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FUNDO AGA KHAN PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO (AKFED)

As empresas do AKFED empregaram 47.000 pessoas e geraram receitas de 4.1 mil milhões 
de USD em 2015 (todos os excedentes são reinvestidos em novas atividades de desenvolvi-
mento). O Fundo está presente em 17 países: Afeganistão, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, 
República Democrática do Congo, Índia, Costa do Marfim, Quénia, Quirguistão, Mali, Moçam-
bique, Paquistão, Senegal, Síria, Tajiquistão, Tanzânia e Uganda. As suas principais compo-
nentes são:

Infraestrutura O AKFED trabalha com governos, empresas, instituições financeiras e financiadores 
para criar soluções para necessidades prementes de infraestruturas, incluindo a pro-
dução de energia e telecomunicações. Os investimentos no setor da energia incluem 
a Azito Energy, na Costa do Marfim, a Tsavo Power, no Quénia, a Pamir Energy, no 
Tajiquistão, projetos hidroelétricos de Bujagali e projetos de eletrificação a Oeste do 
Nilo, no Uganda. Na área das telecomunicações, foi instalado no Roshan, no Afe-
ganistão, no Indigo, no Tajiquistão, e o SMART, na Tanzânia, Uganda e Burundi. O 
AKFED ajudou a abordar problemas de largura de banda na África Oriental, através 
de investimentos no Seacom, a primeira empresa a implementar uma rede de fibra 
ótica submarina, do Sul de África e África Oriental à Europa e ao sul da Ásia. 

Produção 
Industrial

Promoção do 
Turismo

O AKFED investe no setor agroindustrial, produtos farmacêuticos, têxteis, emba-
lagens e outros bens essenciais na África subsariana e no sul da Ásia, de modo a 
encorajar e expandir negócios privados. As empresas desempenham um papel ful-
cral nas economias locais e regionais, fornecendo bens essenciais para as popula-
ções locais e, em simultâneo, ajudam outras a preparar bens para exportação. 

Os hotéis Serena, que incluem resorts, albergues e acampamentos de safaris, palá-
cios e fortes são motores económicos para o desenvolvimento de áreas remotas 
ou negligenciadas. As 35 propriedades estão presentes no Quénia, Moçambique, 
Ruanda, Tanzânia e Uganda na África Oriental, e no Paquistão, Afeganistão e Taji-
quistão no sul da Ásia. Ao mesmo tempo que celebra expressões artísticas e cul-
turais locais, o AKFED compromete-se em desenvolver recursos humanos em cada 
uma destas áreas e a ser um bom guardião da natureza local. 

Serviços 
Financeiros

Para fomentar mercados de capitais fortes e eficientes em países em desenvolvimento, 
o AKFED investe em bancos e companhias de seguros. Com os seus parceiros, criou o 
Banco de Investimento e Crédito do Quirguistão, assumiu o controlo dos juros no Habib 
Bank, Ltd, e opera o Banco de Desenvolvimento de Crédito, na Índia. No Bangladesh, o 
AKFED é o proprietário maioritário de um prestador de serviços de finança empresarial, 
líder de mercado. Na África Oriental, o Banco Diamond Trust, fundado nos anos 30 do 
século XX, no Quénia, para ajudar a transformar as poupanças locais em empréstimos, 
oferece agora uma gama de produtos de banca comercial. O Jubilee Insurance Group 
(Grupo de Seguros Jubilee) fornece serviços de seguros por toda a Ásia Oriental. No 
Paquistão, o New Jubilee Insurance e o New Jubilee Life oferecem uma grande varie-
dade de produtos. 

Construir bases de crescimento económico

Para mais informações: Aga Khan Development Network (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland. Tel.: +41 22 909 7200; E-mail: info@akdn.org

Página de capa: A Frigoken ajuda 70.000 pequenos produtores de feijão, no Quénia, a exportar os seus feijões para mercados europeus. Créditos das fotografias: AKDN/Jean-Luc Ray, 
Lucas Cuervo Moura, Gary Otte, Bujagali Energy Limited, KICB. 
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Apoie a AKDN

