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Missão da Facilidade de Investimento

A

Facilidade de Investimento para os países ACP é um instrumento financeiro
essencial do Acordo de Parceria de Cotonou, que foi assinado a 23 de Junho
de 2000 em Cotonou. A FI foi oficialmente lançada a 2 de Junho de 2003.
O Acordo de Parceria de Cotonou estipula que:

«A Facilidade de Investimento deve intervir em todos os sectores
económicos e apoiar investimentos de entidades privadas, bem
como de entidades do sector público geridas de acordo com as
regras do mercado, incluindo infra-estruturas económicas e tecnológicas susceptíveis de gerar receitas que se revistam de especial
importância para o sector privado. A Facilidade deve:

¸ ser gerida como um fundo renovável de modo a assegurar a
sua viabilidade financeira. As suas intervenções devem obedecer às regras e condições de mercado e procurar evitar a criação de distorções nos mercados locais e a evicção das fontes
privadas de financiamento; e

¸ procurar ter um efeito catalisador, incentivando a mobilização de recursos locais a longo prazo e atraindo investidores e
mutuantes privados estrangeiros para projectos nos Estados
ACP».
A Facilidade de Investimento para os Países e Territórios Ultramarinos (PTU) foi instituída em conformidade com a decisão do
Conselho de 27 de Novembro de 2001 («Decisão de Associação
Ultramar»), relativa à associação dos PTU com a Comunidade Europeia, com vista a «promover empresas comercialmente viáveis,
principalmente do sector privado, mas igualmente empresas do
sector público que apoiem o desenvolvimento do sector privado»
nos 20 PTU situados nas Caraíbas e nos oceanos Pacífico e Atlântico Norte e Sul, que podem beneficiar de ajuda financeira da Comunidade Europeia.
As Facilidades de Financiamento ACP e PTU («as FI») são instrumentos de assunção de risco, que têm como missão investir em
situações em que os investidores do sector privado hesitam em o
fazer e desta forma, suprir as carências de financiamento existentes no mercado. Na sua acção, as FI têm de harmonizar a capacidade de responder rapidamente às oportunidades com o respeito
das obrigações de rigor e de responsabilidade que devem caracterizar a gestão de fundos públicos.
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Em conformidade com os fins e objectivos expressos pela comunidade internacional nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas, a FI presta uma atenção particular ao
impacte dos seus investimentos no desenvolvimento em geral,
privilegiando os que prenunciam benefícios sociais, económicos
e ambientais significativos.
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Resumo dos Aspectos Principais

¸ A Facilidade de Investimento foi instituída ao abrigo do Acordo de Parceria ACP-UE de Cotonou
e da Decisão de Associação Ultramar como um fundo auto-renovável, que é gerido pelo Banco
Europeu de Investimento (BEI).

¸ A FI tem como objectivo favorecer o desenvolvimento económico dos países ACP e dos PTU,
investindo, em condições de mercado, no sector privado, e financiando empresas públicas geridas segundo critérios comerciais, especialmente as responsáveis por infra-estruturas económicas
essenciais.

¸ A viabilidade financeira a longo prazo da FI é assegurada pelo estabelecimento de uma tarifação
em função do risco, que tem em conta todos os riscos de crédito assumidos.

¸ A Facilidade de Investimento entrou em vigor a 1 de Abril de 2003.
¸ Durante o exercício de 2004, primeiro ano completo de actividades da FI, foram assinadas dezasseis operações, no valor total de EUR 337 milhões.

¸ Quatro projectos tinham um carácter regional, e os restantes situavam-se em diferentes países
de África (nove), das Caraíbas (um) e do Pacífico (dois).

¸ Exceptuando três projectos relativos ao sector público, os restantes destinavam-se ao sector privado, um objectivo-chave da FI, que representa actualmente quase 90% da carteira de operações assinadas.

¸ O sector de serviços financeiros absorveu até aqui quase 60% dos financiamentos da FI, representando os empréstimos globais e investimentos especificamente destinados ao sector financeiro 33,5% da carteira global.

¸ De acordo com a estratégia seguida pela FI, no sentido de desenvolver uma gama mais vasta de
instrumentos financeiros, uma operação incluiu a prestação de uma garantia global em favor do
Banco Oeste Africano de Desenvolvimento (BOAD), e alguns projectos implicaram o recurso a
instrumentos do tipo de quase-capital, tais como empréstimos com participação nos resultados,
em que a FI pode partilhar os riscos com o promotor.

¸ No final de 2004, a carteira global da FI abrangia 24 projectos, que correspondiam a contratos
assinados no valor total de EUR 477 milhões, equivalentes a 23 % da dotação de capital da Facilidade.

¸ O montante cumulado dos desembolsos efectuados ascendeu a cerca de EUR 93 milhões, representando 4,5 % da dotação de capital da FI.

¸ No final do ano, um total de cinquenta e cinco efectivos do BEI estavam directamente afectados
às operações nos países ACP, tendo, além disso, sido fornecido um volume significativo de serviços adicionais pelas Direcções não operacionais do Banco.

¸ Durante o ano, foi realizado um trabalho preparatório considerável com vista à abertura dos
novos gabinetes de representação do BEI em Dacar, para a África ocidental, em Nairobi, para a
África central e oriental, e em Pretória, para a região África austral e Oceano Índico. Estes gabinetes entraram em funcionamento no início de 2005, e o Banco está a estudar a possibilidade de
abrir novos gabinetes nas Caraíbas e no Pacífico.
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Introdução

A

Facilidade de Investimento (FI) é um instrumento de assunção de risco destinado a promover o desenvolvimento do sector privado e de empresas públicas geridas segundo critérios comerciais nos setenta e oito1 países que
integram os Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e nos 20 Países e Territórios Ultramarinos (PTU). Foi criada ao
abrigo do Acordo de Cotonou, entre os Estados ACP e os então quinze Estados-Membros da União Europeia, nos termos
da Decisão do Conselho de 27 de Novembro de 2001, e é gerida sob mandato pelo Banco Europeu de Investimento
(BEI). O Acordo de Cotonou foi assinado a 23 de Junho de 2000 e, na sequência da respectiva ratificação, a Facilidade
de Investimento entrou em vigor a 1 de Abril de 2003, com uma dotação inicial de Euro 2 200 milhões do 9.° Fundo
Europeu de Desenvolvimento2.

1 Inicialmente, os signatários do Acordo de Cotonou foram setenta e sete países ACP. Timor-Leste assinou subsequentemente o Acordo, tornando-se o septuagésimo
oitavo membro. A República da África do Sul subscreveu o Acordo de Cotonou, mas não participa na Facilidade de Investimento. Cuba é o septuagésimo nono membro
do Grupo ACP, mas não subscreveu o Acordo.
2 Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) para os países ACP tem três componentes: subvenções no âmbito da dotação de apoio ao desenvolvimento a longo prazo
(EUR 10 milhões), subvenções no âmbito do pacote para o apoio à cooperação e integração regional (EUR 1 300 milhões) e a Facilidade de Investimento (EUR 2 200 mil
hões). Do montante total de EUR 13 500 milhões, os Estados-Membros da UE tinham inicialmente decidido manter EUR 1 000 milhões – «o milhar de milhão condicional» – em reserva, até se proceder a uma avaliação do nível de execução das autorizações e dos desembolsos de recursos do FED. Esta verba está inscrita nas contas do
FED como uma redução proporcional das três dotações. Depois dos resultados globais positivos da avaliação efectuada em 2004, a verba condicional foi disponibilizada e afectada à criação da Facilidade para a Água da UE (EUR 500 milhões) e à Facilidade para a Energia (EUR 250 milhões), estando o saldo de EUR 250 milhões em vias
de ser afectado. As componentes do FED foram consequentemente reduzidas nas devidas proporções, incluindo a dotação inicial da FI, que foi revista e reduzida para
EUR 2 037 milhões.

O pessoal do
Departamento
ACP - Facilidade de
Investimento
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Enquadramento institucional

C

omo administrador da FI, o BEI
contribui com o seu know-how considerável em matéria de
empréstimos ao sector privado, o
seu profundo conhecimento dos
países ACP e dos PTU e do respectivo contexto de investimento, e a
grande experiência do seu pessoal
na avaliação dos riscos reais inerentes às operações nestes países. Além
disso, o Banco disponibilizou, a partir de recursos próprios, EUR 1 700
milhões para financiamentos nos
países ACP, no contexto do Acordo
de Cotonou, e EUR 20 milhões para
financiamentos nos PTU.

No enquadramento deste mandato, compete ao Comité Executivo e ao Conselho
de Administração do Banco definir a política e as orientações gerais da Facilidade,
consultando para tal o Comité da FI. Este
Comité compõe-se de representantes dos
Estados-Membros e da Comissão, sendo
o secretariado assegurado pelo Banco. Os
seus membros são individualmente designados pelos respectivos governos, e
desempenha um papel crucial para o êxito
das actividades da Facilidade. O Comité da
FI reuniu-se oito vezes no decurso de 2004
e pronunciou-se sobre questões relativas a
instrumentos financeiros, tais como tomadas de participação, garantias e risco de
crédito.
Uma das principais tarefas do Comité da
FI, que é formulada nas directrizes relativas
ao funcionamento da FI, consiste em aconselhar o Banco nas medidas a tomar no
sentido de atingir um equilíbrio adequado
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entre dois objectivos chave: assumir riscos
que outros intervenientes no mercado
não estão dispostos a aceitar, em prol dos
interesses gerais do desenvolvimento dos

países ACP e dos PTU, e paralelamente,
assegurar a viabilidade financeira, ou seja,
procurar manter o valor em termos reais
da dotação de capital da Facilidade.

