O Banco Europeu de Investimento
na República da África do Sul
Desde 2004, o BEI investiu mais de 2 500 milhões de EUR, sob a forma de empréstimos e de tomadas de participação,
para apoiar o desenvolvimento e a atividade económica na África do Sul.
O BEI intervém na África do Sul ao abrigo de mandatos que lhe são conferidos pelo Conselho Europeu.
O mandato atual, que abrange o período 2007-2013, tem uma dotação máxima de 936 milhões de EUR para o
financiamento de operações realizadas pelos setores público e privado. Estão disponíveis recursos adicionais para
projetos de ação climática.

Principais domínios de intervenção do BEI
na República da África do Sul:
•D
 esenvolvimento do setor privado.
O BEI ajuda o país a combater a pobreza
e as altas taxas de desemprego, concedendo, diretamente ou através de
bancos parceiros, linhas de crédito para
apoiar o setor privado local na África
do Sul.
• Reforço das infraestruturas do país. O
BEI financia projetos que visam reforçar
as infraestruturas municipais e melhorar a prestação dos serviços básicos. O
BEI privilegia especialmente o financiamento de um programa de habitação a
preços acessíveis na África do Sul.
• A poio à adaptação às alterações
climáticas e à atenuação dos seus
efeitos. O BEI financia projetos fundamentais nos domínios das energias
renováveis e da eficiência energética,
realizados por promotores públicos
e privados. O Banco apoia a iniciativa
do Governo sul-africano de aumentar
em 15 % até 2020 a quota das energias
renováveis na produção de eletricidade.

Desde 2004, o BEI investiu mais de 2 500 milhões de EUR na
África do Sul.
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O Banco Europeu de Investimento
na República da África do Sul

Khi Solar One: financiamento de
energias renováveis

Apoiar a regeneração urbana
O BEI concedeu um empréstimo de
50 milhões de EUR para apoiar a reabilitação, a modernização e a ampliação
da infraestrutura básica municipal de
eThekwini, na área metropolitana de Durban, que contribuirá igualmente para o
financiamento de 30 projetos prioritários
do Plano de Desenvolvimento Integrado
do Município.

Aumentar o acesso a água
potável em KwaZulu-Natal
Ao conceder três empréstimos no total
de 165 milhões de EUR, o BEI ajuda a
província de KwaZulu-Natal a responder à procura de água de 5,5 milhões de
habitantes da região até 2025. Um destes empréstimos contribuiu para reforçar
o tratamento, armazenamento e capacidade de fornecimento da infraestrutura de distribuição primária da Umgeni
Water, a autoridade regional da água.
O projeto permitirá garantir o abastecimento de água potável aos clientes da
Umgeni Water e alargar o acesso a regiões
que anteriormente não eram servidas.
Os outros dois empréstimos ajudaram a
financiar o programa de modernização
e expansão das infraestruturas hídricas
do município de eThekwini em Durban, a
construção de uma barragem no rio Mooi
e um sistema de transporte para a rede de
abastecimento de água de Mgeni.

Banco Europeu de Investimento
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 - 1
5 (+352) 43 77 04
www.bei.org/acp

Estes projetos abrangem uma vasta
modernização da rede viária, a melhoria
do acesso à eletricidade e das instalações
de água e saneamento nas urbanizações
informais, bem como centros de saúde
e de formação no combate a incêndios.
Os projetos específicos visados pelo BEI
incluem obras de beneficiação rodoviária
em Inanda, a modernização da subestação elétrica de Ridgeside em Umhlanga e
a construção de uma nova estação elevatória de água em Durban Point. O apoio
do Banco será gerido pelo FirstRand Bank,
que contribuirá também diretamente para
o programa de investimento.
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Em 2012, o BEI aprovou um empréstimo
de 50 milhões de EUR para financiar o
projeto de torre solar Khi Solar One. Aplicada pela primeira vez na África do Sul,
esta nova tecnologia permitirá fornecer
eletricidade fora das horas de exposição direta à luz solar, graças a instalações
de armazenamento de calor. Localizada
numa área de 600 hectares na província
do Cabo Setentrional, a central heliotérmica fornecerá energia renovável suficiente para abastecer 37 000 famílias de
rendimento médio nos horários de pico
de consumo. Durante os dois anos previstos para a construção das instalações, o
projeto vai criar uma média de 600 postos
de trabalho, 35 dos quais a tempo inteiro
no local, e cerca de 140 postos de trabalho indiretos. O projeto Khi Solar One
contribuirá para melhorar a qualidade
global do fornecimento de eletricidade.
Além disso, 20 % da empresa do projeto
serão detidos por uma fundação com fins
específicos que servirá exclusivamente
para promover o bem-estar económico e
social das comunidades locais.

