições pelos países membros durante o período de pagamento das subscrições permitido pelo GCI-VI. Após a subscrição total das acções, 
os grupos regional e não regional deterão 60% e 40%, respectivamente, dos direitos de voto.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Ajustamento cambial acumulado das subscrições (CEAS)
Antes do Quarto aumento geral de capital (GCI-IV), os pagamentos referentes à parcela do capital subscrito pelos Países 
Membros não Regionais eram fixados em termos das suas moedas nacionais. No âmbito do GCI-IV, e dos subsequen-
tes aumentos de capital, os pagamentos efectuados por membros regionais e não regionais em dólares americanos eram 
fixados a uma taxa de câmbio de 1 UC = 1,20635 USD. Esta taxa representa a relação entre o dólar americano e o DSE 
imediatamente antes da introdução do método de avaliação dos DSE com base num cabaz de moedas em 1 de Julho de 
1974 (DSE 1974). Como resultado dessas práticas, quando fossem recebidos esses pagamentos, poderiam surgir perdas 
ou ganhos pela conversão destas moedas em UC. Essas diferenças resultantes da conversão são inscritas na conta de 
Ajustamento cambial acumulado das subscrições.

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, o Ajustamento cambial acumulado das subscrições era o seguinte:

(milhares de UC)

 2013 2012
Saldo em 1 de Janeiro 166.825 160.633
Perdas de conversão líquidas em novas subscrições 5.829 6.192
Saldo em 31 de Dezembro 172.654 166.825
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Reservas

As reservas consistem em resultados não distribuídos, ganhos/perdas de justo valor dos investimentos inscritos pelo justo 
valor como “Outros rendimentos globais” e ganhos/perdas de empréstimos contraídos, avaliados pelo justo valor, decor-
rentes do “crédito próprio” e das reavaliações dos passivos com benefício definido.

Resultados não distribuídos
Os resultados não distribuídos incluem os rendimentos líquidos do exercício, após a dedução das transferências aprovadas 
pelo Conselho de Governadores, e as despesas líquidas reconhecidas directamente no capital. Os resultados não distri-
buídos também incluíram os ajustamentos de transição resultantes da adopção de normas de relato financeiro novas ou 
revistas, nos casos aplicáveis.

Os movimentos dos resultados não distribuídos em 2012 e 2013 foram os seguintes:

(milhares de UC)
Saldo em 1 de Janeiro de 2012 2.803.296
Rendimento líquido do exercício actual 85.713
Ganhos líquidos reconhecidos directamente no capital 2.905
Saldo em 31 de Dezembro de 2012 2.891.914

Rendimento líquido do exercício actual 72.829
Ganhos líquidos reconhecidos directamente no capital -
Saldo em 31 de Dezembro de 2013 2.964.743

Neste exercício, o Conselho de Governadores também aprovou a distribuição de 107,50 milhões de UC (2012: 110 milhões 
de UC) do rendimento e da conta de superavit a determinadas entidades para fins de ajuda ao desenvolvimento. 

Desde 2006, as transferências a entidades para fins de desenvolvimento, aprovadas pelo Conselho de Governadores, são 
consideradas despesas na demonstração de resultados do exercício em que essas transferências foram aprovadas.

Os movimentos da conta de superavit em 2012 e 2013 foram os seguintes:

(milhares de UC)
Saldo em 1 de Janeiro de 2012 42.292
Distribuição ao fundo de auxílio tecnológico a países de rendimento médio (2.000)
Distribuição ao fundo especial de alívio da dívida (5.000)
Saldo em 31 de Dezembro de 2012 35.292

Afectação do rendimento líquido de 2012 8.150
Distribuição ao fundo especial de alívio da dívida (10.000)
Saldo em 31 de Dezembro de 2013 33.442
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As distribuições a entidades para fins de desenvolvimento, incluindo as retiradas da conta de superavit para os exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, eram as seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 35.000 35.000
Assistência Pós-Conflito - RDC 62.500 68.000
Fundo de assistência técnica aos países de rendimento médio - 2.000
Fundo especial de alívio da dívida 10.000 5.000
Total 107.500 110.000

NOTA O –  RENDIMENTO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS E DE INVESTIMENTOS 
E RESPECTIVOS DERIVADOS

Rendimento de créditos concedidos
O rendimento de créditos concedidos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 foi o seguinte:

(milhares de UC)
 2013 2012

Rendimento em juros sobre créditos concedidos sem imparidades 302.533 316.762
Rendimento em juros sobre créditos concedidos com imparidades 22.832 22.784
Taxas de compromisso 9.371 11.319
Comissão estatutária 276 299
Total 335.012 351.164

Rendimento de investimentos e respectivos derivados
O rendimento de investimentos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 foi o seguinte:

(milhares de UC)
 2013 2012

Rendimento em juros 171.756 205.385
Perdas realizadas inscritas pelo justo valor nos investimentos de justo valor (17.220) (18.535)
(Perdas)/ganhos não realizados inscritos pelo justo valor nos investimentos de justo valor (23.294) 12.495
Total 131.242 199.345

O rendimento total em juros recebidos de investimentos ao custo amortizado referente ao exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2013 foi de 102,61 milhões de UC (2012: 112,89 milhões de UC). Determinados activos financeiros mensurados ao 
custo amortizado com valor nominal de 32,53 milhões de UC foram vendidos durante o exercício por 27,73 milhões de 
UC. As perdas derivadas da venda destes investimento no valor de 4,80 milhões de UC foram absorvidas pela inversão da 
provisão para imparidades dos anos anteriores no montante de 9,19 milhões de UC. Esta venda foi realizada devido a uma 
grave deterioração do risco de crédito desses activos. Essas vendas não são contrárias ao modelo de negócio do Banco. 
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NOTA P – ENCARGOS COM CRÉDITOS CONTRAÍDOS
Juros e custos de contratação amortizados
Os juros e os custos de contratação amortizados dos créditos contraídos referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2013 e de 2012 foram os seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Encargos cobrados a emissores de obrigações 308.602 358.382
Amortização de custos de contratação (5.610) (1.972)
Total 302.992 356.410

O total de despesas com juros sobre os passivos financeiros não inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas referentes 
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 foi de 101,06 milhões de UC (2012: 93,98 milhões de UC). 

Juros líquidos sobre derivados relacionados com os empréstimos contraídos
Os juros líquidos sobre derivados relacionados com os créditos contraídos referentes aos exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2013 e de 2012 foram os seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Juros sobre derivados a pagar 160.770 202.324
Juros sobre derivados a receber (272.620) (341.480)
Total (111.850) (139.156)

Perdas/Ganhos não realizados sobre créditos contraídos, respectivos derivados e outros
As perdas/ganhos não realizados sobre créditos contraídos, respectivos derivados e outros relativos aos exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 foram as seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Ganhos/(perdas) não realizados sobre empréstimos contraídos e respectivos derivados, considerados 
pelo justo valor 46.824 (30.454)
(Perdas)/ganhos não realizados com derivados de empréstimos contraídos e outros não considerados 
pelo justo valor (12.716) 20.282
Total 34.108 (10.172)

Os ganhos de justo valor atribuíveis a alterações do “crédito próprio” do Banco no exercício findo em 31 de Dezembro de 
2013 foram de 46,08 milhões de UC (2012:  79,98 milhões de UC), tendo sido incluídos em “Outros rendimentos globais”.

As perdas não realizadas líquidas com derivados de créditos contraídos e outros não valorizados ao justo valor, relativos aos 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013, cifraram-se em 12,72 milhões de UC (2012: ganhos de 20,28 milhões de 
UC). Estas perdas incluíram os efeitos na demonstração de resultados da aplicação de contabilidade de cobertura, tradu-
zidos numa perda não realizada de 1,82 milhões de UC representando a ineficácia da cobertura e de 5,19 milhões de UC 
decorrente da amortização do ajustamento pelo valor justo do risco coberto (ver Nota G).
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NOTA Q – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
O total das despesas administrativas diz respeito a despesas incorridas para as operações do Banco e em nome do FAD, 
e do FFN. O FAD e o FFN reembolsam o Banco pela sua parcela do total das despesas administrativas, com base numa 
fórmula acordada de repartição de custos, que é influenciada essencialmente por determinados indicadores seleccionados 
da actividade operacional, no caso das despesas operacionais, e da dimensão relativa dos balanços, no caso das despe-
sas não operacionais. No entanto, as despesas atribuídas ao FFN não deverão exceder 20% do rendimento bruto do FFN.

As despesas administrativas incluem:

(milhares de UC)

 2013
Reformulado  

2012 
Despesas com mão-de-obra 261.219 223.111
Outras despesas gerais 76.021 70.241
Total 337.240 293.352

Reembolsável pelo FAD (225.874) (185.270)
Reembolsável pelo FFN (397) (536)
Líquido 110.969 107.546

Nas despesas administrativas gerais está incluído um montante de 10,11 milhões de UC (2012: 7,75 milhões de UC) cor-
respondente a despesas incorridas no âmbito dos contratos de locação operacional dos escritórios na Tunísia e em outros 
países membros regionais onde o Banco tem representação.

À data do balanço, o Banco detinha compromissos vincendos em locações operacionais com os seguintes vencimentos:

(milhares de UC)
 2013 2012

Até um ano 8.551 8.390
Entre o segundo e o quinto ano, inclusive 8.048 13.134
Total 16.599 21.524

As locações são geralmente negociadas para um prazo médio de vencimento de 1 (um) a 5 (cinco) anos. As locações podem 
ser prolongadas por períodos não superiores ao prazo original das mesmas.

NOTA R – BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS
Plano de aposentação do pessoal
O Plano de Aposentação do Pessoal (PAP), um plano de benefício definido estabelecido pelo Conselho de Governadores 
ao abrigo da Resolução 05-89 de 30 de Maio de 1989, entrou em vigor em 31 de Dezembro de 1989, na sequência do 
encerramento do Fundo de Previdência do Pessoal. Tal como está definido pelas políticas de contratação, todas as pes-
soas empregadas pelo Banco a tempo inteiro são elegíveis para participar no PAP, a partir do momento em que completem 
6 meses de serviço sem interrupção superior a 30 dias.
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O PAP é administrado como um fundo autónomo por uma comissão de curadores nomeados pelo Banco em representação 
dos seus funcionários. Em Novembro de 2004, o Conselho de Administração do Banco aprovou algumas revisões ao PAP, 
que incluíram a simplificação do cálculo da taxa de contribuição do funcionário, uma referência mais explícita à responsa-
bilidade e aos direitos residuais do Banco enquanto patrocinador do PAP, alterações aos benefícios para filhos sobrevivos 
e um aumento da taxa de acumulação da pensão de 2% para 2,5% por cada ano de serviço. Também aderiram ao Plano 
de 2007, novos membros dos escritórios de representação do Banco. Em conformidade, os custos de serviços anteriores 
associados a estas alterações foram relatados nas demonstrações financeiras dos respectivos anos.

Em 2008, as disposições relativas a reformas antecipadas e a prestações por morte do cônjuge foram modificadas, resul-
tando num custo de serviço anterior negativo de 8,12 milhões de UC, que foi imediatamente reconhecido. Ao abrigo do PAP 
revisto, os funcionários contribuem com uma taxa de 9% sobre o salário base. Foi eliminado um factor fiscal que estava 
incluído na base de cálculo da contribuição do PAP anterior. O Banco contribui normalmente com o dobro da contribuição 
do funcionário, mas essa contribuição pode variar em função dos resultados das valorizações actuariais anuais.

Em 2011, o Conselho de Administração aprovou o alargamento da idade de reforma obrigatória no Banco de 60 para 
62 anos com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2012. Os participantes no Plano em 11 de Maio de 2011 puderam decidir 
até 31 de Dezembro de 2012 se desejavam reformar-se antecipadamente aos 60 anos sem penalização ou se aceitavam 
o aumento e reformar-se aos 62 anos. A opção de reforma aos 60 anos não está disponível para pessoal contratado pelo 
Banco a partir de 1 de Janeiro de 2012, a data de entrada em vigor da alteração. A maioria dos participantes elegíveis optou 
pela idade de reforma revista. A alteração na avaliação actuarial do PAP saldou-se por um corte de 10,90 milhões de UC e 
foi inscrita nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

Todas as contribuições para o PAP são irrevogáveis, sendo mantidas pelo Banco separadamente num fundo de pensões 
que será utilizado de acordo com as disposições do PAP. Nem as contribuições, nem qualquer rendimento das mesmas 
serão utilizados ou desviados para fins que não sejam o benefício exclusivo dos participantes activos e aposentados ou dos 
seus beneficiários ou legados, ou para o cumprimento das responsabilidades do PAP. Em 31 de Dezembro de 2013, prati-
camente todos os investimentos do PAP estavam sob gestão externa e investidos em fundos indexados, com os seguintes 
objectivos: a) Carteira de acções – acompanhar tanto quanto possível os rendimentos do Índice Morgan Stanley Capital 
International World, bem como realizar a cobertura da exposição cambial das responsabilidades futuras previsíveis do PAP; 
b) Carteira de obrigações – acompanhar tanto quanto possível os rendimentos do Índice Citigroup World Government Bond, 
bem como realizar a cobertura cambial das responsabilidades futuras previsíveis do PAP.

Plano de benefícios de saúde pós-emprego
O Plano de Benefícios de Saúde (PBS) foi criado pelas resoluções B/BD/2002/17 e F/BD/2002/18 do Conselho de 
Administração, de 17 de Julho de 2002, e entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2003. Nos termos do PBS, todos os mem-
bros do plano, incluindo funcionários activos ou reformados contribuem com uma percentagem do seu salário ou pensão e 
o Banco contribui normalmente com o dobro da contribuição do funcionário, mas essa contribuição pode variar em função 
dos resultados das valorizações actuariais anuais.

As taxas de contribuição dos funcionários e dos aposentados baseiam-se no estado civil e no número de crianças elegí-
veis. A gestão e as actividades do PBS são supervisionadas por uma comissão do PBS composta por responsáveis selec-
cionados do Banco e por representantes da associação dos aposentados e do pessoal. As contribuições do Banco, do 
pessoal e dos aposentados são depositadas numa conta fiduciária. De acordo com a Directiva que institui o Plano, todos 
os membros do Plano, incluindo o pessoal e os aposentados, podem usufruir dos serviços a que os próprios e os depen-
dentes reconhecidos têm direito.
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As despesas com pensões e com benefícios de saúde pós-emprego referentes a 2013 e 2012, incorridas conjuntamente 
pelo Banco, pelo FAD e pelo FFN (o Grupo do Banco), incluíam:

(milhões de UC) 

Plano de aposentação do pessoal Plano de Benefícios de Saúde

2013
Reformulado

2012 2013
Reformulado

2012
Custo efectivo do serviço - bruto 43,85 32,58 15,47 10,81
Menos: contribuições dos funcionários estimadas (9,35) (8,76) (2,33) (2,12) 
Custo líquido efectivo do serviço 34,50 23,82 13,14 8,69 
Custo em juros 19,31 18,32 5,38 4,22 
Rendimento esperado dos activos do plano (15,36) (16,83) -  - 
Despesas do exercício 38,45 25,31 18,52 12,91

Em 31 de Dezembro de 2013, o Banco tinha responsabilidades para com o PAP no montante de 96,30 milhões de UC 
(2012: 107,29 milhões de UC), enquanto que a responsabilidade do Banco para com o segmento de aposentação do PBS 
ascendia a 130,80 milhões de UC (2012: 133 milhões de UC).

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, essas responsabilidades, que estão incluídas na rubrica do balanço “Outros cre-
dores”, eram as seguintes:

(milhões de UC) 

Plano de aposentação do pessoal Plano de Benefícios de Saúde

2013
Reformulado

2012 2013
Reformulado

2012
Justo valor dos activos do plano:
Valor de mercado dos activos do plano no início do exercício 415,84 364,94 25,85 22,14
Rendimento efectivo dos activos 22,03 36,01 0,30 0,43
Contribuição da entidade patronal 19,42 17,51 4,67 4,23
Contribuições dos participantes no plano durante o exercício 9,71 8,76 2,34 2,12
Benefícios pagos (12,99) (11,38) (2,36) (3,07)
Valor de mercado dos activos do plano no final do exercício 454,01 415,84 30,80 25,85

Valor actual da responsabilidade com o benefício definido:
Responsabilidade com o benefício no início do exercício 523,13 411,00 158,85 110,15
Custo efectivo do serviço 34,50 23,82 13,14 8,68
Contribuições dos funcionários 9,71 8,76 2,33 2,12
Custo em juros 19,31 18,32 6,23 5,32
(Ganho)/perda actuarial (23,35) 72,61 (16,59) 35,65
Benefícios pagos (12,99) (11,38) (2,36) (3,07)
Responsabilidade com o benefício no final do exercício 550,31 523,13 161,60 158,85

Situação do financiamento:
Responsabilidade reconhecida no balanço em 31 de Dezembro,  
representando o benefício que excede o activo do plano (96,30) (107,29) (130,80)  (133,00)

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 não existiam custos de serviços anteriores não desreconhecidos. Em 31 de 
Dezembro de 2013, as perdas actuariais líquidas acumuladas reconhecidas directamente no capital como “Outros rendi-
mentos globais” para o PAP cifraram-se em 166,61 milhões de UC (2012: perdas de 196,64 milhões de UC). As perdas 
actuariais líquidas acumuladas reconhecidas directamente no capital como “Outros rendimentos globais” para o PBS foram 
de 46,53 milhões de UC (2012: perdas de 62,41 milhões de UC).
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De seguida apresenta-se uma síntese da situação do financiamento do PAP no final dos últimos cinco anos fiscais:

(milhões de UC)

2013
Reformulado

2012 2011 2010 2009
Plano de Aposentação do Pessoal:
Justo valor dos activos do plano 454,01 415,84 364,94 345,40 302,25
Valor actual da responsabilidade com o 
respectivo benefício (550,31) (523,13) (411,01) (338,25) (304,68)
Financiamento (Deficitário)/Excedente (96,30) (107,29) (46,07) 7,15 (2,43)

Ajustamentos experimentais aos activos do 
plano (26,37) (33,05) (48,95) (41,48) (47,40)
Ajustamentos experimentais às 
responsabilidades do plano (140,24) (163,59) (90,98) (35,84) (28,38)
Líquido (166,61) (196,64) (139,93) (77,32) (75,78)

A situação de financiamento do Plano de Benefícios de Saúde no final dos cinco últimos anos fiscais era a seguinte:

(milhões de UC)

2013
Reformulado

2012 2011 2010 2009
Plano de Benefícios de Saúde
Justo valor dos activos do plano 30,81 25,85 22,14 18,67 15,67
Valor actual da responsabilidade com o 
respectivo benefício (161,60) (158,85) (110,15) (74,22) (67,08)
Financiamento do défice (130,79) (133,00) (88,01) (55,55) (51,41)

Ajustamentos experimentais aos activos do 
plano (2,89) (2,18) (1,90) (1,22) (0,43)
Ajustamentos experimentais às 
responsabilidades do plano (43,64) (60,23) (24,59) 2,05 0,30
Líquido (46,53) (62,41) (26,49) 0,83 (0,13)

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os pressupostos utilizados nas valorizações actuariais disponíveis mais recentes 
eram os seguintes:

(Percentagens) 

Plano de aposentação do pessoal Plano de Benefícios de Saúde

2013
Reformulado

2012 2013
Reformulado

2012
Taxa de desconto 4,12 3,63 4,12 3,63
Taxa de crescimento dos salários 3,80 3,73 3,80 3,73
Crescimento futuro das pensões 2,30 2,23   
Taxa de crescimento do custo com cuidados de saúde 

– no final do ano fiscal 6,00 6,00
– última taxa de crescimento do custo com cuidados básicos 
de saúde 5,00 5,00

Ano em que é atingida a última taxa de crescimento do custo 
com cuidados de saúde 2014 2014
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Os pressupostos de mortalidade do PAP baseiam-se nos quadros dos Regimes de Pensões Auto-administrados de 2008 
(SAPS08), baseados especificamente na experiência do Reino Unido com regimes de pensão auto-administrados. Na mesma 
linha, os pressupostos de mortalidade do PBS baseiam-se nos quadros dos Regimes de Pensões Auto-administrados de 
2008 (SAPS), baseados especificamente na experiência do Reino Unido com regimes ocupacionais. Estes quadros SAPS 
partem do princípio que os participantes não têm problemas de saúde e foram actualizados usando as projecções dos 
Planos de Investigação de Mortalidade Contínuos (IMC) de 2009 para incluir melhorias de longevidade futura.

O rendimento esperado dos activos do plano é uma média dos rendimentos esperados no longo prazo (10 ou mais anos) 
dos títulos de dívida e dos títulos de capital, ponderada pela distribuição na carteira. Os rendimentos das classes de activos 
são obtidos em função dos rendimentos históricos, bem como das expectativas futuras. As expectativas sobre os rendi-
mentos das acções baseiam-se geralmente na conjugação da inflação esperada com as expectativas sobre o crescimento 
real dos rendimentos e com o rendimento dos dividendos esperado no longo prazo. As expectativas sobre os rendimentos 
das obrigações baseiam-se na conjugação da inflação esperada com o rendimento real das obrigações e com o prémio de 
risco. A taxa de desconto utilizada para determinar a responsabilidade sobre o benefício é seleccionada com referência às 
taxas de longo prazo no final do ano das obrigações de empresas com notação AAA.

O pressuposto relativo à inflação dos custos com saúde é a taxa de aumento do custo da prestação dos benefícios de saú-
de. Esta taxa é influenciada por um vasto leque de factores, tais como as tendências económicas, a evolução da medicina 
e a utilização dos pacientes. Para efeitos destes cálculos, parte-se do pressuposto que a taxa de inflação inicial dos custos 
com saúde foi de 6% ao ano entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2013, data a partir da qual será utilizada 
uma taxa constante de 5% ao ano.

A obrigação e os custos dos benefícios de saúde pós-aposentação imputáveis ao Banco são extremamente sensíveis a 
pressupostos no que respeita à inflação dos custos com saúde.

A duração média do PAP e do PBS é de 16,5 anos e 22 anos respectivamente.

O quadro seguinte mostra a saída do fluxo de caixa dos benefícios:

(milhões de UC)

2014 2015 2016 2017 2018
2019  

a 2023
Fluxo de caixa do PBS 2,50 2,60 2,80 2,90 3,00 17,60
Fluxo de caixa do PAP 13,94 17,17 19,20 22,11 24,69 157,96

O quadro seguinte mostra os efeitos da variação de um ponto percentual na taxa de crescimento assumida do custo dos 
cuidados de saúde:

(milhares de UC)

Aumento de 1% Redução de 1%

2013
Reformulado

2012 2013
Reformulado

2012
Efeito sobre o custo total do serviço e dos juros 6.169 4.112 (4.498) (3.029)
Efeito sobre as responsabilidades com os benefícios pós- 
-aposentação

40.874 43.179 (31.607) (32.994)

Capítulo 7 Banco Africano de Desenvolvimento

Relatório Anual 2013180

AfDB AR 2013.indb   180 15/05/2014   17:31:41



O quadro seguinte mostra os efeitos da variação de um ponto percentual na taxa de desconto do PAP:

(milhares de UC)

Aumento de 1% Redução de 1%
2013 2012 2013 2012

Efeito sobre o custo total do serviço e dos juros 7.121 7.872 (8.741) (9.775)
Efeito sobre as responsabilidades com os benefícios pós- 
-aposentação

79.735 80.818 (94.219) (96.592)

Não são investidos quaisquer activos do PAP nos instrumentos financeiros do próprio Banco, nem em qualquer propriedade 
ocupada pelo Banco, nem noutros activos utilizados pelo Banco. Todos os investimentos são mantidos em mercados activos.

O quadro seguinte apresenta a afectação de activos média ponderada de activos ao Plano de Aposentação do Pessoal em 
31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

(milhares de UC)
 2013 2012

Títulos de dívida  202.152 177.801
Títulos de capital  166.255 135.502
Propriedades  68.362 63.393
Outros - 36.408
Total  436.769 413.104

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os activos do PBS estavam investidos essencialmente em depósitos de curto 
prazo e obrigações.

As estimativas do Banco em relação às contribuições que espera efectuar para o PAP e para o PBS no exercício que findará 
em 31 de Dezembro de 2014 são de 35,27 milhões de UC e de 21,40 milhões de UC, respectivamente.

NOTA S – ENTIDADES TERCEIRAS
Foram identificadas as seguintes entidades terceiras:

O Banco concede ou garante créditos a alguns dos seus membros, que são também seus accionistas, e contrai emprés-
timos de fundos junto dos mercados de capitais nos territórios de alguns dos seus accionistas. Enquanto instituição multi-
lateral de desenvolvimento com um conjunto de membros que inclui 53 Estados africanos e 25 estados não africanos (os 

“membros regionais” e os “membros não regionais”, respectivamente), as subscrições do capital do Banco são efectuadas 
por todos os seus membros. Todos os poderes do Banco estão delegados no Conselho de Governadores, constituído pelos 
Governadores nomeados por cada membro do Banco, os quais exercem o poder de voto do país membro que os nomeou. 
As subscrições e os poderes de voto dos países membros são descritos na Nota N. O Conselho de Administração, que é 
composto por 20 (vinte) administradores eleitos pelos países membros, é responsável pela condução de todas as operações 
do Banco e, para tal, exerce todos os poderes que lhe foram delegados pelo Conselho de Governadores. O Banco tam-
bém concede ou garante créditos a determinados organismos dos seus Países Membros Regionais e a empresas públicas 
e privadas que operam nesses países. Esses créditos são aprovados pelo Conselho de Administração.
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Além destes recursos ordinários, o Banco administra os recursos de outras entidades, no âmbito de acordos especiais. 
Neste contexto, o Banco administra os recursos do FAD. Além disso, o Banco administra diversos fundos especiais e fun-
dos fiduciários, os quais têm objectivos que são consistentes com os da promoção do desenvolvimento económico e do 
progresso social dos seus Países Membros Regionais. É neste enquadramento que o Banco administra o FFN, bem como 
determinados fundos de doadores multilaterais e bilaterais sob a forma de subsídios.

O FAD foi constituído na sequência de um acordo estabelecido entre o Banco e determinados países. As operações gerais 
do FAD são conduzidas por um Conselho de Administração com 14 membros, 7 dos quais são seleccionados pelo Banco. 
O Banco exerce 50% dos poderes de voto no FAD e o Presidente do Banco é o Presidente “ex officio” do Fundo. No 
desempenho das suas funções, o FAD utiliza os escritórios de representação, o pessoal, a organização, os serviços e as 
instalações do Banco, reembolsando-o para tal com base numa fórmula acordada de partilha de custos, determinada em 
grande medida pelo número de programas e de projectos executados durante o exercício.

O investimento do Banco no FAD está incluído na rubrica “Participações de capital” e é divulgado na Nota J. Além do mon-
tante registado como participação de capital, o Banco faz alocações periódicas ao Fundo para promover os seus objecti-
vos. As alocações de rendimento líquido efectuadas pelo Banco ao FAD são registadas na rubrica “Outros recursos”, nas 
demonstrações financeiras do Fundo. Em 2013, a afectação de rendimento líquido ao Fundo ascendeu a 35 milhões de 
UC (2012: 35 milhões de UC). 

O FFN é um fundo especial administrado pelo Banco com recursos contribuídos pela Nigéria. O Conselho de Administração 
do BAD conduz todas as operações do FFN com base nas condições do Acordo do FFN e, a esse respeito, o Banco con-
sulta o Governo da Nigéria. O FFN também utiliza os escritórios de representação, o pessoal, a organização, os serviços e 
as instalações do Banco, reembolsando-o pela sua parcela de despesas administrativas por essa utilização. A parcela de 
despesas administrativas reembolsadas pelo FAD e pelo FFN ao Banco é divulgada na Nota Q.

Os recursos sob a forma de subsídios administrados pelo Banco em nome de outros doadores, incluindo dos seus países 
membros, organismos e outras entidades, são geralmente condicionados a utilizações específicas, como o co-financiamento 
dos projectos de concessão de crédito do Banco, operações de redução de dívidas e assistência técnica aos mutuários, 
incluindo estudos de viabilidade. Na Nota V-5 são apresentados mais detalhes sobre o saldo vincendo desses fundos doa-
dos à data de 31 de Dezembro de 2013 e de 2012.

O Banco cobra comissões pela gestão de alguns destes fundos. As comissões de gestão recebidas pelo Banco no exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2013 cifravam-se em 2,05 milhões de UC (2012: 1,78 milhões de UC).

O Banco também administra o PAP e o PBS. As actividades do PAP e do PBS são divulgadas na Nota R.

Retribuição dos gestores
As retribuições pagas aos gestores e aos directores executivos do Banco, durante os exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2013 e de 2012, foram distribuídas da seguinte forma:

(milhares de UC)
 2013 2012

Salários 20.203 18.973
Benefícios na rescisão e outros benefícios 8.310 7.205
Contribuições para o plano de aposentação e de cuidados médicos 4.075 3.798
Total 32.588 29.976

O Banco também pode conceder créditos pessoais e adiantamentos ao seu pessoal, incluindo aos gestores. Esses créditos 
e adiantamentos, garantidos pelos benefícios de rescisão credores aquando da saída do Banco, são concedidos de acordo 
com as normas e regulamentos do Banco. Em 31 de Dezembro de 2013, os saldos não liquidados em créditos concedidos 
e adiantamentos aos gestores ascendiam a 6,71 milhões de UC (2012: 4,71 milhões de UC).
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NOTA T –  RELATO POR SEGMENTOS
O Banco é uma instituição financeira de desenvolvimento multilateral dedicada ao progresso económico e social dos seus 
países membros regionais. Os produtos e serviços do Banco são similares e estão estruturados e distribuídos de uma for-
ma razoavelmente uniforme entre os mutuários.

Tendo por base a avaliação das operações do Banco, a Administração determinou que o BAD tem apenas um segmento 
relatável, dado que o Banco não gere as suas operações, alocando recursos com base na determinação da contribuição 
de mutuários individuais para o rendimento líquido.

Os produtos e serviços que geram receitas para o Banco são essencialmente créditos, investimentos em títulos do tesouro 
e investimentos de capital. 

As receitas externas referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 estão distribuídas da seguin-
te forma:

(milhares de UC)
 2013 2012

Rendimento dos juros dos créditos:  
Empréstimos de taxa fixa 252.005 246.325
Empréstimos de taxa variável 15.749 18.795
Empréstimos de taxa flutuante 57.612 74.426

325.366 339.546
Taxas de compromisso e comissões 9.646 11.618
Rendimento total dos créditos 335.012 351.164
Rendimento de investimentos 131.242 199.345
Rendimento de outros títulos de dívida 3.949 4.827
Outros rendimentos 12.456 15.288
Receita externa total 482.659 570.624

As receitas resultantes de transacções com um único país mutuário do Banco, no montante de 51,57 milhões de UC, ultra-
passaram 10% das receitas do Banco no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 (2012: 61,07 milhões de UC).

Para efeitos de gestão interna, as actividades de desenvolvimento do Banco estão divididas em cinco sub-regiões do 
continente africano, nomeadamente: África Central, África Oriental, África Setentrional, África Austral e África Ocidental. As 
actividades que envolvem mais do que um país do continente africano são descritas como actividades multinacionais. Os 
investimentos em títulos do tesouro são efectuados sobretudo fora do continente africano e, como tal, não se encontram 
incluídos no quadro abaixo. A apresentação das informações com base nas áreas geográficas acima indicadas distribui os 
rendimentos pela localização dos clientes.
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As informações geográficas sobre o rendimento de créditos concedidos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 
2013 e de 2012 são as seguintes:

(milhares de UC)

África Central
África 

Oriental
África 

Setentrional África Austral
África 

Ocidental
Nível 

multinacional Total
2013        
Rendimento de créditos 
garantidos por Estados 
soberanos 55.640 4.292 95.912 68.806 1.687 385 226.722
Rendimento de créditos 
não garantidos por Estados 
soberanos 4.919 10.921 14.254 36.671 21.976 19.549 108.290

60.559 15.213 110.166 105.477 23.663 19.934 335.012

2012
Rendimento de créditos 
garantidos por Estados 
soberanos 67.299 4.910 105.921 72.454 3.165 559 254.308
Rendimento de créditos 
não garantidos por Estados 
soberanos 4.764 9.921 10.815 34.517 22.537 14.302 96.856

72.063 14.831 116.736 106.971 25.702 14.861 351.164

Em 31 de Dezembro de 2013, os terrenos e edifícios pertencentes ao Banco estavam sobretudo localizados na sua sede 
em Abidjan, na Costa do Marfim. Mais de 90% de outros activos fixos e incorpóreos estavam localizados nas Instalações 
Temporárias de Relocalização do Banco em Tunes, na Tunísia, bem como nos centros de recursos regionais em Nairobi e 
em Pretória.

NOTA U – FACTOS OCORRIDOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Em 26 de Março de 2014, o Conselho de Administração autorizou o envio das presentes demonstrações financeiras ao 
Conselho de Governadores. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelo Conselho de Governadores na sua 
Assembleia Anual, em Maio de 2014.
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NOTA V – DIVULGAÇÕES ADICIONAIS

NOTA V-1: TAXAS DE CÂMBIO
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, as taxas utilizadas para a conversão das moedas em Unidades de Conta eram 
as seguintes:

 2013 2012
1 UC = DSE = Birr etíope 29,560900 27,796800

Cedi ganês 3,328790 3,017280
Coroa dinamarquesa 8,335560 8,697620
Coroa norueguesa 9,413980 8,554320
Coroa sueca 10,022900 10,014000
Dalasi gambiano 60,768400 52,716400
Dinar argelino 120,349000 120,224000
Dinar koweitiano 0,434665 0,432105
Dinar líbio 1,932400 1,932400
Dinar tunisino 2,554380 2,390220
Dirham marroquino 12,551900 12,961600
Dobra são-tomense 27.664,500000 28.938,600000
Dólar americano 1,540000 1,536920
Dólar australiano 1,737170 1,488350
Dólar canadiano 1,638560 1,529540
Dólar neozelandês 1,886330 1,872240
Dong vietnamita 32.606,400000 32.011,000000
Euro 1,142710 1,165830
Franco CFA 732,914000 764,734000
Franco guineense 10.688,000000 10.590,100000
Franco suíço 1,372910 1,408740
Iene japonês 162,162000 133,020000
Kwacha da Zâmbia - 7,947570
Kwanza angolano 150,322000 146,642000
Libra egípcia 10,719000 9,760980
Libra esterlina 0,935148 0,953662
Lira turca 3,099970 2,734570
Naira nigeriana 238,993000 238,295000
Novo Kwacha da Zâmbia 8,475380 -
Pula do Botsuana 13,473300 11,969800
Rand sul-africano 16,154400 13,065600
Real brasileiro 3,624860 3,148070
Riyal saudita 5,775010 5,784160
Rupia Indiana 95,484500 84,295700
Rupia mauritana 46,392700 46,931600
Won coreano 1.625,62000 1.648,350000
Xelim queniano 133,553000 131,893000
Xelim ugandense 3.875,620000 4.126,140000
Yuan chinês 9,397700 9,666000

*Não se afirma que qualquer moeda detida pelo Banco pode ser ou poderia ter sido convertida em qualquer outra moeda às taxas de câmbio cruzadas 
resultantes das taxas indicadas acima.
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NOTA V–2: OUTRAS ACTIVIDADES DE AJUDA AO DESENVOLVIMENTO

1) República Democrática do Congo (RDC)
Paralelamente ao esforço coordenado internacional entre o Banco, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 
Mundial e outros doadores bilaterais e multilaterais para ajudar a República Democrática do Congo (RDC) nos seus 
esforços de reconstrução, o Conselho de Administração aprovou em 26 de Junho de 2002 um plano de liquidação da 
dívida em atraso da RDC. No âmbito deste plano, as contribuições recebidas pela comunidade de doadores foram uti-
lizadas de imediato para liquidar parcialmente as dívidas em atraso da RDC. O montante residual das dívidas em atraso 
da RDC ao Banco e os montantes dos créditos concedidos ainda não vencidos foram consolidados em novos devedo-
res contratuais, de forma a que o valor actual dos novos créditos fosse igual ao valor actual dos montantes que eram 
devidos no âmbito dos termos contratuais anteriores. Os novos créditos concedidos incorporam a taxa de juro média 
ponderada dos créditos antigos. Ao aprovar o plano de liquidação da dívida em atraso, o Conselho de Administração 
levou em consideração os seguintes factores: a) o plano de liquidação da dívida em atraso está incluído num programa 
para a RDC coordenado internacionalmente; b) a dimensão da dívida em atraso da RDC ao Banco excluiu as soluções 
convencionais; c) o conflito armado permanente na RDC originou uma destruição generalizada dos activos físicos, pelo 
que a RDC quase não possui capacidade para pagar o serviço da sua dívida; e d) o pacote proposto resultaria numa 
melhoria significativa da sua capacidade de reembolso, se forem tomadas as medidas de apoio adequadas. Além disso, 
não existia uma ligação automática entre o mecanismo de liquidação da dívida em atraso e o alívio da dívida que poderá 
ser posteriormente concedido sobre o crédito consolidado. Em Junho de 2004, a RDC alcançou o ponto de decisão no 
âmbito da iniciativa para Países Pobres Fortemente Endividados (HIPC). Consequentemente, desde essa data, o crédito 
consolidado beneficiou da redução parcial do serviço da dívida ao abrigo da HIPC.

Foi constituída uma conta especial, separada dos activos do Banco, para todas as contribuições efectuadas para o pla-
no de liquidação da dívida em atraso da RDC. Essas contribuições podem incluir alocações esporádicas do rendimento 
líquido do Banco na conta especial, por decisão do Conselho de Governadores, representando a contribuição do Banco 
para o plano de liquidação da dívida em atraso. O montante dessa alocação de rendimento líquido está sujeito à apro-
vação dos Conselhos de Governadores do Banco, que ocorre normalmente no decorrer na assembleia geral anual do 
Banco. Consequentemente, o rendimento dos créditos consolidados concedidos à RDC reconhecido nos lucros cor-
rentes apenas é retirado às reservas e transferido para a conta especial após a aprovação formal, total ou parcial, dessa 
transferência por parte do Conselho de Governadores do Banco.

2) Facilidade de apoio a países pós-conflito/países frágeis
O Fundo de apoio a países pós-conflito foi constituído como estrutura de ajuda aos países que saem de conflitos nos seus 
esforços de reassunção dos compromissos com a comunidade de doadores, de forma a reactivar a ajuda ao desenvol-
vimento e ajudar esses países a alcançar o ponto de decisão necessário à qualificação para o alívio da dívida no âmbito 
da Iniciativa de Apoio a Países Pobres Fortemente Endividados (HIPC), após liquidarem junto do Grupo do Banco os cré-
ditos em atraso. A estrutura envolve a disponibilização de um conjunto de recursos através de um instrumento separado 
com alocações provenientes do rendimento líquido do BAD e de contribuições do FAD e de outros doadores privados.