Avaliação do impacte sobre o desenvolvimento
Com cerca de metade dos seus membros oficialmente na lista dos «Países menos
desenvolvidos», o grupo ACP inclui a maioria dos países mais pobres do mundo. Na
última década, esta realidade obrigou a comunidade internacional a centrar cada
vez mais os seus esforços no objectivo global de redução da pobreza – e resolução
das suas variadíssimas vertentes, tal como expresso nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio da ONU – que também constitui um objectivo central do Acordo
de Cotonou.
Conquanto se pressuponha que os projectos viáveis nos países ACP têm de um
modo geral um impacte significativo no desenvolvimento, todos os intervenientes
entendem que se deveria dar uma atenção particular aos aspectos dos projectos
que produzam benefícios sociais substanciais e melhorem a qualidade de vida dos
estratos mais pobres das populações. Efectivamente, pelo facto de financiar projectos produtivos e económica e financeiramente viáveis, a FI contribui para o crescimento económico, o qual constitui um requisito prévio da mitigação da pobreza
geralmente reconhecido. Os projectos do sector privado, em particular, podem
contribuir substancialmente para a redução da pobreza pelo seu contributo directo
para o crescimento económico, desde que se inscrevam num contexto estratégico
adequado.
O Banco em geral, e a FI em particular, garantem que os projectos promovem um
desenvolvimento sustentado, avaliando a respectiva viabilidade económica, ambiental e social por meio de uma apreciação adequada.
Para aperfeiçoar ainda mais esta abordagem, o Banco está a experimentar uma
nova metodologia decorrente da avaliação económica padrão dos projectos, baseada na análise do rácio custo-benefício social resumido no cálculo da taxa de
rendibilidade económica do projecto. Esta nova metodologia será aprofundada
com a definição mais rigorosa e a formalização, de uma maneira simples, eficaz e
sistemática, do valor acrescentado do projecto do ponto de vista ambiental, social
e também de governação, como contributo para o impacte global sobre o desenvolvimento. A implementação deste novo enquadramento será determinante para
obter um equilíbrio entre os objectivos de desenvolvimento da FI formulados no
Acordo de Cotonou, por um lado, e a garantia de viabilidade financeira dos projectos, por outro.

Instrumentos Financeiros

O

gráfico a seguir apresenta a
distribuição da carteira de
operações assinadas da FI pelos
instrumentos financeiros aplicados:

Contratos assinados da FI
Distribuição por instrumentos financeiros

Acordos de
co-investimento
(EFP) 19%

Part. capital
15%
Garantias 5%
Part. capital
indirectas 2%

O valor acrescentado da FI assenta em
grande parte na sua capacidade de assumir o risco, nomeadamente, utilizando
diversas formas de empréstimos subordinados e condicionais, de quase-capital
(financiamentos mezzanine), e de participação directa ou indirecta no capital.
Estes instrumentos – que desempenham
um papel primordial no apoio ao financiamento de projectos de desenvolvimento
– representam uma parcela significativa
da carteira actual de operações assinadas
da FI - 41 % no final de 2004. Além destes
instrumentos específicos, a FI utiliza vários
outros instrumentos, nomeadamente, empréstimos normais ou séniores, empréstimos em divisas locais e mais recentemente, garantias, que por vezes se adaptam
melhor às necessidades de financiamento
dos projectos individuais.
As participações de capital, que representavam 17% da carteira da FI no final
de 2004, constituem um instrumento de
financiamento importante para os países
ACP; estimulam o crescimento das empresas, na medida em que pesam menos no
cash flow do que os financiamentos sob a
forma de empréstimos, e conferem-lhes
meios para absorver as perdas na fase de
arranque, ou ultrapassar condições de
negócio adversas. Além disso, a FI pode
representar, enquanto accionista, um valor
acrescentado adicional e não financeiro
(i) desempenhando um papel catalisador

Empréstimos
subordinados 24%

Empréstimos
séniores 10%

da participação de potenciais investidores e, por conseguinte, contribuindo para
mobilizar fundos e (ii) podendo participar
activamente a nível do conselho de administração.
Para que as tomadas de participação lhe
permitam atingir os objectivos pretendidos, tanto em termos de rendimentos,
como de efeito de demonstração para o
sector dos serviços financeiros em geral, a
FI tem de adoptar uma abordagem flexível
e específica nos seus investimentos, diferente da que caracteriza os financiamentos
tradicionais por meio de empréstimos. A
abordagem da FI é voluntarista e visa identificar países e sectores que apresentam as
possibilidades de investimento mais interessantes.
Quase-capital e empréstimos subordinados. As contribuições em quase-capital
representavam 24% da carteira da FI em
finais de 2004. Trata-se de um instrumento muito eficaz, que a FI pode utilizar para
produzir um efeito catalisador que con-

Empréstimos em
divisa local 12%
Empréstimos
clássicos 13%

duza a que outros mutuantes, tais como
bancos comerciais, apoiem projectos de
investimento financiando empréstimos,
particularmente em casos em que o promotor do projecto dispõe de uma capacidade limitada para angariar fundos emitindo acções ordinárias.

Garantias. As garantias constituem uma alternativa evidente ao financiamento directo num certo número de países ACP nos
quais se verifica, mais do que uma carência
de recursos financeiros, uma incapacidade
de assumir o risco. Podem ser importantes
do ponto de vista económico, na medida
em que suprem uma falta de confiança
que, de outro modo, poderia levar os promotores/operadores a abster-se ou a abandonar o investimento de longo prazo nos
países em desenvolvimento. Por último,
as garantias contribuem para canalizar financiamentos externos para estes países e
para mobilizar a poupança interna a longo
prazo, reforçando assim os mercados de
capitais locais.
Facilidade de Investimento



O projecto Moma Titanium, situado no norte de Moçambique, representa um in
vestimento de EUR 300 milhões na extracção e processamento de areias pesadas de
minério (para a produção de ilmenite). O promotor do projecto (Kenmare Resources plc) é uma empresa de média dimensão (mid-cap) cotada nas bolsas de Dublin
e de Londres. Um dos desafios do projecto consistia na capacidade de atrair finan
ciamentos suficientes, mau grado uma base financeira relativamente reduzida.
Segundo o plano de financiamento elaborado pelo promotor e o seu consultor financeiro NM Rothschild, o Banco aceitou conceder um empréstimo subordinado
de EUR 40 milhões (que acresce a EUR 15 milhões concedidos pelo FMO), o que permitirá, juntamente com um aumento do capital de EUR 70 milhões a captar no mercado, obter um empréstimo sénior de USD 200 milhões, garantido por um sindicato
liderado pelo Absa Bank da África do Sul e o KfW da Alemanha (com um seguro de
crédito à exportação da ECIC e da Hermes), além dos empréstimos do Banco de
Desenvolvimento Africano, do BEI (empréstimo normal) e do FMO.
O empréstimo subordinado constituiu um elemento crucial do plano de financiamento, e a capacidade do Banco de utilizar recursos da FI numa das áreas de maior
risco em termos de crédito, inscreveu-se no quadro do mandato confiado ao BEI no
âmbito do Acordo de Cotonou. Para compensar os riscos assumidos, a FI participará
nos resultados futuros do projecto – sob a forma de uma taxa de juros fixa superior à da dívida sénior, de um prémio elevado pelo reembolso anticipado em certas
circunstâncias, e da emissão inicial de acções ordinárias no valor de uma fracção do
empréstimo subordinado.
O projecto Moma Titanium foi premidado pela revista Euromoney, como melhor
projecto mineiro africano em 2004.

De acordo com o Comité da FI, o Banco
definiu linhas de orientação claras para
a emissão de garantias no âmbito da FI e
fez grandes progressos neste domínio. Foi
assinada uma primeira operação com o
Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento
(BOAD), e foi aprovada outra operação no
Chade, destinada a ajudar os mutuários a
captar fundos localmente. Estão previstas
intervenções semelhantes noutros países,
que representam boas perspectivas para o
futuro desenvolvimento deste novo instrumento. No final de 2004, as garantias constituíam 5 % da carteira da FI.
Por último, o desenvolvimento de instrumentos em divisas locais no âmbito da FI
é muito útil para responder às necessidades das PME e de outras empresas cujas
receitas em divisas são muito escassas,
ou mesmo nulas. Os financiamentos em
moeda local, em que a FI concede empréstimos na divisa do país beneficiário e
assume o risco cambial da operação, representavam 12% da carteira da FI no final
de 2004. Em contrapartida do risco cambial assumido, e para evitar distorções do
mercado, a FI recebe um prémio baseado
na diferença entre as taxas de juro no mercado local e na zona Euro.
A fim de acautelar a sua viabilidade financeira global, a FI adopta uma política de
risco de crédito específica que, embora
siga as melhores práticas bancárias, tem
em conta os seus objectivos de desenvolvimento e a sua missão de intervir em
todos os países ACP e nos PTU, e por conseguinte, a necessidade de implementar
esses objectivos de uma forma flexível.
Esta política exige um acompanhamento
dinâmico da exposição da FI, em particular – mas não exclusivamente – no que se
refere aos diferentes instrumentos de risco
que utiliza no âmbito das suas operações.
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O projecto Compagnie Sucrière du Tchad (CST) consiste na modernização e ampliação de
um complexo açucareiro composto por uma fábrica de açúcar e por uma refinaria, e ainda
uma plantação irrigada de cana de açúcar, situada em Banda, no vale do rio Chari, 30km a
leste de Sahr, no sul do Chade. O projecto também inclui pequenos
investimentos na renovação da padaria e confeitaria de Farcha. Os
investimentos serão financiados por meio de um empréstimo concedido por um sindicato de bancos da Comunidade Económica e Monetária da África Central (CEMAC), que é garantido pelo Banco (com
recursos da FI), a Proparco e a DEG. Esta garantia permitirá à CST
obter um financiamento a longo prazo em francos CFA, podendo simultaneamente os bancos interessados utilizar a liquidez disponível
para uma operação de financiamento totalmente garantida, não deixando de cumprir os
rácios da Comissão Bancária da África Central (COBAC) em matéria de diversificação e de
ponderação do risco. O valor acrescentado para esta operação é o de uma melhoria da qualidade do crédito clássica.
Esta operação prevê igualmente o financiamento de importantes investimentos sociais e
ambientais por meio de ajudas não reembolsáveis. As medidas ambientais consistem sobretudo no tratamento de efluentes industriais e na adição de um filtro para lavagem húmida, enquanto os investimentos sociais consistem na construção de oito poços
e de 400 latrinas em aldeias. Estes investimentos ilustram o papel vital da CST na estabilização do tecido social das comunidades
da região. Os cuidados de saúde e a escolaridade, por exemplo, ultrapassam o âmbito da comunidade de Banda e representam
um encargo significativo para a CST.

