O Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD*) foi criado em 1964. Trata-se de uma
instituição financeira multilateral que se dedica a promover o desenvolvimento económico e
social sustentável e a redução de pobreza nos países membros regionais (PMR), em África.
A instituição propõe-se atingir estes objectivos mediante (i) a mobilização e afectação de
recursos para investimentos em PMR, e (ii) a prestação de consultoria política e assistência
técnica a fim de apoiar os esforços de desenvolvimento dos referidos países.

Com sede provisória em Tunis, o Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento é constituído
pelas seguintes instituições:


Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD): financia projectos e programas de
desenvolvimento através de (i) créditos ao sector público (incluindo créditos para a
implementação de políticas), créditos ao sector privado e investimentos de capital,
(ii) prestação de assistência técnica a projectos e programas de apoio institucionais,
(iii) investimento de capitais privados e públicos, (iv) assistência na coordenação das
políticas e planos de desenvolvimento dos PMR, e (v) subsídios, com um “tecto”
máximo de USD 1 milhão, até duas operações por país, por ano, no máximo. O
Banco dá prioridades a projectos que promovam a integração económica regional.
O BAfD providencia créditos aos seus clientes em termos não concessionais sendo
os prazos de reembolso (i) até 20 anos, incluindo um período de carência até 5 anos,
para créditos ao sector público, (ii) até 14 anos, com um período de carência até 4
anos, para linhas de crédito com garantia pública, e (iii) entre 5 e 20 anos, incluindo
um período de carência entre 1 a 3 anos, para créditos ao sector privado.



Fundo Africano de Desenvolvimento (FAfD): tem por objectivo principal reduzir a
pobreza nos PMR mediante a concessão de créditos concessionais e de subsídios
para projectos e programas aos membros regionais de baixo rendimento e prestar
apoio mediante a concessão de assistência técnica para estudos e actividades de
capacitação. Os recursos do Fundo provêm, de uma forma geral, de reconstituições
de recursos providenciados pelos países doadores, que se efectuam numa base
trienal.



O Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN): é um fundo especial do BAfD, criado em
1976, que tem por objectivo ajudar os esforços de desenvolvimento de PMR de baixo
rendimento, cujas condições económicas e sociais requerem financiamento
concessional.

Desde 1967 até à data, o Grupo aprovou um total de 3.417 créditos e subsídios, num
montante total de UC 52,26 mil milhões (1 UC = 1,088 €, em 2009).

Mais Informações
http://www.afdb.org/en/
Procurement
GPEARI - Informação sobre a participação de Portugal no Grupo do Banco Africano