Os recursos do fundo são concedidos numa base casuística a países que se encontrem em verdadeira situação de 
pós-conflito e que ainda não beneficiem de alívio da dívida para suprir lacunas de financiamento, após terem realizado 
o máximo esforço para liquidar as suas dívidas em atraso junto do Grupo do Banco. Neste contexto, o Conselho de 
Governadores, através da sua Resolução B/BG/2004/07 de 25 de Maio de 2004, criou a Facilidade de apoio a países 
pós-conflito (PCCF), sob administração do FAD, e aprovou uma alocação do rendimento líquido do Banco do ano de 
2003 no valor de 45 milhões de UC. O Conselho de Governadores, através da sua resolução B/BG/2005/05 de 18 de 
Maio de 2005, aprovou uma alocação adicional do rendimento líquido do Banco do ano de 2004 no valor de 30 milhões 
de UC, sendo esta a segunda prestação da contribuição do Banco para o mecanismo, e através da sua resolução B/
BG/2006/04 de 17 de Maio de 2006, aprovou ainda a terceira e última prestação da contribuição do Banco no valor 
de 25 milhões de UC, provenientes do rendimento líquido de 2005. Em Março de 2008, o Conselho de Administração 
aprovou a instituição da Facilidade de Apoio a Países Frágeis (FSF), que assumiu as actividades da PCCF e proporciona 
uma estrutura alargada e integrada de ajuda aos países elegíveis. A FSF visa consolidar a paz e estabilizar economias, 

Capítulo 7 Banco Africano de Desenvolvimento

Relatório Anual 2013186

AfDB AR 2013.indb   186 15/05/2014   17:31:42



bem como lançar as bases para uma redução sustentável da pobreza e para o crescimento económico dos países ele-
gíveis no longo prazo. Por norma, as contribuições efectuadas pelo BAD à PCCF/FSF não são utilizadas para liquidar 
montantes devidos ao Banco por países beneficiários.

3) Iniciativa de apoio a países pobres fortemente endividados (HIPC)
O Banco participa numa iniciativa multilateral para lidar com os problemas relacionados com dívidas de países identificados 
como países HIPC. No âmbito desta iniciativa, os credores concedem alívio da dívida a países elegíveis que apresentem, 
durante um longo período de tempo, um bom desempenho nas suas políticas dedicadas à redução das dívidas para níveis 
sustentáveis. No enquadramento original da iniciativa HIPC, determinados créditos concedidos a países beneficiários elegí-
veis eram pagos pelo Fundo Fiduciário HIPC a um preço equivalente ao valor actual líquido dos créditos ou, se inferior, ao 
seu valor contabilístico, calculado utilizando a metodologia acordada no âmbito das iniciativas. 

Após a assinatura de um acordo de alívio da dívida no âmbito da HIPC, os créditos em causa foram pagos pelo seu valor 
actual líquido ou, se inferior, pelo seu valor de lançamento. Em média, os créditos concedidos que integram a carteira do 
BAD têm taxas de juro mais elevadas do que as taxas de desconto do valor actual aplicadas e, por isso, o valor actual 
líquido dos créditos excede o valor contabilístico. Consequentemente, os créditos do BAD em causa foram pagos pelo 
Fundo Fiduciário HIPC aos seus valores contabilísticos. 

Em 1999, a iniciativa HIPC foi melhorada para proporcionar um alívio da dívida maior, mais rápido e mais direccionado para 
a pobreza. Este objectivo foi alcançado através da redução dos critérios de elegibilidade para qualificação no âmbito da 
iniciativa e através da concretização mais rápida do alívio da dívida, quando comparado com a estrutura original. Com o 
enquadramento melhorado, em que são elegíveis 33 países africanos, o alívio da dívida é implementado através de redu-
ções anuais do serviço da dívida, bem como através da libertação de até 80% das responsabilidades anuais com o ser-
viço da dívida, à medida que elas se vencem, até se atingir a totalidade do alívio da dívida. Além disso, é concedido um 
financiamento temporário, entre os pontos de decisão e de conclusão, num montante até 40% da totalidade do alívio da 
dívida, sempre que possível, por um horizonte temporal de 15 anos.

No fim de Dezembro de 2013, a implementação da iniciativa HIPC demonstra que dos 33 países elegíveis, 29 PMR alcan-
çaram as fases de conclusão, ao passo que o Chade ainda se encontra no período intercalar. Três países, a Somália, o 
Sudão e a Eritreia (pré-ponto de decisão) ainda não alcançaram o ponto de decisão. 

4) Iniciativa multilateral de alívio da dívida (MDRI)
Na Cimeira de Gleneagles, em 8 de Julho de 2005, o Grupo dos 8 países mais desenvolvidos concordou em propor ao 
FAD, à Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI) que abdicassem 
da totalidade dos seus créditos sobre os países que tenham atingido, ou que vão atingir, o momento de conclusão no 
âmbito da Iniciativa HIPC reforçada.

O principal objectivo da MDRI é concluir o processo de alívio da dívida dos HIPC através da cedência de recursos adi-
cionais para ajudar 38 países em todo o mundo, 33 dos quais estão em África, para que façam progressos no sentido 
de alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), salvaguardando simultaneamente a capacidade de 
financiamento de longo prazo do FAD e da AID. O cancelamento da dívida seria concretizado através da redução dos 
compromissos de reembolso dos HIPC que tenham atingido o ponto de conclusão e do ajustamento dos seus fluxos de 
assistência brutos, reduzindo-os pelo mesmo montante. De forma a manter a integridade financeira do FAD, os doado-
res comprometeram-se em efectuar contribuições adicionais para o FAD para repor, “dólar por dólar”, o capital anterior 
e os pagamentos dos encargos com os serviços.

A MDRI foi aplicada ao FAD em 1 de Setembro de 2006. Nessa data, o FAD deduziu do seu saldo de créditos conce-
didos desembolsados e não liquidados, líquidos da redução dos HIPC, um montante de 3,84 mil milhões de UC, que 
se traduziu por uma correspondente redução dos activos líquidos do FAD. A redução do valor líquido do activo do FAD 
resulta numa redução do valor do investimento do Banco no Fundo. A subsequente inscrição dos saldos dos créditos é 
efectuada à medida que os outros países alcançarem o seu ponto de conclusão HIPC e beneficiarem do cancelamento 
de créditos no âmbito da MDRI. A redução do valor líquido dos activos do FAD não inclui créditos não liquidados con-
cedidos a países MDRI que não atingiram os seus pontos de conclusão HIPC no final do exercício.
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NOTA V–3: FUNDOS ESPECIAIS

Ao abrigo do artigo 8.º do Acordo de Constituição do Banco, o Banco pode atribuir ou pode ser-lhe atribuída a Administração 
de fundos especiais.

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os fundos mantidos em separado dos fundos constituídos por recursos de capital 
ordinários do Banco eram os seguintes:

1) O FFN foi constituído através de um acordo assinado em 26 de Fevereiro de 1976 (o Acordo) entre o Banco de 
Desenvolvimento Africano e a República Federal da Nigéria. O Acordo estipula que o FFN deverá vigorar por um período de 
30 anos a contar da data de entrada em vigor do Acordo e que os recursos do FFN deverão ser transferidos para o Governo 
da Nigéria após o seu encerramento. No entanto, o período de validade de 30 anos pode ser prorrogado por mútuo acor-
do entre o Banco e a República Federal da Nigéria. Quando expirou o período inicial de 30 anos, em 25 de Abril de 2006, 
o Banco e a República Federal da Nigéria acordaram 2 prorrogações temporárias (de 12 meses cada), de modo a permitir 
encetar novas consultas e proceder a uma avaliação independente do FFN.

Na sequência dos resultados positivos da análise independente, o Acordo FFN foi renovado por um período de dez anos 
a partir de 26 de Abril de 2008. O capital inicial do FFN foi de 50 milhões de Naira, a pagar em duas prestações iguais 
de 25 milhões de Naira cada, em moedas livremente convertíveis. A primeira prestação, equivalente a 39,90 milhões de 
dólares americanos, foi recebida pelo Banco a 14 de Julho de 1976 e o pagamento da segunda prestação, equivalente a 
39,61 milhões de dólares americanos, foi efectuado a 1 de Fevereiro de 1977.

Durante o mês de Maio de 1981, a República Federal da Nigéria anunciou a reconstituição do FFN com 50 milhões de Naira. 
A primeira prestação de 35 milhões de Naira (52,29 milhões de US dólares) foi paga em 7 de Outubro de 1981. A segunda 
prestação de 8 milhões de Naira (10,87 milhões de US dólares) foi recebida em 4 de Maio de 1984. O pagamento da terceira 
prestação no valor de 7 milhões de Naira (7,38 milhões de dólares americanos) foi efectuado em 13 de Setembro de 1985.

Os recursos do FFN em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 são resumidos em baixo:

(milhares de UC)
 2013 2012

Contribuição recebida 128.586 128.586
Fundos gerados (líquido) 153.423 152.060
Ajustamento pela conversão cambial (116.237) (116.025)

165.772 164.621
Representado por:  
Devido por bancos 13.656 4.905
Investimentos 107.097 121.664
Rendimentos acumulados e encargos devedores sobre créditos concedidos 1.286 1.518
Juros acumulados sobre investimentos 49 67
Outros devedores 3 3
Créditos concedidos não liquidados 45.607 50.840

167.698 178.997
Menos: Credores (1.926) (14.376)

165.772 164.621
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2)  O Fundo Especial de Alívio da Dívida (para países africanos afectados pela seca) foi constituído pela Resolução 
20-74 do Conselho de Governadores para apoiar países africanos afectados por catástrofes imprevisíveis. O objectivo deste 
fundo foi posteriormente alargado, em 1991, de forma a incluir o fornecimento de ajuda, sob a forma de subsídios, a insti-
tuições de investigação cujos objectivos de pesquisa em áreas específicas possam contribuir para o objectivo do Banco de 
satisfação das necessidades dos Países Membros Regionais nessas áreas. Os recursos deste fundo consistem em contri-
buições efectuadas pelo Banco, pelo FAD e por diversos Estados membros.

Segue-se a demonstração resumida dos recursos e activos do Fundo Especial de Alívio da Dívida (para países africanos 
afectados pela seca) em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

(milhares de UC)
 2013 2012

Saldo do Fundo 82.462 72.464
Fundos gerados 4.718 4.762
Fundos alocados a dimensões sociais de ajustamentos estruturais (SDA) 1 1
Menos: alívio desembolsado (80.076) (74.028)

7.105 3.199
Representado por:  
Devido por bancos 1.780 921
Investimentos 5.324 2.277
Juros devedores 1 1

7.105 3.199

Em 31 de Dezembro de 2013, um total de 2,60 milhões de UC (2012: 3,12 milhões de UC) estava autorizado mas ainda 
por desembolsar ao abrigo do Fundo Especial de Alívio da Dívida.

NOTA V–4: FUNDOS FIDUCIÁRIOS

As Resoluções 11-70, 19-74 e 10-85 do Conselho de Governadores atribuíram ao Banco a Administração do Fundo Mamoun 
Beheiry, do Fundo petrolífero árabe e do Fundo especial de assistência de emergência para a luta contra a seca e a fome em 
África. Geridos em separado dos fundos com recursos de capital ordinários do Banco, estes fundos são mantidos e conta-
bilizados em moedas específicas, que são convertidas em Unidades de Conta às taxas de câmbio em vigor no final do ano.

1) O Fundo Mamoun Beheiry foi constituído pela Resolução 11-70 do Conselho de Governadores de 31 de Outubro de 
1970, através da qual Mamoun Beheiry, antigo Presidente do Banco, acordou a constituição de um fundo que poderia ser 
utilizado pelo Banco para premiar os funcionários que se tivessem distinguido pelo seu desempenho na prossecução dos 
objectivos do Banco.

2)  O Fundo Petrolífero Árabe (contribuição da Argélia)  foi constituído pela Resolução 19-74 do Conselho de Governadores 
a 4 de Julho de 1974. No âmbito de um acordo protocolar de 15 de Novembro de 1974, o Banco recebeu o montante 
de 20 milhões de USD do Governo da Argélia para integrar um Fundo Fiduciário, a partir do qual poderiam ser garantidos 
créditos a países membros afectados pela subida dos preços do petróleo. Em 11 de Agosto de 1975 foi reembolsado um 
montante de 5,55 milhões de USD à Argélia por sua solicitação, deixando um saldo de 14,45 milhões de USD, de onde 
foram efectuados créditos reembolsáveis directamente à Argélia. Em 31 de Dezembro de 2013, um total de 13,45 milhões 
de USD (2012: 13,45 milhões de USD) tinha sido amortizado dessa forma.
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3) O Fundo especial de assistência de emergência para a luta contra a seca e a fome em África (SEAF) foi consti-
tuído pela 20.ª Reunião de Chefes de Estado e de Governo dos países membros da União Africana, anteriormente denomi-
nada Organização da Unidade Africana (OUA), que teve lugar em Addis Abeba, na Etiópia, nos dias 12 a 15 de Novembro 
de 1984, sob a Resolução AHG/Res. 133 (XX), com o objectivo de prestar auxílio aos países membros africanos afectados 
pela seca e pela fome.

São resumidas abaixo as principais características financeiras destes fundos fiduciários à data de 31 de Dezembro de 2013 
e de 2012:

(milhares de UC)
 2013 2012

(1) Fundo Mamoun Beheiry  
Contribuição 151 152
Rendimento de investimentos 200 194

351 346
Menos: Prémio atribuído (29) (30)

   Oferta (25) (25)
297 291

Representado por:  
Depósitos de curto prazo 282 277
Devido por bancos 15 14

297 291
(2) Fundo petrolífero árabe (contribuição da Argélia)  

Contribuição líquida 649 651
Representado por:  
Créditos concedidos desembolsados líquidos de reembolsos 649 651

(3) Fundo especial de assistência de emergência para a luta contra a seca e a fome em África  
Contribuições 20.768 20.810
Fundos gerados 5.551 5.558

26.319 26.368
Auxílio concedido (23.370) (23.092)

2.949 3.276
Representado por:  
Devido por bancos 1.072 745
Investimentos 1.877 2.531

2.949 3.276
 Total de recursos e activos dos fundos fiduciários 3.895 4.218

NOTA V–5: SUBSÍDIOS (fundos de doadores)

O Banco administra subsídios em nome de doadores, que incluem os países membros, organismos e outras entidades. Os 
recursos destinados a subsídios são restritos a determinadas utilizações, nomeadamente co-financiamento dos projectos 
de concessão de crédito do Banco, operações de redução de dívida, auxílio técnico a mutuários, inclusive sob a forma de 
estudos de viabilidade e elaboração de projectos, programas regionais e globais e programas de investigação e formação. 
Estes fundos são colocados à custódia do Banco e não são incluídos nos activos do Banco. De acordo com o artigo 11.º 
do Acordo de Constituição do Banco, as contas destes subsídios são mantidas em separado das do Banco.
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Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os saldos não desembolsados de recursos sob a forma de subsídios eram os 
seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

AMINA 1.439 1.442
Bacia do Congo 70.125 64.530
Canadá 1.355 14.850
Comunidade africana de práticas de gestão orientadas para os resultados da ajuda ao desenvolvimento 1.739 2.502
Estratégia global para a melhoria dos dados estatísticos nos domínios agrícola e rural (ERAG) 1.946 -
Facilidade Africana de Apoio Jurídico 12.189 11.088
Finlândia 6.389 3.525
França – BAD (Fonds d’Assistance Technique) 1.101 1.233
Fundo African Water Facility 67.757 66.909
Fundo da Nigéria para a cooperação técnica 12.972 16.015
Fundo de Comércio Africano 9.251 9.859
Fundo de Cooperação Técnica de Portugal 1095 1.337
Fundo de Transição MENA 4.617 -
Fundo Estratégico para o Clima 8.533 3.740
Fundo Fiduciário da Coreia 16.164 14.275
Fundo fiduciário de cooperação Sul-Sul 3.433 1.986
Fundo fiduciário de microfinanciamento 4.588 4.397
Fundo Fiduciário Multidoadores do Zimbabué 68.870 78.120
Fundo Fiduciário para a Governação (GTF) 2.364 3.835
Fundo Fiduciário para Países em Transição 2.940 -
Fundo Fiduciário Sueco para serviços de consultoria 205 205
Fundo Global para o Ambiente (GEF) 4.933 2.596
Fundo para as Energias Sustentáveis em África 28.842 29.635
Fundo para as Tecnologias Limpas 2.520 2.271
Fundo Prioritário Multidoadores para a Agricultura 1.313 -
Fundo Value for Money 404 -
ICA - Consórcio para as infra-estruturas em África 1.869 1.590
IMDE (Iniciativa para a Migração e o Desenvolvimento) 6.157 5.425
Índia 3.058 3.683
Infra-estrutura NEPAD 32.621 17.224
Iniciativa de abastecimento de água e saneamento às comunidades rurais 77.780 65.294
Iniciativa de Criação de um Clima de Investimento em África 23.803 27.186
Itália 1.406 2.139
Japão (FAPA) 20.656 21.545
Mecanismo de financiamento de fertilizantes 8.961 8.596
Noruega 1.352 1.307
Parceria “Making Finance Work for Africa” 1.360 960
Perspectivas Económicas em África 298 32
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 37 2
Programa de Comparações Internacionais – África (ICP – África) 25 27
Programa de parceria multidoadores para a água 1.236 1.451
Programa Global sobre Agricultura e Segurança Alimentar (GAFSP) 22.596 11.490
Programa para o desenvolvimento de infra-estruturas em África (PIDA) 189 165
Reforço das Capacidades Estatísticas (RCE) 4.438 2.234
Reino Unido 1.406 3.005
SFRD (Região dos Grandes Lagos) 713 714
Subsídio de assistência técnica da Suíça 434 79
Subsídio do Governo chinês 365 371
Outros 39 47
Total 547.883 508.916
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Banco Africano de Desenvolvimento
Agência Temporária de Relocalização
15, Avenue du Ghana
1002 Tunis Belvédère
Tunísia

Relatório dos Auditores Independentes destinado ao Conselho de Governadores do Banco 
Africano de Desenvolvimento

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

Auditámos as demonstrações financeiras anuais em anexo referentes ao Banco de Desenvolvimento Africano (“o Banco”), que 
consistem no balanço à data de 31 de Dezembro de 2013 e a demonstração de resultados, a demonstração do rendimento integral, 
a demonstração das alterações do capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa referentes ao exercício findo nessa data, um 
resumo das normas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas, tal como está definido nas notas A a V. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, com a finalidade 
de apresentar demonstrações financeiras aprovadas e auditadas ao Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento, 
como exige a alínea d) do artigo 32.º do Acordo de Constituição do Banco. Este relatório destina-se exclusivamente ao Conselho de 
Governadores do Banco, como organismo, de acordo com a alínea d) do artigo 32.º do Acordo de Constituição do Banco. O nosso 
trabalho de auditoria foi elaborado com o objectivo de declararmos aos membros do Banco todas as questões que somos obrigados 
a declarar num relatório de auditores, e para nenhuma outra finalidade. Tanto quanto a lei permita, não aceitamos nem assumimos 
responsabilidades em relação ao nosso trabalho de auditoria, a este relatório ou aos pareceres que emitimos, perante qualquer outra 
entidade que não seja o Banco e os membros do Banco como um todo.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e pela correcta apresentação das presentes demonstrações financeiras, de acordo com 
as Normas Internacionais de Relato Financeiro. Estas responsabilidades incluem: planificar, implementar e manter o controlo inter-
no relevante na elaboração e apresentação correcta das demonstrações financeiras para que não contenham inexactidões materiais, 
originadas por fraude ou por erro; seleccionar e aplicar normas contabilísticas adequadas; e efectuar estimativas contabilísticas que 
sejam razoáveis perante as circunstâncias. 
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Banco Africano de Desenvolvimento 

Relatório dos auditores independentes destinado ao Conselho de Governadores do Banco Africano de 

Desenvolvimento

Responsabilidade dos auditores
A nossa responsabilidade consiste na emissão de um parecer sobre estas demonstrações financeiras, com base na nossa auditoria. A 
nossa auditoria foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas normas exigem que cumpramos requisitos 
éticos e que planeemos e realizemos a auditoria de forma a obter uma garantia razoável de que as demonstrações financeiras não 
contêm inexactidões materiais. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obter evidências de auditoria sobre os montantes e declarações que cons-
tam nas demonstrações financeiras. A selecção dos procedimentos depende da nossa análise, incluindo a avaliação dos riscos de 
inexactidões materiais das demonstrações financeiras, originadas por fraude ou por erro. Ao efectuar essas avaliações de risco, ana-
lisamos o controlo interno relevante para a elaboração e apresentação das demonstrações financeiras por parte da entidade, de forma 
a conceber procedimentos de auditoria adaptados às circunstâncias, mas não com o objectivo de emitir um parecer sobre a eficácia 
do controlo interno da entidade. Uma auditoria inclui ainda a avaliação da adequação dos princípios contabilísticos utilizados e da 
razoabilidade das estimativas contabilísticas efectuadas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstra-
ções financeiras com fins especiais em termos gerais. 

Acreditamos que as evidências de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas para fundamentarmos o nosso parecer. 

Parecer 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam, de forma apropriada e em todos os aspectos materiais, a situação finan-
ceira do Banco à data de 31 de Dezembro 2013, bem como o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa relativos ao exer-
cício findo nessa data, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Paris La Défense, 26 de Março de 2014

KPMG Audit 
Uma divisão da KPMG S.A.

Valéry Foussé
Sócio

Relatório Anual 2013 193

AfDB AR 2013.indb   193 15/05/2014   17:31:44



ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO BAD PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(milhares de UC)

Descrição
Despesas com o pessoal

Salários 125.139
Benefícios 96.244
Outras despesas com o pessoal 30.369
Pessoa a termo certo e de assistência técnica 1.059
Consultores 29.319
Formação do pessoal 3.262

285.392
Despesas gerais

Missões oficiais 19.740
Alojamento 17.663
Aluguer, reparações e manutenção de equipamento 8.675
Despesas de comunicação 11.956
Impressão, publicação e reprodução 1.912
Consumíveis e material de escritório 576
Biblioteca 603
Outras despesas institucionais 28.240

89.365

Total das despesas administrativas 374.757
Depreciação 10.720

Total 385.477

Menos: Comissões de gestão* (248.006)

Orçamento administrativo líquido 137.471

*  O montante representa a parcela pertencente ao Fundo Africano de Desenvolvimento e ao Fundo Fiduciário da Nigéria do justo valor das despesas do 
Banco no que diz respeito a escritórios de representação, pessoal, organização, serviços e instalações, calculado com base numa fórmula aprovada 
pelos Conselhos.
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O FUNDO AFRICANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

Gestão financeira

Subscrições
Reconstituições do FAD
Os recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento (o FAD ou 
o Fundo) consistem essencialmente em subscrições do Banco, 
subscrições e contribuições de Estados Participantes, bem 
como outros recursos recebidos pelo Fundo. As subscrições 
cumulativas do FAD ascenderam a 22,83 mil milhões de UC 
em 31 de Dezembro de 2013.

Após as subscrições iniciais, o FAD tem recebido recursos 
adicionais sob a forma de reconstituições gerais periódicas, 
normalmente efectuadas de três em três anos. A décima 
segunda reconstituição do Fundo (FAD-XII) foi adoptada 
pelo Conselho de Governadores em 20 de Janeiro de 2011, 
produzindo efeitos a partir de 3 de Maio de 2011. A dotação 
total de recursos para a FAD-XII ascende a 6,1 mil milhões 
de UC e inclui uma capacidade de compromissos contraídos 
antecipadamente (ou de recursos gerados internamente) de 
2,01 mil milhões de UC. A reconstituição abrange o período 
operacional de 2011-2013. Em 31 de Dezembro de 2013, os 
Estados Participantes tinham subscrito um montante total de 
3,77 mil milhões de UC. Destas subscrições, 315,14 milhões 
de UC, representando 8,3% do montante da reconstituição, 
continuam qualificados desde essa data. 

As negociações para a décima terceira reconstituição 
do Fundo (FAD-XIII) foram concluídas em Setembro de 
2013. Os delegados do FAD concordaram num nível de 
reconstituição de 5,35 mil milhões de UC para o FAD-XIII, 
cobrindo o período operacional de 2014-2016. Este valor 
inclui a previsão de recursos gerados internamente num 
montante de 0,98 mil milhões de UC. A reconstituição 
entrará em vigor na data em que os depósitos efectuados 
pelos Estados Participantes através dos instrumentos de 
subscrição do Fundo representarem um montante igual ou 
superior a 30% do total das subscrições previstas, o mais 
tardar em 31 de Março de 2014. Em 31 de Dezembro de 
2013, as condições para a entrada em vigor da FAD-XIII não 
estavam cumpridas.

Compromissos no âmbito da  
Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida
Nos termos da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI), 
os países doadores comprometem-se a compensar o FAD 
pelo cancelamento dos seus empréstimos aos países pobres 
altamente endividados (PPAE) que atingiram, ou atingirão, o 
ponto de conclusão ao abrigo da Iniciativa HIPC reforçada. 

A MDRI entrou em vigor em 1 de Setembro de 2006 para 
o período de 2006-2054. Para preservar a integridade e a 
capacidade de financiamento do Fundo, as condições da 
MDRI exigem que os doadores compensem totalmente o 
Fundo pelas dívidas anuladas ao abrigo da MDRI. Os doadores 
concordaram em realizar ajustes periódicos no âmbito da 
iniciativa, de forma a reflectir as alterações provocadas pelo 
perdão da dívida nos custos reais e estimados do Fundo.
 
Em 31 de Dezembro de 2013, o Fundo tinha recebido dos 
doadores compromissos agregados no valor de 4,58 mil milhões 
de UC, representando 81% do custo da MDRI para o período 
de 2006-2054 (5,67 mil milhões de UC). 

Produtos financeiros
O FAD é a linha de crédito concessional do Grupo do Banco que 
concede aos países membros regionais de baixo rendimento 
créditos concessionais e subsídios para a concretização de 
projectos e programas, garantia de risco, bem como apoio através 
de assistência técnica para estudos e reforço de capacidades.

Créditos concedidos 
Antes da FAD-XII, não eram cobrados juros sobre os 
empréstimos do FAD. No entanto, os créditos incluíam uma 
taxa de serviço de 0,75% ao ano sobre os saldos em dívida 
e uma comissão de compromisso de 0,50% ao ano sobre 
montantes autorizados não desembolsados. Estes empréstimos 
do FAD têm um período de maturidade de 50 anos, incluindo 
um período de carência de 10 anos.

Para a FAD-XII, contudo, o Conselho de Administração 
aprovou condições de financiamento diferenciadas para os 
países elegíveis para os recursos do FAD classificados como 
países de elegibilidade dupla, de elegibilidade simples e em 
progressão, nos termos da classificação de país do Grupo 
do Banco Africano de Desenvolvimento. De acordo com as 
novas condições, os novos empréstimos alargados a partir 
da FAD-XII aos países de elegibilidade dupla, de elegibilidade 
simples e em progressão terão um período de maturidade de 
30 anos, incluindo um período de carência de 8 anos com 
uma taxa de juro de 1% ao ano. Além disso, as taxas de 
compromisso e de serviço aplicáveis a todos os empréstimos 
do FAD também serão cobradas neste caso.

Garantias
Por forma a estimular mais investimentos do sector privado 
nos países de baixo rendimento, o instrumento de Garantia 
do Risco Parcial do FAD (FAD-PRG) foi introduzido pela pri-
meira vez, como parte da FAD-XII, para mobilizar os recur-
sos do sector privado e de outros co-financiadores para os 
países apoiados pelo FAD, incluindo para os países frágeis. 
O FAD-PRG protegerá os investidores privados de riscos 
políticos bem definidos relacionados com o incumprimento 
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3,25 mil milhões de UC. A quebra de rentabilidade registada 
em 2013 deve-se essencialmente às baixas taxas de juro, que 
tiveram impacto no rendimento médio da carteira de títulos 
detidos a custo amortizado, assim como à estabilização dos 
spreads de crédito a níveis elevados que, contrariamente a 
2012, não geraram ganhos de capital significativos na carteira 
pelo justo valor.

Carteira de créditos concedidos
Em 31 de Dezembro de 2013, o valor acumulado dos cré-
ditos e subsídios assinados, líquido de anulações, era de 
25,24 mil milhões de UC, comparativamente aos 24,12 mil 
milhões de UC registados no final de 2012. O Quadro 7.7 
apresenta os créditos aprovados, desembolsados e não 
desembolsados entre 2009 e 2013. Conforme se pode ver 
no quadro, o nível de créditos aprovados aumentou de forma 
consistente desde 2010. 

Em 31 de Dezembro de 2013, o valor total dos créditos 
concedidos por liquidar era de 8,18 mil milhões de UC, 
um valor 968,66 milhões de UC superior ao dos créditos 
concedidos e não liquidados no final de 2012, que era de 
7,21 mil milhões de UC. 

No final de 2013, existiam 1.118 créditos e subsídios activos, 
enquanto 692 créditos no montante de 5,53 mil milhões de 
UC tinham sido integralmente reembolsados ou anulados 
através da MDRI.

Desembolsos
Os créditos e subsídios desembolsados pelo Fundo registaram 
um aumento de 45,54%, passando de 1,17 mil milhões de UC em 
2012 para 1,70 mil milhões de UC em 2013. Em 31 de Dezembro 
de 2013, os desembolsos acumulados de créditos e subsídios 
ascendiam a 18,80 mil milhões de UC, comparativamente a 
17,20 mil milhões de UC no ano anterior. Foi integralmente 
desembolsado um total de 2.004 créditos e subsídios, no 

de certos compromissos por parte do governo ou de enti-
dades governamentais e incentivará os governos a realizar 
as necessárias reformas políticas e orçamentais para reduzir 
os riscos relacionados com o desempenho.

Com a décima terceira reconstituição do FAD, o instrumento 
de Garantia de Crédito Parcial (PCG) foi introduzido no leque 
de instrumentos do FAD. O FAD-PCG é um instrumento 
destinado a ajudar apenas os países e empresas estatais 
(ES) apoiados pelo FAD que tenham um bom desempenho 
e pretendam mobilizar recursos de financiamento internos e 
externos para fins de desenvolvimento. O instrumento servirá 
para garantir parcialmente as obrigações decorrentes do 
serviço da dívida dos países de baixo rendimento (PBR) e as 
ES destes países que tenham bom desempenho. O FAD-PCG 
pode ser utilizado para: 1) os países apoiados pelo FAD com 
baixo risco de sobre-endividamento (países com luz verde) e 
uma capacidade adequada de gestão de dívida; e 2) desde 
que sejam cumpridos determinados critérios de elegibilidade 
estabelecidos, as ES de países apoiados pelo FAD com baixo 
e com moderado risco de sobre-endividamento (países com 
luz verde e amarela, respectivamente). À semelhança do 
FAD-PRG, o FAD-PCG deverá permitir aos PBR e algumas 
ES com bom desempenho catalisar maiores volumes de 
financiamento de projectos de desenvolvimento com prazos 
mais atractivos. 

Investimentos
Os investimentos do FAD em numerário e títulos do tesouro 
cifraram-se em 3,24 mil milhões de UC em 31 de Dezembro de 
2013, comparativamente aos 3,42 mil milhões de UC no final 
de 2012. O rendimento do investimento obtido no exercício 
em apreço ascendeu a 67,33 milhões de UC, representando 
uma rentabilidade de 1,94% sobre um nível médio de liquidez 
de 3,47 mil milhões de UC, comparativamente ao rendimento 
de 87,96 milhões de UC em 2012, que representou uma 
rentabilidade de 2,70% sobre um nível médio de liquidez de 

Quadro 7.7
Situação dos créditos concedidos, 2009-2013  
(milhões de UC)

2009 2010 2011 2012 2013
Créditos aprovados*+ 1.798,54 1.316,00 1.475,74 1.659,51 2.054,48
Desembolsos 1.726,43 1.165,45 1.296,65 1.169,60 1.702,21
Saldos não desembolsados 5.248,18 5.556,59 5.415,36 6.921,62 6.327,68

* Não inclui aprovações de Fundos Especiais.
+ Inclui subsídios e garantias.
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a integração acrescida de elementos de subsídio na afec-
tação de recursos do FAD), foram compensados pelas 
subscrições de novos doadores. Normalizados para os 
efeitos dessas mudanças estruturais, os défices ajustados 
registados em 2013 e 2012 ascenderam a 52,57 milhões 
de UC e 1,61 milhões de UC, respectivamente. 

•  As baixas taxas de juro que persistiram a nível global conti-
nuaram a exercer o duplo efeito de reduzir o rendimento dos 
investimentos do Fundo e aumentar o impacto da cobrança 
acelerada de notas promissórias depositadas para paga-
mento das subscrições do Fundo. A queda das taxas de 
juro criou uma diferença entre o desconto concedido para 
a cobrança de livranças depositadas para pagamento de 
subscrições e os juros obtidos sobre o investimento dos 
fundos a partir das cobranças aceleradas.

•  A parcela pertencente ao Fundo do total de despesas admi-
nistrativas comuns do Grupo do BAD registou um aumento 
de 40,60 milhões de UC, passando de 185,27 milhões de 
UC em 2012 para 225,87 milhões de UC em 2013. A par-
cela pertencente ao Fundo do total de despesas comuns 
baseia-se numa fórmula predefinida de repartição de custos, 
que é influenciada essencialmente pelos níveis relativos de 
determinados indicadores do volume operacional e pelas 
dimensões relativas dos balanços. A parcela pertencente 
ao Fundo do total destas despesas ascendeu a 68,69% 
em 2013, face aos 65,91% registados em 2012. 

•  O rendimento do investimento decresceu de 87,96 milhões 
de UC em 2012 para 67,33 milhões de UC em 2013, 
enquanto o rendimento dos créditos concedidos aumen-
tou de 65,67 milhões de UC em 2012 para 77,58 milhões 
de UC no actual exercício. O decréscimo registado no 
rendimento do investimento deve-se a uma redução dos 
fundos médios de investimento em 2013 e às baixas taxas 
de juros registadas no mesmo ano face a 2012. O aumen-
to dos rendimentos obtidos com os créditos concedidos 
deveu-se sobretudo a um saldo médio globalmente mais 
elevado dos créditos por liquidar em 2013. O desconto na 
cobrança acelerada de notas promissórias cifrou-se em 
38,94 milhões de UC em 2013, face aos 31,87 milhões 
de UC registados em 2012.

De acordo com a política de não acumulação do Fundo, as 
despesas com o serviço da dívida pagas a, ou garantidas 
por mutuários, são excluídas do rendimento dos créditos se 
as prestações do capital ou as despesas com o serviço da 
dívida de quaisquer desses créditos estiverem em mora por 
um período igual ou superior a seis meses, até à data em 
que esses pagamentos forem recebidos. Como resultado 
desta política, foram excluídos do rendimento do exercício 

montante de 14,68 mil milhões de UC, representando 78,07% 
dos desembolsos acumulados. O Gráfico 7.3 apresenta a 
evolução dos empréstimos desembolsados e reembolsados 
ao longo dos últimos cinco anos.
 
Reembolsos
Os principais reembolsos de créditos do Fundo cifraram-se em 
56,77 milhões de UC em 2013 por oposição aos 55,06 milhões 
de UC em 2012, o que representa um aumento de 3% relati-
vamente ao ano anterior. Os reembolsos acumulados em 31 
de Dezembro de 2013 totalizavam 6,91 mil milhões de UC.

Políticas e processos de gestão do risco
À semelhança do Banco, o Fundo recorre a procedimentos 
de gestão do risco rigorosos para reduzir de forma pruden-
te a sua exposição a riscos (riscos de liquidez, cambiais e 
associados a taxas de juro) que não sejam essenciais para 
a sua actividade principal que consiste em prestar apoio 
aos seus clientes na área do desenvolvimento. A Nota C às 
demonstrações financeiras descreve as políticas e práticas 
de gestão do Fundo para gerir estes riscos. 

Resultados financeiros

Os destaques do desempenho financeiro do Fundo em 2013 
incluem o seguinte:

•  Em 2013, o Fundo registou um défice de 123,52 milhões de 
UC, comparativamente com o défice de 64,61 milhões de 
UC registado em 2012. Os défices registados nos últimos 
anos devem-se principalmente a mudanças estruturais no 
Fundo (incluindo o cancelamento de créditos concedidos 
a alguns beneficiários ao abrigo da Iniciativa MDRI, con-
forme descrito na Nota F às demonstrações financeiras; e 

Desembolsos Reembolsos de créditos
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Gráfico 7.3
Desembolsos de créditos e reembolsos, 2009-2013 
(milhões de UC)
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de 2013 2,07 milhões de UC de rendimentos de créditos não 
acumulados, comparativamente a 3,84 milhões de UC em 
2012. O número de mutuários com empréstimos em situa-
ção de não acumulação manteve-se, em 31 de Dezembro 
de 2013, ao mesmo nível registado em finais de Dezembro 
de 2012 (3 mutuários).

O Fundo continuou a anular as dívidas dos países qualificados 
para o alívio da dívida ao abrigo da MDRI, à medida que os 
países relevantes atingem o ponto de conclusão da Iniciativa 
de apoio aos países pobres altamente endividados (PPAE). 
Em 2013, as Comores alcançaram o ponto de conclusão. 
Na Nota F às demonstrações financeiras com fins especiais, 
é apresentado um resumo das anulações de créditos acu-
muladas ao abrigo das iniciativas MDRI e HIPC.