A participação no capital da El Aouj SA – a primeira tomada de participação directa efectuada no âmbito da FI – refere-se à realização de um estudo de viabilidade financiável,
relativo à exploração do jazigo de Guelb el Aouj, situado a 50 km da exploração de minério de ferro da Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), que é o único produtor de
minério de ferro na Mauritânia, e um dos principais fornecedores da Europa ocidental. A
SNIM é uma cliente muito antiga do Banco na Mauritânia, a quem este já concedeu vários
empréstimos. Esta operação deverá permitir ao promotor, uma empresa australiana especializada na exploração de matérias-primas, decidir se vale a pena abrir uma nova mina
de ferro de baixo teor e criar as infra-estruturas de processamento correspondentes, para
produzir granulados de ferro por redução directa para os mercados do norte de África e
do Médio Oriente. Caso as conclusões do estudo sejam positivas, como se prevê, o projecto de peletização contribuirá para o desenvolvimento de uma indústria de minério de
ferro de baixo teor, que o Governo da Mauritânia considera revestir-se de uma importância estratégica a longo prazo. Além disso, o projecto favoreceria a política da SNIM no sentido de diversificar a sua actividade principal, reforçando a sua viabilidade a longo prazo,
e também reforçaria as reservas de divisas do país e contribuiria para a criação de mais
de 1500 postos de trabalho. Finalmente, este projecto de exploração de recursos naturais
contribuiria para uma transferência substancial de tecnologias para o país.
A participação da FI no capital de uma companhia mineira recém-criada, numa fase precoce do seu programa de exploração, favorece sensivelmente o perfil de investimento do
promotor, tendo um efeito catalisador da participação de outros investidores na operação. Numa fase mais avançada, o Banco poderia contribuir com um valor acrescentado
financeiro substancial, contribuindo para o plano de financiamento do projecto de peletização, quer com recursos da FI, quer com
recursos próprios.
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Condições de investimento nos países ACP

À

semelhança de outros grupos de países em desenvolvimento, muitos países ACP beneficiaram da retoma mundial
encetada em 2003, e que se confirmou em 2004, particularmente os produtores de petróleo da África central. No
entanto, a volatilidade é inerente às actividades na zona ACP, que é muito sensível aos choques económicos e políticos, seja de origem interna, seja externa. As economias ACP continuam a ser vulneráveis às condições meteorológicas
desfavoráveis, às doenças e às perturbações políticas, e a maioria destes países ainda é prejudicada por uma capacidade
de absorção limitada, infra-estruturas deficientes e/ou sistemas administrativos e jurídicos inadequados. De um modo
geral, a maior parte dos países ACP continua a confrontar-se com grandes problemas de desenvolvimento, um dos quais
é o impacte económico do vírus HIV/SIDA na África subsaariana, que está rapidamente a tornar-se um importante obstáculo do desenvolvimento económico de um grande número de países da região, em particular, na África austral.

Uma avaliação mais pormenorizada da situação por regiões (ver mapa, anexo 1 do
presente) revela que o desenvolvimento
económico de dezasseis países da África
Ocidental está longe de ser uniforme, conquanto a maioria destes países dependa
substancialmente da cotação dos produtos de base, que se tem caracterizado pela
instabilidade e na maioria dos casos, tem
tendido a descer nos últimos anos. As cotações dos produtos de base mantêm-se
historicamente baixas, mas os aumentos
registados em 2003 permitiram que a África ocidental se tornasse a região de maior
crescimento da África subsaariana em
2003, com uma taxa de crescimento do
PIB de 5,9%. O forte crescimento regional
prosseguiu em 2004, com um aumento
superior a 10%, decorrente da evolução do
mercado do petróleo na Nigéria, a maior
economia da região, seguida de perto
pelo Gana. Um outro factor de crescimento foi o excelente desempenho do sector
agrícola em muitos países: a agricultura é
o sector produtivo preponderante na região, representando cerca de 30% do PIB
em média, e nítidamente mais em países
como a Guiné-Bissau, o Mali e a Nigéria.
No entanto, alguns países continuaram a
caracterizar-se pela instabilidade politica,
10
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com poucas perspectivas de crescimento
a curto e médio prazo. A crise na Costa
do Marfim continua a afectar a região, e
a estagnação parece ter-se instalado nos
países encravados do Sahel, membros da
União Económica e Monetária Oeste-Africana (UEMOA). O Senegal, a Mauritânia e
Cabo Verde têm sólidas perspectivas de
crescimento, conquanto os dois últimos
partam de um nível muito baixo. A praga
de gafanhotos que assolou muitos países
da África ocidental no final de 2004, em
particular, a Mauritânia, o Senegal, o Mali
e o Niger, poderá, contudo, contribuir para
abrandar o crescimento na região.
Os 18 países da África central e oriental
– 13 dos quais figuram entre os países ACP
menos desenvolvidos – apresentam características muito heterogéneas em termos
de dimensão, PIB per capita e recursos
naturais. As condições de mercado continuam a ser difíceis em todos estes países,
conquanto em graus diferentes. Muitos
sofrem as consequências da prolongada
crise que grassa na região dos Grandes
Lagos, e o crescimento e o desenvolvimento económico continuam a ser afectados
por tensões políticas e instabilidade generalizadas, governos ineficazes e infra-estru-

turas públicas deficientes, assim como por
sistemas jurídicos e judiciários ineficientes.
Além disso, dado que a economia regional
depende do petróleo, em particular na
África central, o desempenho destes países pode ser volátil e seguir as flutuações
do preço do petróleo.
No entanto, as condições de investimento
afiguram-se encorajantes nalguns países
politicamente mais estáveis, tais como os
Camarões, o Gabão, a Etiópia, a Tanzânia,
o Uganda e o Quénia, em que as reformas
estruturais e os processos de privatização
fizeram alguns progressos, ou em que o
sector privado é tradicionalmente mais
dinâmico. No Chade, na Guiné Equatorial e
em São Tomé, o maná do petróleo deverá
favorecer os investimentos em infra-estruturas económicas e sociais. Os dois Congos, o Ruanda, o Sudão e o Burundi ainda
se encontram numa fase de transição, e a
melhoria das condições de investimento
dependerá muito da capacidade de equilibrar os agregados macroeconómicos e
de atingir um crescimento sustentado.
Certos países como a Somália, a República
Centrafricana, o Jibuti, o Sudão e a Eritreia,
caracterizam-se por governos fracos ou
mesmo inexistentes, uma não-admissibili-

dade para a iniciativa PPAE3, uma baixa capacidade para atrair o investimento directo
estrangeiro (IDE) e uma enorme escassez
de projectos de investimento financiáveis
(bancable).
Os resultados da região África Austral e
Oceano Índico dependem largamente
da economia sul-africana, que representa
cerca de 80% da economia regional e que
contribui com uma parcela significativa do
IDE para os restantes países da região. Os
quatro Estados-Membros da União Aduaneira da África Austral (SACU)4 – Botswana,
Lesoto, Namíbia e Suazilândia – continuam
a oferecer um contexto propício ao desenvolvimento de actividades comerciais, em
particular, sistemas jurídicos operacionais
e infra-estruturas relativamente eficazes,
apesar da sua limitada capacidade de absorção, devida às suas dimensões relativamente pequenas e aos problemas associados à pandemia da SIDA. No que respeita
ao resto da região, as condições de investimento registam uma melhoria nos dois
países lusófonos, Angola e Moçambique:
a economia angolana ganhou importância
3 Países Pobres Altamente Endividados
4 SACU: Southern Africa Customs Union

na região nos últimos anos, apesar do contexto económico ainda difícil e enfermando de distorções, enquanto Moçambique
implementou com êxito políticas baseadas
nos recursos endógenos e favoráveis ao
sector empresarial. A Zâmbia dispõe de
grandes recursos minerais e energéticos, e
desde há quase dez anos, o governo tem
vindo a corrigir longos anos de má gestão
económica, promovendo políticas favoráveis às empresas, o aproveitamento de
novas minas de cobre e a diversificação da
economia para actividades não mineiras.
A mitigação da dívida está a ser abordada
no enquadramento da iniciativa PPAE. No
Zimbabwe, as operações da FI continuam
suspensas, em conformidade com a política geral da UE, até que a situação político-económica melhore. O Malawi, país com
fracos recursos naturais e um dos mais
pobres da região, encontra-se altamente
endividado, apesar do apoio que recebe
da iniciativa PPAE.
No Oceano Índico, a Maurícia é uma das
economias mais desenvolvidas da África
subsaariana, tendo conseguido, graças a
uma gestão económica prudente, criar um
contexto favorável ao sector empresarial,
um sistema jurídico eficaz e infra-estrutu-

ras operacionais. Além disso, desenvolveu
com êxito indústrias transformadoras,
serviços financeiros e um sector turístico
para uma clientela de nível médio e alto. A
economia malgaxe, depois de registar uma
retracção significativa em 2002, devido à
instabilidade política, conseguiu uma retoma parcial. A estabilização institucional
facilitou a negociação de um novo acordo
com o FMI, e o país chegou à conclusão
do processo da iniciativa PPAE reforçada
em Outubro de 2004. No entanto, o clima
político mantém-se instável, e os avanços
conseguidos na introdução de reformas
estruturais não são muito claros. As pequenas economias insulares das Comores
e das Seychelles atravessaram ambas dificuldades de origem assencialmente política, e as possibilidades de investimento são
condicionadas pela limitada capacidade
de absorção destes países.
Embora estejam dispersos numa vasta
área do globo, os Países do Pacífico e das
Caraíbas apresentam intrinsecamente
certas semelhanças nos desafios de desenvolvimento a que têm de responder, na
medida em que são, na maioria, pequenas
ilhas que se caracterizam por uma limitada
base de recursos, uma certa vulnerabilidaFacilidade de Investimento
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de económica e ambiental, e um acesso limitado aos mercados mundiais. Com raras
excepções (Haiti e Ilhas Salomão), praticamente todos estes países podem beneficiar de financiamentos da FI. Situando-se
em zonas temperadas com um acesso
relativamente fácil por via aérea a países
mais ricos, muitos destes países têm-se desenvolvido graças essencialmente ao turismo de alto nível, que deverá continuar
a crescer.
Na região das Caraíbas, as perspectivas
económicas dependem, em grande medida, do ritmo da retoma económica a
nível mundial e em particular, na América
do Norte e na Europa, regiões que fornecem o grosso dos turistas e constituem os
principais mercados para a exportação de
produtos de base da região: grandes reservas de petróleo e de gás na Trinidade e
Tobago, petróleo no Suriname, potencial
para silvicultura e agricultura na Guiana,
na República Dominicana, no Haiti e em
Belize, e grandes reservas de bauxite na Jamaica e na Guiana. Todavia, os importantes
danos causados pelos ciclones afectaram
o desenvolvimento nalguns países, em
particular, em Granada, na Jamaica e em
São Vicente e Grenadinas, e poderá ainda
levar um certo tempo até à normalização
da actividade económica. A República Dominicana, que constituía a maior e mais
dinâmica economia da região, continua
a viver uma situação difícil, na sequência
da crise que atingiu o sector bancário no
início de 2003. As perspectivas futuras dependem em grande parte da capacidade
das autoridades públicas de restabelecer
a confiança na política adoptada - para a
qual deverá contribuir a recente assinatura
do novo acordo de stand-by com o FMI - e
de elaborar um reescalonamento da dívida
com os seus credores externos.
No Pacífico, o padrão de crescimento económico relativamente baixo deverá continuar a predominar nos 14 países ACP da
região. Estes países apresentam um certo
número de características que os distinguem dos seus parceiros de África e das
Caraíbas, sendo a mais evidente a grande distância que separa as ilhas entre si,
e a distância a que ficam da Europa. Do
ponto de vista económico, os países ACP
do Pacífico divergem muito entre si quanto aos recursos endógenos e ao nível de
desenvolvimento. O potencial pesqueiro,
12
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nomeadamente, as abundantes reservas
de atum, e os recursos minerais, são os
principais trunfos para o desenvolvimento
económico da região, enquanto o turismo
pode constituir um factor potencial de actividade económica, emprego e entrada
de divisas. Os resultados económicos de
Fiji, uma das economias mais desenvolvidas das ilhas do Pacífico, foram favoravelmente influenciados nos últimos dois
anos pelo retorno a um clima político
mais estável. O PIB registou um surto em
2002-2004, que se deveu em grande parte
ao aumento substancial das receitas do
turismo e à adopção de grandes medidas
de incentivo fiscal. A Papua-Nova Guiné
dispõe de recursos naturais consideráveis
– terrenos agrícolas férteis, grandes recursos florestais e pesqueiros e jazigos de
minério substanciais, além de reservas de
petróleo e de gás natural – e a gestão e os
resultados macroeconómicos melhoraram
em 2003 e 2004.

