
Nos seus dez anos de existência, a Facilidade de 
Investimento ACP concedeu 3 363 milhões de EUR 
de financiamento em África, nas Caraíbas e no Pacífico.

3 400 milhões de EUR para 205 projetos

85 % de financiamento para projetos do setor privado

Financiamento adaptado e parcerias complementares
10 anos da Facilidade de Investimento ACP

N a origem da criação da Facilidade de Inves- 
timento ACP, em 2003, esteve o reconhecimen-
to do papel-chave desempenhado pelo setor 

privado como motor do crescimento sustentável, ele 
próprio um fator decisivo para a redução da pobreza. A 
par disso, o BEI concede financiamento - em larga me-
dida a cargo de recursos próprios - para investimentos 

em infraestruturas de base, que são indispensáveis para 
o desenvolvimento do setor privado. A FI permite ao BEI 
apoiar o crescimento das empresas locais e o investi-
mento direto estrangeiro, nomeadamente reforçando o 
acesso das PME a instrumentos de partilha de riscos e a 
financiamentos a longo prazo.

10 números-chave
dos últimos 10 anos



71 milhões de EUR atribuídos a 
projetos de abastecimento de 
água limpa e potável e projetos 
sustentáveis de saneamento

88 projetos  
cofinanciados  

com mais de 25  
instituições 

parceiras

45 projetos beneficiar-
am de mais de  
330 milhões de EUR em 
bonificações de juros

Cerca de 280  
milhões de EUR  
concedidos a  
instituições locais de  
microfinanciamento

412 milhões 
de EUR para 
projetos com 
componentes 
de ação 
climática

190 milhões 
de EUR  
investidos em 
21 fundos de 
capital  
privado com 
um volume 
total de  
1 300 milhões 
de EUR, para 
apoio a
374 PME

2 000 milhões de EUR  
de apoio ao  
desenvolvimento do 
setor privado

500 milhões  
de EUR para 
projetos no 

setor da energia

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1
5 (+352) 43 77 04 
www.bei.org /acp –  U info@bei.org ©
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