Normalmente, quando a AKDN trabalha a sua abordagem de 
desenvolvimento numa determinada área, procura parceiros 
disponíveis para ajudar a aumentar a escala de atividades. 
Uma parte significativa do financiamento das atividades da 
AKDN provém de governos nacionais, de instituições mul-
tilaterais e de parceiros do setor privado. Para mais infor-
mações, visite: akdn.org/partners

Particulares também podem apoiar a AKDN. Para mais 
informações, visite: akdn.org/support

Parcerias Particulares

Junte-se à conversa

http://www.akdn.org/
https://twitter.com/akdn
https://www.youtube.com/akdn
https://www.facebook.com/akdn
https://www.instagram.com/akdn/


Fornece uma gama de 
serviços financeiros a 
17 milhões de pessoas

10 milhões17 milhões 
Produz eletricidade para 
10 milhões de pessoas 

Desenvolvimento Económico
Durante mais de 50 anos, o Fundo Aga Khan para o 
Desenvolvimento Económico (AKFED)* procurou criar 
bases para crescimento económico. Nesse sentido, junta-
mente com os seus parceiros, faz investimentos audacio-
sos, mas calculados, em situações frágeis e complexas, 
ou com falta de suficiente investimento estrangeiro direto, 
ou que necessitem de investimentos que ultrapassem as 
regras comerciais. Muitas destas empresas, tais como cen-
trais hidroelétricas, foram criadas para superar os entraves 
ao progresso nacional ou regional; outras englobam bens 
e serviços essenciais, desde a banca a produtos farma-
cêuticos contra a malária no Uganda, até a um hotel e a 
uma rede de serviços de comunicações móveis, no Afega-
nistão. Como agência de desenvolvimento, a natureza do 
AKFED é muito diferente do de uma entidade comercial. 
Tem o objetivo de criar empresas éticas e autossusten-
táveis que estimulam o crescimento do emprego, apoiem 
a atividade empresarial e contribuam para o desenvolvi-
mento económico geral. As suas empresas procuram gerar 
rendimentos para se tornarem autossustentáveis, mas 
todos os lucros são reinvestidos em novos desenvolvimen-
tos, no âmbito da atividade da AKDN.

*O AKFED é uma agência da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) 

Mali

Burkina Faso

Burundi

Bangladesh

Instituições e programas de desenvolvimento 
económico da AKDN

RDC

Italia

Índia

Paquistão

Afeganistão

Tajiquistão
Quirguistão

Síria

Moçambique

Quénia

Tanzânia

Uganda

Ruanda

Madagáscar

Costa do Marfim

Senegal

Os programas e instituições de desenvolvimento 
económico da AKDN operam em múltiplos países. 

A central hidroelétrica de 
Bujagali, uma infraestrutura 
do AKFED no valor de 900 
milhões de USD, construída 
conjuntamente com parcei-
ros, fornece quase metade da 
eletricidade do Uganda, remo-
vendo um entrave importante 
ao crescimento económico. 

Infraestrutura
Fundado em 1959 para oferecer 
vozes independentes durante a 
transição para a democracia no 
Quénia, o Grupo Nation Media 
é o maior centro independente 
para a comunicação social da 
África Oriental e Central, com 
vários jornais, uma publicação 
regional semanal, e estações de 
rádio e televisão.

Meios de Comunicação

Em 2002, o governo do Afeganis-
tão solicitou à AKDN ajuda para 
restaurar o Kabul Hotel, que foi 
destruído pela guerra civil. Atual-
mente, o Hotel Serena, em Kabul, 
emprega 400 funcionários, e 
desenvolve e apoia fornecedores 
locais de bens e serviços. 

Serviços de Turismo
Algumas destas instituições 
começaram como cooperativas 
de habitação há 50 anos, torna-
ram-se instituições financeiras 
líderes de mercado, em África e 
na Ásia. Hoje em dia, mais de 17 
milhões de pessoas confiam nas 
instituições AKFED para serviços 
financeiros, desde microseguros a 
finança empresarial.

Serviços Financeiros

Na África Ocidental, a Faso-
plast fabrica sacos em juta 
e polipropileno que ajudam 
a colocar uma variedade 
de produtos no mercado, 
incluindo cacau, café, fari-
nha, fertilizantes, cimento, 
algodão e outras colheitas.

Produção Industrial

 Todos os anos, e em colaboração
com os seus parceiros, a AKDN  :
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