Operações em 2004

O

Acordo de Parceria de Cotonou em geral, e a FI em particular, introduziram uma abordagem da cooperação para
o desenvolvimento diferente da adoptada no enquadramento das sucessivas convenções de Lomé. Essa diferença
consiste em pôr explicitamente o acento na criação de um contexto propício ao investimento privado, nomeadamente
por meio da instauração de infra-estruturas adequadas, do desenvolvimento do sector financeiro e da disponibilização
de financiamentos ao sector privado no seu sentido mais lato, incluindo, por exemplo, entidades do sector público geridas segundo critérios comerciais. Conquanto se paute pelos objectivos de desenvolvimento do Acordo de Cotonou, a FI
procura ter bons resultados financeiros, de molde a que as suas actividades tenham um elevado efeito de demonstração. Por conseguinte, a remuneração dos riscos assumidos é crucial para assegurar a continuidade dessas actividades.

A FI intervém num contexto volátil, cujas
condições podem evoluir espectacularmente num ou noutro sentido, e em qualquer região ou país, de uma forma totalmente imprevisível. No entanto, o facto de
a Facilidade se centrar no sector privado
significa que está sujeita a uma maior concorrência com outras fontes de financiamento, e que tem de lidar com mutuários
que de um modo geral são mais sensíveis
às condições de empréstimo. No que respeita ao sector público, a capacidade de
financiamento da FI é significativamente
restringida nos PPAE e noutros países em
desenvolvimento que adoptaram medidas
de ajustamento económico (ver Secção 6).

O projecto Magadi Soda Pure Ash abrange a construção, por uma das maiores
empresas industriais do Quénia, de uma fábrica de carbonato de sódio natural de
grande pureza, cujo processo de produção responderá aos critérios de qualidade
mais exigentes do mercado.
O Banco propõe um pacote de financiamento denominado em USD, que inclui empréstimos séniores e subordinados a cargo dos seus recursos próprios e de recursos
da FI, no quadro de um co-financiamento com o IFC e o FMO, este último na qualidade de garante do empréstimo financiado pelo Banco. As condições do empréstimo da FI satisfazem as necessidades do projecto, de um financiamento adaptado
à natureza e à dimensão do investimento, com um período de carência em função
do prazo de construção, uma condição prévia do êxito do projecto. Sem este empréstimo, o promotor não teria acesso a um financiamento deste tipo no mercado
financeiro local ou internacional.
Este projecto reveste-se de uma importância estratégica
para a empresa, na medida em que permite que o promotor, que detém as maiores receitas em divisas estrangeiras da indústria no Quénia, aumente o seu volume
de negócios e reforce a sua posição no mercado internacional do carbonato de sódio. Além disso, promove
os objectivos do Governo do Quénia no sentido de melhorar a balança de pagamentos do país e o mercado do
emprego, e de reduzir a pobreza.

Facilidade de Investimento

13

Apesar deste contexto de trabalho globalmente difícil, as operações da FI registaram
um surto no decurso de 2004, primeiro
ano completo de actividades. Foram feitos
progressos, tangíveis e intangíveis, na
implementação da Facilidade: iniciou-se o
processo de apreciação de cerca de 44 pro
jectos, que representam quase EUR 1 400
milhões de financiamentos potenciais, e o
Conselho de Administração do BEI aprovou
14 projectos, no valor total de EUR 314
milhões. As assinaturas durante o ano
ascenderam a EUR 337 milhões, o que representa um aumento de 140% em relação
a 2003, dizendo respeito aos seguintes
projectos:

¸ Tomada de participação no fundo regional African Lion Mining Fund II,
vocacionado para investir no capital
early stage de companhias de exploração mineira, e que visa projectos
avançados de prospecção/viabilidade
e desenvolvimento em toda a África.
Esta operação, que prolonga o bem
sucedido projecto African Lion Mining
Fund I financiado com capital de risco
no âmbito da Convenção de Lomé,
corresponde à tendência geral verificada na indústria mineira, no sentido
de transferir a prospecção de grandes
companhias mineiras para pequenas
companhias «júnior» especializadas na
prospecção, que carecem em geral de
financiamento e dependem da sua própria capacidade de captar fundos nas
bolsas de valores. O financiamento sob
a forma de participação de capital por
meio de um fundo especializado como
o African Lion, constitui uma forma
adequada de assistência financeira.

¸ R eforço das actividades do Banco
Oeste-Africano de Desenvolvimento
(BOAD) em prol do sector privado, por
meio do aumento da participação do
Banco e da criação de um instrumento
de garantia destinado a contragarantir
ou co-garantir emissões obrigacionistas locais, assim como empréstimos a
empresas privadas, ou linhas de crédito
abertas a instituições financeiras locais
especializadas (microfinanciamento).
Esta operação também inclui um empréstimo global por conta de recursos
próprios do Banco.
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¸ Empréstimo global em favor da DFCU

¸ Operação do sector privado no Botswa-

Leasing, a empresa pioneira da locação
financeira no Uganda, que o Banco já
conhece bem. Esta operação contribuirá para reforçar a disponibilidade do
sistema de locação financeira no país e,
por conseguinte, reforçará o desenvolvimento das pequenas empresas, que
são as principais geradoras de oportunidades de emprego.

na, com um financiamento directo em
favor de Fabulous Flowers, a primeira
empresa de exportação no ramo da
floricultura a ser criada neste país. Este
projecto contribuirá para diversificar a
economia do Botswana para além da
indústria mineira, e também para desenvolver um novo tipo de actividade
de exportação.

¸ Criação de European Financing Part-

¸ O projecto Moma Titanium abrange

ners (EFP), uma sociedade de propósitos específicos detida conjuntamente
pelo Banco e pelas instituições europeias de financiamento do desenvolvimento (IEFD), através da qual as
contribuições da FI serão canalizadas
no enquadramento de um acordo de
co-investimento. Este instrumento
tem por fim reforçar a cooperação europeia em matéria de financiamento
do desenvolvimento, apoiando o desenvolvimento do sector privado nos
países ACP.

a construção e exploração de instalações de extracção, concentração e separação de areias pesadas no norte de
Moçambique. Este projecto beneficiará
substancialmente a economia do país,
contribuindo para a melhoria das infra-estruturas de transportes e de energia,
a criação de postos de trabalho e o aumento das receitas sob a forma de direitos de exploração.

Primeiro catodo do projecto da mina de cobre de Kansanshi, na Zâmbia, assinado em 2003

Em conformidade com a estratégia da FI, no sentido de apoiar iniciativas que
visem promover o sector do microfinanciamento, o Banco adquiriu uma participação no capital do fundo ShoreCap International Ltd, vocacionado para
fornecer capital, sem fins lucrativos, a instituições de financiamento de pequenas empresas e microempresas em países em desenvolvimento. O SCI facultará igualmente apoio para a gestão e assistência técnica em domínios como
os do desenvolvimento de novos produtos e de tecnologias mais avançadas.
O promotor do fundo, a Shorebank Corporation, tem uma grande reputação como
banco centrado especificamente nos clientes finais e nas comunidades mais desfavorecidas em todos os Estados Unidos, e adquiriu uma enorme experiência nos
mercados emergentes nos últimos 20 anos, não só na Ásia (o Grameen Bank do
Bangladesh e outras instituições de microfinanciamento de Bengala e do Paquistão [IMF], tais como BRAC, Proshika e o Programa de apoio rural Aga Khan), mas
também na América Latina e em África, principalmente como accionista do K-Rep,
um dos bancos comerciais de microfinanciamento mais bem sucedidos de África.
Os outros investidores do fundo são o IFC, o holandês
FMO, o belga BIO, o Finnfund e o ABN-AMRO.

e do capital humano na Nigéria. Esta
operação garante o acesso a fundos
de longo prazo a bancos comerciais
de primeira plano, permitindo-lhes
responder às necessidades de crédito
a médio e longo prazo de empresas
essencialmente voltadas para a exportação, e deste modo, contribuir para
o desenvolvimento económico do
país criando postos de trabalho e gerando rendimentos fiscais e receitas em
divisas.

¸ O Empréstimo Global II (Gabão), um
segundo empréstimo global em favor
de dois bancos locais que concedem
financiamentos a médio e longo prazo
a PME de diversos sectores. Este projecto deverá ter um impacte comparável
ao de outras operações similares finalizadas em 2003, nomeadamente, nos
Camarões e no Burkina Faso: a injecção
de recursos a longo prazo em moeda
local, os quais escasseiam no mercado
de capitais local, e a diversificação da
economia do país e das fontes de financiamento do sector financeiro. Além
disso, este empréstimo tem certas características idênticas às dos acordos
stand-by, que permitem que os bancos
beneficiários utilizem o empréstimo
para melhorar os respectivos rácios
prudenciais legais ou regulamentares,
em caso de necessidade.