Gestão e monitorização do desempenho
Tal como acontece com o Banco Africano de Desenvolvimento 
(o Banco), a Administração monitoriza os valores mensurados 
e os indicadores de desempenho que reflectem os factores 
críticos de sucesso nas actividades do FAD. Na medida em 
que o FAD alarga os subsídios para além da concessão de 
empréstimos a taxas altamente concessionais, a rentabilidade 
convencional e as taxas financeiras não são consideradas um 
meio adequado de determinar a sua eficácia na disponibilização 
de recursos para o desenvolvimento dos países membros 
regionais. Um dos indicadores utilizados pelo Fundo para avaliar 
a disponibilização efectiva de recursos de desenvolvimento 
é o nível de desembolsos efectuados para os PMR de um 
período para o outro. Como já foi referido, no exercício 
em análise foram desembolsados 1,70 mil milhões de UC 
em créditos e subsídios, face aos 1,17 mil milhões de UC 
desembolsados em 2012.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO LÍQUIDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

2013 2012
RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO     

DEVIDO POR BANCOS 165.394 106.018

INVESTIMENTOS (Nota D)

Investimentos em títulos de tesouro, obrigatoriamente pelo justo valor 1.004.275 1.195.002
Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 2.067.836 2.116.268

Total dos investimentos   3.072.111 3.311.270
 

OBRIGAÇÕES À VISTA (Nota E)  2.389.924 2.373.461

A RECEBER
Rendimento acumulado de empréstimos e investimentos 56.011 48.871
Outros valores a receber 30.024 18.563

86.035 67.434
PASSIVOS  (111.618) (107.506)

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO LÍQUIDOS  5.601.846 5.750.677

FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO
SUBSCRIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES (Notas G e M)

Montante subscrito, incluindo contribuições através da cobrança acelerada de subscrições 22.766.462 22.439.309

Menos: Parcela de cobrança acelerada ainda não efectivada  (1.503) (39.105)

22.764.959 22.400.204
Menos: Prestações vincendas  (341.133) (1.354.425)

 22.423.826 21.045.779

Menos: Prestações vencidas  (7.018) (7.018)

22.416.808 21.038.761

Contribuições pagas no âmbito da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida  667.239 583.523

23.084.047 21.622.284

Menos: Reduções não amortizadas sobre subscrições e contribuições (Nota B)  (127.726) (128.855)

22.956.321 21.493.429

Ajustamentos cambiais acumulados sobre subscrições e contribuições (Nota B)  (279.301) (273.923)

Total de subscrições e contribuições 22.677.020 21.219.506

OUTROS RECURSOS (Nota H)  509.960 425.270

RESERVAS (Nota I)  (131.915) (8.390)

AJUSTAMENTO CAMBIAL ACUMULADO (Nota B)  (285.959) (305.441)

22.769.106 21.330.945

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO
SUBSÍDIOS E ACTIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Nota F)  (4.001.175) (3.358.986)

DESEMBOLSO DE SUBSÍDIOS HIPC (Nota F)  (184.000) (184.000)

MONTANTES LÍQUIDOS RELATIVOS AO ALÍVIO DA DÍVIDA (Nota F)  (4.799.441) (4.823.297)

CRÉDITOS CONCEDIDOS DESEMBOLSADOS E VINCENDOS (Nota F) (8.182.644) (7.213.985)

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO LÍQUIDOS 5.601.846 5.750.677

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RENDIMENTOS E DESPESAS E DE OUTRAS ALTERAÇÕES NOS 
RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

2013 2012

RENDIMENTOS E DESPESAS

Taxas de serviço sobre os empréstimos  58.054 47.157

Taxas de compromisso sobre os empréstimos  19.524 18.512
Rendimento dos investimentos  67.334 87.958
Outros rendimentos  179 595
Despesas administrativas (Nota K)  (225.874) (185.270)

Reduções sobre a cobrança acelerada das obrigações à vista dos participantes  (38.937) (31.871)

Encargos financeiros  (184) (305)
Perdas cambiais  (3.621) (1.390)
Défice  (123.525) (64.614)

ALTERAÇÃO NO FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO

 Aumento nas subscrições realizadas  1.378.047 1.106.042

 Contribuições recebidas por conta da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida  83.716 87.919

 Aumento noutros recursos  84.690 35.000

 Alterações no ajustamento cambial acumulado sobre subscrições e contribuições  (5.378) 18.470
 Alterações nas reduções não amortizadas sobre subscrições e contribuições  1.129 10.668

 Alterações no ajustamento cambial acumulado  19.482 (13.876)

 1.561.686 1.244.223

ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO

Desembolso de subsídios  (642.189) (401.937)

Desembolso de empréstimos  (1.060.019) (767.664)

Reembolso de empréstimos  56.770 55.058

Recuperações por conta da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida  43.406 -

Ajustamento cambial sobre empréstimos  15.040 36.694

 (1.586.992) (1.077.849)

Alteração nos recursos de desenvolvimento líquidos  (148.831) 101.760

Recursos de desenvolvimento líquidos no início do exercício  5.750.677 5.648.917

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO LÍQUIDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO  5.601.846 5.750.677

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.
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DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO GLOBAL  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

2013 2012
  

DÉFICE  (123.525) (64.614)

 

OUTROS RENDIMENTOS GLOBAIS
Alterações no ajustamento cambial acumulado  19.482 (13.876)

PERDAS GLOBAIS  (104.043) (78.490)

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

2013 2012

FLUXOS DE CAIXA DE:

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO:
Défice  (123.525) (64.614)
Ajustamentos para reconciliar os rendimentos líquidos com os valores de caixa líquidos proporcionados por 
actividades de exploração:

Perdas/(ganhos) não realizados sobre investimentos  3.199 (9.420)
Reduções sobre a cobrança acelerada das obrigações à vista dos participantes 38.937 31.871

Alterações nos rendimentos acumulados sobre empréstimos e investimentos  (7.140) (4.746)
Alterações no activo corrente líquido  (14.443) 66.007
Valores de caixa líquidos proporcionados por/(utilizados em) actividades de exploração  (102.972) 19.098

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO:
Desembolso de subsídios  (642.189) (401.937)
Desembolso de empréstimos  (1.060.019) (767.664)
Reembolso de empréstimos  56.770 55.058
Recuperações por conta da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida  43.406 -
Investimentos com maturidade de 3 meses após a aquisição:

Investimentos em títulos de tesouro, obrigatoriamente pelo justo valor  112.918 198.140
Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado  94.945 (725.602)

 Valores de caixa líquidos utilizados em actividades de investimento, financiamento e desenvolvimento (1.394.169) (1.642.005)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Subscrições e contribuições recebidas em numerário  429.211 320.924
Obrigações à vista dos participantes cobradas  936.407 1.064.037
Aumento noutros recursos  84.690 35.000
Valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de financiamento  1.450.308 1.419.961

Efeito das alterações das taxas de câmbio sobre os valores de caixa e equivalentes de caixa  9.695 2.676
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (37.138) (200.270)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  287.890 488.160
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  250.752 287.890

COMPOSTO POR:
 Caixa  165.394 106.018
 Investimentos com maturidade nos 3 meses seguintes à aquisição:  

Investimentos em títulos de tesouro, obrigatoriamente pelo justo valor  85.358 181.872
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  250.752 287.890

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Movimentos resultantes de flutuações nas taxas de câmbio em:

Créditos concedidos  (15.040) (36.694)
Subscrições e contribuições  (5.378) 18.470

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COM FINS ESPECIAIS 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NOTA A – OBJECTIVO, ORGANIZAÇÃO E RECURSOS

Objectivo e organização
O Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD ou o Fundo) é uma instituição internacional criada em 1972 com o objectivo 
de ajudar o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD ou o Banco) a contribuir para o desenvolvimento económico e social 
dos seus membros regionais, a promover a cooperação e a intensificação das trocas comerciais entre esses membros e a 
disponibilizar financiamento em termos concessionais para esse efeito.

Através da Resolução F/BG/2010/03 de 27 de Maio de 2010, o Conselho de Governadores aumentou o número de mem-
bros do Conselho de Administração do FAD de doze (12) para catorze (14), sendo sete (7) escolhidos pelo Banco e os 
restantes sete (7) pelos Estados Participantes. O Conselho de Administração reporta ao Conselho de Governadores, que é 
constituído por representantes dos Estados Participantes e do BAD. O BAD detém 50% (cinquenta por cento) dos direitos 
de voto no FAD e o Presidente do Banco é o Presidente ex officio do Fundo.

O BAD, o Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN) (um fundo especial gerido pelo BAD) e o FAD são designados, em conjunto, 
por “o Grupo do Banco”. O principal objectivo do BAD é a promoção do desenvolvimento económico e social nos países 
membros regionais. O BAD financia projectos e programas de desenvolvimento nestes países, participando igualmente na 
selecção, estudo e preparação de projectos que contribuem para esse desenvolvimento e, sempre que necessário, presta 
assistência técnica. O FFN foi criado ao abrigo de um acordo celebrado entre o Banco e a República Federal da Nigéria, 
com vista a proporcionar um apoio adicional aos esforços de desenvolvimento dos países membros regionais do BAD, 
especialmente os menos desenvolvidos. Os activos e passivos do BAD e do FFN são distintos e independentes dos do 
FAD. Além disso, o FAD não é responsável pelas respectivas obrigações. As transacções com estas organizações filiadas, 
se existentes, são descritas nas notas que se seguem.

Recursos
Os recursos do Fundo consistem em subscrições do Banco, subscrições e contribuições dos Estados Participantes, outros 
recursos recebidos pelo Fundo e fundos resultantes de operações ou que, por outro motivo, revertam a favor do Fundo. 
Os recursos iniciais do Fundo consistiam em subscrições do Banco e dos Estados Participantes que subscreveram origi-
nalmente o Acordo de Constituição do Fundo (o Acordo). Desde então, a reconstituição dos recursos tem sido efectuada 
através de aumentos gerais e especiais de subscrições e contribuições.

NOTA B – BASE DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

Devido à natureza e organização do Fundo, as suas demonstrações financeiras são elaboradas com fins especiais. As 
demonstrações financeiras com fins especiais são preparadas com o objectivo específico de reflectirem os recursos de 
desenvolvimento líquidos do Fundo, pelo que não são apresentadas em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro. Os recursos de desenvolvimento líquidos representam os recursos disponíveis para financiar os com-
promissos com créditos e subsídios, sendo essencialmente constituídos por valores de caixa, investimentos negociáveis e 
obrigações à vista dos Estados Participantes. As presentes demonstrações financeiras com fins especiais foram elaboradas 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 35.º do Acordo de Constituição do Fundo, segundo o qual o Fundo é obrigado a 
divulgar, com a regularidade adequada, um resumo da sua situação financeira e da demonstração de rendimentos e des-
pesas, apresentando os resultados das suas operações.
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As políticas contabilísticas relevantes aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras com fins especiais do Fundo 
são as seguintes:

Base monetária das demonstrações financeiras com fins especiais
Os valores apresentados nas demonstrações financeiras com fins especiais encontram-se expressos em Unidades de Conta 
(UC). Segundo o artigo 1.º do Acordo, uma Unidade de Conta tem o valor de 0,81851265 gramas de ouro fino.

Em 1 de Abril de 1978, na sequência da entrada em vigor da segunda alteração aos Estatutos do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o ouro deixou de ser o denominador comum do sistema monetário internacional. A partir daquela data, 
os cálculos relativos às moedas dos membros do FMI passaram a ser efectuados com base no Direito de Saque Especial 
(DSE) para efeitos de aplicação das disposições dos Estatutos do FMI. A Unidade de Conta do Fundo passou a ter por base 
a sua relação com o DSE à data de constituição do Fundo. Nessa altura, 1 Unidade de Conta equivalia a 0,921052 DSE.

Posteriormente, em 16 de Novembro de 1992, o Conselho de Governadores decidiu, através da Resolução F/BG/92/10, 
proceder à redefinição da Unidade de Conta do Fundo, estabelecendo a sua equivalência com a Unidade de Conta do BAD, 
que é equivalente ao Direito de Saque Especial do FMI. Dando cumprimento a esta Resolução, o Conselho de Administração, 
em 22 de Junho de 1993, adoptou como data de entrada em vigor da Resolução o dia 1 de Janeiro de 1993 e, desde 
então, a UC do Fundo tem sido considerada equivalente à UC do Banco.

O Fundo realiza as suas operações nas moedas dos Estados Participantes. Os rendimentos e as despesas são convertidos 
para UC à taxa em vigor na data da transacção. Os activos e passivos são convertidos para UC às taxas em vigor à data 
da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos. As diferenças resultantes da conversão são debitadas ou 
creditadas ao Ajustamento Cambial Acumulado. Os ganhos e perdas cambiais sobre as subscrições recebidas são credita-
dos ou debitados ao Ajustamento Cambial Acumulado sobre subscrições e contribuições. Em caso de conversão cambial, 
os ganhos ou perdas daí resultantes são incluídos nos rendimentos.

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, as taxas utilizadas para a conversão de moedas em UC eram as seguintes:

 2013 2012
1 Unidade de Conta é equivalente a:
Coroa dinamarquesa 8,335560 8,697620
Coroa norueguesa 9,413980 8,554320
Coroa sueca 10,022900 10,014000
Dinar koweitiano 0,434665 0,432105
Dólar americano 1,540000 1,536920
Dólar canadiano 1,638560 1,529540
Euro 1,142710 1,165830
Franco suíço 1,372910 1,408740
Iene japonês 162,162000 133,020000
Libra esterlina 0,935148 0,953662
Lira turca  3,099970  2,734570
Peso argentino 9,397020 6,106830
Rand sul-africano 16,154400 13,065600
Real brasileiro 3,624860 3,148070
Rupia indiana 95,484500 84,295700
Won coreano 1.625,620000 1.648,350000

Não se afirma que qualquer moeda detida pelo Fundo pode ser ou poderia ser convertida em qualquer outra moeda às taxas de câmbio resultantes 
das taxas indicadas acima.

Subscrições e contribuições dos Estados Participantes
As subscrições afectas pelos Estados Participantes a cada reconstituição são integralmente registadas como subscrições 
a receber dos participantes após a apresentação de um instrumento de subscrição por estes. A reconstituição produz 
efeitos quando o FAD recebe os instrumentos de subscrição dos participantes relativos à parte do nível de reconstituição 
pretendido, especificado na resolução de reconstituição. A parte dos montantes subscritos, cujo pagamento ainda não 
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seja devido pelos Estados Participantes, é registada como prestações das subscrições vincendas e não é incluída nos 
recursos de desenvolvimento líquidos do Fundo. As subscrições vincendas vencem-se ao longo do período de reconsti-
tuição (geralmente três anos), em conformidade com um plano de pagamento mutuamente acordado. O pagamento das 
subscrições por determinados participantes na data do seu vencimento depende do processo de dotação orçamental dos 
participantes em causa.

As subscrições a receber são liquidadas através do pagamento em numerário ou do depósito de livranças pagáveis à vista, 
não negociáveis e não sujeitas a juros. As livranças são cobradas pelo Fundo nos termos de um programa de cobrança 
acordado na data da reconstituição.

Relativamente à nona reconstituição do FAD, foi concedida aos participantes a possibilidade de efectuaram um pagamento 
antecipado, em numerário, de montante equivalente ao valor actual líquido de todas as suas subscrições e contribuições. 
Após a recepção desses pagamentos em numerário, é creditado aos participantes o valor nominal integral de todas as suas 
subscrições e, de comum acordo com o Fundo, os montantes recebidos em numerário são investidos e os rendimentos 
resultantes desse investimento revertem a favor do Fundo. É inicialmente registada uma redução, calculada como a diferença 
entre o valor nominal das subscrições e o montante recebido em numerário, que representa os juros que se deverão vencer 
sobre o dinheiro recebido dos Estados Participantes que optaram pelo programa de cobrança acelerada. Essa redução é 
amortizada ao longo do período de cobrança previsto, de modo a garantir o reconhecimento das contribuições de capital 
efectivamente realizadas pelo participante em causa, que ultrapassem o montante inicialmente adiantado.

Através das resoluções F/BG/2006/12 e F/BG/2006/13 de 18 de Maio de 2006 e 31 de Agosto de 2006, respectivamen-
te, o Conselho de Governadores do Fundo autorizou o Conselho de Administração a aprovar a participação do FAD na 
Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI), tendo igualmente autorizado um aumento nos recursos do FAD para asse-
gurar a compensação integral e atempada do cancelamento da dívida ao abrigo da MDRI, sujeito à satisfação das seguin-
tes condições de eficácia:

1)  Recepção de Instrumentos de Compromisso dos doadores, cobrindo um montante total equivalente a, pelo menos, 70% 
(setenta por cento) do custo total do alívio da dívida para o primeiro grupo de 14 países contemplados pela Iniciativa 
HIPC, que tenham atingido o ponto de conclusão; e

2)  Recepção de Instrumentos de Compromisso não qualificados de doadores, de montante não inferior ao equivalente a, pelo 
menos, 75% (setenta e cinco por cento) do custo total do alívio da dívida incorrido durante o resto do período da FAD-X.

Satisfeitas as duas condições supramencionadas, o Conselho de Administração do Fundo aprovou o arranque da MDRI 
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006. A fim de assegurar a compensação integral de refluxos prescindidos em 
resultado do cancelamento antecipado da dívida, os órgãos de administração do FAD subscreveram a proposta apresen-
tada pela Administração sobre a adopção de um esquema de compensação ao longo do período de 50 anos da Iniciativa. 
Os doadores contribuirão com recursos adicionais para o FAD, de montante equivalente ao serviço da dívida prescindido 
(taxas de serviço e capital) para cada período de reconstituição, apresentando garantias ao longo do período de duração 
da iniciativa. Os sistemas de financiamento compensatório assumirão a forma de um aumento geral da contribuição dos 
Estados Participantes nos termos do artigo 7.º do Acordo de Constituição do FAD. As contribuições recebidas dos Estados 
Participantes ao abrigo dos sistemas de financiamento compensatório não serão consideradas parte da percentagem de 
encargos no período de reconstituição durante o qual esses recursos são recebidos, mas beneficiarão dos mesmos direi-
tos de voto que as subscrições normais. Essas contribuições são comunicadas separadamente do total de subscrições e 
contribuições na Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Manutenção do valor na gestão de divisas
Antes da segunda reconstituição geral, as subscrições eram denominadas em UC e estavam sujeitas ao artigo 13.º do 
Acordo, segundo o qual, se o valor nominal de uma moeda de um Estado Participante no FMI sofresse uma redução em 
termos da UC ou se o seu valor de câmbio sofresse, na opinião do Fundo, uma depreciação significativa no território des-
se participante, este pagaria ao Fundo, num prazo razoável, um montante da sua moeda necessário para manter o valor, 
à data da subscrição, do montante dessa moeda pago ao Fundo por esse participante e que não tivesse sido desembol-
sado ou convertido noutra moeda.
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Por outro lado, em caso de aumento do valor nominal ou do valor de câmbio da moeda de um Estado Participante no terri-
tório desse participante, o Fundo devolver-lhe-ia um montante dessa moeda equivalente ao aumento no valor das reservas 
dessa moeda detidas pelo Fundo, recebidas a título de pagamento de subscrições, na medida em que esses montantes 
não tivessem sido desembolsados ou convertidos noutra moeda.

De acordo com as sucessivas resoluções do Conselho de Governadores aplicáveis desde a segunda à décima segunda 
reconstituição do Fundo, que estipularam que o artigo 13.º não seria aplicável a tais reconstituições gerais, os subscritores 
das mesmas fixaram o montante a pagar das respectivas subscrições em moeda nacional, de acordo com a decisão sobre 
as paridades acordadas à data de entrada em vigor destas reconstituições. Os ganhos ou perdas resultantes da conver-
são destas subscrições em UC, após a sua recepção, são aplicados face às subscrições, sendo os débitos ou créditos de 
compensação registados como Ajustamentos Cambiais Acumulados sobre Subscrições (CEAS).

Activos financeiros
Os activos financeiros do Fundo são classificados nas seguintes categorias: activos financeiros registados pelo custo amor-
tizado e activos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL). Estas classificações são determinadas 
com base no modelo empresarial do Fundo. Dependendo do modelo empresarial do Fundo, os activos financeiros são deti-
dos para efeitos de estabilização da receita através da gestão da margem de juro líquido ou para efeitos de gestão da liquidez. 
A Administração define a classificação dos seus activos financeiros no reconhecimento inicial.

i) Activos financeiros inscritos pelo custo amortizado
Um activo financeiro só será classificado como “a custo amortizado” se o activo cumprir o objectivo do modelo empresa-
rial do Fundo que preconiza a detenção do activo para recolha dos fluxos de caixa contratuais; e se os termos contratuais 
produzirem, em datas específicas, fluxos de caixa que representem apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos 
não amortizados. A natureza dos derivados embutidos em activos financeiros é analisada para determinar se os fluxos de 
caixa do investimento são apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos não amortizados, não sendo contabili-
zados separadamente.

Em caso de incumprimento de qualquer um dos critérios acima enunciados, o activo financeiro será inscrito como “justo 
valor como lucros ou perdas”.

Os activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem, sobretudo, obrigações à vista e rendimentos acumulados 
sobre os créditos concedidos e os valores a receber que cumprem os critérios de activos financeiros a custo amortizado. 
As obrigações à vista são livranças não negociáveis e não sujeitas a juros, pagáveis à vista e depositadas para o pagamen-
to de subscrições.

O Fundo também classifica como inscritos pelo custo amortizado os investimentos de receitas provenientes da cobrança 
acelerada de livranças. Este procedimento é consistente com o modelo de negócio do Fundo de cobrança de fluxos de caixa 
contratuais. Estes activos financeiros têm por principal objectivo recuperar o desconto concedido aos Estados Participantes 
ao abrigo do programa de cobrança acelerada.

ii) Activos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL)
Os activos financeiros que não cumprem os critérios de custo amortizado descritos, são mensurados pelo justo valor como 
lucros ou perdas. Esta categoria inclui todos os activos em títulos do tesouro detidos para revenda para realizar alterações 
de curto prazo do justo valor. Os ganhos e perdas destes activos financeiros são relatados na demonstração de resultados 
no período em que ocorrem. Os derivados também são classificados como activos financeiros inscritos pelo justo valor 
como lucros ou perdas.

A caixa e os equivalentes de caixa incluem montantes devidos por bancos, os depósitos à ordem e outros investimentos 
a curto prazo com elevada liquidez que são facilmente convertíveis num valor de caixa conhecido, estão sujeitos a um ris-
co insignificante de alteração do respectivo valor e têm um prazo de maturidade após a aquisição de 3 meses ou menos.

As operações de compra e venda de activos financeiros são reconhecidas com base na data da transacção, que corres-
ponde à data em que o Fundo se compromete a comprar ou vender os activos. Os créditos concedidos são reconhecidos 
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quando o dinheiro é entregue aos mutuários. O rendimento dos investimentos inclui os juros acumulados e os ganhos e 
perdas não realizados sobre os activos financeiros inscritos como FVTPL.

Os activos financeiros são desreconhecidos quando os direitos a receber fluxos de caixa dos activos financeiros tiverem 
caducado ou quando o Fundo tiver transferido praticamente todos os riscos e compensações da respectiva titularidade.

Investimentos
Os títulos de investimento do Fundo são classificados como activos financeiros a custo amortizado ou pelo justo valor. Os 
investimentos classificados como activos financeiros a custo amortizado incluem activos financeiros não derivados com 
pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos. Estes investimentos são detidos até à maturidade e posteriormente 
mensurados pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo. Todos os outros títulos de investimento são classi-
ficados como investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas e avaliados pelo valor de mercado.

O rendimento dos investimentos inclui os juros acumulados e os ganhos e perdas não realizados sobre a carteira detida 
pelo justo valor como lucros ou perdas. As operações de compra e venda de investimentos são reconhecidas com base 
na data da transacção, que corresponde à data em que o Fundo se compromete a comprar ou vender os investimentos.

Créditos concedidos
O Fundo disponibiliza financiamento concessional para fins de apoio ao desenvolvimento dos países menos desenvolvidos 
de África. A elegibilidade do país é determinada pela avaliação do rendimento nacional bruto per capita e pela sua solvên-
cia e desempenho. A sustentabilidade da dívida é analisada anualmente para determinar os riscos de sobreendividamento 
de cada país beneficiário e para definir as condições mais adequadas de financiamento.

As seguintes categorias de países são elegíveis para receber créditos do FAD:
•  Os países de categoria A sem notação de crédito suficiente para financiamento não concessional e cujos níveis de ren-

dimentos se encontram abaixo dos limiares operacionais.
•  Os países de categoria A sem notação de crédito suficiente para financiamento não concessional, mas cujos níveis de 

rendimentos se encontram acima dos limiares operacionais (países de dupla elegibilidade), têm acesso a fundos do FAD 
com condições de financiamento modificadas em paralelo com as condições próprias para países com dupla elegibilidade.

•  Os países de categoria B com notação de crédito para financiamento não concessional, mas cujos níveis de rendimentos 
se encontram abaixo dos limiares operacionais, têm acesso aos recursos do BAD e do FAD.

Os países em progressão são aqueles que se encontram em transição da categoria de países mutuários do FAD para a 
categoria de mutuários do BAD, sendo as políticas de progressão determinadas para cada nova reconstituição do FAD.

Os créditos desembolsados por liquidar são inscritos pelo custo amortizado e não são incluídos nos Recursos de 
Desenvolvimento Líquidos das demonstrações financeiras com fins especiais, porque constituem uma afectação de recur-
sos de desenvolvimento. Por este motivo, não é necessária uma provisão para eventuais perdas.

O rendimento de créditos decorrente de encargos com taxas de juro, de serviço e de compromisso é reconhecido numa 
base cumulativa. O Fundo coloca todos os créditos concedidos a um país mutuário em situação de não acumulação caso 
as prestações de capital ou as taxas de serviço de qualquer um dos créditos concedidos a esse país membro se encon-
trem vencidas por um período igual ou superior a seis meses, salvo se a Administração do Fundo decidir cobrar o mon-
tante em mora num futuro próximo. A Administração poderá também colocar um crédito em situação de não acumulação, 
mesmo que ainda não se encontre vencido por um período superior a 6 meses, se as circunstâncias do caso concreto, 
incluindo os factos ocorridos após a data do balanço, justificarem a adopção dessa medida. Na data em que os créditos 
de um mutuário são colocados em situação de não acumulação, os encargos em dívida anteriormente acumulados sobre 
os créditos concedidos a esse mutuário são deduzidos aos rendimentos dos créditos referentes a esse período. Os encar-
gos sobre os créditos em situação de não acumulação apenas são incluídos nos rendimentos se o Fundo tiver recebido o 
pagamento desses encargos.
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Garantia de risco parcial
O Fundo oferece garantias através do programa de Garantias de Risco Parcial (PRG) para créditos concedidos para apoiar 
projectos desenvolvidos num país membro por entidades privadas. Ao abrigo do programa PRG, o Fundo concede garan-
tias financeiras para mutuários privados a um país membro quando este não cumprir as suas obrigações contratuais para 
com mutuantes privados num projecto. O PRG cobre os mutuantes privados contra riscos políticos bem definidos relacio-
nados com o incumprimento de certos compromissos por parte do governo ou de entidades governamentais, motivados 
por situações políticas de força maior, não convertibilidade cambial, riscos regulamentares e variadas formas de incumpri-
mento de contratos.

No quadro do PRG, o Fundo executa as obrigações de pagamento se o mutuário entrar em incumprimento e o mutuante 
exigir o pagamento do Fundo. Sempre que uma garantia é solicitada, o Fundo tem o direito contratual de exigir o pagamen-
to por parte do país membro que prestou a contra-garantia ao Fundo.

O rendimento obtido da taxa de garantia é revertido e amortizado sobre o período de vida da garantia.

Subsídios
Para além dos empréstimos, o Fundo está também autorizado a conceder financiamento a projectos de desenvolvimento 
sob a forma de subsídios. Antes da nona reconstituição de recursos do Fundo, só eram concedidos subsídios a actividades 
de assistência técnica. A partir da nona reconstituição, os subsídios passaram a poder ser utilizados para assistência técnica 
e também para o financiamento de projectos. Os subsídios, tal como os empréstimos, representam uma afectação de recur-
sos de desenvolvimento, sendo tratados como tal na Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos do Fundo.

Iniciativa de Alívio da Dívida HIPC
O Fundo participa numa iniciativa multilateral de alívio da dívida, que visa resolver os problemas de dívida dos países iden-
tificados como países pobres altamente endividados (PPAE), procurando ajudar a evitar que os seus esforços de reforma 
sejam comprometidos por níveis de dívida externa insustentáveis. No âmbito desta iniciativa, os credores concedem alívio 
da dívida a países que apresentem, durante um longo período de tempo, um bom desempenho nas suas políticas dedica-
das à redução das dívidas para níveis sustentáveis. Como parte deste processo, foi criado o Fundo Fiduciário de Alívio da 
Dívida HIPC (o Fundo Fiduciário), constituído por fundos de doadores, incluindo o Grupo do Banco, com vista a ajudar os 
beneficiários a reduzirem a sua dívida global, incluindo as dívidas perante o Fundo.

No âmbito da estrutura original da iniciativa de alívio da dívida, após a assinatura de um Acordo de Alívio da Dívida HIPC 
pelo Fundo, o país beneficiário e o Fundo Fiduciário, os empréstimos ou prestações de reembolso identificados como dis-
poníveis para venda ao Fundo Fiduciário são inscritos pelo seu valor actual líquido estimado. Na data de liquidação, o valor 
estimado inscrito é ajustado em função da diferença entre o dinheiro recebido e o valor contabilístico dos créditos vendidos.

Nos termos da estrutura HIPC reforçada, o mecanismo de implementação compreende um pagamento parcial do serviço 
da dívida do FAD, à medida que esta se for vencendo, com fundos recebidos do Fundo Fiduciário.

Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI)
Nos termos da MDRI, os créditos devidos por PPAE elegíveis são cancelados quando os países atingem o ponto de con-
clusão ao abrigo da estrutura HIPC. O Fundo deverá ser integralmente compensado pelos empréstimos cancelados ao 
abrigo da MDRI através de contribuições adicionais efectuadas pelos doadores ao longo do período de reembolso dos 
empréstimos cancelados anteriormente estabelecido. Quando a MDRI entra em vigor num determinado país, certos mon-
tantes anteriormente concedidos a esse país a título de empréstimo deixam de ser reembolsáveis pelo mesmo e assumem 
a forma de subsídios atribuídos pelo Fundo. Assim sendo, os empréstimos cancelados ao abrigo da MDRI são incluídos 
na rubrica “Montantes líquidos relativos ao alívio da dívida” da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos 
e registados como distribuição de recursos de desenvolvimento, sendo efectuada a correspondente compensação nos 
empréstimos por liquidar.
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Passivos financeiros
Os passivos financeiros incluem os valores a pagar e são subsequentemente avaliados pelo custo amortizado. Os passivos 
financeiros são desreconhecidos em caso de cumprimento, cancelamento ou caducidade.

Imparidade de activos financeiros
O Fundo avalia em cada uma das datas do balanço se existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro 
ou de um grupo de activos financeiros incluídos nos seus Recursos de Desenvolvimento Líquidos. Considera-se que um 
activo financeiro ou um grupo de activos financeiros sofre imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e apenas 
se, existirem evidências objectivas de imparidade como consequência de um ou mais factos ocorridos após o reconheci-
mento inicial do activo (um “facto de perda”) e esse facto (ou factos) de perda tiver um impacto sobre os futuros fluxos de 
caixa estimados do activo financeiro ou grupo de activos financeiros que possam ser previstos com fiabilidade.

Se o Fundo concluir que existem evidências objectivas da ocorrência de uma perda por imparidade dos seus valores a rece-
ber ou dos seus investimentos em títulos de tesouro inscritos pelo custo amortizado (nos anos anteriores descrito como 
investimento detido até à maturidade), o montante da perda é calculado como a diferença entre o valor contabilístico dos 
activos e o valor actual dos futuros fluxos de caixa estimados (excluindo futuras perdas de crédito que não tenham sido 
incorridas), descontado à taxa de juro efectiva original dos activos financeiros. A perda por imparidade estimada poderá 
resultar de atrasos no pagamento dos montantes em dívida e os cálculos da imparidade reflectem a melhor estimativa da 
Administração quanto aos efeitos desses atrasos.

A perda por imparidade é reportada como uma redução do valor contabilístico do activo através da utilização de uma conta 
de provisão e reconhecida na demonstração de resultados. Se um investimento em títulos de tesouro inscrito pelo custo 
amortizado tiver uma taxa de juro variável, a taxa de desconto para mensurar qualquer perda por imparidade é a actual taxa 
de juro efectiva determinada nos termos do contrato.

Os créditos concedidos não são incluídos nos Recursos de Desenvolvimento Líquidos, pelo que não estão sujeitos a imparidade.

Divulgação do justo valor
Os justos valores de activos cotados em mercados activos baseiam-se nos actuais preços de oferta de compra, enquanto os 
dos passivos se baseiam nos actuais preços de oferta de venda. Para instrumentos financeiros com mercados inactivos, o 
Fundo estabelece o justo valor utilizando técnicas de avaliação que incorporam o máximo de dados provenientes do mercado. 
Estas técnicas incluem o recurso a transacções independentes recentes, análises de fluxos de caixa descontados, modelos 
de fixação de preços de opções e outras técnicas de avaliação normalmente utilizadas pelos participantes no mercado. Os 
instrumentos financeiros para os quais não se encontravam imediatamente disponíveis cotações de mercado foram avaliados 
recorrendo a metodologias e pressupostos que exigem necessariamente o uso de juízos subjectivos. Deste modo, não é pos-
sível determinar imediatamente o valor efectivo a que esses instrumentos podem ser negociados numa transacção corrente 
ou se podem ser efectivamente negociados. A Administração entende que estas metodologias e pressupostos são razoáveis. 
Todavia, os valores efectivamente realizados numa venda podem ser diferentes dos justos valores divulgados.

São utilizados os três níveis hierárquicos seguintes para determinar o justo valor:

Nível 1: Preços cotados nos mercados activos para o mesmo instrumento (ou seja, sem alteração ou renovação).

Nível 2:  Preços cotados nos mercados activos, no que respeita a activos ou passivos similares ou a outras técnicas de 
avaliação em que todos os elementos significativos se baseiam em dados de mercado observáveis.

Nível 3: Técnicas de avaliação em que os elementos significativos não se baseiam em dados de mercado observáveis.

Os métodos e pressupostos utilizados pelo Fundo na previsão dos justos valores dos instrumentos financeiros são os seguintes:
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Investimentos: Os justos valores para os títulos de investimento baseiam-se nos preços das cotações de mercado, quan-
do disponíveis, recorrendo ao preço das ofertas. Se as cotações de mercado não estiverem disponíveis, os justos valores 
baseiam-se nas cotações de mercado de instrumentos comparáveis. As obrigações do Estado e das agências incluem 
obrigações ou títulos de dívida negociáveis e outras obrigações do Estado emitidas ou incondicionalmente garantidas pelos 
governos dos países membros ou por outras entidades oficiais, com uma notação de crédito mínima de AA-. No caso dos 
títulos garantidos por activos, o Fundo apenas pode investir em títulos com uma notação de crédito de AAA. Os instrumen-
tos do mercado monetário incluem depósitos a prazo, certificados de depósito e outras obrigações com um período de 
maturidade inferior a 1 ano, emitidos ou incondicionalmente garantidos por bancos ou outras instituições financeiras, com 
uma notação mínima de A.

Instrumentos financeiros derivados: Os justos valores dos instrumentos financeiros derivados baseiam-se em cotações de 
mercado, sempre que possível, ou em técnicas de avaliação que recorrem a estimativas de mercado dos fluxos de cai-
xa e a taxas de desconto. O Fundo utiliza também ferramentas de avaliação baseadas em modelos de fixação de preços 
padronizados da actividade e técnicas de avaliação para avaliar os instrumentos financeiros derivados. Os modelos utili-
zam dados provenientes do mercado como as taxas de juro, curvas de rendimentos, taxas de câmbio e volatilidades das 
opções. Todos os modelos financeiros utilizados para avaliar os instrumentos financeiros do Fundo são sujeitos a análises 
internas e externas periódicas.

Factos ocorridos após a data do balanço
As demonstrações financeiras são ajustadas de modo a reflectir os factos que ocorreram entre a data da Demonstração 
dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos e a data de autorização de emissão das declarações financeiras, desde que 
forneçam dados sobre as condições existentes à data da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Os factos indicativos das condições existentes após a data da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos 
são divulgados, mas não resultam num ajuste das próprias demonstrações financeiras. 

Reclassificação
Alguns montantes referentes ao exercício anterior foram reclassificados para efeitos de conformidade com a apresentação 
do exercício actual. Estas reclassificações não afectaram os resultados reportados no exercício anterior.

NOTA C – POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DO RISCO

Na concretização dos seus objectivos de desenvolvimento, o Fundo procura maximizar a sua capacidade de assumir riscos 
inerentes à sua actividade principal resultantes das suas operações de concessão de crédito e de investimento, minimi-
zando ao mesmo tempo os riscos não inerentes à sua actividade principal (risco de mercado, risco de contraparte e risco 
operacional), que, embora não sendo fundamentais, são importantes para a consecução dos seus objectivos.

O grau de exposição ao risco que o Fundo está disposto a assumir a fim de alcançar os seus objectivos de desenvolvi-
mento está limitado pela sua capacidade de compromisso. A estratégia global de gestão do risco do Fundo é minimizar a 
exposição dos seus recursos de reconstituição (Capacidade de Compromisso) ao risco de comprometimento excessivo e 
proteger os seus Recursos de Desenvolvimento Líquidos de perdas cambiais que possam afectar negativamente a capa-
cidade de longo prazo do Fundo para cumprir as suas necessidades em matéria de ajuda ao desenvolvimento.

As políticas, os processos e os procedimentos que o Banco utiliza para gerir o seu perfil de risco evoluem continuamente em 
resposta ao mercado, crédito, produto e outros desenvolvimentos. O nível mais elevado de supervisão da gestão do risco é 
assegurado pelo Conselho de Directores Executivos do Fundo, liderado pelo Presidente. O Conselho de Administração está 
empenhado em assegurar os padrões mais elevados de governação corporativa. Para além de aprovar todas as políticas 
de gestão do risco, o Conselho de Administração analisa periodicamente tendências nos perfis de risco e desempenho do 
Fundo para garantir a conformidade com essas políticas.
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Os princípios orientadores através dos quais o Fundo gere os riscos inerentes e não inerentes à sua actividade principal são 
determinados pela Autoridade Geral de Gestão dos Riscos dos Activos (Autoridade GRA).

A Autoridade GRA é a estrutura global que investe a Administração da autoridade necessária para gerir os activos e passi-
vos financeiros líquidos do Fundo dentro de parâmetros definidos. Esta Autoridade define os princípios orientadores para a 
gestão do risco de taxa de juro, do risco de taxa cambial, do risco de liquidez, do risco de crédito da contraparte e do risco 
operacional do Fundo. A Autoridade GRA abrange a totalidade das actividades de gestão dos riscos dos activos do Fundo.

No âmbito da Autoridade GRA, o Presidente está autorizado a aprovar e alterar directrizes operacionais mais detalhadas, 
se necessário, sob recomendação do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO). O ALCO, presidido pelo Vice- 

-Presidente da divisão financeira, é o órgão de supervisão e controlo das actividades de gestão do risco financeiro e de 
tesouraria do Fundo.

O ALCO reúne-se periodicamente para desenvolver a sua função de supervisão. O ALCO é apoiado por vários grupos de 
trabalho permanentes que reportam sobre assuntos específicos, incluindo o risco de taxa de juro, o risco cambial, o risco 
operacional, projecções financeiras e produtos e serviços financeiros. Em Junho de 2012, o Grupo do Banco criou ainda o 
Comité para o Risco de Crédito (CRC), com vista a assegurar a execução eficaz das políticas de crédito do Banco e fisca-
lizar todas as questões respeitantes ao risco de crédito relacionadas com as operações de crédito. 

A responsabilidade operacional corrente pela implementação das políticas e directrizes financeiras e de gestão do risco do 
Fundo é delegada nas correspondentes unidades de negócio. O Departamento de Gestão Financeira é responsável pela 
monitorização do cumprimento corrente dessas políticas e directrizes.

As secções seguintes descrevem detalhadamente a forma como cada fonte de risco é gerida pelo Fundo.

Risco de crédito
O risco de crédito resulta da incapacidade ou falta de vontade das contrapartes de honrar as suas obrigações financeiras. 
O risco de crédito é a perda financeira potencial resultante do incumprimento de um ou mais devedores. O risco de crédito 
constitui a maior fonte de risco para o Fundo e resulta principalmente das suas operações de concessão de crédito e de 
investimentos em títulos do tesouro.

O risco de crédito do Fundo tem duas origens principais: i) risco de crédito soberano, suscitado pela concessão de crédi-
tos aos seus PMR elegíveis e
ii) risco de crédito da contraparte, na sua carteira de investimentos em títulos do tesouro e transacções de derivados.

