Fundo Fiduciário
UE-África para as Infraestruturas
Suprir o défice de infraestruturas em África através da combinação de subvenções
e empréstimos

O que é o FFUEAI?
Constituído em 2007, o FFUEAI é um fundo fiduciário criado pela Comissão
Europeia e por alguns Estados-Membros da União Europeia. O FFUEAI tem
por objetivo principal promover investimentos em infraestruturas regionais na
África Subsariana¹ através de várias formas de subvenções, que são combinadas
com investimentos a longo prazo concedidos por determinadas instituições
de financiamento do desenvolvimento. O FFUEAI contribui deste modo para
a mobilização de financiamento adicional para projetos, aumentando assim o
acesso aos serviços de energia, transportes, água e comunicações. Tais projetos têm como objetivo último contribuir para a redução da pobreza e ajudar a
promover um crescimento económico sustentável.
O financiamento do FFUEAI inclui duas dotações diferentes para subvenções:
• A dotação regional promove projetos de infraestruturas com impacto regional demonstrável.
• A dotação da iniciativa «Energia Sustentável para Todos» (SE4ALL) apoia
projetos regionais, nacionais e locais no setor da energia que prossigam os
objetivos da SE4ALL.

Que tipo de apoio subvencional presta o FFUEAI?
• Assistência técnica: para trabalhos preparatórios, supervisão de projetos e
reforço de capacidades específicas.
• Bonificações de juros: para baixar as taxas de juro, reduzindo assim o
montante total da dívida.
•A
 judas ao investimento: para financiar componentes do projeto ou partes
do investimento e para reforçar as condições preferenciais do pacote de
financiamento.
• Instrumentos financeiros: financiamento do custo das garantias, investimentos
ou participações de capital ou quase-capital, instrumentos de partilha de risco.

 FFUEAI contribui
O
para os objetivos
da iniciativa
SE4ALL
A iniciativa «Energia Sustentável para
Todos» (SE4ALL) foi lançada pelas Nações
Unidas com o intuito de alcançar três
grandes objetivos até 2030:
•	Assegurar o acesso universal a serviços
de energia modernos, abordáveis e
sustentáveis;
•	Duplicar a taxa de melhoria global na
eficiência energética; e
•	Duplicar a quota das energias
renováveis no cabaz energético global.
O FFUEAI apoia a iniciativa SE4ALL desde
julho de 2013 com subvenções a cargo
de uma dotação de 330 milhões de EUR
reservada a projetos no setor da energia
elegíveis segundo os critérios da SE4ALL
publicados pela Comissão Europeia.

A lista dos países africanos elegíveis, bem como informações mais detalhadas sobre os projetos encontram-se disponíveis no website do FFUEAI em
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/.
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O montante acumulado de subvenções
aprovadas ao abrigo do FFUEAI ascendia a
cerca de 700 milhões de EUR no final de 2016

Que tipos de projetos são
elegíveis?
• Energia: centrais de energia geotérmica,
hidroelétrica, solar e eólica, linhas de
transporte, combustíveis de cozinha sustentáveis, acesso à energia, etc.
• Transportes: redes rodoviárias e ferroviárias, portos, vias marítimas e fluviais,
transporte aéreo, etc.
• Água: abastecimento de água, estações
de tratamento e saneamento, etc.
• Tecnologias da informação e da comunicação: cabos submarinos de Internet,
infraestruturas por satélite, etc.
Para poderem beneficiar do apoio do
FFUEAI, os projetos têm de demonstrar,
simultaneamente, sustentabilidade financeira e impacto no desenvolvimento,
incluindo:
• Contributo significativo para a redução da
pobreza e para o desenvolvimento económico e o comércio;
• Viabilidade económica;
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• Medidas para garantir uma exploração e
manutenção sustentáveis;
• Apropriação africana (projetos identificados como projetos prioritários pela
União Africana ou por uma das autoridades regionais africanas).