¸ O Samoa Venture Capital Fund é um

¸ O Mozambique-South Africa Natural
Gas Project (Upstream Component)
abrange os componentes a montante,
ou seja, os poços de produção de gás,
os poços e as condutas de evacuação
de um projecto de exportação de gás
de grande envergadura, cujo promotor é a empresa sul-africana SASOL, em
parceria com os governos de Moçambique e da África do Sul. Este empreendimento transportará o gás natural de
Moçambique para a África do Sul, onde
substituirá o carvão e o gás de hulha. A
importância do contributo do Banco e
da FI para este projecto reside nos be-

nefícios derivados do desenvolvimento
de um recurso natural endógeno e do
forte potencial do projecto em termos
de integração regional. Este projecto
foi um dos vencedores do prémio Euromoney / Project Finance Magazine,
concedido aos melhores projectos africanos do ano.

¸ O empréstimo global Nigeria SME Facility concedido a bancos comerciais
locais destina-se ao financiamento de
empréstimos a longo prazo em EUR ou
USD para pequenas e médias iniciativas privadas nos sectores da produção

novo fundo de participação de pequenas dimensões, criado na região do
Pacífico, cujos promotores são a IFC e
a AUSaid, o organismo australiano para
o desenvolvimento internacional. Este
fundo, que se destina a empresas do
sector privado da Samoa, deverá ocupar um nicho essencial para o sector
financeiro, num país em que os bancos
locais se caracterizam de uma forma
geral por uma extrema relutância em
assumir riscos.

¸ O empréstimo SNIM VII recentemente
assinado destina-se ao financiamento
da nova central eléctrica de Guelbs,
que abastece as instalações da empresa e a cidade mineira. O projecto contribuirá para reforçar a competitividade
a longo prazo das actividades mineiras
da SNIM e, por conseguinte, para acautelar a principal fonte de receitas em
Facilidade de Investimento
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Projecto
Terminal de
Contentores II
na Maurícia,
assinado em 2004
(recursos próprios)

divisas da Mauritânia, na medida em que
assegura e reforça a fidedignidade das
operações da empresa.

¸ A estrutura e as condições de financiamento da FI aproximam-se das práticas
em vigor nos mercados internacionais
e adequam-se à actividade comercial
da SNIM. O co-financiamento com a
Agence Française de Développement
(AFD) contribui para diversificar as fontes de financiamento da SNIM.

biente local, visando uma clientela com
maiores disponbilidades. As condições
flexíveis do financiamento da FI foram
determinantes, tendo permitido suprir
a lacuna existente entre os recursos de
capital, caracterizados pela escassez, e
os empréstimos séniores de bancos comerciais, facilmente acessíveis.
Além das operações acima, o Banco já assinou empréstimos a cargo de recursos
próprios no valor de cerca de EUR 68 mi-

lhões, principalmente no âmbito de pacotes financeiros que incluem empréstimos
por conta de recursos próprios do BEI e de
recursos da FI, o que ilustra a complementaridade entre as duas fontes de financiamento. O volume até aqui relativamente
baixo de assinaturas relativas a recursos
próprios advém essencialmente da limitada capacidade de endividamento dos paí
ses ACP. Estão a ser estudadas formas de
reforçar a utilização de recursos próprios
em operações do sector privado.

¸ No Burkina Faso, co-financiamento com
a AFD, entre outros, de uma linha eléctrica de 340 km de ligação de Bobo-Dioulasso a Ouagadougou, a realizar
pela SONABEL, uma empresa pública cuja privatização está prevista para
breve. Este projecto, que é um projecto prioritário da UE apoiado pelo Pool
de Energia da África Ocidental, dotará
o país com uma capacidade suplementar para responder aos picos sazonais
e ao crescimento previsto da procura,
permitindo-lhe importar energia hidroeléctrica da Costa do Marfim e por
conseguinte, reduzir a dependência da
energia térmica produzida localmente,
que é menos competitiva.

¸ A FI contribui para o desenvolvimento
do sector do turismo na região das Ca
raíbas, constituindo um exemplo o projecto Westin Macao Resort, que abrange
a construção de um complexo turístico
destinado a uma clientela restrita e de
alto nível na República Dominicana. Este
projecto coaduna-se com a nova abordagem das autoridades, no sentido de desenvolver este sector sem afectar o am16
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O projecto Novotel Denarau consiste na construção de um hotel de luxo na costa
de coral da ilha Fiji, e deverá dar um grande impulso ao sector do turismo local, que
é crucial para a economia do país. Trata-se do primeiro grande empreendimento
hoteleiro em Fiji desde a normalização da situação política do país, após o golpe de
Estado de Maio de 2000. O pacote financeiro proposto pelo Banco inclui, além de
fundos a cargo de recursos próprios, um empréstimo com participação nos resultados por conta de recursos da FI (participação indirecta).

O quadro a seguir resume as principais características dos projectos cujos contratos de financiamento
foram assinados durante o ano.
Montante
(em M EUR)

Nome

Região/País

Sector

Natureza da operação

AFRICAN LION MINING FUND II

Regional – África

Indústria e minas

Participação

BOAD IV

Regional – África
ocidental

Sector financeiro

Garantia e participação

DFCU LEASING GLOBAL LOAN

Uganda

Sector financeiro

Emprést. em moeda local

EDFI EUROPEAN FINANCING
PARTNERS (EFP)

Estados ACP

Sector financeiro(1)

Acordo de co-investimento

EUROPEAN FINANCING
PARTNERS (EFP)

Estados ACP

Sector financeiro

Participação

0,01

FABULOUS FLOWERS

Botswana

Floricultura

Empréstimo subordinado

2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT

Quénia

Indústria e minas

Empréstimo sénior e
empréstimo subordinado

12,99

MOMA TITANIUM MINERALS

Moçambique

Indústria e minas

Empréstimo sénior e
empréstimo subordinado

55,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM
COMPONENT

Moçambique

Energia

Empréstimo normal

10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN

Nigéria

Sector financeiro

Empréstimo normal

50,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)

Fiji

Turismo

Participação indirecta

PRET GLOBAL II (GABON)

Gabão

Sector financeiro

Empréstrimo moeda local

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND

Samoa

Sector financeiro

Participação

0,35

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI)

Estados ACP

Sector financeiro

Participação

2,50

SNIM VII

Mauritânia

Energia

Empréstimo sénior

22,50

SONABEL III

Burkina Faso

Energia

Empréstimo subordinado

15,25

WESTIN MACAO RESORT

República Dominicana

Turismo

Empréstimo subordinado

20,00

7,00

TOTAL

29,60
5,00
90,00

5,00
10,00

337,20

1) Sector financeiro (ou seja, intermediários de empréstimos globais ou fundos de participação não vocacionados para um sector específico)

Apresenta-se no quadro a seguir uma lista dos contratos assinados até à data relativos a empréstimos por conta
de recursos próprios do Banco :
Montante
(em M EUR)

Nome

Região/País

Sector

Natureza da operação

NOVOTEL DENARAU

Fiji

Turismo

Empréstimo sénior

6,00

MAGADI SODA PURE ASH

Quénia

Indústria e minas

Empréstimo sénior

8,93

VINLEC V

São Vicente e Grenadinas

Energia

Empréstimo sénior

8,30

BOAD PG IV A

África ocidental

Sector financeiro

Empréstimo global

25,00

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II

Maurícia

Infra-estruturas de
transportes

Empréstimo sénior

14,00

TOTAL

62,23

Facilidade de Investimento
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Perspectiva geral da carteira

N

os 21 meses de actividades, a FI constituiu progressivamente uma carteira diversificada de
investimentos em todas as regiões ACP. Conquanto ainda seja prematuro tirar conclusões
nesta fase precoce, a análise da carteira evidencia o relevo dado ao sector privado, que representava quase 90% do total da carteira em finais de 2004, em conformidade com o espírito do Acordo
de Cotonou. Além disso, avançou-se significativamente no que respeita ao desenvolvimento de
uma gama mais vasta de instrumentos financeiros disponíveis, incluindo participações de capital e
garantias.
O sector das infra-estruturas, que abrange
essencialmente a energia e a electricidade,
a água, as telecomunicações e os transportes, continua a representar o eixo prioritário da FI, de acordo com o reconhecimento
por parte das instituições de desenvolvimento do papel determinante deste sector
na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas
e no incentivo ao investimento do sector
privado. No entanto, a capacidade da FI de
financiar projectos infra-estruturais num
certo número de PPAE, ou noutros países
em desenvolvimento que implementaram programas de ajustamento económico, tem sido restringida por condições
impostas pelos programas do FMI e do
Banco Mundial quanto ao endividamento
do sector público. Estes programas prevêem, em particular, a inclusão de uma
forte componente de ajudas não reembolsáveis, que implica um nível correspondentemente elevado de bonificação de juros.
Consequentemente, o Banco solicitou uma
alteração do anexo pertinente do Acordo
de Cotonou, de forma a garantir que, no
futuro, a FI possa propor condições suficientemente preferenciais para satisfazer
as restrições decorrentes dos programas
apoiados pelo FMI. Esta medida deverá
conferir à FI uma margem de manobra
significativa para intervir no sector público
e para participar de uma forma mais substancial nos tão necessários investimentos
em infra-estruturas.
O sector de serviços financeiros já beneficiou de cerca de 60 % dos empréstimos da
18
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Assinaturas acumuladas da FI
Desdobramento por regiões
Outros (EFP)
19%

Caraíbas e
Pacífico 5%
África central e
oriental 13%

Projectos
regionais
África e Países
ACP 8%
África ocidental e
Sahel 30%

África austral e
Oceano Índico 25%

Assinaturas acumuladas da FI
Desdobramento por sectores
Energia 10,0%

Floricultura e
Indústria 0,4 %
Indústria e
Minas 22,8%
Turismo
6,5%

Sector financeiro
e Serviços 59,4%

Infra-estruturas
urbanas 0,8%

FI. Dentro desta categoria, os empréstimos
globais ou os investimentos especificamente destinados ao sector financeiro – cujo desenvolvimento constitui um dos principais
objectivos do Acordo de Cotonou – representaram 33,5% do conjunto da carteira. O
saldo destinou-se de um modo geral, quer
a tomadas de participação em fundos não
destinados a um sector particular, quer ao
acordo de co-investimento concluído com
as instituições europeias de financiamento
do desenvolvimento (IEFD). Considerando
mais especificamente as diferentes regiões,
o desdobramento das operações reflecte
em geral a estrutura da economia de cada
região, predominando, por exemplo, o turismo nas Caraíbas e no Pacífico, e a indústria mineira na África austral.
As operações regionais relativas ao conjunto dos países ACP ou da região África representaram 8% da carteira da FI. O acordo de
co-investimento EFP (uma grande operação
de EUR 90 milhões) não pode ser classificado de uma forma mais precisa enquanto os
fundos não forem totalmente afectados a
projectos específicos. Estas operações também reflectem a importância que o Banco
dá ao reforço da cooperação com os seus
homólogos europeus, para apoiar o desenvolvimento do sector privado nos países
ACP.
As perspectivas para 2005, baseadas nos
projectos já em fase avançada de aprovação, ou em calha, indicam um crescimento
provável da quota-parte de projectos infra-estruturais na carteira da FI, sobretudo nos
sectores da energia, da água, das telecomunicações e dos transportes.