Risco de crédito soberano
O Fundo concede créditos concessionais para financiamento do desenvolvimento económico e social dos seus países 
membros que, regra geral, têm uma notação de crédito inferior à dos mutuários do BAD. Apesar de os créditos serem 
incluídos nas demonstrações financeiras como recursos já afectados para a ajuda ao desenvolvimento, e não nos Recursos 
de Desenvolvimento Líquidos, o Fundo continua a gerir os riscos do crédito soberano para garantir uma afectação equita-
tiva dos recursos aos beneficiários elegíveis e garantir um correcto acompanhamento e gestão dos refluxos previstos, pro-
venientes de reembolsos de créditos concedidos. A elegibilidade do país para concessão de crédito é determinada pela 
avaliação, entre outros, do rendimento nacional bruto per capita e pela sua notação de crédito e desempenho. O Fundo 
utiliza o Quadro de Sustentabilidade da Dívida do Fundo Monetário Internacional/Banco Mundial (DSF) em países de baixo 
rendimento para responder às muitas necessidades prementes do continente com uma afectação baseada no desempe-
nho (PBA) dos recursos do FAD e garantir o encaminhamento dos fundos para áreas em que sejam usados com a maior 
eficácia. O processo PBA, que é revisto periodicamente, também serve para determinar a percentagem de recursos do FAD 
afectada sob a forma de subsídios a cada mutuário elegível. Os recursos são afectados com base na análise da susten-
tabilidade da dívida. Certos países recebem a totalidade dos recursos sob a forma de subsídios, enquanto outros podem 
receber uma combinação de créditos e de subsídios ou apenas créditos.
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Exposição por país
As exposições do Fundo em 31 de Dezembro de 2013, na sequência das suas actividades de concessão de crédito, são 
resumidas seguidamente:

SÍNTESE DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Montantes em milhares de UC)

País

N.º de 
empréstimos 
concedidos*

Total de 
créditos 

concedidos*

Montante 
de créditos 

concedidos por 
contratar

Saldos não  
desembolsados

Saldos  
vencidos

% do total 
de créditos 

concedidos não 
liquidados

Angola  14 79.327  2.900  45.328  31.099 0,38
Benim  31 335.722  39.500  102.282  193.940 2,37
Botsuana  12 48.363  -  -  48.363 0,59
Burquina Faso  32 412.700  31.218  46.463  335.019 4,09
Burundi  6 23.628  -  1.925  21.703 0,27
Cabo Verde  28 98.586  -  8.951  89.635 1,10
Camarões  29 583.588  13.610  302.625  267.353 3,27
Chade  40 275.954  3.970  25.854  246.130 3,01
Congo  2 17.563  -  10.000  7.563 0,09
Costa do Marfim  2 37.855  -  13.906  23.949 0,29
Egipto  17 135.414  -  -  135.414 1,65
Eritreia  6 67.891  -  -  67.891 0,83
Etiópia  26 1.305.415  84.080  482.788  738.547 9,03
Gabão  1 1.170  -  -  1.170 0,01
Gâmbia  10 30.857  -  -  30.857 0,38
Gana  38 730.768  -  202.545  528.223 6,46
Guiné  12 62.303  -  4.690  57.613 0,70
Guiné Equatorial  11 25.346  -  -  25.346 0,31
Guiné-Bissau  8 22.624  -  2.598  20.026 0,24
Jibuti  17 79.393  -  269  79.124 0,97
Lesoto  35 139.081  9.220  1.109  128.752 1,57
Libéria  5 26.466  -  26.230  236 0,00
Madagáscar  22 303.095  -  108.045  195.050 2,38
Maláui  23 210.189  -  74.577  135.612 1,66
Mali  42 568.822  33.856  118.151  416.815 5,09
Marrocos  5 30.633  -  -  30.633 0,37
Maurícia  2 1.773  -  -  1.773 0,02
Mauritânia  14 63.844  -  10.094  53.750 0,66
Moçambique  35 703.793  -  266.681  437.112 5,34
Namíbia  2 11.929  -  -  11.929 0,15
Níger  21 207.813  -  73.186  134.627 1,65
Nigéria  25 783.089  120.580  281.415  381.094 4,66
Quénia  54 1.625.504  138.720  712.554  774.230 9,46
República Centro-Africana  1 1.040  -  1.040  -  - 
República Democrática do Congo  7 87.045  2.135  1.895  83.015 1,01
Ruanda  19 213.244  -  64.565  148.679 1,82
São Tomé e Príncipe  4 4.628  -  560  4.068 0,05
Seicheles  3 5.546  -  -  5.546 0,07
Senegal  35 453.967  21.190  65.354  367.423 4,49
Serra Leoa  13 76.220  -  19.199  57.021 0,70
Somália**  17 64.328  -  -  64.328 0,79
Suazilândia  8 31.324  -  -  31.324 0,38
Sudão** +  15 176.617  -  -  176.617 2,16
Tanzânia  41 1.342.301  38.385  490.000  813.916 9,95
Togo  2 21.003  -  17.800  3.203 0,04
Uganda  34 945.681  72.940  334.437  538.304 6,58
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(Montantes em milhares de UC)

País

N.º de 
empréstimos 
concedidos*

Total de 
créditos 

concedidos*

Montante 
de créditos 

concedidos por 
contratar

Saldos não  
desembolsados

Saldos  
vencidos

% do total 
de créditos 

concedidos não 
liquidados

Zâmbia  22 388.997  22.220  176.533  190.244 2,32
Zimbabué**  10 34.848  -  -  34.848 0,43
Nível multinacional  12 83.380  16.000  53.850  13.530 0,17
Total 870 12.980.667 650.524 4.147.499 8.182.644 100,00

+    Os resultados do referendo realizado no Sudão do Sul em Janeiro de 2011 apoiaram a criação de um Estado independente do Sudão do Sul. 
Após a efectivação da divisão do Estado do Sudão em duas nações independentes em Julho de 2011, o número e o montante dos empréstimos 
afectos ao Sudão na presente demonstração serão divididos entre os dois Estados emergentes, nos termos acordados nas negociações em 
curso entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. No final de Dezembro de 2013, os Estados do Sudão do Norte e do Sudão do Sul não tinham 
tomado qualquer decisão sobre os termos e condições dessa permuta.

* Excluindo créditos concedidos totalmente reembolsados e créditos anulados.
** Países em situação de não acumulação em 31 de Dezembro de 2013.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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Risco de crédito da contraparte
No decurso normal da sua actividade, o Fundo utiliza diversos instrumentos financeiros para satisfazer as necessidades 
dos seus mutuários, gerir a sua exposição às flutuações nas taxas de juro e de câmbio dos mercados e investir tempo-
rariamente os seus recursos líquidos antes dos desembolsos. Todos esses instrumentos financeiros envolvem, em graus 
diversos, o risco de a contraparte na transacção ser incapaz de cumprir as suas obrigações para com o Fundo. Em virtude 
da natureza da actividade do Fundo, não é possível eliminar completamente o risco de crédito da contraparte. No entanto, 
o Fundo minimiza este risco, executando transacções num quadro prudencial de contrapartes aprovadas, padrões míni-
mos de notação de crédito, limites à exposição a contrapartes e medidas de redução do risco de crédito da contraparte.

As contrapartes são obrigadas a cumprir os requisitos mínimos do Fundo em termos de notação de crédito e são aprovadas 
pelo Vice-Presidente do Grupo do Banco responsável pela divisão financeira. O ALCO aprova as contrapartes classificadas 
abaixo do nível de notação mínima.

As contrapartes podem ser classificadas como contrapartes em operações de investimento, contrapartes em derivados e 
contrapartes em operações de negociação. As suas notações de crédito são monitorizadas de perto pelo Departamento 
de Gestão Financeira.

O Fundo exige que as contrapartes em operações de negociação tenham uma notação de crédito de curto prazo mínima 
de A-2/P-2/F-2 para transacções liquidadas em condições de entrega contra pagamento (DVP) e uma notação de crédito 
de longo prazo mínima de A/A2 para transacções liquidadas sem DVP.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada as notações de crédito mínimas para as contrapartes de investimento autorizadas:

Maturidade
6 meses 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 30 anos

Governo A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Organismos do Estado e entidades supranacionais A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Bancos A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Sociedades, incluindo instituições financeiras não 
bancárias

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Títulos garantidos por créditos hipotecários/títulos 
garantidos por activos (MBS/ABS)

AAA
Maturidade legal máxima de 50 anos para ABS/MBS com a garantia subjacente 

proveniente do Reino Unido e maturidade legal máxima de 40 anos para os 
restantes ABS/MBS elegíveis. A vida média ponderada máxima de todos os ABS/

MBS na data de aquisição não pode exceder 5 anos.

O Fundo utiliza derivados na gestão dos seus activos e passivos. Em regra, antes de realizar quaisquer transacções, o Banco 
celebra um contrato-quadro da ISDA e um contrato de permuta de garantias com as suas contrapartes em operações com 
derivados. Às contrapartes em operações com derivados exige-se que sejam classificadas com notação de AA-/Aa3 por pelo 
menos duas agências de notação aprovadas, ou de A-/A3 no caso das contrapartes com as quais o Fundo tenha celebrado 
um acordo de permuta de garantias. Estas contrapartes carecem de aprovação do ALCO. As transacções aprovadas com as 
contrapartes em derivados incluem swaps, contratos forward, opções e outros derivados negociados no mercado de balcão.

Para além destes requisitos mínimos de notação, o Fundo opera no âmbito de um quadro de limites à exposição, baseado 
na notação de rating de crédito e na dimensão da contraparte, sujeito a um máximo estipulado para cada contraparte. As 
exposições ao crédito de cada contraparte são agregadas em todos os instrumentos, através da metodologia da potencial 
futura exposição do Banco de Compensações Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) e monitorizadas 
regularmente face aos limites de crédito do Fundo, após a consideração dos benefícios de qualquer garantia.
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Perfil do risco de crédito das carteiras de investimentos e derivados
AAA AA+ a AA- A+ e inferior

2013 48% 48%  4%
2012 61% 33%  6%
2011 55% 34% 11%

Risco de liquidez
O risco de liquidez constitui a perda potencial resultante de uma liquidez insuficiente para satisfazer as necessidades de 
tesouraria atempadamente. O principal objectivo de gestão do risco de liquidez, por parte do Fundo, consiste em reter 
recursos líquidos suficientes para lhe permitir satisfazer todas as eventuais necessidades de tesouraria para 50% a 75% da 
média móvel de desembolsos previstos para um período de três anos.

Para alcançar um equilíbrio entre a geração de rentabilidades de investimento adequadas e a retenção de títulos que podem 
ser facilmente alienados para gerar liquidez, se necessário, o Fundo divide a sua carteira de investimento em duas tranches 
com diferentes objectivos e valores de referência de liquidez. A carteira principal de liquidez do Fundo, que é de justo valor, 
é investida em títulos com elevada liquidez que podem ser rapidamente vendidos, se necessário, para satisfazer as neces-
sidades de liquidez de curto prazo do Fundo. Para além da carteira de negociação, o Fundo gere uma segunda tranche 
de liquidez sob a categoria genérica de carteira de custos amortizados, detida numa carteira de títulos de taxa fixa com o 
objectivo de ganhar fluxos de caixa contratuais.

Risco cambial
O risco cambial constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de câmbio estrangeiras no 
mercado. Garantir a disponibilização dos desembolsos nas moedas solicitadas pelos mutuários e minimizar a exposição 
dos seus recursos de desenvolvimento líquidos a movimentos cambiais adversos, a fim de promover um crescimento está-
vel dos activos líquidos do Fundo, incluindo dos seus Recursos de Desenvolvimento Líquidos (NDR) e dos créditos por 
liquidar, é o principal objectivo de gestão do risco cambial do Fundo. O Fundo faz corresponder, na medida do possível, a 
composição cambial dos seus activos líquidos com a UC enquanto principal referência dessa composição. O Fundo pode 
efectuar transacções cambiais por duas razões: 1) para fazer corresponder a composição cambial dos seus activos líquidos 
(carteiras de créditos concedidos e de investimento) com a UC; e 2) para realizar os desembolsos nas moedas solicitadas 
pelos mutuários do FAD.

Risco de taxa de juro
O risco de taxa de juro constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de juro nos mercados. 
Reduzir a sensibilidade dos retornos sobre os investimentos do Fundo a alterações nas taxas de juro nos mercados, para 
procurar auferir rentabilidades estáveis e razoáveis sobre a liquidez investida, é o principal objectivo de gestão do risco de 
taxa de juro do Fundo. Para alcançar esse objectivo, os investimentos do Fundo são geridos em duas carteiras: 1) uma 
carteira gerida activamente (a “Carteira Operacional”); e 2) uma carteira gerida passivamente (a “Carteira de Investimento”).

A Carteira Operacional permite gerar rapidamente liquidez para cobrir desembolsos esperados e inesperados ou outras saí-
das de fluxos de caixa prováveis. A Carteira Operacional é gerida por referência à taxa LIBOR a três meses para todas as 
moedas. Regra geral, os investimentos na Carteira Operacional são detidos para negociação e periodicamente avaliados 
com base na cotação de mercado.

A Carteira de Investimento é constituída por fundos não utilizados de imediato para desembolsos de créditos, que podem 
ser investidos numa moldura temporal mais alargada. Em geral, os investimentos da Carteira de Investimento são adquiri-
dos para detenção até à maturidade e não são avaliados com base na cotação de mercado. A Carteira de Investimento é 
composta por duas sub-carteiras: 1) uma carteira de investimento que tem por objectivo estabilizar o rendimento, gerar um 
rendimento estável para o Fundo e reduzir a sensibilidade desse rendimento ao risco de taxas de juro. Esta carteira é gerida 
com base num perfil de redefinição uniforme a dez anos para cada moeda investida; e 2) uma carteira de investimento para 
cobranças aceleradas com o objectivo de investir as receitas provenientes de cobranças aceleradas e recuperar o desconto 
concedido aos Estados Participantes, minimizando ou eliminando o risco de taxa de juro das cobranças aceleradas. Esta 
carteira é gerida com base numa taxa-alvo, a taxa de desconto acordada com os Estados Participantes.
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Posição do risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2013

(milhares de UC)

 
Um ano ou 

menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos 
e menos 

de três 
anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 

e menos 
de cinco 

anos
Mais de 

cinco anos Total
Activos
Caixa  165.394  -  -  -  -  -  165.394 
Investimentos 1.032.335  749.467 295.405 301.331 238.063  455.510 3.072.111 
Obrigações à vista 678.047  547.256  436.977 286.479  192.138 249.027 2.389.924 
Devedores  86.035  -  -  -  -  -  86.035 

1.961.811 1.296.723 732.382 587.810 430.201 704.537 5.713.464

Passivos 
Credores (111.618)  -  - -  -  - (111.618)

(111.618)  -  -  -  -  - (111.618)

Recursos de desenvolvimento 
líquidos em 31 de Dezembro 
de 2013 1.850.193 1.296.723 732.382 587.810 430.201 704.537 5.601.846 

Posição do risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2012

(milhares de UC)

 
Um ano ou 

menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos 
e menos 

de três 
anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 

e menos 
de cinco 

anos
Mais de 

cinco anos Total
Activos
Caixa 106.018 - - - - - 106.018
Investimentos 855.749 843.590 559.220 190.019 304.220 558.472 3.311.270
Obrigações à vista 928.778 617.877 492.749 272.798 35.680 25.579 2.373.461
Devedores 67.434 - - - - - 67.434

1.957.979 1.461.467 1.051.969 462.817 339.900 584.051 5.858.183

Passivos 
Credores (107.506) - - - - - (107.506)

(107.506) - - - - - (107.506)

Recurso de desenvolvimento 
líquidos em 31 de Dezembro 
de 2012 1.850.473 1.461.467 1.051.969 462.817 339.900 584.051 5.750.677
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NOTA D – ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Os quadros que se seguem apresentam a classificação para cada classe de activos e passivos financeiros, assim como 
os respectivos justos valores:

Análise dos activos e passivos financeiros por base de medida

(milhares de UC)

 
Activos e passivos financeiros 

como lucros ou perdas Justo valor 
como outros 
rendimentos 

integrais

Activos e 
passivos 

financeiros 
pelo custo 

amortizado

 
Valor con-
tabilístico 

total Justo valor31 de Dezembro de 2013

Obrigatoria-
mente pelo 
justo valor

Inscritos 
pelo justo 

valor
Caixa  -  -  -  165.394  165.394  165.394 
Investimentos em títulos do tesouro  1.004.275  -  -  2.067.836  3.072.111  3.151.184 
Obrigações à vista  -  -  - 2.389.924  2.389.924  2.389.924 
Devedores  -  -  -  86.035  86.035  86.035 
Total de activos financeiros 1.004.275  -  - 4.709.189 5.713.464 5.792.537 

Passivos  -  -  -  111.618 111.618 111.618
Total de passivos financeiros  -  -  - 111.618 111.618 111.618

(milhares de UC)

 
Activos e passivos financeiros 

como lucros ou perdas Justo valor 
como outros 
rendimentos 

integrais

Activos e 
passivos 

financeiros 
pelo custo 

amortizado

 
Valor con-
tabilístico 

total Justo valor31 de Dezembro de 2012

Obrigatoria-
mente pelo 
justo valor

Inscritos 
pelo justo 

valor
Caixa - - - 106.018 106.018 106.018 
Investimentos em títulos do tesouro 1.195.002 - - 2.116.268 3.311.270 3.447.257
Obrigações à vista - - - 2.373.461 2.373.461 2.373.461 
Devedores - - - 67.434 67.434 67.434 
Total de activos financeiros 1.195.002 - - 4.663.181 5.858.183 5.994.170 

Passivos - - - 107.506 107.506 107.506 
Total de passivos financeiros - - - 107.506 107.506 107.506 

Esta era a composição dos investimentos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

(milhares de UC)
 2013 2012

Investimentos em títulos de tesouro obrigatoriamente avaliados como FVTPL  1.004.275 1.195.002
Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado  2.067.836 2.116.268
Total 3.072.111 3.311.270
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Investimentos em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL)
Os investimentos em títulos de tesouro do Fundo avaliados como FVTPL em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 resumem-
-se da seguinte forma:

(milhões de UC)
Dólar americano Euro Libra esterlina Todas as moedas

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Depósitos a prazo 10,28 57,74 - - 75,08 124,14 85,36 181,88
Títulos garantidos por activos 26,10 29,53 23,32 22,72 33,90 - 83,32 52,25
Obrigações do Estado e de 
agências 144,52 442,25 151,71 76,60 223,42 5,24 519,65 524,09
Obrigações emitidas por empresas 107,42 173,84 78,55 147,54 65,03 - 251,00 321,38
Supranacionais 20,47 55,72 5,38 39,61 39,10 20,07 64,95 115,40
Total 308,79 759,08 258,96 286,47 436,53 149,45 1.004,28 1.195,00

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos avaliados como FVTPL em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 
era a seguinte:

(milhões de UC)
 2013 2012

Um ano ou menos 505,36 446,02 
Mais de um ano e menos de dois anos 380,16 404,83 
Mais de dois anos e menos de três anos 66,48 244,24 
Mais de três anos e menos de quatro anos 4,01 18,25 
Mais de quatro anos e menos de cinco anos  - 43,53 
Mais de cinco anos 48,27 38,13 
Total 1.004,28 1.195,00 

Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado
Os investimentos em títulos de tesouro do Fundo a custo amortizado em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 resumem-
-se da seguinte forma:

(milhões de UC)
Dólar americano Euro Libra esterlina Todas as moedas

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Títulos garantidos por activos 12,82 12,78 - - - - 12,82 12,78
Obrigações do Estado e de 
agências 647,88 732,49 406,60 312,61 120,57 140,76 1.175,05 1.185,86
Obrigações emitidas por empresas 146,07 217,38 155,24 191,50 32,87 34,24 334,18 443,12
Supranacionais 347,89 335,46 153,65 95,15 44,25 43,90 545,79 474,51
Total 1.154,66 1.298,11 715,49 599,26 197,69 218,90 2.067,84 2.116,27

Capítulo 7Fundo Africano de Desenvolvimento

Relatório Anual 2013 219

AfDB AR 2013.indb   219 15/05/2014   17:31:49



A estrutura de maturidade contratual dos investimentos inscritos pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 2013 e de 
2012 era a seguinte:

(milhões de UC)
 2013 2012

Um ano ou menos 526,98 409,73 
Mais de um ano e menos de dois anos 369,31 438,76 
Mais de dois anos e menos de três anos 228,92 314,98 
Mais de três anos e menos de quatro anos 297,32 171,77 
Mais de quatro anos e menos de cinco anos 238,06 260,69 
Mais de cinco anos 407,25 520,34 
Total 2.067,84 2.116,27 

O Fundo também celebrou contratos de futuros para cobrir as obrigações de taxa fixa contra flutuações da taxa de juro. 
Em 31 de Dezembro de 2013, o Fundo tinha 402 contratos em euros, 1.040 contratos em libras esterlinas e 639 contra-
tos em dólares americanos. Cada contrato tem o valor nominal de um milhão de cada unidade monetária, à excepção de 
1.040 contratos em libras esterlinas com o valor nominal de 500.000 libras cada.

NOTA E – OBRIGAÇÕES À VISTA

As obrigações à vista representam pagamentos de subscrições efectuados pelos participantes, em conformidade com o 
artigo 9.º do Acordo, sob a forma de livranças não negociáveis e não sujeitas a juros, pagáveis à vista pelo seu valor nominal. 
O Conselho de Governadores decidiu que a cobrança destas livranças será regulada pelas normas de desembolso do Fundo.

NOTA F – ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO

Nos termos dos regulamentos do Fundo aplicáveis a empréstimos, estes são expressos em UC e reembolsados na moeda 
de desembolso.

Créditos para projectos e linhas de crédito
Geralmente, os empréstimos são concedidos em condições que permitem o reembolso ao longo de um período de 40 anos, 
precedido de um período de carência de 10 anos com início na data do contrato de empréstimo. O capital do emprésti-
mo é geralmente reembolsável entre o 11.º e o 20.º ano, a uma taxa de 1% ao ano, e entre o 21.º e 50.º ano, a uma taxa 
de 3% ao ano. O mutuário está obrigado a pagar semestralmente uma taxa de serviço de 0,75% ao ano sobre o capital 
desembolsado e por liquidar. Os empréstimos e as linhas de crédito aprovados depois de Junho de 1996 estão sujeitos a 
uma taxa de compromisso de 0,5% ao ano sobre a parcela não desembolsada. Esta taxa de compromisso deve começar 
a ser paga 90 dias após a data da assinatura do contrato de empréstimo. A partir da décima segunda reconstituição do 
FAD, os empréstimos a países de elegibilidade dupla, de elegibilidade simples e em progressão passaram a estar sujeitos 
a condições diferenciadas de financiamento, com maturidade a trinta (30) anos, período de carência de 8 anos e taxa de 
juro de 1%, continuando a aplicar-se-lhes a taxa de compromisso de 0,50% e a taxa de serviço de 0,75%.

Antes da criação da Conta de Assistência Técnica, os empréstimos para estudos de pré-investimento eram normalmente 
concedidos por um período de 10 anos, incluindo um período de carência de 3 anos, sendo reembolsáveis em sete pres-
tações de igual valor entre o 4.º e o 10.º ano.

Relativamente aos saldos não desembolsados dos empréstimos aprovados, o Fundo pode assumir compromissos espe-
ciais irrevogáveis para pagar aos mutuários ou a outras entidades o custo dos bens e serviços a financiar ao abrigo dos 
contratos de empréstimo. Em 31 de Dezembro de 2013, as garantias irrevogáveis de reembolso por liquidar perante ban-
cos comerciais ascendiam a 33,40 milhões de UC (2012: 13,83 milhões de UC).
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O Fundo também disponibiliza garantias de risco parcial (PRG) a entidades privadas para projectos de desenvolvimento 
localizados em países membros regionais. Essas garantias representam um risco potencial para o Fundo se os pagamen-
tos garantidos perante determinada entidade não forem realizados. Em 31 de Dezembro de 2013, as garantias prestadas 
pelo Fundo a favor de entidades privadas por conta dos seus mutuários ascendiam a 137,50 milhões de UC (2012: zero)

Em 31 de Dezembro de 2013, os créditos concedidos a certos mutuários ou por estes garantidos com um saldo de capi-
tal agregado por liquidar no valor de 275,79 milhões de UC (2012: 283,56 milhões de UC), dos quais 103,17 milhões de 
UC (2012: 98,10 milhões de UC) encontravam-se vencidos e em situação de não acumulação. Se estes empréstimos não 
estivessem em situação de não acumulação, o rendimento dos empréstimos para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2013 teria sido de mais 2,07 milhões de UC (2012: 3,84 milhões de UC). Em 31 de Dezembro de 2013, os encargos 
acumulados não reconhecidos sobre os empréstimos em situação de não acumulação ascendiam a 38,79 milhões de UC, 
comparativamente a 39,47 milhões de UC em 31 de Dezembro de 2012.

As linhas de crédito concedidas a bancos de desenvolvimento nacional e a instituições financeiras nacionais semelhantes 
têm geralmente uma duração máxima de 20 anos, incluindo um período de carência de 5 anos.

Em 31 de Dezembro de 2013, o total de créditos por liquidar ascendia a 8.182,64 milhões de UC (2012: 7.213,99 milhões 
de UC).

Maturidade e composição monetária de créditos concedidos por liquidar
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 a distribuição da maturidade dos créditos concedidos por liquidar era a seguinte:

(Montantes em milhões de UC)

 2013 2012
Período Montante % Montante %
Um ano ou menos 173,83 2,12 162,05 2,25
Mais de um ano e menos de dois anos 77,39 0,95 71,87 1,00
Mais de dois anos e menos de três anos 82,10 1,00 78,71 1,09
Mais de três anos e menos de quatro anos 89,32 1,09 83,11 1,15
Mais de quatro anos e menos de cinco anos 98,07 1,20 89,84 1,25
Mais de cinco anos 7.661,93 93,64 6.728,41 93,26
Total 8.182,64 100,00 7.213,99 100,00

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, a composição monetária dos empréstimos concedidos por liquidar era a seguinte:

(Montantes em milhões de UC)

 2013 2012
Moeda Montante % Montante %
Dólar canadiano 11,69 0,14 12,98 0,18 
Coroa dinamarquesa 11,28 0,14 11,40 0,16 
Euro 3.120,98 38,14 2.767,56 38,37 
Iene japonês 660,34 8,07 722,73 10,02 
Coroa norueguesa 21,05 0,26 23,79 0,33 
Libra esterlina 369,31 4,51 226,61 3,14 
Coroa sueca 14,24 0,18 16,06 0,22 
Franco suíço 56,92 0,70 57,01 0,79 
Dólar americano 3.916,51 47,86 3.375,50 46,79 
Outros 0,32 - 0,35 -
Total 8.182,64 100,00 7.213,99 100,00

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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Subsídios e actividades de assistência técnica
Nos termos da política de crédito do Fundo, 5% dos recursos disponíveis ao abrigo da terceira e quarta reconstituições 
gerais, 10% ao abrigo da quinta e sexta reconstituições gerais e 7,5% ao abrigo da sétima e oitava reconstituições gerais 
foram atribuídos sob a forma de subsídios e assistência técnica baseada em subsídios para a identificação e preparação 
de projectos ou programas de desenvolvimento em determinados países membros. Além disso, montantes entre os 18% e 
os 21% dos recursos totais ao abrigo da nona reconstituição foram reservados, sob a forma de subsídios, para utilizações 
autorizadas, incluindo assistência técnica e financiamento de projectos. Os subsídios não comportam encargos. A quota 
de subsídios concedidos ao abrigo da décima, décima primeira e décima segunda reconstituições gerais baseia-se numa 
análise da sustentabilidade da dívida de cada país. Nos termos da sétima, oitava e nona reconstituições gerais, a assistên-
cia técnica também pode ser prestada numa base reembolsável.

Os empréstimos para assistência técnica são concedidos em condições que permitem o reembolso ao longo de um perío-
do de 50 anos, incluindo um período de carência de 10 anos, com início na data do contrato de empréstimo. No entanto, 
as seguintes categorias de empréstimos estão sujeitas a condições diferentes:

i)  quando o crédito é concedido para a elaboração de um estudo de pré-investimento e este estudo conclui que o projecto 
não é exequível, o período de carência é alargado para 45 anos, seguido de um período de reembolso de 5 anos; 

ii)  quando o crédito é concedido para reforçar a cooperação dos países membros regionais ou para melhorar o funciona-
mento das instituições existentes e não está relacionado com projectos ou programas específicos, o período de carência 
é de 45 anos, seguido de um período de reembolso de 5 anos.

Os empréstimos para assistência técnica não comportam encargos.

Iniciativa de Alívio da Dívida HIPC
Na estrutura original da iniciativa HIPC, determinados empréstimos concedidos a países beneficiários eram pagos pelo 
Fundo Fiduciário HIPC a um preço equivalente ao valor actual líquido dos empréstimos, calculado utilizando a metodologia 
acordada no âmbito da iniciativa. Após a assinatura de um acordo de alívio da dívida HIPC, os empréstimos identificados 
para pagamento eram inscritos pelo valor actual líquido estimado. O montante inscrito, representando a diferença entre o 
valor contabilístico e o valor actual líquido dos empréstimos, era apresentado como uma distribuição de recursos de desen-
volvimento. O montante de 71,08 milhões de UC, que representava o valor inscrito em relação ao alívio da dívida HIPC 
concedido a Moçambique em 1999 ao abrigo da estrutura HIPC original, está incluído no montante declarado na secção 

“Montantes líquidos relativos ao alívio da dívida” da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos. O saldo por 
liquidar e o valor actual líquido dos empréstimos concedidos a Moçambique e vendidos ao Fundo Fiduciário HIPC em 1999 
ascendiam a 132,04 milhões de UC e 60,96 milhões de UC, respectivamente.

Em 1999, a iniciativa HIPC foi reforçada para proporcionar um alívio da dívida maior, mais rápido e mais direccionado para 
a pobreza. Este objectivo foi alcançado através da redução dos critérios de elegibilidade para qualificação no âmbito da 
iniciativa e através da concretização mais rápida do alívio da dívida, quando comparado com a estrutura original. Com esta 
estrutura reforçada, em que são actualmente elegíveis 33 países africanos, o alívio da dívida é implementado através de 
reduções anuais do serviço da dívida, que permitem a libertação de até 80% das obrigações anuais com o serviço da dívi-
da, à medida que elas se vencem, até se atingir o valor actual líquido total do alívio da dívida, determinado pela análise de 
sustentabilidade da dívida. Entre os pontos de decisão e conclusão, é concedido um financiamento intercalar, que pode 
atingir 40% do total do alívio da dívida. As contribuições totais do Fundo para a iniciativa HIPC em 31 de Dezembro de 2013 
ascendiam a 184 milhões de UC e são apresentadas como afectação de recursos de desenvolvimento na Demonstração 
dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida
Na Cimeira de Gleneagles, a 8 de Julho de 2005, o Grupo dos 8 países mais desenvolvidos acordaram uma proposta para 
que o FAD, a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) cancelassem 100% 
das suas reclamações de reembolso aos países que tenham atingido, ou que vão atingir, o ponto de conclusão no âmbito 
da iniciativa HIPC reforçada. Através do comunicado emitido em 25 de Setembro de 2005 pelo Comité de Desenvolvimento, 
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a comunidade de doadores manifestou o seu apoio à Iniciativa MDRI e solicitou às instituições referidas anteriormente que 
adoptassem as medidas necessárias para garantir a sua execução.

O principal objectivo da MDRI é concluir o processo de alívio da dívida dos PPAE através da cedência de recursos adicionais 
para ajudar 38 países em todo o mundo, 33 dos quais estão na África, para que façam progressos no sentido de alcançar 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), salvaguardando simultaneamente a capacidade de financiamento de 
longo prazo do FAD e da AID. O cancelamento da dívida é concretizado através da redução dos compromissos de reembolso 
dos PPAE que tenham atingido o ponto de conclusão e do ajustamento dos seus fluxos de assistência brutos, reduzindo-

-os pelo mesmo montante. De forma a manter a integridade financeira do FAD, os doadores deverão efectuar contribui-
ções adicionais para o FAD para repor, “dólar por dólar”, o capital anterior e os pagamentos dos encargos com os serviços.

O MDRI efectivou-se para o FAD a 1 de Setembro de 2006. Uma vez que os créditos desembolsados e por liquidar não 
estão incluídos nos recursos de desenvolvimento líquidos, o cancelamento da dívida não teve impacto no saldo dos recur-
sos de desenvolvimento líquidos do Fundo. Os cancelamentos de dívidas do FAD são efectivados quando outros países 
elegíveis alcançam o ponto de conclusão da Iniciativa HIPC.

Em 31 de Dezembro de 2013, um montante bruto de 5,53 mil milhões de UC (2012: 5,52 mil milhões de UC) de créditos 
concedidos por liquidar tinha sido cancelado ao abrigo da Iniciativa MDRI para 29 (2012: 28) países PPAE que atingiram 
o ponto de conclusão. Deste montante, 1.225,99 milhões de UC (2012: 1.225,99 milhões de UC) em termos nominais 
foram convertidos pelo Fundo Fiduciário HIPC. O valor actual dos créditos convertidos era de 942,71 milhões de UC (2012: 
942,71 milhões de UC). Em 31 de Dezembro de 2013, o valor actual foi transferido do Fundo Fiduciário HIPC para o FAD.

De seguida, apresenta-se um resumo dos montantes referentes ao alívio da dívida concedido ao abrigo da HIPC e da MDRI 
em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012:

(milhares de UC)
2013 2012

HIPC MDRI Total HIPC MDRI Total
Saldo em 1 de Janeiro 235.096 4.588.201 4.823.297 235.096 4.247.658 4.482.754
Empréstimos cancelados* - 19.550 19.550 - 340.543 340.543
Montante recebido* - (43.406) (43.406) - - -
Saldo em 31 de Dezembro 235.096 4.564.345 4.799.441 235.096 4.588.201 4.823.297

* No momento da implementação da MDRI.

Mecanismo especial de liquidação de dívidas vencidas
Mecanismo de liquidação de dívidas vencidas para a RDC – Paralelamente ao esforço coordenado internacional desenvol-
vido pelo GBAD, o FMI, o Banco Mundial e outros doadores bilaterais e multilaterais para auxiliar a República Democrática 
do Congo (RDC) nos seus esforços de reconstrução, o Conselho de Administração aprovou, em 26 de Junho de 2002, um 
mecanismo de liquidação de dívidas vencidas para a RDC. Ao abrigo do mecanismo de liquidação de dívidas vencidas, os 
representantes dos Estados Participantes do FAD (os Representantes) autorizaram uma afectação de cerca de 36,50 milhões 
de UC em recursos sob a forma de subsídios provenientes da nona reconstituição do FAD (FAD-IX), a fim de liquidar a tota-
lidade das dívidas da RDC ao Fundo. Os Representantes autorizaram ainda a utilização de cerca de 11,77 milhões de UC 
provenientes dos recursos residuais do Mecanismo de Financiamento Suplementar (SFM) da FAD-VIII para o pagamento 
parcial das despesas decorrentes das dívidas da RDC ao BAD.

Facilidade de Apoio a Países Frágeis – A Facilidade de Apoio a Países Frágeis (FSF) foi criada em Março de 2008 para 
providenciar uma estrutura operacional alargada e integrada de apoio a países elegíveis, normalmente países membros 
regionais do BAD emergentes de situações de conflito ou crise. A FSF tem como objectivo consolidar a paz, estabilizar as 
economias e criar as bases para uma redução sustentada da pobreza e para um crescimento económico de longo prazo. 
A FSF assume agora as operações de liquidação de dívidas vencidas do anterior Mecanismo de apoio a países pós-conflito 
(PCCF), que foi constituído como um enquadramento destinado a ajudar países em situação de pós-conflito a liquidar as 
suas dívidas e a prepará-los para a reassunção dos compromissos com a comunidade de doadores, de forma a reactivar 
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a ajuda ao desenvolvimento e ajudar esses países a alcançar o ponto de decisão da Iniciativa HIPC, necessário à qualifica-
ção para o alívio da dívida, após liquidarem os créditos em atraso junto do Grupo do Banco. O enquadramento envolve a 
segregação de um conjunto de recursos através de um empréstimo separado com contribuições provenientes do FAD, do 
BAD e de outros doadores privados. Os recursos do empréstimo são concedidos numa base casuística aos países elegíveis 
genuinamente frágeis e que ainda não estejam a beneficiar de alívio da dívida para eliminar hiatos de financiamento, após 
esse país ter feito o máximo esforço para liquidar as suas dívidas em atraso junto do Grupo do Banco. As contribuições 
efectuadas pelo Fundo à FSF não podem ser utilizadas para liquidar montantes devidos ao Fundo por países frágeis bene-
ficiários. As contribuições efectuadas pelo Fundo à FSF estão incluídas na rubrica “Subsídios e actividades de assistência 
técnica” da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

NOTA G – SUBSCRIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

As subscrições iniciais do Fundo foram efectuadas pelo Banco e pelos Estados Participantes que subscreveram original-
mente o Acordo, bem como pelos Estados que aderiram ao Acordo desde a data da assinatura inicial. Desde então, foram 
recebidas mais subscrições dos participantes sob a forma de um aumento geral de capital especial e de doze reconstituições 
gerais. A descrição detalhada destes movimentos é apresentada na Nota M - Demonstração de subscrições e poder de voto.

O Conselho de Governadores, através da sua resolução F/BG/2011/01 de 20 de Janeiro de 2011, aprovou a décima 
segunda reconstituição do Fundo (FAD-XII), depois de os Representantes terem aprovado um nível de reconstituição de 
6,10 mil milhões de UC, dos quais 2,01 mil milhões de UC provenientes de recursos gerados internamente, para o período 
operacional de três anos, de 2011 a 2013. A FAD-XII entrou em vigor em 3 de Maio de 2011, depois de os depósitos 
efectuados pelos Estados Participantes através dos instrumentos de subscrição do Fundo alcançarem um montante suficiente 
para cumprir a meta de 30% da totalidade das subscrições pretendidas. Em 31 de Dezembro de 2013, as subscrições da 
FAD-XII ascendiam a 3,77 mil milhões de UC.

A República da Turquia aderiu ao Fundo em 29 Outubro de 2013, tornando-se no 26.º Estado Participante do Fundo. Nos 
termos da Resolução F/BG/2008/05 do Conselho de Governadores, o montante da subscrição inicial da Turquia foi esta-
belecido em 40,69 milhões de UC. Este montante foi integralmente pago em 25 de Junho de 2013 e integrado nos recur-
sos do Fundo. 

Na reunião realizada em Paris a 25 e 26 de Setembro de 2013, os Representantes chegaram a um acordo sobre os termos 
de implementação da décima acordosa reconstituição do Fundo (FAD-XIII). Em conformidade com o Acordo que estabe-
lece o Fundo, o relatório de reconstituição que autoriza a FAD-XIII foi sujeito à apreciação e aprovado pelo Conselho dos 
Governadores através da sua Resolução F/BG/2014/01 de 31 de Janeiro de 2014. A décima terceira reconstituição entra-
rá em vigor na data em que os depósitos efectuados pelos Estados Participantes através dos instrumentos de subscrição 
do Fundo representarem um montante igual ou superior a trinta por cento (30%) da totalidade das subscrições previstas.

Em 31 de Dezembro de 2013, as contribuições cumulativas comprometidas por conta da MDRI ascenderam a 5,67 mil 
milhões de UC, dos quais 667,24 milhões de UC tinham sido pagos e incluídos na totalidade das subscrições. De acordo 
com a resolução que aprova a MDRI, as contribuições pagas concedem direitos de voto aos Estados Participantes, nos 
termos apresentados na Nota M.

Os ganhos e perdas resultantes da conversão das subscrições e contribuições recebidas em UC são registados na conta 
de Ajustamentos Cambiais Acumulados sobre Subscrições na Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.
 

NOTA H – OUTROS RECURSOS

Em conformidade com as conclusões da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o Conselho de Administração reconhe-
ceu que a ex-República Federal Socialista da Jugoslávia deixou de existir enquanto Estado perante o direito internacional, 
pelo que deixa também de ser um Estado Participante no Fundo ou um membro do Banco. De acordo com a decisão de 
1993 do Conselho de Administração do Fundo, as subscrições da ex-República Federal Socialista da Jugoslávia para o 
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Fundo, excluindo o montante em dívida, passam a fazer parte do património permanente do Fundo e não são restituíveis a 
nenhuma entidade. Deste modo, os montantes das subscrições pagas são registados como parte de outros recursos na 
Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Também incluído em Outros recursos está um total de 496,99 milhões de UC, representando as contribuições do Banco, 
no valor de 494,99 milhões de UC, e do Governo do Botsuana, no valor de 2 milhões de UC, para as actividades do Fundo, 
em conformidade com o artigo 8.º do Acordo.

NOTA I – RESERVAS

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, as reservas eram as seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Reservas em 1 de Janeiro (8.390) 56.224
Défice anual (123.525) (64.614)
Reservas em 31 de Dezembro (131.915) (8.390)

NOTA J – FUNDOS FIDUCIÁRIOS

O Fundo possui recursos disponíveis provenientes das contribuições recebidas ao abrigo do artigo 8.º do Acordo, o que 
permite ao Fundo receber outros recursos, incluindo subsídios dos Estados Participantes, dos países não participantes e 
de qualquer entidade pública ou privada.

