
 

 

Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD): criado em 1966, é uma instituição financeira 

cujo principal objectivo consiste em fomentar o crescimento económico e a cooperação na 

região da Ásia e do Pacífico, contribuindo, dessa forma, para a promoção do processo de 

desenvolvimento económico dos países membros regionais. 

O Grupo BAsD, sedeado em Manila, é constituído pelas seguintes instituições: 

  Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD*): desenvolve a sua actividade 

através de empréstimos, assistência técnica, subvenções e aconselhamento com o 

objectivo de promover o crescimento inclusivo, ambientalmente sustentável e a 

integração regional. Embora a maioria dos seus empréstimos seja no sector público, 

em especial infra-estruturas, o banco também presta assistência técnica ao sector 

privado (empresas) dos países membros regionais através de participações de 

capital, empréstimos ou garantias. Os principais parceiros do banco são os governos, 

o sector privado, organizações não governamentais, agências de desenvolvimento e 

outros parceiros da sociedade civil. 

 

 Fundo Asiático de Desenvolvimento (FAsD*): consiste na janela concessional do 

Banco. Este Fundo é financiado por países doadores membros do BAsD, e oferece 

empréstimos a juros muito baixos bem como doações que ajudam a reduzir a 

pobreza nos países mais desfavorecidos.  

 

 Fundo Especial do Japão (JSF*): criado em 1988, é um fundo desligado que 

financia a preparação de projectos e estudos técnicos para os países beneficiários 

em áreas como a protecção do ambiente, igualdade de géneros, desenvolvimento 

sustentável, promoção do sector privado e reforma do sector financeiro.  

 

 Instituto do BAsD (ADBI*): tem como principal objectivo fortalecer as capacidades 

institucionais das economias em desenvolvimento na região da Ásia - Pacífico. A sua 

actuação compreende estudos regionais, seminários sobre boas práticas, acções de 

formação, entre outros. O objectivo último do Instituto é tornar-se um centro para 

criação e disseminação de informação e conhecimento sobre o desenvolvimento na 

região da Ásia – Pacífico.  

 

Mais Informações 

http://www.adb.org/ 
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