
Juntos,
melhoramos as condições de vida.

anos

O BEI e a agricultura
Regiões de África, Caraíbas e Pacífico

A agricultura é um setor fundamental 
para o crescimento económico. Uma 

gestão inteligente da cadeia alimentar 
garante melhores condições de vida às 
populações.

A África, as Caraíbas e o Pacífico são 
regiões que enfrentam muitos desafios 
económicos, políticos e ambientais. O 
Banco Europeu de Investimento está a 
contribuir para um futuro melhor nessas 
regiões, tanto para os pequenos 
agricultores, como para as empresas 
privadas, os inovadores, as instituições de 
microfinanciamento e a sociedade como 
um todo.

Fertilizantes melhores
Na Nigéria, o Banco ajudou a construir uma 

nova fábrica de fertilizantes  
e ensinou cerca de   

200 000 agricultores  
a usar os fertilizantes de modo  

a maximizar as colheitas

Armazenamento de alimentos
No Maláui, o Banco financiou novas 

instalações de armazenamento  
de alimentos com capacidade  

para providenciar a alimentação de até  
um milhão de pessoas por ano



Financiamento de Pequenos 

Agricultores da região ACP

Cerca de  20 % de todas as atividades 
de microfinanciamento do BEI  
nas regiões ACP apoiam pessoas que 

trabalham na agricultura. Além disso, está 
disponível um instrumento especial  

de 120 milhões de EUR para as  
instituições que se dedicam a este setor.

Fundos de investimento 

agrícolas

O BEI investiu  
15 milhões de EUR  

para ajudar os pequenos agricultores  
e as pequenas empresas rurais  
a obter financiamento através  

de instituições financeiras.



Estudo de caso

Melhorar o abastecimento alimentar

Cerca de 70 % da população de eSwatini ,  a  antiga 
Suazilândia, depende da agricultura para viver. Neste país 

do interior da África Austral, existe uma região localizada no 
vale do rio Usutu que enfrenta frequentemente problemas 
de escassez de água. O BEI está a investir 36 milhões de EUR 
na 2.ª fase do projeto de irrigação de pequenas explorações 
agrícolas na zona baixa do rio Usutu («Lower Usuthu 
Smallholder Irrigation Project II») para que os agricultores 
disponham de mais água. No âmbito da 1.ª fase do projeto, o 
Banco ajudou a criar uma albufeira na região, graças à 
construção da barragem de Lubovane.

Estes projetos constituem uma ajuda significativa para os 
agricultores locais, na medida em que permitem a produção 
agrícola durante todo o ano, contribuindo assim para a 
segurança alimentar de uma das regiões mais áridas e pobres 
de eSwatini. O BEI contribui ainda para a criação de 1 000 
postos de trabalho e para o fornecimento de água a preços 
acessíveis a 2 300 famílias, com base num plano de tarifas 
concebido com a assistência técnica do BEI.
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Desde 

2000
o Banco assinou 

empréstimos  
no montante de

349 milhões
de EUR

para 

32
 projetos agrícolas  

O BEI investe  
desde

1965
na agricultura dos 

países da África 
Subsariana

Os Camarões, a Maurícia,  
o Senegal e o Maláui

serão os principais beneficiários do 
investimento do BEI na agricultura

Destas operações, 

79%
foram realizadas no setor privado e

21%
no setor público

O financiamento da agricultura 
contribui diretamente para os  

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável

A Facilidade de Investimento ACP 
e o Pacote de Financiamento de 

Elevado Impacto ACP fazem  
do BEI um parceiro  

versátil na agricultura

O BEI realiza projetos  
na área da agricultura  

em parceria com a   
FAO, o FIDA e a UNIDO