Em 31 de Dezembro de 2013, o saldo não desembolsado dos recursos dos fundos fiduciários era de 3,22 milhões de UC 
(2012: 2,68 milhões de UC), representando o saldo de um subsídio proveniente do Japão para o desenvolvimento dos 
recursos humanos em África.

Os recursos dos fundos fiduciários são mantidos em separado dos recursos do FAD.

NOTA K – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Em conformidade com o artigo 31.º do Acordo, o Fundo reembolsa o BAD pelo justo valor estimado da utilização dos 
escritórios de representação, do pessoal, da organização, dos serviços e das instalações do BAD. O montante reembol-
sado destinado a estas despesas administrativas é calculado com base numa fórmula predefinida de partilha de custos, 
determinada, em grande parte, pela quota relativa do número de programas e projectos do Fundo executados durante o 
ano pelo Grupo do Banco. As despesas administrativas incorridas pelo Fundo em 2012 ascenderam a 225,87 milhões de 
UC (2012: 185,27 milhões de UC).

NOTA L – ENTIDADES TERCEIRAS

Todas as operações do Fundo são conduzidas por um Conselho de Administração com 14 membros, 7 dos quais são selec-
cionados pelo Banco. O Banco exerce 50% dos poderes de voto do FAD e o Presidente do Banco é o Presidente ex officio 
do Fundo. Em conformidade com o Acordo, o Fundo utiliza os escritórios de representação, o pessoal, a organização, os 
serviços e as instalações do BAD (o Banco) para desempenhar as suas funções, reembolsando-o por essa utilização de 
acordo com o referido na Nota K. Neste contexto, o Banco administra os recursos do Fundo. O Fundo administra também 
os fundos fiduciários a ele atribuídos por um dos seus Estados Participantes.
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NOTA M –  DEMONSTRAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PODER DE VOTO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Montantes em milhares de UC)

 Subscrições Situação dos pagamentos MDRI Poder de voto

Participantes  Inicial

 
Aumento 
especial

Da FAD-I à 
FAD-XI

Prestações 
FAD-XII,

incluindo 
remuneração 

dos 
subsídios da 

FAD-IX
 Total de 

subscrições

 Total de 
prestações 

pagas
Prestações 

vencidas

Prestações 
ainda 
não a 

pagamento

Paga-
mentos 
recebi-

dos
Número 
de votos %

  1 África do Sul  1.794  -  19.069  10.424  31.287  31.287  -  -  9.562  -  - 

  2 Alemanha  6.860  6.956  1.877.300  400.000  2.291.116  2.291.116  -  -  52.306  103.783  5,189 

  3 Arábia Saudita  8.290  -  232.665  19.543  260.498  260.498  -  -  3.997  11.714  0,586 

  4 Argentina  1.842  -  7.018  9.771  18.631 1.842  7.018  9.771  -  82  0,004 

 5 Áustria  13.816  -  283.612  95.706  393.134  393.134  -  -  9.396  17.827  0,891 

 6 BAD  4.605  1.382  105.754  -  111.741 111.741  -  -  - 1.000.000 50,000 

 7 Bélgica  2.763  -  358.050  84.281  445.094  445.094  -  -  12.266  20.255  1,013 

 8 Brasil  1.842  921  131.258  9.608  143.629  143.629  -  -  -  6.361  0,318 

 9 Canadá  13.816  6.908  1.353.038  204.452  1.578.214  1.578.214  -  -  95.664  74.131  3,707 

10 China  13.816  -  338.003  83.922  435.741  435.741  -  -  12.994  19.873 0,994 

11 Coreia  9.211  -  145.805  53.857  208.873  208.873  -  -  5.967  9.515  0,476 

12 Dinamarca  4.605  1.842  503.854  77.294  587.595  587.595  -  -  8.608  26.404  1,320 

13 Egipto  -  -  -  1.303  1.303  1.303  -  -  -  -  - 

14 Emirados Árabes 
Unidos 

 4.145  -  4.145  -  8.290  8.290  -  -  -  367  0,018 

15 Estados Unidos da 
América  12.434  8.290  2.222.705  381.083  2.624.512 2.401.586  -  222.926  47.945  108.482  5,424 

16 Espanha  1.842  921  435.241  122.684  560.688 452.252  -  108.436  48.167  22.162  1,108 

17 Finlândia  1.842  -  339.085  112.024  452.951 451.993  -  -  11.870  20.543  1,027 

18 França  8.809  -  1.915.041  356.206  2.280.056  2.280.056  -  -  72.803  104.201  5,210 

19 Índia  5.526  -  64.344  9.624  79.494 79.297  -  -  1.377  3.573  0,179 

20 Itália  9.211  -  1.284.113  194.271  1.487.595  1.487.595  -  -  29.637  56.715  2,836 

21 Japão 13.816  -  2.183.392  274.604  2.471.812  2.471.812  -  -  52.876  111.810  5,591 

22 Koweit  4.974  -  159.485  7.361  171.820  171.820  -  -  13.118  8.190  0,410 

23 Noruega  4.605  2.303  804.106  179.774  990.788  990.788  -  -  28.013  44.818  2,241 

24 Países Baixos  3.684  1.842  735.730  201.066  942.322 941.974  -  -  26.114  42.343  2,117 

25 Portugal  7.368  -  136.628  -  143.996  143.996  -  -  4.473  6.575  0,329 

26 Reino Unido  4.800  3.073  1.420.274  572.403  2.000.550  2.000.550  -  -  63.137  91.394  4,570 

27 Suécia  4.605  3.684  927.919  178.041  1.114.249  1.114.249  -  -  31.653  50.748  2,537 

28 Suíça  2.763  2.938  688.537  100.843  795.081  795.081  -  -  25.296  36.332  1,817 

29 Turquia  40.693  -  -  -  40.693  40.693  -  -  -  1.802  0,090 

Contribuições 
suplementares/
voluntárias -  -  87.539  7.170 94.709 94.709 -  -  -  -  - 
Total 214.377  41.060 18.763.710  3.747.315  22.766.462 22.416.808  7.018 341.133 667.239 2.000.000 100,000

Informação 
suplementar: 
Contribuições 
suplementares 
através de 
cobranças 
aceleradas para 
reduzir a diferença - - 38.565 21.614 60.179 38.565 - 21.614 6.195 - -
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NOTA N – APROVAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COM FINS ESPECIAIS

Em 26 de Março de 2014, o Conselho de Administração do Banco autorizou o envio das presentes demonstrações financei-
ras ao Conselho de Governadores. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelo Conselho de Governadores 
do Banco Africano de Desenvolvimento na sua assembleia anual em Maio de 2014. 
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Fundo Africano de Desenvolvimento
Agência Temporária de Relocalização
15, Avenue du Ghana
1002 Tunis Belvédère
Tunísia

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras com fins especiais do 
Fundo Africano de Desenvolvimento destinado ao Conselho de Governadores do Fundo Africano de 
Desenvolvimento

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

Auditámos as demonstrações financeiras com fins especiais em anexo referentes ao Fundo Africano de Desenvolvimento (“o Fundo”), 
elaboradas em conformidade com as normas de relato contabilístico e financeiro, tal como definidas nas normas contabilísticas cons-
tantes da Nota B às demonstrações financeiras com fins especiais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013. 

As presentes demonstrações financeiras com fins especiais foram elaboradas com a finalidade de apresentar demonstrações financeiras 
com fins especiais aprovadas e auditadas ao Conselho de Governadores, como exigem os artigos 26.º(v), 35.º(l) e 35.º(3) do Acordo 
de Constituição do Fundo, e não pretendem ser uma apresentação estruturada de acordo com um quadro contabilístico reconhecido 
como, por exemplo, as Normas Internacionais de Relato Financeiro.

O presente relatório destina-se exclusivamente ao Conselho de Governadores do Fundo, enquanto órgão, de acordo com os artigos 
26.º(v), 35.º(l) e 35.º(3) do Acordo de Constituição do Fundo. O nosso trabalho de auditoria foi elaborado para que possamos decla-
rar ao Conselho de Governadores do Fundo todas as questões que somos obrigados a declarar num relatório de auditores, e para 
nenhuma outra finalidade. Tanto quanto a lei permita, não aceitamos nem assumimos qualquer responsabilidade pelo nosso trabalho 
de auditoria, por este relatório ou pelos pareceres que emitimos, perante qualquer outra entidade que não seja o Fundo e o respectivo 
Conselho de Governadores enquanto órgão.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras anuais
Em conformidade com os artigos 26.º(v), 35.º(l) e 35.º(3) do Acordo de Constituição do Fundo e com as normas contabilísticas defi-
nidas na Nota B às demonstrações financeiras com fins especiais, a Administração é responsável pela elaboração e apresentação das 
presentes demonstrações financeiras. Estas responsabilidades incluem: planificar, implementar e manter o controlo interno relevante 
na elaboração e apresentação correcta das demonstrações financeiras para que não contenham inexactidões materiais, originadas por 
fraude ou por erro; seleccionar e aplicar normas contabilísticas adequadas; e efectuar estimativas contabilísticas que sejam razoáveis 
perante as circunstâncias.

KPMG Audit
Le Belvédère 
1 Cours Valmy 
CS 50034
92923 Paris La Défense Cedex 
França

Telefone:            +33 (0)1 55 68 68 68
Fax:                    +33 (0)1 55 68 73 00
Sítio Internet:      vwvw.kpmg.fr
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constituída por empresas independentes afiliadas à
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Responsabilidade dos auditores
A nossa responsabilidade consiste na emissão de um parecer sobre estas demonstrações financeiras com fins especiais, com base 
na nossa auditoria. A nossa auditoria foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas exigem que 
cumpramos requisitos éticos e que planeemos e realizemos a auditoria de forma a obter uma garantia razoável de que as demonstra-
ções financeiras com fins especiais não contêm inexactidões materiais.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obter evidências de auditoria sobre os montantes e declarações que cons-
tam das demonstrações financeiras com fins especiais. A selecção dos procedimentos depende da análise dos auditores, incluindo 
a avaliação dos riscos de inexactidões materiais das demonstrações financeiras com fins especiais, originadas por fraude ou por 
erro. Ao efectuar essas avaliações de risco, os auditores analisam o controlo interno relevante para a elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras com fins especiais por parte da entidade, de forma a conceber procedimentos de auditoria adaptados às 
circunstâncias, mas não com o objectivo de emitir um parecer sobre a eficácia do controlo interno da entidade. Uma auditoria inclui 
ainda a avaliação da adequação dos princípios contabilísticos utilizados e da razoabilidade das estimativas contabilísticas efectua-
das pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras com fins especiais em termos gerais.

Acreditamos que as evidências de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas para fundamentarmos o nosso parecer.

Parecer
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras com fins especiais referentes ao Fundo foram elaboradas, em todos os aspectos mate-
riais, em conformidade com as normas de relato contabilístico e financeiro, tal como definidas nas normas contabilísticas constantes 
da Nota B às demonstrações financeiras com fins especiais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

Paris La Défense, 26 de Março de 2014

KPMG Audit 
Uma divisão da KPMG S.A.

Valéry Foussé
Sócio

Fundo Africano de Desenvolvimento 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

com fins especiais do Fundo Africano de Desenvolvimento 

destinado ao Conselho de Governadores do Fundo Africano de Desenvolvimento
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ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO FAD PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(milhares de UC)

Comissões de gestão* 241.970
Despesas directas 150
Total 242.120

*  O montante representa a parcela pertencente ao Fundo Africano de Desenvolvimento do justo valor das despesas do Banco no que diz respeito a 
colaboradores, pessoal, organização, serviços e instalações, calculado com base numa fórmula aprovada pelos Conselhos.
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FUNDO FIDUCIÁRIO DA NIGÉRIA

Gestão Financeira

Reconstituição do FFN
O Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN) é um fundo especial 
administrado pelo Banco. Os recursos do Fundo consistem 
essencialmente em subscrições recebidas da República 
Federal da Nigéria. O FFN foi constituído em 1976, através de 
um acordo assinado entre o Banco e a República Federal da 
Nigéria, por um período inicial de 30 anos com possibilidade 
de prorrogação por acordo mútuo. Depois de, em 2006 e 
2007, terem sido acordadas prorrogações por mais um ano, 
o acordo de operação do FFN foi renovado por mais 10 anos, 
com efeitos a partir de 25 de Abril de 2008, no seguimento 
de uma avaliação positiva do seu desempenho durante os 
30 anos iniciais de actividade. 

Produtos de empréstimo
O FFN disponibiliza uma linha de crédito aos países mem-
bros regionais menos desenvolvidos e de baixo rendimento 
a taxas concessionais, por forma a promover o desenvolvi-
mento económico e social em África. Apesar de, no passado, 
o FFN apenas ter disponibilizado apoio financeiro ao sector 
público através de crédito concessional, no período alarga-
do até 2018, o mandato do Fundo tem sido alargado para 
abranger também as actividades do sector privado, incluindo 
o subsector do microfinanciamento. 
 
Investimentos
Os valores de caixa e os investimentos em títulos do tesou-
ro detidos pelo FFN, denominados em dólares americanos, 
diminuíram de 126,57 milhões de UC no final de 2012 para 
120,75 milhões de UC em 31 de Dezembro de 2013. O rendi-
mento do investimento obtido em 2013 ascendeu a 0,45 milhões 
de UC, representando uma rentabilidade de 0,38% sobre um 
nível médio de liquidez de 117,89 milhões de UC, comparado 
com o rendimento de 0,98 milhões de UC registado em 2012, 
que representou uma rentabilidade de 0,93% sobre um nível 
médio de liquidez de 105,71 milhões de UC. A estabilização 
dos spreads de créditos para níveis mais contidos em 2013 não 
geraram ganhos de capital significativos semelhantes aos regis-
tados em 2012. Consequentemente, o desempenho relativo da 
carteira face aos valores de referência foi deste modo inferior.

Carteira de créditos concedidos
Em 31 de Dezembro de 2013, o valor acumulado dos créditos 
assinados, líquidos de anulações, era de 278.77 milhões de 
UC, comparado com os 260 milhões de UC registados no final 
de 2012, o que representa um aumento de 18,77 milhões de 
UC. Em 2013, foram aprovados novos créditos num montante 
total de 31,17 milhões de UC, face aos 12,90 milhões de 
UC registados em 2012. O Quadro 7.8 apresenta a evolução 
dos saldos dos créditos aprovados, desembolsados e não 
desembolsados de 2009 a 2013. Conforme se pode ver no 
quadro, o nível de créditos aprovados continua a registar 
uma tendência ascendente desde 2010. 

Em 31 de Dezembro de 2013, existiam 35 créditos activos 
com um montante em dívida de 45,75 milhões de UC, bem 
como 43 créditos totalmente liquidados no montante de 
123,33 milhões de UC.

Desembolsos
Os desembolsos diminuíram de 1,76 milhões de UC em 2012 
para 0,96 milhões de UC em 2013. Em 31 de Dezembro 
de 2013, os desembolsos acumulados ascendiam a 
238,07 milhões de UC. Nessa mesma data, encontrava-se 
integralmente desembolsado um total de 69 créditos, no 
montante de 235,06 milhões de UC, representando 98,73% 
dos desembolsos acumulados. O Gráfico 7.4 mostra a evo-

Quadro 7.8
Situação dos créditos concedidos, 2009-2013  
(milhões de UC)

2009 2010 2011 2012 2013
Empréstimos aprovados 5,00 0,70 10,00 12,90 31,17
Desembolsos 4,87 5,02 8,67 1,76 0,96
Saldos não desembolsados 24,12 18,94 9,73 22,86 40,70

Desembolsos Reembolsos de créditos
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Gráfico 7.4
Desembolsos de créditos e reembolsos, 2009-2013 
(milhões de UC)

Capítulo 7Fundo Fiduciário da Nigéria

Relatório Anual 2013 231

AfDB AR 2013.indb   231 15/05/2014   17:31:52



lução dos créditos desembolsados e reembolsados ao longo 
dos últimos cinco anos.

Reembolsos 
Os reembolsos de créditos ascenderam a 6,09 milhões de UC 
em 2013, face aos 6,28 milhões de UC registados em 2012, 
o que representou um decréscimo de 3,01% em relação ao 
ano anterior. Os reembolsos acumulados em Dezembro de 
2013 totalizavam 160,05 milhões de UC.
 
Políticas e processos de gestão do risco
À semelhança do Banco, o FFN procura reduzir a sua expo-
sição a riscos que não sejam essenciais para a sua activida-
de principal de fornecer ajuda ao desenvolvimento, como os 
riscos de liquidez, dos câmbios e das taxas de juro. O Fundo 
segue rigorosos procedimentos na gestão destes riscos. A 
Nota D às demonstrações financeiras do Fundo descreve 
as políticas e práticas de gestão do risco usadas pelo FFN.

Resultados financeiros

Os destaques do desempenho financeiro do Fundo Fiduciário 
da Nigéria em 2013 incluem o seguinte:

•  O rendimento do FFN antes da aprovação das transferências 
pelo Conselho de Governadores registou um aumento de 

0,59 milhões de UC, tendo passado de 2,17 milhões de UC 
em 2012 para 1,58 milhões de UC em 2013, graças prin-
cipalmente ao baixo nível das taxas de juro. O rendimento 
dos créditos também diminuiu ligeiramente de 1,70 milhões 
de UC em 2012 para 1,53 milhões de UC, devido à redução 
das taxas de juro cobradas sobre os créditos do FFN de 4% 
para 2% a 4% após a revisão do acordo.

•  As despesas administrativas, que representam a parce-
la pertencente ao FFN do total de despesas comuns do 
Grupo do BAD, registaram um decréscimo de 0,14 milhões 
de UC, passando de 0,56 milhões de UC em 2012 para 
0,40 milhões de UC em 2013. A parcela pertencente ao 
FFN do total de despesas comuns do Grupo do Banco 
baseia-se numa fórmula predefinida de repartição de cus-
tos, que é influenciada pelos níveis relativos de determina-
dos indicadores do volume operacional e pelas dimensões 
relativas dos balanços. As despesas administrativas do FFN 
estão, contudo, limitadas a um tecto máximo de 20% do 
seu rendimento bruto por ano.

As reservas do FFN, líquidas de ajustamentos acumulados 
de conversões cambiais, aumentaram de 36,03 milhões de 
UC no final de 2012 para 37,19 milhões de UC em 31 de 
Dezembro de 2013, o que representa um aumento de 3,22% 
face ao ano anterior.
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BALANÇO  
EM 31 DE DEZEMBRO de 2013
(milhares de UC – Nota B)
ACTIVOS  2013  2012

DEVIDO POR BANCOS 13.656 4.905

INVESTIMENTOS (Nota F) 107.097 121.664

DEVEDORES
Rendimento acumulado e créditos de empréstimos concedidos 1.286 1.518
Rendimento acumulado dos investimentos 49 67
Outros valores a receber 3 3

1.338 1.588

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (Notas D e G)
Desembolsados e por liquidar 45.753 50.986
Menos: Provisões acumuladas para imparidades (146) (146)

45.607 50.840

TOTAL DOS ACTIVOS 167.698 178.997

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento. 
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PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS  2013 2012

CREDORES 1.926 14.376

CAPITAIS PRÓPRIOS (Nota H)

Capital 128.586 128.586

Reservas
Resultados não distribuídos 153.423 152.060
Ajustamento acumulado da conversão cambial (Nota B) (116.237) (116.025)
Total das reservas 37.186 36.035

Total dos capitais próprios 165.772 164.621

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 167.698 178.997
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

2013 2012

RENDIMENTOS (Nota I)
Juros e encargos de empréstimos concedidos 1.530 1.700
Rendimento de investimentos 455 980
Outros rendimentos - 51

Total dos rendimentos 1.985 2.731

DESPESAS
Despesas administrativas (Nota J) 397 536
Encargos bancários e ganhos diversos (4) 16

Total das despesas 393 552

Provisões para imparidades dos juros e encargos de empréstimos (Nota G) 12 11
Total das despesas e provisões para imparidades 405 563

Rendimentos antes das distribuições aprovadas pelo Conselho de Governadores 1.580 2.168
Distribuições de rendimentos aprovadas pelo Conselho de Governadores (Nota H) (217) (152)

RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.363 2.016

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO GLOBAL
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

 2013 2012

RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.363 2.016
Outros rendimentos globais - -

TOTAL DOS RENDIMENTOS GLOBAIS PARA O EXERCÍCIO 1.363 2.016

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

Capital

Resultados 
não 

distribuídos

Ajustamento 
acumulado 

da conversão 
cambial

Total dos 
capitais 
próprios

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2012 128.586 150.044 (115.892) 162.738

Rendimento líquido do exercício - 2.016 - 2.016

Ajustamento da conversão cambial - - (133) (133)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E EM 1 DE 
JANEIRO DE 2013

128.586 152.060 (116.025) 164.621

Rendimento líquido do exercício actual - 1.363 - 1.363

Ajustamento da conversão cambial - - (212) (212)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 128.586 153.423 (116.237) 165.772

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(milhares de UC – Nota B)

 2013 2012

FLUXOS DE CAIXA DE:

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO:
Rendimentos líquidos 1.363 2.016
Ajustamentos para reconciliar os rendimentos líquidos com os valores de caixa líquidos proporcionados 
por actividades de exploração:

 

Provisões para imparidades do capital e encargos de empréstimos  12 11
Perdas/(ganhos) não realizados sobre investimentos (55) 471

Alterações nos rendimentos acumulados e créditos de empréstimos concedidos (192) (18)
Alterações no activo corrente líquido (11.225) 12.665
Valores de caixa líquidos proporcionados por/(utilizados em) actividades de exploração (10.097) 15.145

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO:
Desembolsos para empréstimos (959) (1.758)
Reembolso de empréstimos 6.087 6.276
Investimentos com maturidade de 3 meses após a aquisição:  

Inscritos ao justo valor como lucros ou perdas (23.391) (16.506)
 Valores de caixa líquidos utilizados em actividades de investimento, financiamento e desenvolvimento (18.263) (11.988)

Efeito das alterações das taxas de câmbio sobre os valores de caixa e equivalentes de caixa (285) (669)

Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (28.645) 2.488
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 53.574 51.086
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 24.929 53.574

COMPOSTO POR:
Investimentos com maturidade nos 3 meses seguintes à aquisição 11.273 48.669
Caixa 13.656 4.905

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 24.929 53.574

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1.  Fluxos de caixa operacionais decorrentes de juros
 Juros recebidos 2.152 2.258
2.  Movimento resultante de flutuações na taxa de câmbio sobre os empréstimos (43) (69)

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NOTA A – NATUREZA DAS OPERAÇÕES

O Fundo Fiduciário da Nigéria (o Fundo ou FFN) foi constituído através de um acordo assinado em 26 de Fevereiro de 1976 
(o Acordo) entre o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD ou o Banco) e a República Federal da Nigéria. O Banco Africano 
de Desenvolvimento, com sede em Abidjan, Costa do Marfim, gere os recursos do Fundo em nome do Governo da Nigéria. 
O Fundo tem por objectivo apoiar os esforços de desenvolvimento nos países membros regionais do BAD mais pobres. 
O Acordo estabelece que o Fundo será constituído por um período de 30 anos a contar da data de entrada em vigor do 
Acordo, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre o Banco e a República Federal da Nigéria. O Acordo expirou em 
26 de Abril de 2006 e foi prorrogado duas vezes por períodos de 1 ano, de forma a permitir a conclusão de uma análise 
independente das operações do Fundo. Na sequência da conclusão da análise independente, o Acordo foi renovado por 
um período de dez anos a partir de 26 de Abril de 2008.

NOTA B – SÍNTESE DAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

As demonstrações financeiras do Fundo são elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) 
aprovadas pelo Comité de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB). As demonstrações financeiras foram elaboradas 
segundo a convenção do custo histórico, excepto para determinados activos financeiros, que são registados pelo justo valor.

As políticas contabilísticas relevantes do Fundo encontram-se sintetizadas a seguir:

Reconhecimento das receitas
O rendimento de juros é acumulado e reconhecido com base na taxa de juro efectiva para o período em que esse instru-
mento for detido e não liquidado pelo Banco. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta ao valor contabilístico líquido do 
activo os futuros fluxos de caixa estimados ao longo da vida prevista do activo financeiro. As taxas de compromisso sobre 
linhas de crédito não utilizadas vencem cumulativamente.

O rendimento dos investimentos inclui os ganhos e perdas, realizados e não realizados, sobre os instrumentos financeiros 
mensurados pelo justo valor como lucros ou perdas.

Moedas funcionais e de apresentação
O Fundo realiza as suas operações em dólares americanos e determinou que a sua moeda funcional é o dólar americano 
(USD). Nos termos do artigo VII, secção 7.3, do Acordo de Constituição do Fundo, as demonstrações financeiras são apre-
sentadas em Unidades de Conta (UC).

O valor da Unidade de Conta encontra-se definido no artigo 5.1 (b) do Acordo de Constituição do Banco como equivalente 
a um Direito de Saque Especial (DSE) do Fundo Monetário Internacional (FMI) ou qualquer unidade adoptada para o mesmo 
efeito pelo FMI. Em 31 de Dezembro de 2013, 1 UC era equivalente a 1,54000 dólares americanos (2012: 1,53692 USD).

Conversão cambial
O rendimento e as despesas são convertidos para UC às taxas em vigor na data da transacção. Os activos e passivos 
monetários são convertidos de USD para UC às taxas em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais são incluídas 
nas reservas sob o ajustamento acumulado da conversão cambial (AACC). As alterações no AACC são reportadas na 
demonstração de alterações do capital próprio. As reconstituições de capital são registadas em UC às taxas de câmbio 
em vigor na data da recepção. Os ganhos e perdas resultantes da conversão de outras moedas em UC são incluídos na 
determinação do rendimento líquido.
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Instrumentos financeiros
Os activos financeiros e os passivos financeiros são reconhecidos quando o Fundo assume direitos ou obrigações contra-
tuais com eles relacionados.

1) Activos financeiros
De acordo com a NIRF 9, o Fundo classifica os seus activos financeiros nas seguintes categorias: activos financeiros regis-
tados pelo custo amortizado e activos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL). Estas classifi-
cações são determinadas com base no modelo empresarial do Fundo. Dependendo do modelo empresarial do Fundo, os 
activos financeiros são detidos para efeitos de estabilização da receita através da gestão da margem de juro líquida ou para 
efeitos de gestão da liquidez. A Administração define a classificação dos seus activos financeiros no reconhecimento inicial.

i) Activos financeiros inscritos pelo custo amortizado
Um activo financeiro só será classificado como “a custo amortizado” se o activo cumprir o objectivo do modelo empresa-
rial do Fundo que preconiza a detenção do activo para recolha dos fluxos de caixa contratuais; e se os termos contratuais 
produzirem, em datas específicas, fluxos de caixa que representem apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos 
não amortizados. A natureza dos derivados embutidos em activos financeiros é analisada para determinar se os fluxos de 
caixa do investimento são apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos não amortizados, não sendo contabili-
zados separadamente.

Se não for cumprido qualquer dos dois critérios referidos, o activo financeiro é classificado como considerado pelo “justo 
valor como lucros ou perdas”.

Os activos financeiros a custo amortizado incluem os empréstimos concedidos e os créditos sobre montantes adiantados 
aos mutuários e certos investimentos que cumprem os critérios de activos financeiros a custo amortizado. Os emprésti-
mos concedidos e os créditos incluem as obrigações à vista, os rendimentos acumulados e os créditos de empréstimos 
concedidos e de investimentos e outros montantes diversos. Os empréstimos concedidos e os créditos constituem activos 
financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados num mercado activo. Ocorrem 
quando o Fundo disponibiliza dinheiro, bens ou serviços directamente a um devedor sem intenção de negociar o crédito. 
Os empréstimos concedidos e os créditos são inscritos pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.

As comissões de abertura do processo de crédito são diferidas e reconhecidas ao longo da vida dos créditos em causa 
como um ajustamento do rendimento. Os custos directos incrementais associados à abertura do processo de crédito são 
reconhecidos como despesas à medida que são incorridas, dado que estes valores são considerados insignificantes.

Os investimentos classificados como activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem investimentos que são 
activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis e com maturidades fixas. Estes investimentos 
são detidos até à maturidade e posteriormente mensurados pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.

ii) Activos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL)
Os activos financeiros que não cumprem os critérios de custo amortizado descritos são mensurados pelo justo valor como 
lucros ou perdas. Esta categoria inclui todos os activos em títulos do tesouro detidos para revenda para realizar alterações 
de curto prazo do justo valor. Os ganhos e perdas destes activos financeiros são relatados na demonstração de resultados 
no período em que ocorrem. Os derivados também são classificados como activos financeiros inscritos pelo justo valor 
como lucros ou perdas.

A caixa e os equivalentes de caixa incluem montantes devidos por bancos, os depósitos à ordem e outros investimentos 
a curto prazo com elevada liquidez que são facilmente convertíveis num valor de caixa conhecido, estão sujeitos a um ris-
co insignificante de alteração do respectivo valor e têm um prazo de maturidade após a aquisição de 3 meses ou menos.

As operações de compra e venda de activos financeiros são reconhecidas com base na data da transacção, que corres-
ponde à data em que o Fundo se compromete a comprar ou vender os activos. Os créditos concedidos são reconhecidos 
quando o dinheiro é entregue aos mutuários.
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Os activos financeiros são desreconhecidos quando os direitos a receber fluxos de caixa dos activos financeiros tiverem 
caducado ou quando o Fundo tiver transferido praticamente todos os riscos e compensações da respectiva titularidade.
 
2) Passivos financeiros
Os passivos financeiros incluem os valores a pagar e são subsequentemente avaliados pelo custo amortizado. Os passivos 
financeiros são desreconhecidos em caso de cumprimento, cancelamento ou caducidade.

Imparidade de activos financeiros
O Fundo avalia em cada uma das datas do balanço se existem evidências objectivas de imparidade de um activo financei-
ro ou de um grupo de activos financeiros. Considera-se que um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros sofre 
imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e apenas se, existirem evidências objectivas de imparidade como 
consequência de um ou mais factos ocorridos após o reconhecimento inicial do activo (um “facto de perda”) e esse facto 
(ou factos) de perda tiver um impacto nos futuros fluxos de caixa estimados do activo financeiro ou grupo de activos finan-
ceiros que possam ser previstos com fiabilidade.

Se o Fundo concluir que existem evidências objectivas da ocorrência de uma perda por imparidade de um empréstimo con-
cedido, crédito ou investimento detido até à maturidade registado pelo custo amortizado, o montante da perda é calculado 
como a diferença entre o valor contabilístico dos activos e o valor actual dos futuros fluxos de caixa estimados (excluindo 
futuras perdas de crédito que não tenham sido incorridas), descontada à taxa de juro efectiva original dos activos financei-
ros. A perda por imparidade estimada poderá resultar de atrasos no pagamento dos montantes em dívida e os cálculos da 
imparidade reflectem a melhor estimativa da Administração quanto aos efeitos desses atrasos.

A perda por imparidade é reportada como uma redução do valor contabilístico do activo através da utilização de uma con-
ta de provisão e reconhecida na demonstração de resultados. Se um empréstimo concedido ou outro investimento detido 
pelo custo amortizado tiver uma taxa de juro variável, a taxa de desconto para medir qualquer perda por imparidade é a 
actual taxa de juro efectiva determinada nos termos do contrato.

Os juros e os encargos vencem-se sobre todos os empréstimos concedidos, incluindo os que se encontram em situação 
de mora.

Compensação de instrumentos financeiros
Os activos e os passivos financeiros são compensados e o valor líquido reportado no balanço, sempre que exista um direito 
legalmente consagrado de compensar os valores reconhecidos e exista uma intenção de proceder à liquidação em termos 
líquidos, ou realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.

Divulgação do justo valor
Nos mercados líquidos ou activos, os indicadores mais fiáveis de justo valor são os preços das cotações de mercado. 
Considera-se que um instrumento financeiro está cotado num mercado activo se os preços cotados forem regularmente 
divulgados por uma bolsa de valores, corretor, grupo da indústria, serviço de fixação de preços ou agência reguladora e 
se esses preços representarem transacções de mercado reais, realizadas com regularidade de forma independente. Se as 
condições acima referidas não se encontrarem satisfeitas, o mercado será considerado inactivo. São indícios de que um 
mercado poderá estar inactivo, entre outros, a existência de um vasto diferencial compra/venda ou de um aumento significa-
tivo do diferencial compra/venda, ou um número reduzido ou inexistência de transacções recentes observadas no mercado. 
Quando os mercados se tornam ilíquidos ou menos activos, as cotações de mercado poderão não representar os preços 
a que as transacções regulares seriam efectuadas entre compradores e vendedores voluntários e, como tal, poderão exigir 
ajustes no processo de avaliação. Consequentemente, num mercado inactivo, as cotações de preço não são necessaria-
mente sinónimo de justos valores. É preciso um discernimento considerável para distinguir entre mercados activos e inactivos.

Os justos valores de investimentos cotados em mercados activos baseiam-se nos actuais preços da oferta, enquanto que 
os dos passivos se baseiam nos actuais preços da procura. Para instrumentos financeiros com mercados inactivos ou 
títulos não cotados, o Fundo estabelece o justo valor utilizando técnicas de avaliação que incorporam o máximo de dados 
provenientes do mercado. Estas técnicas incluem o recurso a transacções independentes recentes, análises de fluxos de 
caixa descontados, modelos de fixação de preços de opções e outras técnicas de avaliação normalmente utilizadas pelos 
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participantes no mercado. Os instrumentos financeiros para os quais não se encontravam imediatamente disponíveis cota-
ções de mercado foram avaliados recorrendo a metodologias e pressupostos que exigem necessariamente o uso de juízos 
subjectivos. Deste modo, não é possível determinar imediatamente o valor efectivo a que esses instrumentos podem ser 
negociados numa transacção corrente ou se podem ser efectivamente negociados. A Administração entende que estas 
metodologias e pressupostos são razoáveis. Todavia, os valores efectivamente realizados numa venda podem ser diferen-
tes dos justos valores divulgados.
 
São utilizados os três níveis hierárquicos seguintes para determinar o justo valor:

Nível 1:  preços cotados nos mercados activos para o mesmo instrumento (ou seja, sem alteração ou renovação).

Nível 2:  preços cotados nos mercados activos, no que respeita a activos ou passivos idênticos ou a outras técnicas de ava-
liação em que todos os elementos significativos se baseiam em dados de mercado observáveis.

Nível 3:  técnicas de avaliação em que os elementos significativos não se baseiam em dados de mercado observáveis.

Os métodos e pressupostos utilizados pelo Fundo na previsão dos justos valores dos instrumentos financeiros são os seguintes:

Caixa e equivalentes de caixa: o valor contabilístico é o justo valor.

Investimentos: os justos valores para os títulos de investimento baseiam-se nos preços das cotações de mercado, quando 
disponíveis. Se as cotações de mercado não estiverem disponíveis, os justos valores baseiam-se nas cotações de merca-
do de instrumentos comparáveis.

Empréstimos concedidos: o Fundo não vende os créditos dos seus empréstimos, nem considera que exista um mercado 
comparável para os seus empréstimos. O justo valor dos empréstimos relatado nestas demonstrações financeiras corres-
ponde às melhores estimativas da Administração sobre o valor dos fluxos de caixa esperados para esses empréstimos. Os 
justos valores são estimados utilizando um modelo de fluxo de caixa descontado baseado na taxa de empréstimo do mer-
cado no final do ano, expressa em USD, incluindo as percentagens de imparidades, quando aplicável.

Resultados não distribuídos
Os resultados não distribuídos do Fundo consistem nos montantes consignados a reservas dos rendimentos dos exercícios 
anteriores e nos rendimentos líquidos do exercício corrente não consignados.

Juízos contabilísticos críticos e fontes-chave para estimar situações incertas
Na elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF, a Administração realiza algumas estimati-
vas, pressupostos e juízos relativos aos valores dos activos, passivos, receitas e despesas relatados e divulga os passivos 
contingentes. Os resultados efectivos podem divergir dessas estimativas. As estimativas e os juízos são permanentemente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e noutros factores, incluindo expectativas sobre factos futuros que se con-
sideram ser razoáveis nessas circunstâncias.

A seguir resumem-se as estimativas e os juízos mais significativos:

i) Perdas por imparidade de activos registados pelo custo amortizado
O Fundo começa por avaliar individualmente se existem evidências objectivas de imparidade dos activos financeiros. Se 
o Fundo concluir que não existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro avaliado individualmente, 
esse activo é incluído num grupo de activos financeiros com características de crédito similares, sendo a imparidade ava-
liada conjuntamente.

Os activos que forem avaliados individualmente para efeitos de imparidade e relativamente aos quais continue a ser reco-
nhecida uma perda por imparidade, não são incluídos numa avaliação conjunta da imparidade. Um activo financeiro ou um 
grupo de activos financeiros considera-se depreciado e as perdas por imparidade ocorrem se, e apenas se, existirem evi-
dências objectivas de depreciação como consequência de um ou mais factos ocorridos após o reconhecimento inicial do 
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activo (um “facto de perda”) e esse facto (ou factos) de perda tiver um impacto sobre os futuros fluxos de caixa estimados 
do activo financeiro ou grupo de activos financeiros que possa ser previsto com fiabilidade.

Se o Fundo concluir que existem evidências objectivas da ocorrência de uma perda de imparidade sobre empréstimos con-
cedidos e créditos ou investimentos registados pelo custo amortizado, o montante da perda é calculado como a diferença 
entre o montante registado dos activos e o valor actual dos futuros fluxos de caixa previstos (excluindo futuras perdas de 
crédito que não tenham sido incorridas), descontada à taxa de juro efectiva original dos activos financeiros.

O valor contabilístico do activo é reduzido através da utilização de uma conta de provisão, sendo o montante da perda 
reconhecido na demonstração de resultados.

ii) Justos valores dos instrumentos financeiros
O justo valor dos instrumentos financeiros que não são cotados em mercados activos é determinado com recurso a técnicas 
de avaliação. Sempre que são utilizadas técnicas de avaliação (por exemplo, modelos) para avaliar os justos valores, estas 
são validadas e analisadas periodicamente por pessoal qualificado independente da área que as criou. Todos os modelos 
são periodicamente ajustados para assegurar que os resultados reflectem dados reais e preços de mercado comparativos. 
Na medida do praticável, os modelos de avaliação utilizam apenas dados observáveis; no entanto, áreas como o risco de 
crédito (próprio e da contraparte), volatilidades e correlações exigem que a Administração formule estimativas. As alterações 
dos pressupostos sobre estes factores podem afectar o justo valor reportado dos instrumentos financeiros.

Reclassificações
Alguns montantes referentes ao exercício anterior foram reclassificados para efeitos de conformidade com a apresentação 
do exercício actual. Estas reclassificações não afectaram os resultados relatados no exercício anterior.

NOTA C –  O EFEITO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RELATO FINANCEIRO 
NOVAS E REVISTAS

À data de autorização das presentes demonstrações financeiras, algumas Normas Internacionais de Relato Financeiro novas 
e revistas e respectivas interpretações eram aplicáveis pelo Fundo e foram aplicadas na elaboração destas demonstrações 
financeiras.

• NIRF 10: “Demonstrações financeiras consolidadas”
A NIRF 10 é aplicável para exercícios anuais a partir de 1 de Janeiro de 2013. A NIRF 10 introduz um novo modelo de con-
trolo para determinar em que situações deve o beneficiário de um investimento ser considerado consolidado. Esta NIRF 
introduz o princípio de controlo e estabelece o controlo como única base para determinar quais as entidades que devem 
ser consolidadas pela entidade de relato. Estabelece ainda princípios para a apresentação e elaboração de demonstrações 
financeiras consolidadas quando uma entidade declara ter uma ou mais entidades sob o seu controlo.

