
Juntos,
melhoramos as condições de vida.

anos

O BEI e a recuperação económica das regiões frágeis
África, Caraíbas e Pacífico

O BEI ajuda os países que mais 
necessitam de investimento, mas 

que são também aqueles com maiores 
dificuldades em obtê-lo.

O BEI prossegue três objetivos nas 
regiões frágeis: diminuir os riscos, evitar 
o agravamento dos conflitos, bem como 
apoiar a sua prevenção e a recuperação 
pós-conflito.

Energia: um bem essencial
Na Libéria, o BEI contribuiu para a reabilitação 

da central hidroelétrica de Mount Coffee, 
beneficiando  

um milhão de pessoas

Acesso ao financiamento 
Na Costa do Marfim, o BEI apoiou a 

constituição da 

Microcred,   
uma instituição de microfinanciamento 

que concede crédito a empresas  
muito pequenas



Redes móveis para  
a República Democrática  
do Congo e os Camarões

Este projeto permitirá que  
3,6 milhões de habitantes  

nas zonas rurais   
tenham acesso às redes móveis através de 

torres alimentadas a energia solar

Infraestruturas resilientes 
em Madagáscar

O BEI está a apoiar a conclusão  
da estrada de circunvalação  

em Antananarivo,,  
a reconstrução de outras estradas e a 

melhoria do sistema de proteção contra 
inundações para prevenir crises futuras



Estudo de caso

Água potável para Bamaco

O acesso a água potável promove o crescimento 
económico e boas condições sanitárias. A capital do 

Mali ,  Bamaco,  não está preparada para os f luxos 
migratórios de pessoas que abandonam as zonas rurais 
ou que procuram refúgio dos conflitos.

O BEI investiu 60 milhões de EUR no projeto de água e 
saneamento da capital, Kabala II. Graças a este projeto, 
34 000 habitações terão água canalizada e 600 chafarizes 
públicos fornecerão água potável à população.

Deste modo, 600 000 pessoas terão acesso à água potável 
em condições de segurança. Um milhão de pessoas 
beneficiará de modernas infraestruturas de saneamento 
básico. O objetivo consiste em melhorar a qualidade de 
vida em Bamaco e reduzir a pobreza.
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Desde 2012, o BEI concedeu 

44 000 milhões  
de EUR 

de empréstimos fora dos países  
da UE e da EFTA, dos quais 15,4 %  

se destinaram a projetos  
em regiões frágeis Desde 2012,  

o BEI assinou projetos em 

29
dos 58 países frágeis incluídos  
no quadro da OCDE intitulado 

«States of Fragility Framework»

Os programas de   
assistência técnica do BEI 

ajudam os países a reforçar capacidades  
e a promover boas práticas

Tal corresponde a  
6 800 milhões de EUR  

destinados a regiões frágeis,  
num total de  

116 operações