Bonificações de juros
O Acordo de Cotonou5 prevê uma dotação para a bonificação de juros de cerca de
EUR 187 milhões, que permite reforçar o carácter preferencial, tanto dos recursos
próprios do Banco, como dos empréstimos da FI, em condições específicas. O projecto Sonabel III no Burkina Faso constitui um bom exemplo do interesse – e neces
sidade – de uma flexibilidade adequada em termos de condições de financiamento
de projectos infra-estruturais essenciais, tais como no domínio da distribuição de
energia eléctrica. O objectivo deste projecto consiste em garantir uma distribuição
de electricidade com uma boa relação custo-benefícios, que satisfaça as necessidades crescentes da capital do Burkina Faso, a qual começa a ter problemas de perdas
de carga. O financiamento bonificado da FI disponibilizará recursos a longo prazo
em condições adequadas – isto é, relativamente preferenciais – para um inves
timento em infra-estruturas públicas que é vital para um país encravado como é
o Burkina Faso. Este projecto, embora se integre num programa de investimento
implementado no enquadramento da privatização do sector, apresenta vantagens
económicas, ambientais e sociais, incluindo a limitação dos ajustamentos tarifários
exigidos – em particular, a tarifa social para os pobres – e a redução da utilização de
energia termoeléctrica no Burkina Faso, graças à importação de energia hidroeléctrica da Costa do Marfim.

Assinaturas acumuladas da FI
Desdobramento por regiões e sectores

20,7%
98,6%

79,3%

(5) Anexo II, artigo 2.°, N.° 7: «Podem ser concedidos
empréstimos normais em condições preferenciais nos
seguintes casos:
(a) P ara projectos de infra-estrutura nos países menos
desenvolvidos ou em países em situação de pós- conflito, que se revelem indispensáveis para o desenvolvimento do sector privado [...]
(b) Para projectos que impliquem operações de reestruturação no âmbito de um processo de privatização ou para projectos que apresentem vantagens
significativas e claramente demonstráveis do ponto
de vista social ou ambiental [...]»

17,7%

82,3%

75,7%

2,8%
26,6%

70,6%

100,0%

África
ocidental e
Sahel

Outros
(EFP)

8,9%

1,4%
Caraíbas e
Pacífico

5,2% 1,7%
8,5%

África
central e
oriental

Projectos
regionais
África e
Países ACP

África
austral e
Oceano
índico

Sector financeiro e serviços financeiros

Floricultura e Indústria

Indústria e Minas

Turismo

Energia

Infra - estruturas urbanas
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Parcerias

A

cooperação do BEI com a Comissão e com outras instituições financeiras
internacionais (IFI) traduz-se numa consulta regular, no co-financiamento
de projectos e na participação conjunta em grupos de trabalho, e foi amplamente
reforçada em 2004.

Após o lançamento, em finais de 2003, de
uma estrutura ad hoc denominada European Financing Partners (EFP), detida conjuntamente pelas IEFD e o BEI (por conta
da FI), com o objectivo de co-investir em
projectos adequados do sector privado, foi
dado um novo passo significativo com a
assinatura em Abril de 2004 de um acordo
de co-investimento de 90 milhões de EUR
entre as IEFD e o Banco, gerido por meio
do EFP. A concretização do Acordo-Quadro
de cooperação financeira entre o Banco e
as IEFD progrediu de uma forma satisfatória: o primeiro desembolso teve lugar
antes do final do ano, em favor do Guaranty Trust Bank, um cliente do FMO e um dos
principais bancos comerciais da Nigéria.
Esta operação permitirá conceder financiamentos a médio prazo em USD a empresas
nigerianas que não têm acesso ao mercado de capitais nacional. Foi efectuado um
segundo desembolso logo após o final
do ano em favor do grupo Digicel, que é
o maior operador de telefonia móvel nos
países anglófonos das Caraíbas. Em vista
dos resultados preliminares, é muito provável que a cooperação europeia em matéria de financiamento do desenvolvimento se venha a reforçar em 2005 no domínio
do apoio ao sector privado dos países ACP.
Uma das vertentes cruciais da cooperação
institucional é a consecução de uma abordagem coerente entre o Banco em geral, e
a FI em particular, e os diferentes bancos
multilaterais de desenvolvimento (BMD)
e IFI. Essa coerência é muito importante
para o reforço da cooperação no que toca
às políticas sectoriais, ou a questões espe20
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cíficas, tais como a adjudicação de contratos, o ambiente, a iniciativa PPAE, e a luta
contra a corrupção e o branqueamento
de capitais. Foram realizadas algumas reuniões de alto nível com o Banco Mundial
e a Comissão, e os contactos e a troca de
informações foram reforçados ao nível dos
projectos, com vista a delinear as possibilidades de financiamento que a FI pode
propor a potenciais parceiros, no quadro
do co-financiamento de projectos (BMD,
IFI e IEFD).
Em Maio de 2004, realizou-se na sede do
BEI uma reunião do Pool de Energia da África Ocidental, na qual participaram compa
nhias de electricidade e doadores interes
sados (BIRD, BafD, AFD, USAID, BOAD e a

O Presidente
da EDFI,
Dr Polte, e o
Vice-Presidente
do BEI,
Torsten Gersfelt

Comissão Europeia), sob a presidência do
Secretariado da Comunidade Económica
dos Estados de África Ocidental (CEDEAO).
Este Pool, que foi constituído em 1999 para
criar um mercado regional da electricidade na região abrangida pelo CEDEAO, que
engloba catorze países da África ocidental,
tem como missão identificar e estabelecer
prioridades relativamente a projectos de
produção e de transporte de electricidade,
criar um enquadramento regulamentar
regional e um observatório para a África
ocidental, e harmonizar as directivas ambientais em toda a região. Recebendo esta
reunião de coordenação dos doadores nas
suas instalações, o Banco reiterou o seu empenho em apoiar o sector energético nesta
região, na qual tem intervindo activamente.

A Iniciativa Europeia e a Facilidade ACP-UE no domínio da Água
O BEI participa activamente na Iniciativa Europeia no domínio da Água, lançada durante a Cimeira de Joanesburgo em 2002. Esta
iniciativa, que inicialmente se centrava no continente africano, tem como objectivo geral melhorar a cooperação, a coordenação, a
coerência estratégica e a capacidade de resposta às necessidades em recursos hídricos dos países ACP. Para conferir uma dimensão
financeira a esta iniciativa, a Comissão Europeia propôs a criação, no âmbito do Acordo de Cotonou, de uma Facilidade para a Água,
um instrumento especializado de financiamento de assistência técnica e de investimentos complementares. A primeira fracção de
EUR 250 milhões foi afectada em Novembro de 2004, com a possibilidade de duplicação da dotação para EUR 500 milhões. O Banco
já identificou vários projectos e prevê reforçar as actividades no sector da distribuição de água, do tratamento de efluentes e do
saneamento básico.
Esta iniciativa constitui um bom exemplo de cooperação com outras IFI: tem sido feito um esforço considerável no sentido de coordenar a acção dos doadores para além do nível de projectos, o que é crucial para reforçar o enquadramento institucional dos projectos financiados pela FI, e garantir que são preenchidas as condições prévias adequadas para a constituição de PPP apropriadas e produtivas. A participação assídua dos peritos do Banco neste sector nas reuniões internacionais de doadores – tais como as Semanas da
Água organizadas pelo Banco Mundial e pelo Banco Africano de Desenvolvimento – faz parte integrante desta actividade, e reforça,
perante os restantes doadores, a imagem do Banco e da FI como parceiros para a definição de estratégias comuns. Esta abordagem
multiplica o número de oportunidades e reforça o potencial de êxito dos financiamentos da FI no sector da água.

Abastecimento de água
de Maputo, Moçambique
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Custos e receitas da FI

O

s objectivos mais sofisticados da FI, a maior gama e complexidade dos instrumentos utilizados e a maior ênfase
no apoio ao sector privado e ao desenvolvimento do sector financeiro dos países ACP, significam maiores exigências em termos de recursos em pessoal e gestão, em comparação com as anteriores operações de capital de risco
realizadas ao abrigo da Convenção de Lomé.

Cientes deste facto, os Estados-Membros
da UE concordaram em remunerar o BEI
pela gestão da FI segundo o princípio de
recuperação dos custos e, em conformidade com as práticas do sector, dentro de limites fixados de comum acordo. Dado que
o BEI continua a recrutar pessoal e a reforçar progressivamente a sua organização
para fazer face ao desenvolvimento das

suas actividades e às suas necessidades
crescentes de know-how específico, por
enquanto, as despesas incorridas ainda
estão longe de atingir os limites de remuneração estabelecidos.
Os custos incorridos em 2004 pelo Banco
com a gestão da FI são resumidos a seguir. Incluem os custos directos incorridos

pelas direcções operacionais e pro rata, as
despesas das direcções não operacionais
e outras despesas gerais. A principal fonte
de receitas é a contribuição dos Estados-Membros, complementada pelas comissões de apreciação cobradas pela Facilidade relativamente a projectos específicos.