A adopção da NIRF 10 não tem qualquer impacto significativo na posição ou desempenho financeiro do Fundo.

• NIRF 13: “Justo valor”
A NIRF 13 é aplicável para exercícios anuais a partir de 1 de Janeiro de 2013. A NIRF 13 define o justo valor, concentra numa 
única NIRF um quadro para mensuração do justo valor e exige a divulgação de informações sobre mensurações do justo valor.

A NIRF 13 explica como mensurar o justo valor para efeitos de relato financeiro e declara que o justo valor é uma mensu-
ração baseada no mercado e não uma grandeza específica da entidade. Não exige mensurações do justo valor para além 
dos já requeridos ou permitidos por outras normas e não tem por objectivo estabelecer normas de avaliação ou afectar 
práticas de avaliação não inerentes ao relato financeiro. Esta norma amplia, no entanto, os conceitos e princípios subja-
centes à avaliação do justo valor. A NIRF 13 exige ainda amplas divulgações relativas ao justo valor, em particular quando 
uma entidade recorre a dados de avaliação não observáveis ao abrigo do “nível 3” da hierarquia de avaliação do justo valor.

A adopção da NIRF 13 não tem qualquer impacto significativo na posição ou desempenho financeiro do Fundo.
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• NIRF 7: “Instrumentos financeiros: Divulgação de informações” e NIC 32: “Instrumentos financeiros: Apresentação”
Em Dezembro de 2011, o IASB publicou novos requisitos para a divulgação de informações relativas a acordos de compen-
sação da posição financeira das entidades, no âmbito de um projecto comum com o Comité das normas de contabilida-
de financeira (FASB) dos EUA. Os novos requisitos foram estabelecidos na secção Divulgações-Compensações de Activos 
Financeiros e Passivos Financeiros (alteração à NIRF 7) e dizem respeito aos activos e passivos compensados na demonstração 
de posição financeira ou sujeitos a acordos-quadro de compensação ou outros semelhantes. Integrado no mesmo projecto, o 
IASB publicou também Divulgações-Compensações de Activos Financeiros e Passivos Financeiros (alteração à NIC 32) para 
esclarecer os critérios de compensação estabelecidos na NIC 32 de modo a prevenir eventuais incoerências na sua aplicação. 

As alterações à NIRF 7 deverão ser aplicadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anuais a partir de 1 de Janeiro 
de 2013, devendo as alterações relacionadas com a NIC 32, por seu lado, entrar em vigor nos exercícios financeiros a par-
tir de 1 de Janeiro de 2014. A aplicação das revisões à NIRF 7 não teve impacto na posição ou desempenho financeiro do 
Fundo, uma vez que as alterações estão essencialmente relacionadas com a divulgação e apresentação de activos finan-
ceiros elegíveis na demonstração da posição financeira. O Fundo adoptou precocemente as revisões à NIC 32 mas a sua 
aplicação não tem impacto na posição financeira do Fundo, uma vez que as alterações apenas clarificam os critérios de 
compensação e a forma como estes serão aplicados na prática.

NOTA D –  POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DO RISCO

Como descrito na Nota A, o Banco gere os recursos do Fundo em nome do Governo da Nigéria. No decurso do exercício 
dos seus deveres fiduciários, o Banco aplica políticas de gestão de risco específicas destinadas a proteger os recursos do 
Fundo através da Autoridade Geral do Banco para a Gestão de Activos e Passivos (“a Autoridade ALM” - Authority on Asset 
and Liability Management). A Autoridade ALM estabelece os princípios orientadores para a gestão dos riscos do Fundo, 
incluindo o risco de taxa de juro, o risco cambial, o risco de liquidez, o risco de crédito da contraparte e o risco operacional.

Ao abrigo da Autoridade ALM, o Presidente do Banco está autorizado a aprovar e alterar as orientações operacionais mais 
detalhadas, se o considerar necessário, com base nas recomendações do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO). 
O ALCO é o fórum de gestão mais elevado do Banco sobre questões de gestão financeira e de risco financeiro e é presi-
dido pelo Vice-Presidente com o pelouro financeiro do Banco.

O ALCO reúne-se periodicamente para desenvolver as suas funções de supervisão. No âmbito das suas funções, o ALCO 
analisa projecções e relatórios financeiros e sobre gestão do risco financeiro e de tesouraria, periódicos e ad hoc, assim 
como aprova estratégias de correcção do balanço. O ALCO é apoiado por vários grupos de trabalho permanentes que 
reportam sobre assuntos específicos, incluindo o risco de taxa de juro, o risco cambial e projecções financeiras.

Em Junho de 2012, o Grupo do Banco criou um Comité para o risco de crédito e em Novembro de 2013, criou ainda o 
cargo de Director de Riscos do Grupo, que reporta directamente ao Presidente do Banco e tem por missão supervisionar 
as questões relacionadas com crédito na carteira de empréstimos concedidos.

A responsabilidade operacional corrente pela implementação das políticas e directrizes do Banco em matéria de gestão do 
risco é delegada nas unidades de negócio pertinentes e o Departamento de Gestão Financeira é responsável pela monito-
rização da conformidade corrente com essas políticas e directrizes.

As secções seguintes descrevem detalhadamente a forma como cada fonte de risco é gerida pelo Fundo.

Risco de crédito
O risco de crédito constitui a perda financeira potencial resultante do incumprimento de um ou mais devedores/mutuários. 
O risco de crédito constitui a principal fonte de risco para o Fundo decorrente essencialmente das suas operações de con-
cessão de crédito e de tesouraria e inclui o risco de crédito soberano de operações de concessão de crédito e o risco de 
crédito da contraparte. 
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1) Risco de crédito soberano
Quando o Fundo concede empréstimos a mutuários do sector público, exige geralmente uma garantia soberana completa 
ou equivalente ao Estado-membro que está a solicitar o empréstimo. Desse modo, ao proporcionar uma maior concessão 
de crédito a entidades soberanas, o Fundo expõe-se ao risco de crédito do país que inclui as perdas financeiras potenciais 
resultantes da incapacidade ou falta de vontade de um país honrar as suas obrigações para com o Fundo. O risco de cré-
dito do país é gerido através de políticas financeiras e estratégias de crédito, que incluem limites de exposição individual por 
país e avaliações gerais da capacidade de endividamento. Estas incluem a avaliação do desempenho macroeconómico de 
cada país, bem como das respectivas condições sociopolíticas e das perspectivas de crescimento futuro.

Exposição por país
Em 31 de Dezembro de 2013, os empréstimos por liquidar do Fundo destinavam-se aos seguintes países:

(Montantes em milhares de UC)

País

N.º de  
empréstimos 
concedidos*

Total  
de créditos 

concedidos*

Montante 
de créditos 

concedidos por 
contratar

Saldos não  
desembolsados

Saldos  
vencidos

% do total  
dos 

empréstimos 
concedidos não 

liquidados
Benim 3  5.167 - -  5.167 11,29
Cabo Verde 1  865 - -  865 1,89
Camarões 1  5.000  5.000 - - -
Gâmbia 3  10.220 - -  10.220 22,34
Gana 1  1.305 - -  1.305 2,85
Guiné 2  2.922 - -  2.922 6,39
Guiné-Bissau 1  3.487 -  3.268  219 0,48
Jibuti 1  1.023 - -  1.023 2,24
Lesoto 1  16 - -  16 0,03
Libéria 3  9.105 -  6.500  2.605 5,69
Madagáscar 2  7.425 -  6.500  925 2,02
Maláui 1  6.500 -  6.500 - -
Mauritânia 2  7.726 -  1.528  6.198 13,55
Namíbia 1  895 - -  895 1,96
Ruanda 1  4.565 - -  4.565 9,98
Seicheles 2  828 - -  828 1,81
Senegal 1  832 -   832 1,82
Serra Leoa 1  714 - -  714 1,56
Somália** 1  755 - -  755 1,65
Suazilândia 1  4.118 - -  4.118 9,00
Tanzânia 1  940 - -  940 2,05
Uganda 2  10.641 -  10.000  641 1,40
Zâmbia 1  6.400 -  6.400 - -
Nível multinacional 1  6.670  6.670 - - -
Total  35  98.119  11.670  40.696  45.753 100,00

 
* Excluindo créditos concedidos totalmente reembolsados e créditos anulados.
** País com pagamentos em atraso em 31 de Dezembro de 2013.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Avaliação sistemática do risco de crédito
Em Dezembro de 2013, o Fundo apenas concede empréstimos a mutuários do sector público e exige, geralmente, uma 
garantia soberana completa ou equivalente ao Estado-membro que está a solicitar o empréstimo.
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A estrutura de gestão do risco de crédito do Fundo assenta numa avaliação sistemática do risco de crédito, utilizando uma 
escala interna uniforme de classificação de risco, que é calibrada de modo a reflectir as expectativas estatísticas de perdas 
por parte do Fundo, tal como apresentado no quadro abaixo.

Classe de risco Escala de notação revista
Classificações internacionais

AvaliaçãoS&P – Fitch Moody’s

Risco muito baixo

 1+ A+ e superior A1 e superior
Excelente 1 A A2

 1- A- A3
 2+ BBB+ Baa1

Forte 2 BBB Baa2
 2- BBB- Baa3

Risco baixo
 3+ BB+ Ba1

Bom 3 BB Ba2
 3- BB- Ba3

Risco moderado

 4+ B+ B1
Satisfatório 4

B B2
 4-
 5+

B- B3  Aceitável
 5

Risco elevado 

 5-
CCC+ Caa1 Marginal

 6+
 6

CCC Caa2 Atenção especial
 6-

Risco muito elevado

 7
CCC- Caa3 Abaixo do padrão

 8
 9 CC Ca Duvidoso
10 C C  Perda

Estas notações de rating de risco de crédito soberanas provêm de uma avaliação baseada em cinco indicadores de risco que 
incluem o desempenho macroeconómico, a sustentabilidade da dívida, os factores sociopolíticos, o ambiente empresarial e o 
desempenho da carteira do Fundo. Estes cinco indicadores de risco são combinados com vista a obter um índice combinado 
de risco soberano dos países e são, seguidamente, convertidos em notações separadas de “rating” de risco de crédito de 
países. Estas notações de risco em função do país são validadas face às notações médias de risco de países elaboradas por 
agências acreditadas e por outros organismos internacionais especializados. O Comité de Risco de Crédito analisa trimestral-
mente as notações dos países, com vista a assegurar a conformidade com os limites de exposição por país e com as altera-
ções das condições de risco de crédito dos países, e a aprovar eventuais alterações das provisões para perdas.

Monitorização do risco da carteira
É política do Fundo que, se um pagamento de capital, juros ou outros encargos, se atrasar 30 dias, nenhum novo emprés-
timo a esse país, ou a qualquer mutuário do sector público desse país, será apresentado ao Conselho de Administração 
para aprovação, nem qualquer empréstimo previamente aprovado será assinado, até que todos os montantes atrasados 
estejam regularizados. Além disso, para tais países, os desembolsos de todos os empréstimos a esse país mutuário, ou 
por ele garantidos, são suspensos até que todos os montantes em dívida tenham sido pagos.

2) Risco de crédito da contraparte
O risco de crédito da contraparte constitui a perda financeira potencial resultante do incumprimento das respectivas obri-
gações por uma contraparte. O Fundo utiliza diversos instrumentos financeiros para gerir a sua exposição às flutuações 
nas taxas de juro e de câmbio e para investir os seus recursos líquidos antes dos desembolsos. Todos esses instrumentos 
financeiros envolvem, em graus diversos, o risco de a contraparte na transacção ser incapaz de cumprir as suas obriga-
ções para com o Fundo.
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Em virtude da natureza da actividade do Fundo, não é possível eliminar completamente o risco de crédito da contrapar-
te. No entanto, o Fundo minimiza este risco, executando transacções num quadro prudencial de contrapartes aprovadas, 
padrões mínimos de notação de crédito, limites à exposição a contrapartes e medidas de redução do risco de crédito da 
contraparte. As contrapartes são obrigadas a cumprir os requisitos mínimos do Fundo em termos de notação de crédito 
e são aprovadas pelo Vice-Presidente do Banco responsável pela área das Finanças. É necessária a aprovação do ALCO 
para contrapartes classificadas abaixo dos requisitos mínimos de notação.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada as notações de crédito mínimas para as contrapartes de investimento 
autorizadas:

Maturidade
6 meses 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 30 anos

Governo A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Organismos do Estado e entidades 
supranacionais A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Bancos A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Sociedades, incluindo instituições financeiras 
não bancárias A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Títulos garantidos por créditos hipotecários/
títulos garantidos por activos (MBS/ABS)

AAA

Maturidade legal máxima de 50 anos para ABS/MBS com a garantia subjacente proveniente do 
Reino Unido e maturidade legal máxima de 40 anos para os restantes ABS/MBS. A vida média 

ponderada máxima de todos os ABS/MBS na data de aquisição não pode exceder 5 anos.

O Fundo também investe em fundos mutualistas do mercado monetário com uma notação de risco mínima de AA-/Aa3.

Para além destes requisitos mínimos de notação, o Fundo opera numa estrutura de limites à exposição, baseada na notação 
de “rating” de crédito e na dimensão da contraparte, sujeita a um máximo de 10% da liquidez total do Fundo para com uma 
única contraparte. As exposições ao crédito de cada contraparte são agregadas em todos os instrumentos, através da meto-
dologia da potencial futura exposição do Banco de Compensações Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) e 
monitorizadas regularmente face aos limites de crédito do Fundo, após a consideração dos benefícios de qualquer garantia.

Tal como indicado no quadro seguinte, a exposição potencial estimada ao risco de crédito de contraparte das carteiras de 
investimento continua a ser predominantemente de classe AA- ou superior:

Perfil do risco de crédito da carteira de investimentos
 AAA AA+ a AA- A+ e inferior
2013 50% 44% 6%
2012 63% 19% 18%
2011 50% 23% 27%
2010 48% 40% 12%
2009 60% 37% 3%
2008 55% 34% 11%

Risco de liquidez
O risco de liquidez constitui a perda potencial resultante de uma liquidez insuficiente para satisfazer as necessidades de 
tesouraria atempadamente. A fim de minimizar o risco de liquidez, a política de gestão de investimentos do Fundo assegura 
a existência de activos líquidos suficientes para cumprir as suas obrigações de desembolso.

Risco cambial
O risco cambial constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de câmbio estrangeiras no 
mercado O Fundo gere o seu risco cambial através da detenção de todos os seus investimentos e empréstimos concedi-
dos em dólares americanos, a moeda em que são denominados os recursos do Fundo.
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Risco de taxa de juro
O Fundo está exposto a um risco de taxa de juro baseado no justo valor relativamente à sua carteira de empréstimos concedi-
dos e investimentos. Todos os empréstimos do Fundo estão sujeitos a taxas de juro fixas. Os investimentos são geridos face 
à média mensal da LIBOR a três meses com vista a gerir com prudência os recursos disponíveis. O risco de redefinição das 
taxas não é considerado significativo em comparação com os recursos de capital próprio do Fundo e, como tal, não é coberto.

Em 31 de Dezembro de 2013, o Fundo possuía 40,70 milhões de UC em empréstimos que tinham sido autorizados, mas 
ainda não desembolsados (2012: 22,86 milhões de UC). A taxa de juro sobre estes empréstimos não desembolsados foi 
fixada entre 2% e 4% ao ano.

As posições do risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 eram as seguintes:

Posição do risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2013

(milhares de UC)

 
Um ano  

ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 

2 anos

Mais de 
dois anos 
e menos 

de três 
anos

Mais de 
três anos 
e menos 

de quatro 
anos

Mais de 
quatro 
anos e 
menos 

de cinco 
anos

Mais de  
5 anos

Fundos 
que não 
pagam 

juros Total
Activos
Caixa 13.656 - - - - - - 13.656
Investimentos  29.940 43.510 33.140 - 387 120 - 107.097
Devedores 1.338 - - - - - - 1.338
Créditos concedidos 7.519 4.649 3.656 3.237 2.799 23.893 (146) 45.607

52.453 48.159 36.796 3.237 3.186 24.013 (146) 167.698
Passivos 
Credores  (1.926) - - - - - -  (1.926)

Posição do risco de taxa de juro em 
31 de Dezembro de 2013* 50.527 48.159 36.796 3.237 3.186 24.013 (146) 165.772

*A posição do risco de taxa de juro representa o capital próprio.

Posição do risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2012

(milhares de UC)

 
Um ano  

ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 

2 anos

Mais de 
dois anos 
e menos 

de três 
anos

Mais de 
três anos 
e menos 

de quatro 
anos

Mais de 
quatro 
anos e 
menos 

de cinco 
anos

Mais de  
5 anos

Fundos 
que não 
pagam 

juros Total
Activos
Caixa 4.905 - - - - - - 4.905
Investimentos 80.680 40.270 - - - 714 - 121.664
Devedores 1.588 - - - - - - 1.588
Créditos concedidos 7.775 5.791 4.641 3.632 3.193 25.954 (146) 50.840

94.948 46.061 4.641 3.632 3.193 26.668 (146) 178.997
Passivos 
Credores (14.376) - - - - - - (14.376)

Posição do risco de taxa de juro em 
31 de Dezembro de 2012* 80.572 46.061 4.641 3.632 3.193 26.668 (146) 164.621

*A posição do risco de taxa de juro representa o capital próprio.
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Análise da sensibilidade da taxa de juro e de câmbio
O Fundo detém todos os seus investimentos e empréstimos concedidos em dólares americanos e, assim, está apenas expos-
to ao ajustamento da conversão, pois os activos do Fundo são reportados em UC para fins de demonstrações financeiras. 
Qualquer alteração da taxa de câmbio de UC/USD teria um impacto de aproximadamente 40% nestes valores reportados.

Os movimentos nas taxas de juro têm impacto sobre o justo valor reportado da carteira de investimentos comerciais. O 
quadro abaixo mostra os efeitos de um movimento paralelo da curva de rendimentos de +/-100 pontos base na carteira 
em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, respectivamente.

(milhares de UC)
+100 pontos base -100 pontos base

2013 2012 2013 2012
(Perdas)/ganhos em investimentos inscritos pelo justo valor (198) (147) 199 148

NOTA E – ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Os quadros que se seguem apresentam a classificação para cada classe de activos e passivos financeiros, assim como 
os respectivos justos valores:

Análise dos activos e passivos financeiros por base de medida

(milhares de UC)
Activos e passivos financeiros  

como lucros ou perdas 
Activos  

e passivos 
financeiros  
pelo custo 

amortizado

Valor  
contabilístico  

total

 
 

Justo valor31 de Dezembro de 2013
Obrigatoriamente  

pelo justo valor
Inscritos  

pelo justo valor
Devido por bancos - - 13.656 13.656 13.656
Investimentos em títulos do tesouro 107.097 - -  107.097  107.097
Devedores - - 1.338 1.338  1.338
Créditos concedidos - -  45.607  45.607  45.027
Total de activos financeiros 107.097 - 60.601  167.698  167.118

Passivos - -  1.926  1.926  1.926
Total de passivos financeiros - -  1.926  1.926  1.926

(milhares de UC)
Activos e passivos financeiros  

como lucros ou perdas 
Activos  

e passivos 
financeiros  
pelo custo 

amortizado

Valor  
contabilístico  

total

 
 

Justo valor31 de Dezembro de 2012
Obrigatoriamente  

pelo justo valor
Inscritos  

pelo justo valor
Devido por bancos - - 4.905 4.905 4.905
Investimentos em títulos do tesouro 121.664 - - 121.664 121.664
Devedores - - 1.588 1.588 1.588
Créditos concedidos - - 50.840 50.840 52.101
Total de activos financeiros 121.664 - 57.333 178.997 180.258

Passivos - - 14.376 14.376 14.376
Total de passivos financeiros - - 14.376 14.376 14.376
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NOTA F – INVESTIMENTOS

No âmbito da sua estratégia de gestão da carteira, o Fundo investe em obrigações do Estado e de agências, depósitos a 
prazo e títulos garantidos por activos.

Relativamente às obrigações do Estado e de agências com uma maturidade final superior a um ano, o Fundo apenas pode 
investir em obrigações de contrapartes com uma notação de crédito mínima de AA-, emitidas ou garantidas incondicio-
nalmente pelos governos de países membros ou outras entidades oficiais. No caso dos títulos garantidos por activos, o 
Fundo apenas pode investir em títulos com uma notação de crédito de AAA. Os investimentos em instrumentos do mercado 
monetário estão limitados a instrumentos com maturidades não superiores a um ano e uma notação de crédito mínima de A.

Em 31 de Dezembro de 2013, todos os investimentos do Fundo se encontravam detidos pelo justo valor como lucros ou perdas.

Os investimentos do Fundo em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (detidos pelo FVTPL) encontram-se resumidos abaixo:

(milhares de UC)
2013 2012

Depósitos a prazo 11.273 48.670
Títulos garantidos por activos 502  720
Obrigações do Estado e de agências 77.771 48.953
Obrigações emitidas por empresas 17.551 23.321
Total 107.097 121.664

O quadro abaixo classifica os investimentos do Fundo em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 em três níveis que reflectem 
a relativa fiabilidade das bases de medição, sendo o nível 1 o mais fiável.

(milhares de UC)

Preços cotados nos 
mercados activos para 
o mesmo instrumento

Técnicas de 
avaliação em que 

todos os elementos 
significativos se 

baseiam em dados de 
mercado observáveis

Técnicas de avaliação 
em que algumas 

informações 
significativas 

utilizadas não se 
baseiam em dados 

observáveis nos 
mercados

 (Nível 1) (Nível 2) (Nível 3) Total
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Depósitos a prazo 11.273 48.670 - - - - 11.273  48.670
Títulos garantidos por activos - - - - 502 720 502  720
Obrigações do Estado e de agências 77.771 48.953 - - - - 77.771  48.953
Obrigações emitidas por empresas 7.665  17.551 15.656 - - 17.551  23.321
Total  89.044 105.288 17.551 15.656 502 720 107.097 121.664
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O justo valor dos instrumentos financeiros medido com recurso a técnicas de avaliação sem elementos significativos pro-
venientes de dados de mercado observáveis (hierarquia de nível 3) em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 está distribuído 
da seguinte forma:

(milhares de UC)
 2013 2012

Saldo em 1 de Janeiro  720 1.089
Perdas reconhecidas na demonstração de resultados (217)  (238)
Compras, títulos e liquidações (líquidas) - (130)
Ajustamentos da conversão cambial (1)  (1)
Saldo em 31 de Dezembro 502  720

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos do Fundo em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, era a seguinte:

(milhares de UC)
 2013 2012

Um ano ou menos 29.940 80.680
Mais de um ano e menos de dois anos 43.510 40.270
Mais de dois anos e menos de três anos 33.140 -
Mais de três anos e menos de quatro anos 387 -
Mais de cinco anos 120 714
Total 107.097 121.664

O saldo teórico dos investimentos em 31 de Dezembro de 2013 era de 107,05 milhões de UC (2012: 121,55 milhões de 
UC), sendo o rendimento médio de 0,23% (2012: 0,54%).

NOTA G – EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos concedidos antes de 22 de Setembro de 2003 estão sujeitos a uma taxa de juro de 4% sobre o saldo vin-
cendo. A partir de 22 de Setembro de 2003, nos termos da resolução B/BG/2003/11 do Conselho de Governadores, de 3 
de Junho de 2003, e do acordo protocolar celebrado entre o Governo da Nigéria e o Banco, datado de 22 de Setembro de 
2003, a taxa de juro dos empréstimos foi alterada, passando de uma taxa fixa de 4% ao ano para uma taxa variável entre 
2% e 4% (inclusive) ao ano sobre o saldo vincendo e futuros empréstimos não desembolsados. Além disso, é devida uma 
comissão de 0,75% sobre os montantes não desembolsados 120 dias após a assinatura do empréstimo. Os empréstimos 
aprovados antes da prorrogação do acordo são concedidos por um período máximo de vinte e cinco anos, incluindo perío-
dos de carência que podem ir até cinco anos.

Após a prorrogação do acordo em Abril de 2008, as condições de empréstimo do FFN foram novamente alteradas em con-
sonância com as condições de financiamento especificadas nas directrizes operacionais do Fundo, aprovadas nos termos 
da Resolução ADB/BD/WP/2008/196 do Conselho de Administração, de 2 de Dezembro de 2008, que estipulava que os 
recursos do Fundo passariam a ser mobilizados de acordo com as três seguintes opções:

Condições de financiamento
As condições de financiamento para a primeira opção incluem: i) sem cobrança de juros sobre créditos FFN; ii) uma taxa 
de serviço de 0,75% ao ano sobre os saldos em dívida; iii) uma comissão de imobilização de 0,5% ao ano sobre montan-
tes autorizados não desembolsados; e iv) um prazo de reembolso a 20 anos, incluindo um período de carência de 7 anos.

As condições de financiamento para a segunda opção incluem: i) sem cobrança de juros sobre créditos FFN; ii) uma taxa 
de serviço de 0,75% ao ano sobre os saldos em dívida; iii) uma comissão de imobilização de 0,5% ao ano sobre montan-
tes autorizados não desembolsados; e iv) um prazo de reembolso a 15 anos, incluindo um período de carência de 5 anos.
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As condições de financiamento para a terceira opção são idênticas às condições relativas aos créditos concedidos pelo 
BAD para o sector privado, tomando em consideração o disposto na análise de risco do projecto.

Para todas as opções acima indicadas, o período de carência tem início na data de assinatura do acordo de financiamento 
ou na data acordada pelos co-financiadores, no caso de projectos co-financiados.

Nas operações do sector privado, será cobrada uma comissão de manutenção de 0,75% ao ano sobre os saldos não 
desembolsados a partir de 120 dias após a assinatura do contrato de crédito.

O FFN providenciará financiamento para suprir as necessidades dos seus mutuários.

Limites de crédito
A fim de promover uma cobertura mais alargada dos recursos do FFN, a utilização será sujeita a um limite para cada ope-
ração. Para as operações dos sectores público e privado, será aplicado um limite de 10 milhões de USD para cada pro-
jecto. As propostas de projecto num valor superior a 10 milhões de USD poderão ser consideradas mediante justificação 
bem fundamentada. Serão neste caso sujeitas a uma análise apropriada em função das recomendações formuladas nas 
análises intercalares do FFN.

Nos termos dos regulamentos do Fundo aplicáveis a empréstimos, estes deverão ser expressos em UC e reembolsados 
na moeda de desembolso. Em 31 de Dezembro de 2013, todos os empréstimos desembolsados eram reembolsáveis em 
dólares americanos.

A estrutura de maturidade contratual dos créditos concedidos por liquidar em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 era a 
seguinte:

(Montantes em milhões de UC)
2013 2012

Períodos Montante % Montante %
Um ano ou menos 7,51 16,42 7,78 15,26
Mais de um ano e menos de dois anos 4,65 10,16 5,79 11,36
Mais de dois anos e menos de três anos 3,66 8,00 4,64  9,10
Mais de três anos e menos de quatro anos 3,24 7,08 3,64 7,14
Mais de quatro anos e menos de cinco anos 2,80 6,12 3,19 6,25
Mais de cinco anos 23,89 52,22 25,95 50,89
Total 45,75 100,00 50,99 100,00

O rendimento ponderado médio dos juros dos empréstimos por liquidar no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 
foi de 2,02% (2012: 2,03%). 

Os mutuários podem pagar antecipadamente os empréstimos, nos termos estipulados no contrato de empréstimo.

Provisões para imparidades do capital dos créditos e dos encargos a receber
Em 31 de Dezembro de 2013, os empréstimos concedidos a certos países mutuários, ou por estes garantidos, com um 
saldo de capital agregado de 0,76 milhões de UC, dos quais 0,74 milhões de UC se encontravam vencidos, foram consi-
derados com imparidade.
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Os montantes brutos de empréstimos e encargos a receber, com imparidade, e as correspondentes provisões para impa-
ridade em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 eram os seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Saldo vincendo sobre créditos com imparidade 755 757
Menos: Provisões acumuladas para imparidades (146) (146)
Saldo líquido sobre créditos com imparidade 609 611

Encargos a receber e rendimento acumulado de créditos com imparidade 975 946
Menos: Provisões acumuladas para imparidades (536) (525)
Encargos líquidos a receber e rendimento acumulado de créditos com imparidade 439 421

Os movimentos das provisões acumuladas para depreciação do capital de empréstimos nos exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2013 e de 2012 eram os seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Saldo em 1 de Janeiro 146 146
Provisões para imparidades no exercício - -
Saldo em 31 de Dezembro 146 146

Os movimentos das provisões acumuladas para imparidade dos juros e encargos a receber de empréstimos nos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 eram os seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Saldo em 1 de Janeiro 525 514
Provisões para imparidades dos encargos de créditos no exercício 11 11
Saldo em 31 de Dezembro 536 525

Justo valor dos créditos concedidos
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os justos valores inscritos e estimados dos créditos não liquidados eram os seguintes:

(milhares de UC)
2013 2012

Valor
contabilístico

Justo valor 
estimado

Valor
contabilístico

Justo valor 
estimado

Saldo dos empréstimos em 31 de Dezembro 45.753 45.027 50.986 52.101
Provisões acumuladas para imparidades dos empréstimos (146) - (146) -
Saldo líquido 45.607 45.027 50.840 52.101
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NOTA H – CAPITAL PRÓPRIO

O capital próprio é composto pelo capital do Fundo, pelos resultados não distribuídos e pelo ajustamento acumulado da 
conversão cambial. Seguem-se mais detalhes sobre o mesmo:

Capital do Fundo
O capital inicial do Fundo era de 50 milhões de nairas, a pagar em duas prestações iguais de 25 milhões de nairas cada, 
em moedas livremente convertíveis. A primeira prestação, equivalente a 39,90 milhões de dólares americanos, foi recebida 
pelo Banco a 14 de Julho de 1976 e a segunda prestação, equivalente a 39,61 milhões de dólares americanos, foi recebi-
da a 1 de Fevereiro de 1977.

Durante o mês de Maio de 1981, a República Federal da Nigéria anunciou a reconstituição do Fundo com 50 milhões de 
nairas. A primeira prestação de 35 milhões de nairas, equivalente a 52,29 milhões de dólares americanos, foi recebida em 
7 de Outubro de 1981. A segunda prestação de 8 milhões de nairas, equivalente a 10,87 milhões de dólares americanos, 
foi recebida em 4 de Maio de 1984. A terceira prestação de 7 milhões de nairas, equivalente a 7,38 milhões de dólares 
americanos, foi recebida em 13 de Setembro de 1985.

A 14 de Junho de 2006, na sequência de um pedido do Governo da Nigéria, foi efectuado um pagamento no valor de 
200 milhões de dólares americanos (135,71 milhões de UC) ao Governo da Nigéria com os recursos do Fundo.

Um segundo pedido de saque no valor de 200 milhões de dólares americanos (129,04 milhões de UC) foi efectuado ao 
Governo da Nigéria em Julho de 2009.

Resultados não distribuídos
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os resultados não distribuídos eram os seguintes:

(milhares de UC)
Saldo em 1 de Janeiro de 2012 150.044
Rendimento líquido do exercício 2.016
Saldo em 31 de Dezembro de 2012 e em 1 de Janeiro de 2013 152.060

Rendimento líquido do exercício actual 1.363
Saldo em 31 de Dezembro de 2013 153.423

O Conselho de Governadores do Banco aprovou a transferência de uma parte do rendimento do Fundo para a HIPC. As 
transferências de rendimento aprovadas pelo Conselho de Governadores do Banco são consideradas como encargos na 
demonstração de resultados do ano em que essas transferências foram aprovadas. Antes de 2006, as transferências de 
rendimentos aprovadas pelo Conselho de Governadores eram consideradas como uma redução dos resultados não dis-
tribuídos. As aprovações nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 foram de 0,22 milhões de UC e de 
0,15 milhões de UC, respectivamente.

Ajustamentos acumulados da conversão cambial
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, os ajustamentos acumulados de conversões cambiais eram os seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Saldo em 1 de Janeiro 116.025 115.892
Movimentos durante o ano 212  133
Saldo em 31 de Dezembro 116.237  116.025
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NOTA I – RENDIMENTOS

Juros e encargos de empréstimos concedidos
Os juros e encargos de empréstimos concedidos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 foram os 
seguintes:

(milhares de UC)
 2013 2012

Rendimento em juros sobre créditos concedidos sem imparidades 1.348 1.562
Rendimento em juros sobre créditos concedidos com imparidades 31 30
Taxas de compromisso 151 108
Total 1.530 1.700

Rendimento de investimentos
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, o rendimento de investimentos era o seguinte:

(milhares de UC)
 2013 2012

Rendimento em juros 617 559
Ganhos/(perdas) realizados e não realizados ao justo valor (162) 421
Total 455 980

NOTA J – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Nos termos do Acordo que institui o FFN, o Fundo pagará ao Banco as despesas incorridas na gestão do Fundo da seguinte forma:

a) Custos individualmente identificáveis incorridos pelo Banco a favor do Fundo; e

b) Custos indirectos incorridos pelo Banco na gestão do Fundo.

No entanto, o pagamento anual das despesas supramencionadas incorridas pelo Banco não poderá ultrapassar 20% do 
rendimento bruto do Fundo em cada exercício. A fórmula de partilha de custos administrativos poderá ser periodicamente 
revista por mútuo acordo.

O montante de 0,40 milhões de UC cobrado relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 (2012: 0,54 milhões 
de UC) representa a parte do Fundo relativa às despesas do Grupo do Banco.
 

NOTA K – ENTIDADES TERCEIRAS

O Fundo Fiduciário da Nigéria é gerido pelo Banco Africano de Desenvolvimento. O BAD é responsável pela condução das 
operações gerais do FFN com base nos termos do Acordo, em consulta com o Governo da Nigéria. O FFN utiliza os escri-
tórios, o pessoal, a organização, os serviços e as instalações do Banco e reembolsa este último pela sua quota dos cus-
tos dessas instalações, com base numa fórmula de partilha de custos mutuamente acordada (consultar Nota J). Em 31 de 
Dezembro de 2013, o montante em dívida em relação à quota de despesas administrativas do Fundo era de 0,03 milhões 
de UC (2012: 0,23 milhões de UC) e foi incluído na rubrica “Credores” do balanço.
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NOTA L – RELATO POR SEGMENTOS

O Fundo tem como objectivo conceder empréstimos, para fins de desenvolvimento, aos países membros regionais do BAD 
com menos recursos. Os produtos e serviços do Fundo são similares e estão estruturados e distribuídos de uma forma 
razoavelmente uniforme entre os mutuários. A Administração concluiu que o Fundo tem apenas um segmento a reportar, 
em conformidade com a NIRF 8.

Os produtos e serviços de que derivam as receitas do Fundo são principalmente empréstimos a países membros regionais 
do BAD e investimentos em títulos do tesouro. 

As receitas externas referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 estão distribuídas da seguin-
te forma:

(milhares de UC)
 2013 2012

Juros e encargos de empréstimos concedidos 1.530 1.700
Rendimento de investimentos em títulos do tesouro 455 980
Receita externa total 1.985 2.680

Para efeitos de gestão interna, as actividades de desenvolvimento do Fundo estão divididas em cinco subregiões do con-
tinente africano, nomeadamente África Central, África Oriental, África Setentrional, África Austral e África Ocidental. Os 
investimentos em títulos do tesouro são efectuados sobretudo fora do continente africano e, como tal, não se encontram 
incluídos no quadro abaixo. A apresentação das informações com base nas áreas geográficas acima indicadas distribui os 
rendimentos pela localização dos clientes. O Fundo utiliza os escritórios, o pessoal, a organização, os serviços e as insta-
lações do BAD, pelo que não possui activos fixos.

As informações geográficas sobre o rendimento de empréstimos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 
de 2012 são as seguintes:

(milhares de UC)
África 

Ocidental
África  

Setentrional
África  

Austral
 África 

 Ocidental Total
2013     
Rendimento de empréstimos concedidos 334 138 292 766 1.530
2012
Rendimento de empréstimos concedidos 373 143 293 891 1.700

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, não se verificaram rendimentos derivados de transacções com clientes 
externos individuais de montante equivalente a 10% ou mais dos rendimentos do Fundo.

NOTA M – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 26 de Março de 2014, o Conselho de Administração do Banco autorizou o envio das presentes demonstrações financei-
ras ao Conselho de Governadores. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelo Conselho de Governadores 
do Banco Africano de Desenvolvimento na sua assembleia anual em Maio de 2014.
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Fundo Fiduciário da Nigéria
Agência Temporária de Relocalização
15, Avenue du Ghana
1002 Tunis Belvédère
Tunísia

Relatório dos Auditores Independentes sobre o Fundo Fiduciário da Nigéria destinado ao Conselho de 
Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

Auditámos as demonstrações financeiras em anexo referentes ao Fundo Fiduciário da Nigéria (“o Fundo”), que consistem no balanço 
à data de 31 Dezembro 2013 e na demonstração de resultados, na demonstração do rendimento global, na demonstração das altera-
ções do capital próprio e na demonstração dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo nessa data, bem como num resumo das 
normas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas, tal como está definido nas notas A a M.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, com a 
finalidade de apresentar demonstrações financeiras aprovadas e auditadas ao Conselho de Governadores do Banco Africano de 
Desenvolvimento, como exige a secção 8.2 do Acordo de Constituição do Fundo. O presente relatório destina-se exclusivamente ao 
Conselho de Governadores do Banco, enquanto órgão, de acordo com a secção 8.2 do Acordo de Constituição do Fundo. O nosso 
trabalho de auditoria foi elaborado para que possamos declarar ao Conselho de Governadores todas as questões que somos obrigados 
a declarar num relatório de auditores, e para nenhuma outra finalidade. Tanto quanto a lei o permita, não aceitamos nem assumimos 
qualquer responsabilidade pelo nosso trabalho de auditoria, por este relatório ou pelos pareceres que emitimos, perante qualquer 
outra entidade que não seja o Fundo e o Conselho de Governadores do Banco enquanto órgão.

Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e pela correcta apresentação das presentes demonstrações financeiras, de acordo com 
as Normas Internacionais de Relato Financeiro. Estas responsabilidades incluem: planificar, implementar e manter o controlo inter-
no relevante na elaboração e apresentação correcta das demonstrações financeiras para que não contenham inexactidões materiais, 
originadas por fraude ou por erro; seleccionar e aplicar normas contabilísticas adequadas; e efectuar estimativas contabilísticas que 
sejam razoáveis perante as circunstâncias. 

