
O Banco Mundial 

O Banco Mundial é a principal instituição financeira interna-
cional que fornece empréstimos para países em desenvolvi-
mento em infraestrutura. O Banco é constituído por cinco 
instituições, sendo o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD) e Associação Internacional 
de Desenvolvimento (AID), as duas principais. O 
BIRD possui 188 países membros, enquanto a AID é com-
posta por 172 membros. Cada Estado membro do BIRD 
deve ser também um membro do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) sendo que somente os membros do BIRD 
estão autorizados a juntar-se a outras instituições dentro 
do Banco (como a AID). Uma das estratégias da Institui-
ção é reduzir a pobreza e as desigualdades nos países em 
desenvolvimento. É feito um levantamento para identificar 
o que pode ser feito em cada nação enquanto o Banco 
Mundial se alinha com os seus membros para capta-
rem os recursos necessários.  

 

O Banco Mundial e a OMS 

Os objetivos do Banco Mundial vão de encontro com os 
objetivos da OMS, possibilitando assim, o trabalho em con-
junto para melhorar a saúde da população mundial.  Como 
exemplo, o Banco Mundial em parceria com a OMS tenderi-
am a  combater fontes de água contaminada. Desta forma, 
o Banco Mundial destina uma quantia à OMS e a organiza-
ção a utiliza na forma de pesquisas, remédios e assistên-
cias, no âmbito geral, para as nações que estão precisando. 
Como ocorreu na última crise de refugiados e na epidemia 
do vírus Ebola, o Banco Mundial, a fim de acelerar as res-
postas a propagação do vírus, destinou 60 milhões de dóla-
res, por um período de dois anos, às nações afetadas pela 
doença.    

 

 

 

Banco Mundial e sua relação com a crise de refugiados 
por conta do surto de Ebola 
O Banco Mundial apoia aos refugiados, sendo que grande 
parte de seus investimentos são em prol desta causa. Por 
conta do surto do vírus Ebola, a Instituição realiza uma par-
ceria financeira ao lado da OMS, com o intuito de ajudar as 
pessoas, que estão vivendo, nos campos de refugiados ao 
longo do continente africano e estão sujeitas ao contato 
com o vírus.  Vale ressaltar que o Banco Mundial é um im-
portante fornecedor de dados (como o desenvolvimento 
dos países) para os atores internacionais e isto deve ser 
levado em conta, pois uma vez apresentado dados e infor-
mações, será mais fácil a identificação de problemas insti-
tucionais.  
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