Os custos e as receitas relativos a 20046 são resumidos no quadro a
seguir:
Facilidade de Investimento – Custos e receitas
(em milhares de EUR)

Ano: 2004

Total despesas

26 073

do qual:	Direcções operacionais

17 291

Direcções não operacionais e despesas gerais
Receitas
das quais:

8 872
26 073

Comissões de gestão Estados-Membros

25 580

Comissões de apreciação dos projectos

493

(6) Estes montantes baseiam-se na estimativa de custos para 2004, estando os valores reais a ser actualmente analisados.
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Gabinete de Nairobi

Organização e dotação em pessoal

O

Departamento ACP-FI, que se integra na Direcção de Financiamentos no Exterior da União Europeia, é responsável pela gestão
do conjunto de projectos e de outras actividades do BEI nos países ACP
e nos PTU. Para o efeito, recorre aos serviços das direcções de Projectos,
Assuntos Jurídicos, Gestão do Risco e Finanças do Banco, que contribuem para a análise e o acompanhamento das operações. Também
recorre aos serviços das direcções não operacionais (recursos humanos, tecnologias da informação, etc.) do Banco.

O Departamento ACP-FI inclui, além das
quatro divisões geográficas responsáveis
pelas operações, duas divisões horizontais
encarregadas, respectivamente de: recursos e desenvolvimento das actividades; e
gestão da carteira e assuntos estratégicos.

¸A
 Divisão «Recursos e Desenvolvimento» apoia as divisões geográficas no que
toca à introdução dos novos instrumentos financeiros utilizados nas operações
no mercado de capitais, nos financiamentos às empresas e nas operações de
project finance, nomeadamente, elaborando novas políticas e directrizes operacionais. Esta divisão deverá tornar-se
um centro de know-how e um repositório das melhores práticas.

Jack Reversade e Cristina Mejia Garcia em Dacar

¸A
 Divisão «Gestão da carteira e Estratégia» é responsável pelo acompanhamento dos objectivos de desempenho
e da gestão financeira da FI, e pela elaboração dos relatórios correspondentes,
assim como pelo planeamento e estratégia das actividades e pelas relações
financeiras e não financeiras com os restantes doadores.
A abertura de gabinetes regionais do
Banco/FI em Dacar, Nairobi e Pretória, inicialmente prevista para 2004, foi adiada
devido a problemas institucionais imprevistos, que foram, entretanto, resolvidos.
O pessoal dos gabinetes regionais já está
localmente disponível e operacional. A
inauguração oficial dos novos gabinetes

David White e Lena Eriksson em Pretória

deverá ter lugar durante o primeiro semestre de 2005. Está a estudar-se a possibilidade de abrir gabinetes regionais nas regiões
das Caraíbas e do Pacífico.
Durante 2004, a estrutura organizacional
do Departamento ACP-FI e de outras direcções operacionais foi consolidada, depois da reorganização e dos numerosos
recrutamentos verificados no ano anterior.
O total de efectivos directamente afectados às operações nos países ACP ascende
a 55 pessoas, integradas no Departamento ACP-FI e nas Direcções de Projectos,
Assuntos Jurídicos e Gestão do Risco. Um
volume substancial de serviços adicionais é
igualmente prestado por outras Direcções
não operacionais. Estão previstos novos
recrutamentos em 2005, quer para reforçar
a equipa actual do front office, quer para
responder às necessidades do Departamento ACP-FI em termos de acompanhamento da carteira de projectos nos Estados ACP. A manutenção da qualidade da
carteira por meio de um acompanhamento eficaz e pró-activo é essencial para garantir a viabilidade a longo prazo da FI.

Facilidade de Investimento
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Anexo 1 – Mapa dos países ACP e PTU
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Anexo 2 – Organigrama

DEPARTAMENTO ACP – DEPARTAMENTO FI
Consultor Principal

Director

Stephen McCARTHY

Martin CURWEN

Divisão
ACP-FI-1
África
ocidental
e Sahel

Divisão
ACP-FI-2
África central
e oriental

Divisão
ACP-FI-3
África austral
e Oceano
Índico

Divisão
ACP-FI-4
Caraíbas e
Pacífico

Divisão
ACP-FI-RBD
Recursos e
Desenvolvimento

Divisão
ACP-FI-PMP
Gestão da
Carteira e
Estratégia

Guus
HEIM

Tassilo
Hendus

Justin
Loasby

David
Crush

Jacqueline
Noël

Flavia
Palanza

DEAS
Serviço de
Consulta em
Economia
do Desenvolvimento

Director
associado

Daniel
OTTOLENGHI

Direcções Operacionais

Direcção de Direcção da Direcção de
Projectos
Assuntos
Gestão do
Jurídicos
Risco
DirectorGeral

Michel
DELEAU

Director

DirectorGeral

Alfonso
Pierluigi
QUEREJETA GILIBERT

Direcções
não
Operacionais

Representação
Regional
Dacar

Jack REVERSADE
Nairobi

Carmelo COCUZZA
Tshwane (Pretória)

David WHITE
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Anexo 3 – Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2004
(em milhares de euros)
BALANçO
Exercício findo em
31.12.2004

Período contabilístico inicial
findo em 31.12.2003

Créditos sobre instituições de crédito
Outros créditos (Nota D)
Empréstimos (Nota E)

11 790
7 804

67 473
-

Créditos sobre clientes
Empréstimos (Nota E)

78 664

-

Acções e outros títulos de rendimento variável (Nota C)

11 787

3 693

Contribuição dos Estados-Membros para a Facilidade, fracção exigida mas não
realizada (Nota G)

60 000

133 487

139
318

-

170 502

204 653

31.12.2004

31.12.2003

165 000

205 000

(347)

-

ACTIVO

Outros activos
Conta de ajustamento dos contratos de swap de divisas
Contas de regularização (Nota F)
TOTAL DO ACTIVO
PASSIVO
Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros para a Facilidade (Nota G)
Reservas
Resultado transitado (perda)
Conta de regularização (Nota F)

1

-

5 848

(347)

170 502

204 653

31.12.2004

31.12.2003

186 884
102 812

40 000
44 100

52 285
4 600

52 010
-

25 000

-

Valor nominal de contratos de swap de divisas a pagar

5 873

-

Valor nominal de contratos de swap de divisas a receber

6 012

-

31.12.2004

31.12.2003

Juros e proveitos equiparados (Nota H)

1 780

-

Comissões (Nota I)

5 048

-

Resultados de operações financeiras (Nota J)

(980)

(347)

Resultado do exercício / período contabilístico

5 848

(347)

Resultado do exercício / período contabilístico
TOTAL DO PASSIVO
RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
Compromissos
Empréstimos não desembolsados (Nota E)
- instituições de crédito
- clientes
Compromissos relativos a participações de capital – valores não desembolsados
- investimentos em sociedades de capital de risco
- investimentos noutras sociedades
Garantias no âmbito de empréstimos concedidos por terceiros
Accionadas
Não accionadas

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ver notas às demonstrações financeiras.
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Anexo às Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2004
Nota A – Princípios gerais
A Facilidade de Investimento (a «Facilidade») foi constituída ao abrigo
do Acordo de Cotonou (o «Acordo») relativo à cooperação e ajuda ao
desenvolvimento, negociado entre os Estados de África, das Caraíbas
e do Pacífico (os «Estados ACP») e a União Europeia e os seus Estados- Membros em 23 de Junho de 2000.
A Facilidade é gerida pelo Banco Europeu de Investimento (o «BEI» ou
o «Banco»). O Acordo estipula que a dotação máxima da Facilidade é
de EUR 2 200 milhões para os Estados ACP e de EUR 20 milhões para os
PTU (tal como estipulado na Decisão do Conselho de 27 de Novembro
de 2001 relativa à associação dos Países e Territórios Ultramarinos com
a Comunidade Europeia). No enquadramento do Acordo, o BEI gere
igualmente empréstimos concedidos a cargo de recursos próprios. O
conjunto dos restantes recursos e instrumentos financeiros previstos
no Acordo é administrado pela Comissão Europeia.
As presentes demonstrações financeiras consignam somente as operações da Facilidade. Nos termos da Decisão do Conselho de 8 de
Abril de 2003, os Estados-Membros acordaram em cobrir totalmente
as despesas incorridas pelo Banco na gestão da Facilidade durante os
primeiros 5 anos do 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento, pelo que
as demonstrações financeiras não incluem essas despesas.
Em conformidade com os princípios da Facilidade e com o Regulamento Financeiro aplicável ao 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento, os
fundos recebidos pelo BEI em nome da Facilidade são contabilizados
separadamente. Os juros de depósitos bancários efectuados pela Facilidade junto do BEI não são contabilizados pela Facilidade, na medida
em que são pagáveis directamente à Comissão Europeia.
Os fluxos financeiros, quer sob a forma de reembolsos de capital, quer
de juros ou de comissões, decorrentes das operações financeiras,
assim como os juros relativos a esses fluxos, são inscritos nas contas
da Facilidade.

Nota B – Principais princípios contabilísticos
B.1. Normas contabilísticas
As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios gerais da Directiva 86/635/CEE do Conselho
das Comunidades Europeias de 8 de Dezembro de 1986 (alterada pela
Directiva 2001/65/CE de 27 de Setembro de 2001) relativa às contas
anuais e contas consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras (a «Directiva»).
B.2. Bases de conversão
As contas da Facilidade são expressas em euros.
Para a apresentação das demonstrações financeiras, os activos e passivos, e bem assim, as rubricas extrapatrimoniais denominados em
divisas estrangeiras são convertidos em euros com base nas taxas de
câmbio à vista na data do balanço.
As demonstrações de resultados são convertidas em euros mensalmente, com base nas taxas de conversão de fim de mês.
Os ganhos ou perdas resultantes dessa conversão são contabilizados
na demonstração de resultados.
B.3. Activos financeiros
Os activos financeiros são contabilizados segundo o princípio da contabilização na data de liquidação.