KPMG Audit
Le Belvédère 
1 Cours Valmy 
CS 50034
92923 Paris La Défense Cedex 
França

Telefone:            +33 (0)1 55 68 68 68
Fax:                    +33 (0)1 55 68 73 00
Sítio Internet:      vwvw.kpmg.fr

KPMG SA,
sociedade francesa, membro da rede KPMG,
constituída por empresas independentes afiliadas à
KPMG International Cooperative, uma entidade de direito suíço
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fiscalização. Inscrita na Ordem
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e na Câmara dos Revisores 
Oficiais de Contas de Versalhes

Sede social
KPMG S.A.
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris La Défense Cedex
Capital: 5.497.100 €
Code APE 6920Z 
775 726417 R.C.S. Nanterre 
TVA União Europeia 
FR 77 775 726 417
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Fundo Fiduciário da Nigéria

Relatório dos auditores independentes sobre o Fundo Fiduciário da Nigéria 

destinado ao Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento 

Responsabilidade dos auditores
A nossa responsabilidade consiste na emissão de um parecer sobre estas demonstrações financeiras, com base na nossa auditoria. A 
nossa auditoria foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas normas exigem que cumpramos requisitos 
éticos e que planeemos e realizemos a auditoria de forma a obter uma garantia razoável de que as demonstrações financeiras não 
contêm inexactidões materiais. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obter evidências de auditoria sobre os montantes e declarações que cons-
tam nas demonstrações financeiras. A selecção dos procedimentos depende da nossa análise, incluindo a avaliação dos riscos de 
inexactidões materiais das demonstrações financeiras, originadas por fraude ou por erro. Ao efectuar essas avaliações de risco, ana-
lisamos o controlo interno relevante para a elaboração e apresentação das demonstrações financeiras por parte da entidade, de forma 
a conceber procedimentos de auditoria adaptados às circunstâncias, mas não com o objectivo de emitir um parecer sobre a eficácia 
do controlo interno da entidade. Uma auditoria inclui ainda a avaliação da adequação dos princípios contabilísticos utilizados e da 
razoabilidade das estimativas contabilísticas efectuadas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demons-
trações financeiras em termos gerais. 

Acreditamos que as evidências de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas para fundamentarmos o nosso parecer. 

Parecer 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam, de forma apropriada e em todos os aspectos materiais, a situação finan-
ceira do Fundo à data de 31 de Dezembro de 2013, bem como o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa relativos ao 
exercício findo nessa data, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Paris La Défense, 26 de Março de 2014

KPMG Audit 
Uma divisão da KPMG S.A.

Valéry Foussé
Sócio
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Anexo I
Aprovações de créditos e subsídios do Grupo do Banco por sub-região, 2009-2013, e cumulativas, 
1967-2013  
(milhões de UC)

Sub-região/País 2009* 2010 2011 2012 2013 1967-2013

África Central
Camarões  43,4  71,7  85,6  47,3  42,8  1.191,4 
Chade  32,2  0,7  21,1  21,5  6,4  489,6 
Congo  12,8  3,4  0,1  10,6  2,2  333,6 
Gabão  102,0  0,5  272,3  145,4  -  1.447,1 
Guiné Equatorial  -  -  -  -  -  130,7 
República Centro-Africana  19,5  -  4,6  34,0  -  216,8 
República Democrática do Congo  65,0  158,3  70,2  63,6  185,5  1.937,0 
São Tomé e Príncipe  1,0  5,0  -  0,5  7,0  117,1 
Aprovações para a África Central  275,9  239,6  453,8  323,0  243,9  5.863,4 

África Oriental
Burundi  10,7  34,1  49,0  17,8  15,5  473,5 
Comores  15,9  0,6  0,4  2,6  13,6  99,4 
Eritreia  2,0  12,9  12,0  -  -  105,7 
Etiópia  -  224,4  67,1  166,0  85,7  2.381,1 
Jibuti  0,3  -  1,4  5,9  3,9  190,4 
Quénia  135,0  116,7  104,9  28,0  239,5  1.621,5 
Ruanda  57,3  41,1  61,0  -  53,8  694,0 
Seicheles  13,7  0,3  8,2  -  14,3  126,9 
Somália  -  -  1,1  -  3,3  155,8 
Sudão do Sul  -  -  -  4,8  27,4  32,2 
Sudão  -  0,7  -  1,1  25,6  388,2 
Tanzânia  152,0  129,6  155,0  154,0  41,7  1.977,2 
Uganda  128,7  -  151,1  67,0  72,9  1.786,5 
Aprovações para a África Oriental  515,6  560,3  611,2  447,2  597,3  10.032,4 

África Setentrional
Argélia  0,5  -  0,5  -  -  1.891,5 
Egipto  77,9  651,4  0,6  0,8  -  3.761,5 
Líbia  -  0,6  -  -  -  0,6 
Marrocos  583,0  519,7  355,3  754,0  204,6  6.951,5 
Mauritânia  112,4  3,6  -  6,2  1,7  508,6 
Tunísia  276,7  296,6  545,7  354,6  22,6  5.383,3 
Aprovações para a África Setentrional  1.050,4  1.471,9  902,2  1.115,5  228,8  18.496,9 

África Austral
África do Sul  1.732,9  403,7  301,0  273,1  -  3.758,5 
Angola  12,0  -  4,9  -  22,9  397,2 
Botsuana  1.111,0  2,1  0,6  -  -  1.514,5 
Lesoto  17,4  -  -  -  17,3  351,0 
Madagáscar  1,1  -  0,6  2,3  76,9  882,0 
Maláui  49,1  14,7  10,0  52,5  31,1  848,2 
Maurícia  437,9  0,3  -  -  99,0  850,2 
Moçambique  31,6  37,9  60,0  57,5  26,5  1.324,8 
Namíbia  0,6  0,6  5,0  0,5  199,4  373,9 
Suazilândia  -  0,3  0,5  0,5  -  301,4 
Zâmbia  0,3  32,6  15,0  61,6  133,3  1.023,5 
Zimbabué  1,3  0,7  6,1  16,1  8,8  759,9 
Aprovações para a África Austral  3.395,2  492,8  403,7  464,0  615,2  12.385,1 
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Anexo I (cont.)
Aprovações de créditos e subsídios do Grupo do Banco por sub-região, 2009-2013, e cumulativas, 
1967-2013   
(milhões de UC)

Sub-região/País 2009* 2010 2011 2012 2013 1967-2013

África Ocidental
Benim  22,0  43,0  -  30,0  40,5  665,3 
Burquina Faso  62,6  35,2  50,0  -  79,5  905,9 
Cabo Verde  37,0  20,5  30,0  -  67,1  334,9 
Costa do Marfim  324,8  23,0  101,1  104,3  62,3  1.779,4 
Gâmbia  9,0  -  2,0  3,5  0,6  249,2 
Gana  117,4  111,0  70,0  168,8  13,3  1.750,0 
Guiné  5,2  -  50,6  -  22,4  791,3 
Guiné-Bissau  14,1  5,7  -  -  -  207,7 
Libéria  13,8  31,2  36,2  7,1  43,4  315,9 
Mali  49,5  66,5  52,0  0,7  136,0  1.034,1 
Níger  2,0  54,2  25,3  31,6  11,2  525,6 
Nigéria  365,0  67,8  453,6  63,9  410,6  3.918,0 
Senegal  169,5  70,8  35,4  4,7  82,1  1.062,0 
Serra Leoa  36,3  29,2  37,8  23,3  21,0  439,0 
Togo  12,8  32,5  77,7  2,7  1,3  329,0 
Aprovações para a África Ocidental  1.242,0  595,8  1.021,8  441,7  991,0  14.307,2 
Nível multinacional  1.027,0  319,1  735,2  812,0  884,9  6.138,9 

Total de aprovações  7.505,7  3.674,5  4.127,9  3.602,8  3.561,1  67.223,8 

Fonte: Departamento de Estatística do GBAD.
Notas:
- Grandeza nula.
* Um ano de procura excepcional dos recursos do Grupo do Banco devido à crise financeira mundial.
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Anexo II
Descrição geral das principais decisões adoptadas pelos Conselhos de Administração em 2013

Título do documento

Directrizes sobre o cancelamento de operações do sector privado aprovadas

Quadro de monitorização e avaliação para o regresso à sede

Plano empresarial para o programa de financiamento ao comércio

Estratégia a longo prazo para 2013-2022 do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento

Relatório Anual de 2012 do Grupo do Banco

Iniciativa de abastecimento de água e saneamento às comunidades rurais (RWSSI): Plano estratégico para 2012-2015

Criação de um Fundo prioritário multidoadores para a agricultura

Estratégia de desenvolvimento de pessoal para 2013-2017

Política de desenvolvimento do sector privado do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento

Roteiro para o regresso das operações do Banco Africano de Desenvolvimento à sede na Costa do Marfim  
- Matriz de monitorização do roteiro revisto

Proposta para a autorização de investimentos em títulos do tesouro em instrumentos e instituições de países não membros

A participação do Grupo do Banco na implementação do Plano de Acção para África (2011-2015) relativamente à melhoria dos dados estatísticos ao 
nível da segurança alimentar, da agricultura sustentável e do desenvolvimento rural

Estratégia de Desenvolvimento do Sector Privado para 2013-2017 – Apoio à transformação do sector privado em África

Estratégia de avaliação independente para 2013-2017

Proposta para a criação do Gabinete para a Integridade do Pessoal – Versão revista 

Relatório sobre a décima terceira reconstituição geral dos recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD-XIII)

O produto de crédito totalmente flexível: incorporação das características da gestão do risco em créditos soberanos e créditos com garantia soberana

Quadro estratégico e directrizes operacionais para o Instrumento de Garantia de Crédito Parcial do FAD

O plano evolutivo e orçamento para 2014-2016 – Proposta

Plano de benefícios de saúde para o pessoal - Segunda reforma, 2012 – Versão revista 

Sistema Integrado de Salvaguardas (ISS) do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento

Alteração das regras e procedimentos operacionais do Mecanismo de Análise Independente

Fonte: Secretariado-Geral do GBAD
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Anexo III
B – Acrónimos

ACPU Comité de Recurso dos Colaboradores
ADEA  Associação para o Desenvolvimento da  

Educação em África
ADER  Relatório Anual sobre a Eficácia da Ajuda ao 

Desenvolvimento
AGOA  Lei relativa ao crescimento e às oportunidades 

em África
AIDI  Indíce do Desenvolvimento de Infra-estruturas 

Africanas
AIFF  Mecanismo Africano de Financiamento de 

Infra-estruturas
ALSF Facilidade Africana de Apoio Jurídico
AMBD  Comité para os Assuntos Administrativos dos 

Conselhos de Administração
AMCOW Conselho de Ministros Africanos sobre a Água
ANRC Centro de Recursos Naturais Africanos
ANRE Comité responsável pelo Relatório Anual
APD Assistência Pública ao Desenvolvimento
APRM Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares
AS África Subsariana
ATR Agência Temporária de Relocalização
AUFI Comité de Auditoria e Finanças
AWF African Water Facility
BAD Banco Africano de Desenvolvimento
BCP Plano de Continuidade de Negócio
BDM Bancos de desenvolvimento multilaterais
BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
CAIIP  Programa de Melhoria das Infra-estruturas 

Agrícolas Comunitárias
CAO Comunidade da África Oriental
CEEAO  Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocidental
CEMAC  Comunidade Económica e Monetária da África 

Central
CIDA  Agência Canadiana para o Desenvolvimento 

Internacional
CO2 Dióxido de carbono
CODE  Comité para as Operações e a Eficácia da 

Ajuda ao Desenvolvimento
COMESA  Mercado Comum da África Oriental e Austral
CPI Concurso Público Internacional
CPIA  Avaliação institucional e política do país
CPR Contratos de Participação no Risco
CRMU  Unidade de Análise da Conformidade e 

Mediação
CRR Centros de Recursos Regionais
CSP Documento de Estratégia Nacional

CT Comissão de trabalhadores
CTI Ciência, tecnologia e inovação
CUA Comissão da União Africana
CVG Cadeia de valor global
CWHOLE  Comité Plenário
DAM Matriz de Delegação de Poderes
DDR  Desmobilização, desarmamento e reintegração
DFI Instituição de financiamento ao desenvolvimento
DIRA  Departamento de supervisão do regresso a 

Abidjan
EAC Comissão Económica para África
EADI Instituto Africano para o Desenvolvimento
ECOA  Associação de Agentes de Ética e 

Conformidade
ED Estratégia Decenal
EITI  Iniciativa para a Transparência das Indústrias 

Extractivas
EM Empresas multinacionais
ER Escritório de representação
ESTA Departamento de Estatística 
EUA Estados Unidos da América
FAD Fundo Africano de Desenvolvimento
FAPA  Fundo de Assistência ao Sector Privado 

Africano 
FFN Fundo Fiduciário da Nigéria
FSF Facilidade de Apoio a Países Frágeis
GAFSP  Programa Global sobre Agricultura e Segurança 

Alimentar
GCI Aumento geral de capital
GCI-VI Sexto aumento geral de capital
GEF Fundo Global para o Ambiente
HLP Painel de Alto Nível
IACD Departamento de Integridade e Anticorrupção
ICA Consórcio para as Infra-estruturas em África 
IDE Investimento directo estrangeiro
IGAD  Autoridade Intergovernamental para o 

Desenvolvimento
IPPF  Mecanismo para a preparação de projectos de 

infra-estruturas
IPR  Progressos e resultados registados na imple-

mentação de projectos  
IRM Mecanismo de Análise Independente 
ISP Programas de apoio institucional
ISS Sistema Integrado de Salvaguardas
IWRM Gestão integrada dos recursos hídricos
KMS Estratégia de Gestão do Conhecimento
KPI Indicadores fundamentais de desempenho
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LDC Linha de crédito
LIBOR  Taxa do mercado monetário interbancário de 

Londres
MARFOP  Programa de Conservação dos Ecossistemas 

Florestais do rio Mano
MARS Sistema de Registo de Medidas de Gestão
MDRI Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida
MDWPP  Programa de Parceria Multidoadores para a 

Água
MW Megawatt
NASDAQ  National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations
NEPAD  Nova Parceria para o Desenvolvimento de 

África
NP Nível profissional
OAGL Gabinete do Auditor-Geral
OCDE  Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico
ODM Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
OIT Organização Internacional do Trabalho
ONS Operações não soberanas
OPEV Departamento de Avaliação de Operações
PASEL Projecto de Apoio ao Acesso à Energia Eléctrica
PBA Afectação baseada no desempenho
PBO Operações para a implementação de políticas
PBR Países de baixo rendimento
PCG Garantia de Crédito Parcial 
PCR Relatório de conclusão do projecto
PIB Produto Interno Bruto
PIDA  Programa para o Desenvolvimento de Infra- 

-estruturas em África
PME Pequenas e Médias Empresas
PMR Países Membros Regionais
PNUD  Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento
PPA Afectação baseada no desempenho

PPAE Países pobres altamente endividados
PPP Parceria Público-Privada
PRG Garantia de Risco Parcial
PRM Países de rendimento médio
PSF  Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector 

Privado
RCA República Centro-Africana
RDC República Democrática do Congo
REC Comunidades Económicas Regionais
REDD  Reduzir as emissões geradas pela desfloresta-

ção e degradação das florestas
RH Recursos Humanos
RISP Documento de Estratégia de Integração Regional
RR Análise de Prontidão
RWSSI  Iniciativa de Abastecimento de Água e 

Saneamento às Comunidades Rurais
SAB Conselho de Recurso de Sanções
SADC  Comunidade de Desenvolvimento da África 

Austral
SD Sede
SMCC Comité de Coordenação da Gestão Sénior
TEU Unidade equivalente a vinte pés
TI Tecnologias da informação
TIC Tecnologias da informação e comunicação
UA União Africana
UC Unidade de Conta
UE União Europeia
UEMAO União Económica e Monetária da África Ocidental
UNECA  Comissão Económica das Nações Unidas para 

África
USD Dólar americano
VIH/SIDA  Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida
ZEE Zonas Económicas Especiais
ZIMFUND Fundo Fiduciário Multidoadores do Zimbabué
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Anexo IV
A –  Fundos fiduciários temáticos/recursos de financiamento especiais disponíveis para autorização,  

em 31 de Dezembro de 2013

Fundo fiduciário
Montante acordado

Domínios de intervenção ActividadesMoeda do doador UC
Facilidade Africana de Apoio Jurídico 
(ALSF)

EUR 21.187.188 18.763.672 Apoio jurídico •  Contencioso de credores 
comerciais;

•  Negociações de 
transacções comerciais 
complexas; e

•  Melhoramento da 
capacidade dos PMR na 
execução dos referidos 
serviços

Fundo de Comércio Africano (AfTRA) CAD 15.000.000 9.221.973 • Comércio
• Crescimento económico
• Integração regional
•  Infra-estruturas  

(água e energia)

• Assistência técnica
• Formação
• Reforço de capacidades
•  Preparação de políticas 

e estudos sectoriais

Prática da Comunidade Africana 
(AfCOP)
 
FAD

 

USD 3.845.000

2.504.543 • Integração regional
• Reforço de capacidades
• Assistência técnica

•  Intercâmbio de 
conhecimentos sobre 
MfDR

•  Ligação dos 
conhecimentos de MfDR 
a processos regionais

•  Sinergias entre 
processos regionais e 
nacionais

• Gestão de projectos

African Water Facility (AWF)

Argélia
Áustria
Austrália
Burquina Faso
Canadá
DFID
Dinamarca
Egipto
Espanha
França
Fundação Bill+Belinda Gates
GBAD
Noruega
Senegal
Suécia
União Europeia

EUR 100.000
EUR 5.900.000
EUR 6.009.290
EUR 82.222
EUR 21.902.249
EUR 17.052.415
EUR 5.361.083
EUR 15.000
EUR 5.361.083
EUR 12.000.000
EUR 5.749.358
EUR 11.271.800
EUR 10.788.685
EUR 174.963
EUR 12.195.623
EUR 25.000.000

128.947.791 • Sector da água Assistência técnica, 
estudos, apoio operacional

Fundo Prioritário Multidoadores para 
a Agricultura (AFT)

SIDA
USAID
Dinamarca

USD 5.000.000
USD 2.000.000
USD 1.800.000

5.732.115 • Infra-estruturas agrícolas
• Saúde

• Estudos de mercado
• Modelização financeira
•  Desenvolvimento de 

planos de negócios 
•  Estudos de impacto 

ambiental e social.
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Fundo fiduciário
Montante acordado

Domínios de intervenção ActividadesMoeda do doador UC

Fundo Florestal da Bacia do Congo 
(CBFF)

DFID REINO UNIDO
Noruega
Canadá

EUR 37.679.513 
EUR 61.251.956
EUR 14.226.775

100.230.476 Ambiente: 
•  Redução da 

desflorestação e 
degradação

• Redução da pobreza
•  Gestão florestal 

sustentável
•  Desenvolvimento 

sustentável
• Reforço de capacidades

•  Avaliação e 
financiamento 
de projectos, 
estabelecimento do 
secretariado e dos 
sistemas do CBFF, 
reuniões do Conselho 
de Governadores, 
preparação do programa 
anual de trabalho, 
monitorização dos 
projectos realizados 
no âmbito do CBFF. 
Workshops e seminários 
de sensibilização. 
Estabelecimento 
do sistema de 
monitorização e 
avaliação.

Fundo de Assistência ao Sector 
Privado Africano (FAPA)

Japão
Áustria
BAD 

USD 37.260.000
USD 2.648.047
USD 10.645.670

32.929.513 •  Desenvolvimento do 
sector privado

• Assistência técnica
• Reforço de capacidades

Estratégia global para a melhoria 
dos dados estatísticos nos domínios 
agrícola e rural

USD 3.051.935 1.987.959 •  Estatísticas no domínio 
agrícola

• Assistência técnica
• Formação
•  Melhoria em termos de 

cobertura e qualidade 
do conjunto mínimo de 
dados fundamentais, 
que abarcam as 
necessidades de dados 
sobre prioridades 
nacionais e regionais; 

•  Maior integração das 
estatísticas agrícolas 
nos resumos estatísticos 
nacionais;

Fundos Fiduciários para a 
Governação (GTF)

Noruega
Suíça
Finlândia
Dinamarca
Suécia

USD 1.201.868
USD 3.131.525
USD 84.068
USD 84.308
USD 2.286.789

4.421.908 • Governação •  Medidas destinadas a 
analisar e melhorar a 
governação e reduzir a 
corrupção.

•  Promoção de auditorias 
credíveis.

•  Mecanismos de 
responsabilização 
e instituições de 
supervisão

•  Boa gestão financeira, 
incluindo na área da 
contratação pública

•  Apoio ao investimento 
em ambientes propícios 
ao negócio

Anexo IV (cont.)
A –  Fundos fiduciários temáticos/recursos de financiamento especiais disponíveis para autorização,  

em 31 de Dezembro de 2013
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Fundo fiduciário
Montante acordado

Domínios de intervenção ActividadesMoeda do doador UC

Consórcio para as Infra-estruturas  
em África (ICA)

DFID
Rússia
Canadá
Itália
USAID
BEI
KFW
África do Sul

USD 3.020.990
USD 200.000
USD 1.147.871
USD 472.749
USD 81.840
USD 400.570
USD 130.613
USD 99.900

3.618.093 • Infra-estruturas

Parceria “Making Finance Work for 
Africa” (MFW4A)

AFD
DFID
BEI
GIZ
Países Baixos
SIDA
DANIDA
USAID
MinBuza
GBAD

EUR 500.000
EUR 166.298
EUR 269.950
EUR 1.324.960
EUR 300.000
EUR 143.315
EUR 120.464
EUR 758.266
EUR 380.678
(Contribuição em 
géneros)

3.510.513 •  Desenvolvimento do 
sector financeiro, desde o 
acesso ao financiamento 
até aos mercados de 
capitais.

Fundo de reforço de capacidades no 
sector do microfinanciamento

Espanha 
UNCDF

EUR 5.000.000
EUR 119.550

4.533.946 • Microfinanciamento Serviços de assessoria, 
formação e reforço de 
capacidades, preparação 
de políticas e estudos 
sectoriais

Fundo da Iniciativa para a  
Migração e o Desenvolvimento

França
IFAD
USAID

EUR 7.000.000
EUR 162.615
EUR 154.906

6.480.500 •  Migração e 
Desenvolvimento

Estudos e assistência 
técnica

Programa de parceria multidoadores 
para a água (MDWPP)

Canadá
Dinamarca
Apoio da SIDA para a Primeira Semana  
Africana da Água
Apoio do IsDB para a Primeira Semana  
Africana da Água

EUR 3.302.815
EUR 2.010.841

EUR 10.524

EUR 13.690

4.727.293 • Sector da água Políticas, workshops, 
conferências, formação, 
estudos e seminários

Anexo IV (cont.)
A –  Fundos fiduciários temáticos/recursos de financiamento especiais disponíveis para autorização,  

em 31 de Dezembro de 2013
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Fundo fiduciário
Montante acordado

Domínios de intervenção ActividadesMoeda do doador UC

Fundo do mecanismo de preparação 
de projectos de infra-estruturas no 
âmbito da NEPAD  
(NEPAD-IPPF)

Dinamarca
Canadá
Governo da Noruega
DFID/Reino Unido
Governo da Alemanha
ESPANHA
Contribuição do BAD
Fundo Dinamarquês de Assistência 
técnica
Projecto de co-financiamento do DFID
USAID

DKK 17.700.000
CAD 19.750.000
NOK 45.000.000
GBP 9.000.000
EUR 12.000.000
EUR 2.001.194
UC 6.300.000
DKK 5.000.000
USD 193.670
USD 1.000.000

48.710.464 • TIC
• Transportes
• Energia
• Água e saneamento

Identificação de projectos 
regionais, preparação, 
workshops, seminários 
em consonância com 
a agenda da NEPAD e 
reforço de capacidades 
das REC

Subsídios no âmbito da Iniciativa 
de abastecimento de água e 
saneamento às comunidades rurais 
(RWSSI)

Burquina Faso
Canadá
Dinamarca
França
Itália
Suíça
Países Baixos

EUR 82.571
EUR 26.404.626
EUR 30.829.647
EUR 53.000.000
EUR 500.000
EUR 17.936.470
EUR 9.287.804

122.251.158 • Sector da água Políticas e estratégias, 
reforço de capacidades, 
formação, preparação de 
programas e projectos

Fundo fiduciário de cooperação  
Sul-Sul (SSTF)

Brasil USD 5.999.802

3.908.131 •  Sector agrícola e agro- 
-empresarial

•  Desenvolvimento do 
sector privado

• Energia limpa
• Governação
• Saúde
• Desenvolvimento social

• Assistência técnica
• Reforço de capacidades
•  Desenvolvimento dos 

recursos humanos
• Seminários
• Workshops

Fundo Especial para a Reconstrução 
e Desenvolvimento da Região dos 
Grandes Lagos (SFRD)

USD 4.471.643 2.912.724 • Segurança
•  Democracia e boa 

governação
•  Desenvolvimento 

económico
• Integração regional
•  Questões humanitárias, 

sociais e ambientais

Abordagem das 
necessidades e condições 
específicas da Região dos 
Grandes Lagos

Anexo IV (cont.)
A –  Fundos fiduciários temáticos/recursos de financiamento especiais disponíveis para autorização,  

em 31 de Dezembro de 2013
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Fundo fiduciário
Montante acordado

Domínios de intervenção ActividadesMoeda do doador UC

Fundo para as Energias Sustentáveis 
em África (SEFA)

Dinamarca USD 45.552.009

29.671.517 • Energias renováveis
• Eficiência energética

1)  Preparação de projectos 
para um investimento 
total de 30 - 200 
milhões USD (apoio 
de projectos com um 
produtor de energia 
independente ou 
no âmbito de uma 
estrutura de PPP; as 
entidades soberanas 
não são elegíveis para 
fins de patrocínio de 
projectos)

2)  Contribuição de capital 
para um fundo de 
capitais privados

3)  Criação de um 
ambiente favorável a 
investimentos privados 
no sector das energias 
renováveis 

Fundo Fiduciário para Países em 
Transição (TFT)

DFID
DANIDA

EUR 2.758.009
EUR 1.244.468

 3.544.650 • Sector financeiro 
• Comércio 
• Governação

• Assistência técnica
•  Fomento de parcerias 

para projectos de 
cooperação técnica

Custo/benefício, sustentabilidade 
e responsabilização nos sectores 
sociais (VfM)

USD 714.261 465.253 • Saúde
• Educação
• Protecção social

•  Políticas e estratégias 
sectoriais baseadas em 
factos; 

•  Orientação e 
desempenho dos 
resultados dos sistemas;

•  Cooperação dos 
intervenientes;

•  Custo/benefício, 
sustentabilidade e 
responsabilização para 
resultados no sector da 
saúde;

•  Planeamento e 
orçamentação 
para estruturas e 
ferramentas de 
resultados, governação e 
responsabilização

Fundo Fiduciário Multidoadores do 
Zimbabué (ZIMFUND)

USD 124.509.390  81.102.514 •  Investimentos em infra- 
-estruturas associadas à 
água e ao saneamento

• Energia

Reabilitação de projectos 
de infra-estruturas

Total   620.176.705 

Fonte: Departamento de Mobilização de Recursos e de Financiamento Externo do GBAD.

Anexo IV (cont.)
A –  Fundos fiduciários temáticos/recursos de financiamento especiais disponíveis para autorização,  

em 31 de Dezembro de 2013
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Anexo IV (cont.)
B – Fundos fiduciários bilaterais disponíveis para autorização, em 31 de Dezembro de 2013

País doador
Montante acordado

Domínios de intervenção ActividadesMoeda do doador UC
Canadá 2008
Acordo de cooperação técnica

CAD 5.596.715 3.592.299 • Questões de género
• Boa governação
•  Gestão de recursos 

naturais
•  Desenvolvimento do 

sector privado

Articulação entre políticas, 
estudos e reforço de 
capacidades

China USD 2.000.000 1.348.538 • Todos os sectores Identificação, preparação e 
estudos de projectos

Fundo Fiduciário II Consultoria 
Finlandesa

EUR 15.041.492 12.698.260 • Ambiente
•  Atenuação e adaptação 

às alterações climáticas
•  Ciência e tecnologia 

relacionadas com 
energias renováveis e 
limpas

• Gestão florestal
•  Abastecimento de água e 

irrigação
• Educação 

Estudos e assistência 
técnica

França EUR 3.350.000 3.638.845 • Todos os sectores Estudos e assistência 
técnica

Índia USD 6.753.685,85  4.172.096 • Infra-estruturas
• Sector privado
•  Tecnologias da 

informação e 
comunicação

• Comércio
• Ciência e tecnologia

Assistência técnica, 
reforço de capacidades, 
formação, seminários, 
workshops, consultoria 
e intercâmbio de 
conhecimentos sobre 
questões políticas

Itália EUR 2.783.573,01  2.913.176 • Mitigação de riscos Plenamente reservado 
para IRMA

Japão
Subsídio para o desenvolvimento de 
políticas e recursos humanos (PHRDG)

JPY 2.336.393.740  17.194.062 • Comércio e Alfândegas 
• Actividades sociais
•  Educação  

(Programa de trabalho  
acordado no TICAD V)

Trabalho analítico, 
reforço de capacidades e 
workshops

Coreia USD 26.608.163 23.257.693 •  Infra-estruturas e 
recursos naturais

•  Tecnologias da 
informação e 
comunicação 

•  Intercâmbio de 
conhecimentos 
sobre a experiência 
de desenvolvimento 
económico da Coreia

•  Desenvolvimento dos 
recursos humanos

Implementação de planos 
de acção no âmbito da 
cooperação económica 
Coreia-África (KOAFEC)
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Fundo fiduciário
Montante acordado

Domínios de intervenção ActividadesMoeda do doador UC

Fundo da Nigéria para a Cooperação 
Técnica (NTCF)

USD 25.000.000 18.783.044 Reforço de capacidades 
e integração regional nos 
seguintes domínios:
• Ciência e tecnologia
•  Desenvolvimento humano 

(Saúde e educação)
• Agricultura
• Administração pública
•  Sector empresarial e 

financeiro

Estudos de pré-viabilidade 
e viabilidade, identificação 
de projectos, preparação, 
avaliação, pós-avaliação, 
análise intercalar, 
reabilitação de projectos 
existentes que enfrentam 
dificuldades, formação e 
reforço de capacidades

Noruega NOK 21.000.000  2.100.998 •  Questões de género 
e disponibilização de 
assistentes técnicos 
(reservado para a 
iniciativa AWIB)

Serviços de consultoria 
e disponibilização de 
assistentes técnicos

Portugal EUR 2.000.000  2.062.684 •  Desenvolvimento do 
sector privado 

• Infra-estruturas
•  Energias renováveis e 

eficiência energética
•  Boa governação e reforço 

de capacidades
• Agricultura
• Água
•  Promoção da língua 

portuguesa nas 
operações do Banco

Actividades cíclicas 
de projectos, incluindo 
estudos de pré-viabilidade 
e viabilidade, reforço 
de capacidades e 
desenvolvimento de 
recursos humanos, 
estudos políticos e 
sectoriais, diálogo 
institucional e político

Suécia SEK 50.977.654,84  5.168.219 • Todos os sectores Reservado para a 
Estratégia para o Sector 
Privado

Suíça CHF 5.576.413,16  4.061.747 Recursos exclusivamente 
disponíveis para o 
pagamento de um cargo de 
Assistente Técnico

Reino Unido
DFID

GBP 13.000.000  17.477.272 • Infra-estruturas
•  Desenvolvimento do 

sector privado
• Governação
• Alterações climáticas
• Países frágeis
• Reforço institucional
• Gestão de conhecimentos

1)  Serviços de consultoria 
e assistência técnica 
em apoio a actividades 
cíclicas de projectos, 
estudos políticos e 
sectoriais

2)  Formação, reforço 
de capacidades e 
prestação de apoio 
institucional

Total   118.468.934 

Fonte: Departamento de Mobilização de Recursos e de Financiamento Externo do GBAD.

Anexo IV (cont.)
B – Fundos fiduciários bilaterais disponíveis para autorização, em 31 de Dezembro de 2013
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Os recursos do Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD), que são obtidos, em geral, através da contracção 
de empréstimos nos mercados de capitais, são utilizados 
para conceder créditos não concessionais aos seus PMR. 
Estes recursos também são utilizados para apoio a projec-
tos do sector privado em todos os PMR através de créditos 
directos, linhas de crédito, mecanismos de financiamento 
ao comércio, participações de capital ou de quase-capital, 
garantias a empresas privadas financeiramente sólidas e viá-
veis, bem como de projectos multinacionais que favorecem 
a integração regional.

O produto de crédito normalizado do BAD tem evoluído ao 
longo do tempo e as suas condições têm vindo a adaptar-
-se e responder cada vez mais às necessidades do cliente. 
O produto de crédito normalizado actualmente concedido 
aos clientes soberanos e garantidos por estados sobera-
nos é o crédito com spread variável bonificado (EVSL), que 
concede aos mutuários um elevado grau de flexibilidade na 
gestão dos riscos da sua taxa de juro. O produto de crédito 
concedido a clientes não garantidos por estados soberanos 
é o crédito com spread fixo (FSL).

A taxa de juro do crédito com spread variável bonificado é 
composta por uma taxa base flutuante (LIBOR a 6 meses para 
o USD e o YEN, EURIBOR a 6 meses para o EUR e JIBAR a 
3 meses para o ZAR), uma margem de financiamento variável 
em função do custo de financiamento do Banco em relação 
à LIBOR, EURIBOR ou JIBAR, calculada semestralmente, e 
um spread contratual fixado em 60 pontos base com efeitos 
a partir de 1 de Janeiro de 2011. A pedido do mutuário, o 
EVSL permite converter a taxa base flutuante em taxa base 
fixa (taxa swap de amortizações fixada a pedido do  mutuá-
rio para saldos de créditos concedidos desembolsados). 
O período de reembolso para créditos a mutuários sobera-
nos e garantidos por estados soberanos tem um limite de 
20 anos, incluindo um período de carência máximo de 5 anos.

A taxa de juro do crédito com spread fixo é composta por uma 
taxa base flutuante (LIBOR a 6 meses para o USD e o YEN, 
EURIBOR a 6 meses para o Euro e JIBAR a 3 meses para 
o ZAR) que permanece flutuante até à data de vencimento, 
ou uma taxa base fixa, acrescida de um spread de crédito 
com base no risco. Os períodos de reembolso dos créditos 
concedidos não garantidos por estados soberanos (NSGL) 
têm um limite máximo de 15 anos, incluindo um período de 
carência máximo de 5 anos.

Em Dezembro de 2013, o Conselho de Administração do 
BAD aprovou a introdução do produto designado Crédito 
Integralmente Flexível (FFL) na gama de produtos disponi-
bilizados a mutuários soberanos e garantidos por estados 
soberanos. O FFL incorpora características de gestão de risco 
actualmente oferecidas através dos Produtos de Gestão de 
Risco do Banco em créditos com garantia soberana (SGL), 
proporcionando, assim, aos mutuários uma plena flexibiliza-
ção personalizada da taxa de juro e da conversão de moeda. 
Também introduz uma estrutura de preços baseada na matu-
ridade e aumenta a vigência máxima, o período de carên-
cia e a maturidade média (período médio ponderado para 
o reembolso de um crédito) dos SGL, passando de 20, 5 e 
12,75 anos para 25, 8 e 17 anos, respectivamente, para que 
os mutuários possam seleccionar perfis que se enquadrem 
nas respectivas necessidades de financiamento e capacida-
des de gestão da dívida. 

A taxa de juro do produto FFL é consistente com a do EVSL, 
acrescida de um prémio de prazo, sempre que aplicável. Pela 
via dos preços baseados na maturidade, os créditos com uma 
maturidade média inferior ou igual a 12,75 anos não terão um 
prémio de prazo. Contudo, os créditos com uma maturidade 
média superior a 12,75 anos, mas inferior ou igual a 15 anos, 
terão um prémio de prazo de 10 pontos base, ao passo que 
os créditos com uma maturidade média superior a 15 anos 
terão um prémio de prazo de 20 pontos base. 

O Banco disponibilizará o FFL como produto de crédito nor-
malizado aos mutuários soberanos e garantidos por estados 
soberanos, relativamente aos créditos assinados ou concedi-
dos após a data da aprovação das directrizes de conversão 
a emitir pela Administração em 2014. 

Os recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
provêm de contribuições e de reconstituições periódicas efec-
tuadas pelos Estados Participantes no FAD, normalmente de 
três em três anos. Não são cobrados juros sobre os créditos 
concedidos pelo FAD. No entanto, os créditos incluem uma 
taxa de serviço de 0,75% ao ano sobre os saldos em dívida 
e uma comissão de manutenção de 0,50% ao ano sobre 
montantes autorizados não desembolsados. Os créditos 
para projectos têm um período de reembolso de 50 anos, 
incluindo um período de carência de 10 anos. As linhas de 
crédito (LDC) têm um período de reembolso de 20 anos com 
um período de carência de 5 anos. O Fundo também con-
cede subsídios a PMR sem cobrar juros. As condições de 
crédito aos países com elegibilidade dupla (ver Anexo IV), no 

Anexo V
O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
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entanto, foram tornadas mais restritivas para o período da 
FAD-XII (2011-2013), designadamente: maturidade a 30 anos, 
período de carência de 8 anos e taxa de juro de 1% sobre 
os créditos para projectos. As outras condições mantêm-se 
inalteradas, nomeadamente: uma taxa de serviço de 0,75% 
sobre os saldos em dívida e uma comissão de manutenção de 
0,5% sobre os montantes autorizados não desembolsados.

Os recursos do Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN) provêm 
na sua totalidade da República Federal da Nigéria ao abrigo do 
Acordo assinado com o Banco em 1976 por um período inicial 
de 30 anos. Na sequência da sua revisão em Abril de 2008, o 
Acordo dispõe que os recursos do Fundo serão utilizados de 
acordo com os termos exarados nas seguintes três opções:

•  Primeira opção: a) sem cobrança de juros sobre créditos 
FFN; b) uma taxa de serviço de 0,75% ao ano sobre os 
saldos em dívida; c) uma comissão de compromisso de 
0,5% ao ano sobre montantes autorizados não desembol-
sados; e d) um prazo de reembolso a 20 anos, incluindo 
um período de carência de 7 anos.

•  Segunda opção: a) sem cobrança de juros sobre créditos 
FFN; b) uma taxa de serviço de 0,75% ao ano sobre os 
saldos em dívida; c) uma comissão de compromisso de 
0,5% ao ano sobre montantes autorizados não desembol-
sados; e d) um prazo de reembolso a 15 anos, incluindo 
um período de carência de 5 anos.

•  Terceira opção: nas mesmas condições que para os cré-
ditos concedidos pelo BAD para o sector privado, toman-
do em consideração o disposto nas directrizes do Banco 
para o financiamento do sector privado e a análise de risco 
do projecto.

Os créditos concedidos antes da revisão do Acordo tinham 
taxas de juros entre 2% e 4%, e era cobrada uma comis-
são de manutenção de 0,75% sobre os montantes não 
desembolsados.