Qual é a estrutura de
governação do FFUEAI?
Três órgãos principais governam o FFUEAI:
1. O
 Grupo de Referência UE-África para
as Infraestruturas, antigo Comité Diretor
da Parceria, fornece orientações estratégicas ao Comité Executivo do FFUEAI
e assegura a coordenação, a partilha de
conhecimentos e a coerência da Estratégia Conjunta UE-África.
2. O Comité Executivo de Doadores do
FFUEAI é o órgão de decisão do FFUEAI,
competente para adotar todas as decisões operacionais.
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3. O Grupo de Financiadores congrega
instituições de financiamento do desenvolvimento (Financiadores do FFUEAI)
designadas pelos Doadores do FFUEAI,
bem como peritos da Comissão Europeia. Quando um Financiador do FFUEAI
identifica um projeto adequado juntamente com o promotor do projeto, apresenta um pedido de subvenção ao Grupo
de Financiadores para apreciação e discussão; se o Grupo aprovar a proposta,
esta é submetida ao Comité Executivo.
O Banco Europeu de Investimento é o gestor do FFUEAI, responsável pela tesouraria
e contabilidade.
O Secretariado do FFUEAI presta apoio ao
Comité Executivo do FFUEAI e, em algumas
tarefas administrativas, também ao Grupo
de Financiadores.

Factos & números do FFUEAI
desde a sua criação

■

600

■

■

África Oriental ■ África Ocidental
África Austral e Oceano Índico
África Subsariana ■ África Central

500
Milhões

Desde a criação do fundo em 2007, as aprovações do FFUEAI aumentaram de forma
contínua e o ritmo dos desembolsos tem
vindo a acelerar nos últimos anos. Em 31
de dezembro de 2016, o FFUEAI tinha
comprometido 91% dos recursos totais
disponíveis, e o valor total acumulado das
operações de subvenção aprovadas pelo
FFUEAI totalizava 698,4 milhões de EUR, dos
quais 445,1 milhões de EUR concedidos a
título da dotação regional (desde 2007) e
253,4 milhões de EUR no âmbito da dotação SE4ALL (desde julho de 2013).
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■ África Austral e Oceano Índico
Atualmente, o custo dos projetos apoiados pelo FFUEAI
na sua fase de investimento é estimado em 7 900
milhões
de EUR, (AI)
ou seja,
■ Ajudas
ao investimento
■ África Subsariana ■ África Central
■ Assistência técnica (AT)
18,5 vezes o volume de subvenções do FFUEAI.
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Bonificações de juros (BJ)
Ajudas ao investimento (AI)
Assistência técnica (AT)
Instrumentos financeiros (IF)

■
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Aprovações por setor:
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2012

Energia ■ Transportes ■ Água
Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TIC)
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2013

2014

2015

(* cumulative, in EUR)

Energia ■ Transportes ■ Água
Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TIC)
Multissetorial

A partir de 2015, os números apresentados excluem os cancelamentos
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Doadores
(em 31.12.2016)

• Comissão Europeia: 647,7 milhões de EUR
•1
 3 Estados-Membros da UE (Alemanha,
Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França,
Grécia, Hungria, Itália, Luxemburgo, Países
Baixos, Portugal, Reino Unido): 167,2 milhões
de EUR

Gestor

Banco Europeu de Investimento

Financiadores

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD),
Agence Française de Développement,
BIO, CDP, COFIDES, Banco Austríaco de
Desenvolvimento (OeEB), Banco Europeu
de Investimento, Finnfund, Ministério da
Economia e das Finanças da Grécia, KfW
Bankengruppe, LuxDev, PIDG, SOFID

Para mais informações, é favor contactar:
Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas
Banco Europeu de Investimento
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
U eu-africa-itf@eib.org
www.eu-africa-infrastructure-tf.net

Lista de Financiadores
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814,9 milhões de EUR (484,9 milhões de EUR
da dotação regional e 330 milhões de EUR da
dotação SE4ALL)
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Montante das contribuições
comprometidas
(em 31.12.2016)