Anexo V (cont.)
O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
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Apêndice I-1
Organograma do BAD em 31 de Dezembro de 2013
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Apêndice I-2
Principais colaboradores do Grupo do Banco em 31 de Dezembro de 2013

 

PRESIDÊNCIA, UNIDADES RESPONSÁVEIS PERANTE O PRESIDENTE E UNIDADES RESPONSÁVEIS PERANTE OS CONSELHOS
Presidente KABERUKA Donald PRST
Directora de Gabinete/Chefe de Pessoal KABAGAMBE Anne Namara PRST
Director de Riscos do Grupo TURNER Timothy GCRO
Enviada Especial para as Questões de Género FRASER-MOLEKETI Geraldine Joslyn SEOG
Consultor Jurídico e Director GADIO Kalidou GECL
Director, Comunicações e Relações Externas KIBAZO Joel Serunkuma CERD
Chefe de Unidade, Unidade de Segurança GODBOUT William John SECU
Directora, Integridade do Pessoal e Ética KISUBI Mohammad Ali Mubarak SIEO
Auditor Geral ROUCHDY Tarek OAGL
Director, Integridade e Anticorrupção BOSSMAN Anna IACD
Director, Análise da Conformidade e Mediação TOURE Sekou CRMU
Director, Avaliação de Operações NANGIA Rakesh OPEV
Chefe de Unidade, Tribunal Administrativo LIPOU MASSALA Albertine A. H. TRIB
PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA/COO
Primeiro Vice-Presidente, Chefe de Operações MBI Emmanuel Ebot COO
Director, Gabinete do Primeiro Vice-Presidente/COO ZOUKPO Zate Raymond COO
Chefe de Unidade, Representação Externa para a Ásia TAMAGAWA Masayuki ASRO
Director, Estratégia e Políticas Operacionais KAPOOR Kapil COSP
Directora, Desenvolvimento de Negócios ANVARIPOUR Neside Tas COBD
Director, Programação e Orçamentação NWABUFO Nnenna Lily COPB
Directora, Secretariado do Comité de Operações DINGA-DZONDO Antoinette OPSC
Director, Resultados e Garantia da Qualidade MIZRAHI Simon ORQR
Director, PECOD e Inspecção EHOUNOU Jean-Paul Aka PECOD
Chefe de Unidade, Gabinete de Gestão do Desempenho e de Entregas OLAYÉ Ralph Ajeran COPM
Provedora ORRACA-NDIAYE Amabel OMBU
SECRETARIADO-GERAL
Secretária-Geral e Vice-Presidente AKINTOMIDE Cecilia SEGL
Director, Serviços Linguísticos PINZI Ossey Olivier Litumba SGLS
Responsável de Direcção, Assuntos dos Conselhos BAUMONT-KEITA Catherine SGBA
Responsável de Direcção, Protocolo e Conferência BATUMUBWIRA Antoinette SGPC
GABINETE DO ECONOMISTA-CHEFE
Economista-Chefe NCUBE Mthuli ECON
Director, Instituto Africano para o Desenvolvimento MURINDE Victor EADI
Director, Investigação sobre o Desenvolvimento KAYIZZI-MUGERWA Steve EDRE
Director, Estatísticas LUFUMPA Charles Leyeka ESTA
SERVIÇOS INSTITUCIONAIS
Vice-Presidente WARDELL Susan CSVP
Director, Serviços Gerais e Aprovisionamento BILE Jean-Baptiste CGSP
Director, Gestão de Recursos Humanos BADAKI Joseph Oluwafemi CHRM
Director, Serviços Corporativos de TI WU Zhi Huan CIMM
Director, Direcção para o Regresso a Abidjan MATONDO-FUNDANI Nono DIRA
SECTOR FINANCEIRO
Vice-Presidente BOAMAH Charles Owusu FNVP
Director, Controlo Financeiro ODUKOMAIYA Anthony Odusole FFCO
Responsável de Direcção, Gestão Financeira DE KOCK Trevor Neil FFMA
Director, Tesouraria VAN PETEGHEM Pierre FTRY
Director, Mobilização de Recursos e Financiamento Externo VENCATACHELLUM Desiré Jean-Marie FRMB
Chefe de Unidade, Plano de Aposentação do Pessoal BABALOLA Clement Abioye SRPU
OPERAÇÕES I: PROGRAMAS E POLÍTICAS NACIONAIS E REGIONAIS
Vice-Presidente SAKALA Zondo Thomas ORVP
Director, Centro de Recursos Regionais da África Oriental NEGATU Gabriel EARC
Directora, Região da África Central KANGA Marlene Eva ORCE
Director, Programas Especiais BEILEH Abdirahman D. ORSP
Director, Região da África Setentrional KOLSTER Jacob ORNA
Director, Escritório de Representação Nacional da Nigéria DORE Ousmane ORNG
Director, Serviços de Aprovisionamento e Fiduciários SHARMA Vinay ORPF
Director, Região da África Ocidental PERRAULT Franck Joseph Marie ORWA
Director, Países Frágeis TAPSOBA Sibry ORFS
Director, Centro de Recursos Regionais da África Austral FAAL Ebrima SARC
OPERAÇÕES II: OPERAÇÕES SECTORIAIS
Vice-Presidente ABOU-SABAA Aly Abdel-Hamed OSVP
Directora, Centro de Recursos Naturais Africanos KHAMA Sheila ANRC
Director, Agricultura e Agro-indústria OJUKWU Chiji Chinedum OSAN
Director, Governação e Gestão Financeira LOBE NDOUMBE Isaac Samuel OSGE
Directora, Desenvolvimento Humano SOUCAT Agnes OSHD
Director, Água e Saneamento EL AZIZI Mohamed OWAS
OPERAÇÕES III: INFRA-ESTRUTURAS, SECTOR PRIVADO E INTEGRAÇÃO REGIONAL 
Vice-Presidente MBESHERUBUSA Gilbert OIVP
Director, Transportes e TIC OUMAROU Amadou OITC
Director, Energia, Ambiente e Alterações Climáticas RUGAMBA Alex ONEC
Director, NEPAD, Integração Regional e Comércio LITSE Janvier Kpourou ONRI
Responsável de Direcção, Sector Privado NIANG Mouhamadou OPSM
Director, Desenvolvimento do Sector Financeiro NALLETAMBY Stefan Luis OFSD

 
Fonte: GBAD, Departamento de Gestão de Recursos Humanos.
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Apêndice II-1
Resoluções adoptadas pelo Conselho de Governadores em 2013 relativas ao BAD

B/BG/2013/01 Datas e locais das Assembleias Anuais de 2014, 2015 e 2016 dos Conselhos de Governadores do BAD e do FAD

B/BG/2013/02 Eleição de um administrador executivo do Banco Africano de Desenvolvimento

B/BG/2013/03 Regresso das operações do Banco Africano de Desenvolvimento à sua sede em Abidjan, na Costa do Marfim

B/BG/2013/04 Regresso dos directores executivos do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo Africano de Desenvolvimento à sede 
em Abidjan, na Costa do Marfim

B/BG/2013/05 Relatório anual e demonstrações financeiras auditadas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

B/BG/2013/06 Afectação e distribuição das receitas afectáveis do BAD para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

B/BG/2013/07 Distribuição de parte das receitas do Fundo Fiduciário da Nigéria para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

B/BG/2013/08 Acordo de Cooperação Geral – Fundo Fiduciário para a Cooperação Económica Coreia-África

B/BG/2013/09 Eleição geral dos directores executivos do Banco Africano de Desenvolvimento

Fonte: Secretariado-Geral do GBAD
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Apêndice II-2
Conselho de Governadores do BAD: Poderes de voto dos países membros em 31 de Dezembro de 2013

 
País 

 
Governador 

 
Suplente 

 
Total de votos

 
Poderes de voto 
em %

1. África do Sul Pravin Gordhan Lungisa Fuzile  307.507 4,814
2. Angola Job Graça *  74.558 1,167
3. Argélia Karim Djoudi Miloud Boutabba  268.751 4,207
4. Benim Marcel A. De Souza Jonas A. Gbian  12.986 0,203
5. Botsuana Vincent T. Seretse Taufila Nyamadzabo  69.727 1,092
6. Burquina Faso Lucien Marie Noël Bembamba Lassane Kabore  27.637 0,433
7. Burundi Tabu Abdallah Manirakiza Deogratias Rurimunzu  15.691 0,246
8. Cabo Verde Cristina Duarte Carlos Furtado  5.494 0,086
9. Camarões Emmanuel Nganou Djoumessi Charles Assamba Ongodo  69.561 1,089

10. Chade Mariam Mahamat Nour Kordje Bedoumra  5.387 0,084
11. Comores Mohamed Ali Soilihi Alfeine Sitti Soifiat Tadjiddine  1.166 0,018
12. Congo Gilbert Ondongo Raphael Mokoko  29.285 0,458
13. Costa do Marfim Albert Toikeusse Mabri Abdallah Niale Kaba  235.735 3,690
14. Egipto Hisham Ramez *  343.291 5,374
15. Eritreia Berhane Habtemariam Martha Woldegiorghis  2.628 0,041
16. Etiópia Sufian Ahmed Ahmed Shide  101.562 1,590
17. Gabão Luc Oyoubi Christiane Rose Ossoucah Raponda  76.753 1,202
18. Gâmbia Kebba Satou Touray Abdoulie Jallow  10.321 0,162
19. Gana Seth Terkper Henry Kofi Wampah  144.889 2,268
20. Guiné Kerfalla Yansane Sekou Traore  26.366 0,413
21. Guiné Equatorial Marcelino Owono Edu Fortunato Abeso Fuma  10.765 0,169
22. Guiné-Bissau * *  2.266 0,035
23. Jibuti Ilyas Moussa Dawaleh Ahmed Osman Ali  1.838 0,029
24. Lesoto Leketekete Victor Ketso Mosito Khethisa  4.291 0,067
25. Libéria Amara M. Konneh Sebastian T. Muah  12.943 0,203
26. Líbia El Kilani Abdulkarim El Kilani Ali Mohamed Salem  257.800 4,036
27. Madagáscar * *  41.728 0,653
28. Maláui Maxwell M. Mkwezalamba Ted Sitima-Wina  18.405 0,288
29. Mali Bouare Fily Sissoko Madani Toure  28.298 0,443
30. Marrocos Mohammed Boussaid Driss Elazami El Idrissi  223.240 3,495
31. Maurícia Charles Gaetan Xavier Luc Duval Dharam Dev Manraj  42.206 0,661
32. Mauritânia Thiam Diombar Cheikh El Kebir Ould Chbih  4.323 0,068
33. Moçambique Aiuba Cuereneia Ernesto Gouveia Gove  40.578 0,635
34. Namíbia Saara Kuugongelwa-Amadhila Ericah B. Shafudah  22.278 0,349
35. Níger Amadou Boubacar Cisse Baillet Gilles  16.662 0,261
36. Nigéria Ngozi Okonjo-Iweala Danladi Irmiya Kifasi  592.705 9,278
37. Quénia Henry Kiplagat Rotich Kamau Thugge  91.515 1,433
38. República Centro-Africana * *  3.458 0,054
39. República Democrática do Congo Patrice Kitebi Kibol Mvul Jean Claude Masangu Mulongo  65.587 1,027
40. Ruanda Claver Gatete Kampeta Sayinzoga  9.047 0,142
41. São Tomé e Príncipe Helio Silva Almeida Maria do Carmo Trovoada Pires de 

Carvalho Silveira
 4.945 0,077

42. Seicheles Pierre Laporte Caroline Abel  2.438 0,038
43. Senegal Amadou Ba Lat Diop  67.466 1,056
44. Serra Leoa Kaifala Marah Edmund Koroma  16.001 0,250
45. Somália Mohamud Hassan Suleiman Abdullahi Ahmed Afrah  2.566 0,040
46. Suazilândia Martin G. Dlamini Hlangusemphi Dlamini  7.876 0,123
47. Sudão Badr Eldien Mahmoud Abbas Magdi Hassan Yassin  24.792 0,388
48. Tanzânia William Augustao Mgimwa Servacius Beda Likwelile  49.672 0,778
49. Togo Adji Oteth Ayassor Mawussi Djossou Semodji  10.643 0,167
50. Tunísia Lamine Doghri Adel Ben Ali  89.844 1,406
51. Uganda Maria Kiwanuka Keith Muhakanizi  32.582 0,510
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52. Zâmbia Alexander B. Chikwanda Fredson K. Yamba  80.328 1,257
53. Zimbabué Patrick Anthony Chinamasa, M.P. Willard L. Manungo  131.310 2,056
 TOTAL REGIONAIS  3.839.690 60,108

Apêndice II-2 (cont.)
Conselho de Governadores do BAD: Poderes de voto dos países membros em 31 de Dezembro de 2013

 
País 

 
Governador 

 
Suplente 

 
Total de votos

 
Poderes de voto 
em %

1. Alemanha Gundrun Kopp Claus-Michael Happe  262.214 4,105
2. Arábia Saudita Yousef I. Albassam Ahmed M. Al-Ghannam  12.918 0,202
3. Argentina Axel Kicillof Juan Carlos Fábregas  6.472 0,101
4. Áustria Maria Fekter Edith Frauwallner  29.101 0,456
5. Bélgica Koen Geens Franciscus Godts  41.361 0,647
6. Brasil Miriam Aparecida Belchior João Guilherme Rocha Machado  28.856 0,452
7. Canadá John Baird Rob Stewart  244.074 3,821
8. China Zhou Xiaochuan Yi Gang  71.911 1,126
9. Coreia Oh-Seok Hyun Choongsoo Kim  29.101 0,456

10. Dinamarca Charlotte Slente Birgitte Markussen  76.216 1,193
11. Espanha Luis De Guindos Jurado Fernando Jiménez Latorre  69.808 1,093
12. Estados Unidos da América Jacob J. Lew Robert D. Hormats  419.162 6,562
13. Finlândia Anne Sipiläinen Pekka Puustinen  31.800 0,498
14. França Ramon Fernandez Anthony Requin  240.146 3,759
15. Índia Palaniappan Chidambaram Arvind Mayaram  14.881 0,233
16. Itália Fabrizio Saccomanni Carlo Monticelli  155.060 2,427
17. Japão Taro Aso Haruhiko Kuroda  350.895 5,493
18. Koweit Salem Abdul-Aziz Al-Sabah Hesham Al-Waqayan  10.332 0,162
19. Noruega Hans Brattskar Kare Stormark  74.456 1,166
20. Países Baixos Lilianne Ploumen Rob Swartbol  55.388 0,867
21. Portugal Maria Luis Albuquerque Manuel Rodrigues  15.889 0,249
22. Reino Unido Hon Justine Greening Lynne Featherstone  107.859 1,688
23. Suécia Tanja Rasmusson Per Örnéus  99.170 1,552
24. Suíça Beatrice Maser Mallor Maya Jaouhari Tissafi  94.153 1,474
25. Turquia Ibrahim H. Çanakci Cavit Dağdaş  7.047 0,110
 TOTAL NÃO REGIONAIS  2.548.270 39,892

TOTAL GLOBAL  6.387.960 100,000

Fonte: Departamento de Tesouraria do GBAD.

Nota: *Vago
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Apêndice II-3
Conselho de Administração do BAD: Poderes de voto e países representados em 31 de Dezembro 
de 2013

Director Executivo Para 
Total de 

votos*
Poder de voto 
em % 

Hadji Babaammi Argélia  268.751 
Alfredo Paulo Mendes (Suplente) Guiné-Bissau  2.266 

Madagáscar  41.728 
 312.745 4,896

Petronella M. N. Mwangala Zâmbia  80.328 
Cornelius Karlens Dekop (Suplente) Botsuana  69.727 

Maláui  18.405 
Maurícia  42.206 

 210.666 3,298

Abdul-Magid Gadad Líbia  257.800 
M. M. Ould Hamma Khattar (Suplente) Mauritânia  4.323 

Somália  2.566 
 264.689 4,144

Alieu Momodou Ngum Gâmbia  10.321 
Miata Beysolow (Suplente) Libéria  12.943 

Gana  144.889 
Serra Leoa  16.001 
Sudão  24.792 

 208.945 3,271

Moegamat Shahid Khan África do Sul  307.507 
Motena Ernestine Tsolo (Suplente) Lesoto  4.291 

Suazilândia  7.876 
 319.675 5,004

Mohamed Samy S. Zaghloul Egipto  343.291 
Ali Mohamed Ali (Suplente) Jibuti  1.838 

 345.129 5,403

Abdelmajid Mellouki Marrocos  223.240 
Vago Tunísia  89.844 

Togo  10.643 
 323.727 5,068

Amadou Kone Costa do Marfim  235.735 
Bernardo Abaga Ndong Mayie (Suplente) Guiné Equatorial  10.765 

Guiné  26.366 
 272.866 4,272

Leonard Sentore Burundi  15.691 
Vago República Democrática do Congo  65.587 

Camarões  69.561 
República Centro-Africana  3.458 
Congo  29.285 

 183.581 2,874
Abdallah Msa Comores  1.166 
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Director Executivo Para 
Total de 

votos*
Poder de voto 
em % 

Ousman Sougui Abakar (Suplente) Chade  5.387 
Benim  12.986 
Burquina Faso  27.637 
Cabo Verde  5.494 
Gabão  76.753 
Mali  28.298 
Níger  16.662 
Senegal  67.466 

 241.849 3,786

Mahomed R. J. Mahomed Moçambique  40.578 
Heinrich Mihe Gaomab II (Suplente) Namíbia  22.278 

Angola  74.558 
Zimbabué  131.310 

 268.724 4,207

Shehu Yahaya Nigéria  592.705 
Maria da Neves C. B. de Sousa (Suplente) São Tomé e Príncipe  4.945 

 597.650 9,356

Mulu Ketsela Etiópia  101.562 
Vago Eritreia  2.628 

Quénia  91.515 
Ruanda  9.047 
Seicheles  2.438 
Tanzânia  49.672 
Uganda  32.582 

 289.444 4,531

François Kruger França  240.146 
Gauthier Bourlard (Suplente) Bélgica  41.361 

Espanha  69.808 
 351.315 5,500

Vago Estados Unidos da América  419.162
Elizabeth H. Morris (Suplente) Estados Unidos da América  

 419.162 6,562

Tomoya Asano Japão  350.895 
Henrique Pissaia de Souza (Suplente) Brasil  28.856 

Argentina  6.472 
Áustria  29.101 
Arábia Saudita  12.918 

 428.242 6,704

Christoph Kohlmeyer Alemanha  262.214 
Vago Portugal  15.889 

Suíça  94.153 
 372.256 5,827

Hau Sing Tse Canadá  244.074 
Jangro Lee (Suplente) Coreia  29.101 

Apêndice II-3 (cont.)
Conselho de Administração do BAD: Poderes de voto e países representados em 31 de Dezembro 
de 2013
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Director Executivo Para 
Total de 

votos*
Poder de voto 
em % 

China  71.911 
Koweit  10.332 
Turquia  7.047 

 362.465 5,674

Heikki Tuunanen Finlândia  31.800 
Gabriel Samuelsson (Suplente) Suécia  99.170 

Dinamarca  76.216 
Índia  14.881 
Noruega  74.456 

 296.523 4,642

Dominic O'Neill Reino Unido  107.859 
Países Baixos  55.388 
Itália  155.060 

 318.307 4,983

TOTAL REGIONAL:  3.839.690 60,108
TOTAL NÃO REGIONAL:  2.548.270 39,892
TOTAL GLOBAL:  6.387.960 100,000

Fonte: Departamento de Tesouraria do GBAD.
* Podem verificar-se ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Apêndice II-3 (cont.)
Conselho de Administração do BAD: Poderes de voto e países representados em 31 de Dezembro 
de 2013
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Apêndice III-1
Resoluções adoptadas pelo Conselho de Governadores em 2013 relativas ao FAD

F/BG/2013/01: Décima terceira reconstituição geral dos recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento

F/BG/2013/02: Datas e locais das Assembleias Anuais de 2014, 2015 e 2016 dos Conselhos de Governadores do BAD e do FAD

F/BG/2013/03: Regresso das operações do Fundo Africano de Desenvolvimento à sua sede em Abidjan, na Costa do Marfim

F/BG/2013/04: Regresso dos directores executivos do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo Africano de Desenvolvimento à sede 
em Abidjan, na Costa do Marfim

F/BG/2013/05: Relatório anual e demonstrações financeiras para fins especiais auditadas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

F/BG/2013/06: Acordo de Cooperação Geral – Fundo Fiduciário para a Cooperação Económica Coreia-África

F/BG/2013/07: Selecção dos directores executivos do Fundo Africano de Desenvolvimento

Fonte: Secretariado-Geral do GBAD
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Apêndice III-2
Conselho de Governadores do FAD: Poderes de voto dos países participantes e do BAD  
em 31 de Dezembro de 2013

País Governador Suplente Total de votos
Poder de voto 

em %
1. Alemanha Gudrun Kopp Claus-Michael Happe  103.783  5,189 
2. Arábia Saudita Yousef I. Albassam Ahmed M. Al-Ghannam  11.714  0,586 
3. Argentina Axel Kicillof Juan Carlos Fábregas  82  0,004 
4. Áustria Maria Fekter Edith Frauwallner  17.827  0,891 
5. Banco Africano de Desenvolvimento  1.000.000  50,000 
6. Bélgica Koen Geens Franciscus Godts  20.255  1,013 
7. Brasil Miriam Aparecida Belchior João Guilherme Rocha Machado  6.361  0,318 
8. Canadá John Baird Rob Stewart  74.131  3,707 
9. China Zhou Xiaochuan Yi Gang  19.873  0,994 

10. Coreia Oh-Seok Hyun Choongsoo Kim  9.515  0,476 
11. Dinamarca Charlotte Slente Birgitte Markussen  26.404  1,320 
12. Emirados Árabes Unidos * *  367  0,018 
13. Espanha Luis De Guindos Jurado Fernando Jiménez Latorre  22.162  1,108 
14. Estados Unidos da América Jacob J. Lew Robert D. Hormats  108.482  5,424 
15. Finlândia Anne Sipiläinen Pekka Puustinen  20.543  1,027 
16. França Ramon Fernandez Anthony Requin  104.201  5,210 
17. Índia Palaniappan Chidambaram Arvind Mayaram  3.573  0,179 
18. Itália Fabrizio Saccomanni Carlo Monticelli  56.715  2,836 
19. Japão Taro Aso Haruhiko Kuroda  111.810  5,591 
20. Koweit Salem Abdul-Aziz Al-Sabah Hesham Al-Waqayan  8.190  0,410 
21. Noruega Hans Brattskar Kare Stormark  44.818  2,241 
22. Países Baixos Lilianne Ploumen Rob Swartbol  42.343  2,117 
23. Portugal Maria Luis Albuquerque Manuel Rodrigues  6.575  0,329 
24. Reino Unido Hon Justine Greening Lynne Featherstone  91.394  4,570 
25. Suécia Tanja Rasmusson Per Örnéus  50.748  2,537 
26. Suíça Beatrice Maser Mallor Maya Jaouhari Tissafi  36.332  1,817 
27. Turquia Ibrahim H. Çanakci Cavit Dağdas  1.802  0,090 

TOTAL  2.000.000  100,000 

Fonte: Departamento de Tesouraria do GBAD.
Nota: *Vago

Apêndices

Relatório Anual 2013 287

AfDB AR 2013.indb   287 15/05/2014   17:32:07



Apêndice III-3
Conselho de Administração do FAD: Poderes de voto e países representados  
em 31 de Dezembro de 2013

Directores Executivos / Suplentes Participantes
Poderes de voto 

em % *
Poderes de voto por 

círculos eleitorais em %

Mulu Ketsela**  BAD  7,143 
Abdelmajid Mellouki**  BAD  7,143 
Petronella M. N. Mwangala**  BAD  7,143 
Alieu Momodou Ngum**  BAD  7,143 
Leonard Sentore**  BAD  7,143 
Shehu Yahaya**  BAD  7,143 
Mohamed Samy S. Zaghloul**  BAD  7,143 

  50,000 

Vago  Estados Unidos da América  5,424 
Elizabeth H. Morris  Estados Unidos da América 

 5,424 

Tomoya Asano  Japão  5,591 
Abdulrahman Abubakr  Arábia Saudita  0,586 

 Argentina  0,004 
 Áustria  0,891 
 Brasil  0,318 

 7,390 

Heikki Tuunanen  Finlândia  1,027 
Gabriel Samuelsson  Suécia  2,537 

 Dinamarca  1,320 
 Índia  0,179 
 Noruega  2,241 

 7,304 

Christoph Kohlmeyer Alemanha  5,189 
Vago Portugal  0,329 

Suíça  1,817 
 7,334 

Hau Sing Tse Canadá  3,707 
Jangro Lee Coreia  0,476 

China  0,994 
Koweit  0,410 
Turquia  0,090 

 5,676 
François Kruger França  5,210 
Gauthier Bourlard Bélgica  1,013 

Espanha  1,108 
 7,331 

Dominic O'Neill Reino Unido  4,570 
Vago Países Baixos  2,117 

Itália  2,836 
 9,523 

Vago Emirados Árabes Unidos  0,018 
 0,018 

TOTAL GLOBAL  100,000 

Fonte: Departamento de Tesouraria do GBAD.
* Podem verificar-se ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
** Para o período com início em 1 de Outubro de 2013 até 30 de Junho de 2014.
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Apêndice III-4
Subscrições dos países participantes e do BAD para o FAD, em 31 de Dezembro de 2013

Participantes Contribuição em UC
1. África do Sul 31.287.121
2. Alemanha 2.291.116.185
3. Arábia Saudita 260.498.240
4. Argentina 18.631.870
5. Áustria 393.135.184
6. Banco Africano de Desenvolvimento 111.740.678
7. Bélgica 445.093.387
8. Brasil 143.629.903
9. Canadá 1.578.214.052

10. China 435.742.627
11. Coreia 208.873.517
12. Dinamarca 587.598.335
13. Egipto 1.302.847
14. Emirados Árabes Unidos 8.289.468
15. Espanha 560.688.133
16. Estados Unidos da América 2.624.511.415
17. Finlândia 452.952.370
18. França 2.280.055.861
19. Índia 79.494.692
20. Itália 1.487.597.456
21. Japão 2.471.811.921
22. Koweit 171.819.948
23. Noruega 990.791.889
24. Países Baixos 942.321.782
25. Portugal 173.561.429
26. Reino Unido 2.000.550.330
27. Suécia 1.114.248.512
28. Suíça 795.080.640
29. Turquia 40.693.468

Subtotal 22.701.333.261
Contribuições suplementares através de cobranças aceleradas para reduzir a diferença 103.892.879
Contribuições suplementares através de cobranças para reduzir a diferença 50.818.264
TOTAL GLOBAL 22.856.044.405

Fonte: Departamento de Tesouraria do GBAD.
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Apêndice IV
Classificação dos países membros regionais

Categoria A - Países elegíveis apenas para recursos do FAD*
1. Benim 20. Mali
2. Burquina Faso 21. Mauritânia
3. Burundi 22. Moçambique
4. Camarões 23. Níger
5. Chade 24. Quénia
6. Comores 25. República Centro-Africana
7. Congo 26. República Democrática do Congo
8. Costa do Marfim 27. Ruanda
9. Eritreia 28. São Tomé e Príncipe

10. Etiópia 29. Senegal
11. Gâmbia 30. Serra Leoa
12. Gana 31. Somália
13. Guiné 32. Sudão
14. Guiné-Bissau 33. Tanzânia
15. Jibuti 34. Togo
16. Lesoto 35. Uganda
17. Libéria 36. Zâmbia
18. Madagáscar 37. Zimbabué
19. Maláui

Categoria B - Países elegíveis para uma combinação de recursos do BAD e do FAD
1. Nigéria

Categoria C - Países elegíveis apenas para recursos do BAD
1. África do Sul
2. Angola
3. Argélia
4. Botsuana
5. Cabo Verde
6. Egipto
7. Gabão
8. Guiné Equatorial
9. Líbia

10. Marrocos
11. Maurícia
12. Namíbia
13. Seicheles
14. Suazilândia
15. Tunísia

* Excepto para concessão de crédito limitado do BAD para projectos em enclaves e do sector privado.
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Endereços do  
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento

SEDE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
01 Boite Postale 1387 ABIDJAN 01
COTE D’IVOIRE, 
7è étage, Immeuble CRRAE UMOA PLATEAU
TEL: +225 20 20 4822 
FAX: +225 20 21 31 00
Contacto: Ali LAMINE ZEINE,  
Representante oficial

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO 
EXTERNO

JAPÃO
External Representation Office for Asia (ASRO)
African Development Bank Group
74, NBF Building
1-1-7 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku
Tóquio, 100-0011, Japão
Tel: +81-3-4589-8721
Contacto: Tamagawa MASAYUKI,  
Representante residente

CENTROS DE RECURSOS REGIONAIS

ÁFRICA DO SUL
South Africa Resource Centre (SARC)
African Development Bank Group
339 Witch-Hazel Avenue
Highveld Ext. 78
Centurion, ÁFRICA DO SUL
Tel: +27 120036900
Contacto: Ebrima FAAL,  
Director do CRR

QUÉNIA
East Africa Resource Centre (EARC)
African Development Bank Group
Khushee Tower
Longonot Road, Upper Hill
Nairobi, QUÉNIA
Tel: +254 202712925/6/8
Fax: +254 202712938
Contacto: Gabriel NEGATU,  
Director do CRR

GABINETES PERSONALIZADOS

BENIM
Bureau de Liaison
S/C PNUD
Rue des Dominicains Lot 111 – Zone 
Résidentielle
Cotonou, BENIM
Tel: +229 21313045/46 +229 21313079
Contacto: Daniel NDOYE,  
Economista Nacional (residente)

GUINÉ
Bureau de Liaison
Banque Africaine de Développement 
Immeuble «Air France» Ex Fria Base, 7ème Etage
Quartier Almamya, Kaloum
Conakry, GUINÉ
Tel: +224 6692 79031 / +224 620 202073
Contacto: Olivier MANLAN,  
Economista Nacional (residente)
 
GUINÉ-BISSAU
Escritórios do Programa Nacional do BAD (GWFO) 
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
Rua Rui Djassi, Prédio das Nações Unidas,  
4.º andar 
Bissau, GUINÉ-BISSAU
Tel: +2453201348 | Fax: +245 3201753
Telemóvel: +245 664 14 84/ 590 90 19 
Contacto: Jose Albino Cherno EMBALO

MAURÍCIA
Mauritius Liaison Office
African Development Bank Group
5th Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis, MAURÍCIA
Tel: + 230 2116172 / +230 2127953
Fax: + 230 2118631
Contacto: Karim MHIRSI,  
Especialista-chefe em Investimentos em 
infra-estruturas 

MAURITÂNIA
Bureau de Liaison
A/S Ministère des Affaires Economiques  
et du Développement
3ème étage – Tevragh Zeina  
(atrás do Palácio dos Congressos)
B.P. 7653
Nouakchott, MAURITÂNIA
Contacto: Marcellin NDONG NTAH,  
Economista Nacional (residente)

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Escritórios do Programa de São Tomé  
e Príncipe (STFO) 
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
Escritórios do Programa Nacional do Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD), PNUD
Avenida das Nações Unidas
C.P. 109
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Tel: +239 9907116 / +239 2221123 22
Contacto: Flavio SOARES DA GAMA,  
Economista Nacional (residente)
 

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO 
NACIONAL

NIGÉRIA
Nigeria Country Office (ORNG) 
African Development Bank Group
8, Lake Chad Crescent
Maitama District
Abuja, NIGÉRIA 
Tel: +234 94621030-59 
Contacto: Ousmane DORE,  
Director

ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO

ANGOLA
Angola Field Office (AOFO)
Banco Africano de Desenvolvimento
Rua Rei Katyavala 
Edifício Rei Katyavala Ingombota
Luanda, ANGOLA
Tel: +244 937240847 / +244 930049256 / 
+244 935565656
Contacto: Septime MARTIN,  
Representante residente

ARGÉLIA
Bureau National de l’Algérie (DZFO)
Groupe de la Banque Africaine de Développement
3 Rue Hamdani Lahcène, Hydra
B.P. 148
Argel, ARGÉLIA
Tel: +213 21435395
Fax: +213 21435392
Contacto: Assitan DIARRA-THIOUNE, 
Representante residente

BURQUINA FASO
Bureau National du Burkina Faso (BFFO)
Groupe de la Banque Africaine de Développement
Immeuble Administratif et Technique de l’ARCEP, 
5è Etage
Ouagadougou, BURQUINA FASO
Tel: +226 50375750/51/53
Fax: +226 50375749
Contacto: K. G. NZAU-MUTETA,  
Representante residente

BURUNDI
Bureau National du Burundi (BIFO)
Groupe de la Banque Africaine de Développement 
10, Rue des Travailleurs, Kiriri
B.P. 7543 - Bujumbura, BURUNDI
Tel: +257 22277823/ 22277824
Fax: +257 22277825
Contacto: Abou Amadou BA, 
Representante residente
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CAMARÕES
Bureau National du Cameroun (CMFO)
Groupe de la Banque Africaine de Développement
Immeuble Foul’assi - 1067 bis rue 1750 
Nouvelle Route Bastos 
BP 33178 - Yaoundé, CAMARÕES
Tel: +237 22202761 / 22202765
Fax: +237 22202764
Contacto: Racine KANE, 
Representante residente

CHADE
Bureau National du Tchad (TDFO)
Groupe de la Banque africaine de Développement
Immeuble BCC, 2ème étage
Avenue Charles de Gaulle
B.P. 193
N’Djamena, CHADE
Tel: +235 22524557 / +235 22524778
Fax: +235 22524996 
Contacto: Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU, 
Representante residente

EGIPTO
Egypt Field Office (EGFO)
African Development Bank Group
72b, Al-Maahad El-Eshteraky st. 5th floor
AFREXIMBANK Bldg. – Frente ao Marryland Roxy 
/Heliopolis 
Cairo, EGIPTO
Tel: +202 22563790/1
Fax: +202 22563792 
Contacto: Leila MOKADDEM, 
Representante residente

ETIÓPIA
Ethiopia Field Office (ETFO)
African Development Bank Group
Get House Building, 7th and 8th floor
Kirkos Sub City, Kebele 20/21, House No 056
Adis Abeba, ETIÓPIA
P.O. Box 25543 - 1000
Tel: +251 115546336
Fax: +251 115546335
Contacto: Josephine NGURE, 
Representante residente

GABÃO 
Bureau National du Gabon (GAFO)
Groupe de la Banque africaine de Développement
Résidence Saint Georges, Quartier Kalikak
B.P. 4075
Libreville, GABÃO
Tel: +241 1442952 / +241 1442953
Fax: +241 1442951
Contacto: Moulay Lahcen ENNAHLI, 
Representante residente

GANA
Ghana Field Office (GHFO)
African Development Bank Group
No.1 Dr. Isert Road - 7th Avenue - Ridge 
Acra, GANA
Tel: +233 302662818/302662835
Fax: +233 302662855
Contacto: M-L. AKIN-OLUGBADE,  
Representante residente

LIBÉRIA
Liberia Field Office (LRFO)
African Development Bank Group
Sophie Community 
Old Congo Town 
P.O. Box 1844
1000 Monrovia 
REPÚBLICA DA LIBÉRIA
Tel: +231 777 11 7773 / +231 777 11 7775
Contacto: Margaret KILO, 
Representante residente

MADAGÁSCAR
Bureau National de Madagascar (MGFO)
Groupe de la Banque africaine de Développement
Tour Zital, 8ème Etage 
Ankorondrano
Rue Ravoninahitriniarivo
B.P. 1718 - Analakely 
Antananarivo 101, MADAGÁSCAR
Tel: +261 202264361/ 202264189 
Fax: +261 202264232
Contacto: Abdelkrim BENDJEBBOUR, 
Representante residente

MALÁUI
Malawi Field Office (MWFO)
African Development Bank Group
2nd Floor, Kang’ombe House
Box 30732, City Centre 
Lilongwe, MALAUI
Tel: +265 1774460-62/64
Fax: +265 1774469
Contacto: Andrew MWABA, 
Representante residente

MALI
Bureau National du Mali (MLFO)
Groupe de la Banque africaine de Développement
Immeuble SODIES HANDALLAYE
ACI 2000
B.P. 2950
Bamako, MALI
Tel: +223 20222885/20222872
Fax: +223 20222913
Contacto: Hélène N’GARNIM-GANGA, 
Representante residente

MARROCOS 
Bureau National du Maroc (MAFO)
Groupe de la Banque africaine de Développement
Bâtiment B7 
Parc Technopolis
Sala Al Jadida
B.P. 592 Rabat Chelah
Rabat, MARROCOS
Tel: +212 537 565937
Fax: +212 537 565935
Contacto: Yacine FAL, 
Representante residente 

MOÇAMBIQUE
Mozambique Field Office (MZFO)
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
Edifício JAT 4, 3.º andar
Zedequias Maganhela, 267
Maputo, MOÇAMBIQUE
Tel: +258 21326409 / +258 21315272
Fax: +258 21315600
Contacto: Joseph Martial RIBEIRO, 
Representante residente

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA  
– Escritório temporariamente encerrado
Bureau National de la République Centrafricaine 
(CFFO)
Groupe de la Banque africaine de Développement
Rue Joseph Degrain (Stade Municipal)
Sainte Sophie Résidences
B.P. 324
Bangui, RCA
Contacto: Modibo SANGARE, 
Representante residente

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
Bureau National du R.D. Congo (CDFO)
Groupe de la Banque Africaine de Développement
294, Boulevard du 30 Juin
6e Etage, Immeuble de la BCDC (Banque 
Commerciale du Congo)
Kinshasa/Gombe
B.P. 7525 Kinshasa I
República Democrática do Congo
Tel: +243 815560291/2
Fax: +243 815560294
Contacto: Valentin ZONGO,  
Representante residente

RUANDA
Bureau National du Rwanda (RWFO)
Groupe de la Banque africaine de Développement
Boulevard de l’Umuganda
Building Glory House, 3rd & 4th floors;
Kacyiru Road
P.O. Box 7329 
Kigali, RUANDA
Tel: +250 252 504250
Fax: +250 252 504298
Contacto: Negatu MAKONNEN, 
Representante residente 
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SENEGAL
Bureau Régional du Sénégal (SNFO)
Groupe de la Banque africaine de 
Développement
Immeuble Coumba, 2eme étage
Route de Ngor, Zone 12 
Les Almadies
B.P. 50544 - CP 18524 RP
Dacar, SENEGAL
Tel: +221 338200888/338697544
Fax: +221 338200999
Contacto: Mamadou Lamine NDONGO, 
Representante residente

SERRA LEOA
Sierra Leone Field Office (SLFO)
African Development Bank Group
13 Lamina Sankoh Street
5th & 6th floor, Bishop Building
Freetown, SERRA LEOA
Tel: +232 76541328
Contacto: Yero BALDEH, 
Representante residente

SUDÃO 
Sudan Field Office (SDFO)
African Development Bank Group
Higleig Petroleum Tower - 7th Floor 
Obaid Khatim Street
P.O Box 644
Cartum, SUDÃO
Tel: +249 183236131/ +249 183236240/ 
+249 183236320
Contacto: Abdul KAMARA, 
Representante residente

SUDÃO DO SUL
South Sudan Field Office (SSFO)
African Development Bank Group
UNDP Compound
Ministries Road
P.O. Box 622
Juba, SUDÃO DO SUL
Tel: +211 956 450 033 / +211 955 007 777
Contacto: Jeremiah MUTONGA, 
Representante residente

TANZÂNIA 
Tanzania Field Office (TZFO)
African Development Bank Group
Garden Avenue, 5th Floor, International House
P.O. Box 6024
Dar Es Salaam, TANZÂNIA
Tel: +255 22 2125281/2 
Fax: +255 22 2125283 
Contacto: Tonia KANDIERO,
Representante residente

TOGO
Bureau National du Togo (TGFO)
Groupe de la Banque africaine de 
Développement 
Immeuble de la BOAD - 6e étage 
68, Avenue de la Libération 
01 B.P. 2722 Lomé, TOGO
Tel: +228 22228002 / +228 22203123
Contacto: Serge N’GUESSAN, 
Representante residente

UGANDA
Uganda Field Office (UGFO)
African Development Bank Group
14th Floor, Crested Towers Building
Plot 17/22 Hannington Road
P.O. Box 28509
Kampala – UGANDA
Tel : +256 414236166/7
Fax: +256 414 234011
Contacto: Medjomo COULIBALY, 
Representante residente

ZÂMBIA
Zambia Field Office (ZMFO)
African Development Bank Group
Banc ABC House, 1st Floor
746 Church Road 
Cathedral Hill, Ridgeway
P.O. Box 51449
Lusaca, ZÂMBIA
Tel: +260 211257868/869/874
Fax: +260 211257872
Contacto: Freddie KWESIGA, 
Representante residente

ZIMBABUÉ
Zimbabwe Field Office (ZWFO)
African Development Bank Group
5th Floor, Joina City
Cnr Jason Moyo Avenue / Julius Nyerere Way 
Harare, ZIMBABUÉ
Tel: +263 4 752 917/838
Fax: +263 4 779 398
Contacto: Mateus MAGALA, 
Representante residente
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