B.4. Acções e outros títulos de rendimento variável
B.4.1. Investimentos em sociedades de capital de risco
Os investimentos em sociedades de capital de risco representam acções e outros títulos de rendimento variável adquiridos com um objectivo de longo prazo no decurso normal das actividades da Facilidade;
estão inscritos no balanço ao respectivo preço de aquisição inicial.
Com base nas avaliações fornecidas pelas entidades gestoras de fundos até à data do balanço, os investimentos em capital de risco são
avaliados linha por linha ao mais baixo dos dois valores seguintes:
custo de aquisição ou valor patrimonial líquido imputável, excluindo
assim do cálculo todas as mais valias potenciais imputáveis no âmbito
desta carteira.
O valor patrimonial líquido imputável é determinado aplicando, quer
a participação da Facilidade no instrumento subjacente ao valor patrimonial líquido indicado na avaliação mais recente, quer, se disponível,
o valor das unidades de participação na mesma data indicado pela
entidade gestora de fundos. O valor patrimonial líquido imputável é
ajustado em função das diferenças verificadas entre a data do valor
patrimonial líquido disponível e a data do balanço, se essas diferenças
forem consideradas significativas.
As menos-valias potenciais exclusivamente imputáveis a gastos administrativos relativos a fundos de capital de risco com menos de dois
anos de existência na data do balanço não são tomadas em conta na
determinação do valor patrimonial líquido imputável.
B.4.2. Investmentos noutras empresas
Os investimentos noutras empresas representam acções e outros
títulos de rendimento variável adquiridos a longo prazo no decurso
normal das actividades da Facilidade, e estão inscritos no balanço ao
respectivo preço de aquisição inicial.
Estes investimentos são reavaliados linha por linha ao mais baixo dos
dois valores seguintes: custo de aquisição e valor de mercado, excluindo assim do cálculo todas as mais-valias potenciais imputáveis no âmbito desta carteira.
B.5. Provisões
Dado que os desembolsos referentes aos empréstimos a clientes e aos
investimentos foram efectuados principalmente durante os últimos
doze meses, não foi identificada qualquer necessidade significativa de
constituição de uma provisão para depreciação relativamente a estas
rubricas em 31 de Dezembro de 2004.
B.6. Impostos
As disposições do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da
União Europeia, anexo ao Tratado de 29 de Outubro de 2004 que estabelece uma Constituição para a Europa, estipulam que «a União, os
seus haveres, rendimentos e outros bens estão isentos de quaisquer
impostos directos».
B.7. Contratos de Swap
No decurso normal das suas actividades, a Facilidade poderá concluir
contratos de swap para efeitos de cobertura de operações de financiamento específicas denominadas em divisas que não o euro, a fim de
compensar os ganhos ou perdas resultantes de flutuações das taxas
de câmbio.
O resultado líquido das operações de cobertura é contabilizado na demonstração de resultados.
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Nota C – Acções e outros títulos de rendimento variável (em milhares de euros)
Preço de
aquisição
início do
exercício

Adições

Cessões

Ajustamentos cambiais

Preço de
aquisição
final do
exercício

Correcções
de valor
acumul.
final do
exercício

Valor
transitado
final do
exercício

3 693

4 495

-

(574)

7 614

-

7 614

-

-

-

(574)

Investimentos em sociedades de capital de risco
Investimentos noutras sociedades (*)
Acções e outros títulos de rendimento
variável

3 693

4 173
8668

4 173

-

11 787

-

4 173
11 787

(*) Esta rubrica inclui 17 361 104 acções ordinárias da sociedade Kenmare Resources Plc, recebidas a título de comissão no quadro do empréstimo subordinado concedido à Moma
Titanium Minerals (ver Nota I).
O valor inicial destas acções (EUR 4 166 665) é determinado com base na cotação da acção em EUR na data de transferência da propriedade.

Nota D – Créditos sobre instituições de crédito – outros créditos (em milhares de euros)
A 31 de Dezembro de 2004, os outros créditos sobre instituições de crédito desdobravam-se da seguinte forma:

Menos de 3 meses
2004

2003

Depósitos a prazo – Contribuições dos Estados-Membros
Banco Europeu de Investimento (*)

9 336

67 473

Depósitos a prazo – Fluxos financeiros da Facilidade
Banco Europeu de Investimento (*)

2 454

-

11 790

67 473

(*) Em conformidade com os princípios da Facilidade e com o Regulamento Financeiro aplicável ao 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento, os fundos recebidos pelo BEI por conta
da Facilidade são contabilizados separadamente. Os juros decorrentes deste depósitos não são contabilizados pela Facilidade, mas são pagáveis pelo BEI à Comissão Europeia.
Os fluxos financeiros e os juros correspondentes pertencem à Facilidade.

Nota E – Mapa resumo dos empréstimos (em milhares de euros)
A instituições de crédito intermediárias

Directamente ao
beneficiário final (2)

31.12.2004

31.12.2003

7 804

78 664

86 468

-

Valores a desembolsar

186 884

102 812

289 696

84 100

Total dos empréstimos concedidos

194 688

181 476

376 164

84 100

Total dos empréstimos concedidos (1)

Valores desembolsados

(1) O total dos empréstimos concedidos inclui, além dos valores já desembolsados, os valores a desembolsar.
(2) Dos quais EUR 114 372 333 na forma de empréstimos subordinados, distribuídos da seguinte forma:
- Desembolsados
66 890 317
- A desembolsar
47 482 016
114 372 333

Nota F – Contas de regularização (activo – passivo) (em milhares de euros)

Conta de regularização – activo
Juros e comissões a receber
Conta de regularização – passivo
Juros e comissões a pagar (*)
(*) Juros líquidos a pagar relativos a contratos de swap
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31.12.2004

31.12.2003

318
318

-

1
1

-

Nota G – Contribuição dos Estados-Membros para a Facilidade (em milhares de euros)
A contribuição dos Estados-Membros para a Facilidade eleva-se a EUR 165 milhões, dos quais EUR 105 milhões foram realizados.
Em 2004, uma contribuição anterior no valor de EUR 100 milhões, exigida, mas não realizada em 31 de Dezembro de 2003, foi cancelada retroactivamente a pedido dos Estados-Membros que participam no 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento.
O mapa resumo da contribuição dos Estados-Membros para a Facilidade em 31 de Dezembro de 2004 é como se segue:
Estados-Membros
Áustria
Bélgica
Dinamarca
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Portugal
Espanha
Suécia
Reino Unido
TOTAL

Total

Não realizado

Realizado

4 372 500
6 468 000
3 531 000
2 442 000
40 095 000
38 544 000
2 062 500
1 023 000
20 691 000
478 500
8 613 000
1 600 500
9 636 000
4 504 500
20 938 500

1 590 000
2 352 000
1 284 000
888 000
14 580 000
14 016 000
750 000
372 000
7 524 000
174 000
3 132 000
582 000
3 504 000
1 638 000
7 614 000

2 782 500
4 116 000
2 247 000
1 554 000
25 515 000
24 528 000
1 312 500
651 000
13 167 000
304 500
5 481 000
1 018 500
6 132 000
2 866 500
13 324 500

165 000 000

60 000 000

105 000 000

Nota H – Juros e proveitos equiparados (em euros)

Juros e proveitos equiparados
Juros de depósitos
Juros de empréstimos

31.12.2004

31.12.2003

6 406
1 774 067

-

1 780 473

-

Nota I – Comissões (em euros)
A Facilidade recebeu uma comissão de um montante de EUR 5 047 610, que incluía EUR 4 166 665 sob a forma de 17 361 104 acções da sociedade
Kenmare Resources Plc recebidas a título de comissão em espécie (ver Nota C).

Nota J – Resultados de operações financeiras
Certos investimentos em operações de capital de risco foram desembolsados e são denominados em divisas que não o euro ; a menos-valia cambial
registada resulta da depreciação dessas divisas em relação ao euro entre a data de desembolso e o fecho do exercício (ver nota B2).
Em 2004, a Facilidade concluiu um contrato de swap destinado a cobrir uma posição em USD. O resultado líquido das operações de cobertura corresponde à reavaliação das posições de swap em 31.12.2004.
Em 31 de Dezembro, os resultados das operações financeiras incluiam:

Mais-valia líquida de operações de cobertura
Menos-valia liquida resultante de variações cambiais
Outras operações financeiras

31.12.2004

31.12.2003

139 063
(1 119 084)
(68)

(346 782)
-

(980 089)

(346 782)
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Relatório dos Auditores Externos

Ao Presidente do Comité de Fiscalização
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
Luxemburgo

Examinámos as demonstrações financeiras da Facilidade de Investimento em 31 de Dezembro de 2004, relativas ao exercício então findo. As
mesmas são da responsabilidade da Direcção do Banco Europeu de Investimento. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras, com base no exame de auditoria que realizámos.
A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. As referidas normas exigem que o nosso exame seja
planeado e realizado de forma a obter se uma garantia razoável de que as demonstrações financeiras não contêm distorções materialmente
relevantes. Uma auditoria inclui a verificação, por amostragem, dos elementos comprovativos dos valores e informações constantes das demonstrações financeiras, a apreciação dos princípios contabilísticos seguidos e das estimativas significativas feitas pela Direcção na preparação das demonstrações financeiras e a avaliação da apresentação global das mesmas. Entendemos que o nosso exame proporciona uma base
razoável para a expressão da nossa opinião.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação financeira da Facilidade de Investimento em 31 de Dezembro de 2004, bem como os resultados da sua actividade relativos ao exercício então findo, em conformidade com os
princípios gerais da Directiva da União Europeia sobre as contas anuais de bancos e outras instituições financeiras.

ERNST & YOUNG
Société Anonyme

Luxemburgo, 3 de Março de 2005					
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Kenneth A. Hay

O Comité de Fiscalização

O Comité de Fiscalização é responsável perante o Conselho de Governadores, comunicando a seguinte declaração aos Governadores antes da
aprovação por este Conselho do Relatório Anual e das demonstrações financeiras do período anterior.

Declaração do Comité de Fiscalização(1)
O Comité, constituído nos termos do artigo 14.° dos Estatutos e do artigo 25.° do Regulamento Interno do Banco Europeu de Investimento,
para verificar a regularidade das suas operações e dos seus livros,
- tendo nomeado a firma Ernst & Young auditores externos, revisto o respectivo processo de planeamento da auditoria, examinado e debatido os seus relatórios e constatado que a sua opinião relativamente às demonstrações financeiras é sem reservas,
- tendo-se avistado periodicamente com os chefes das direcções e serviços relevantes, e tendo verificado os documentos que os responsáveis
apresentaram para comprovar as actividades realizadas no exercício das suas funções,
- tendo recebido garantias bastantes da parte do Comité Executivo quanto à eficácia da estrutura de controlo interna e da administração
interna,
e considerando
- as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2004 na redacção adoptada pelo Conselho de Administração na sessão de 3 de Março de 2004,
-q
 ue o que precede constitui uma base razoável para a sua declaração e,
-o
 s artigos 22.°, 23.° e 24.° do Regulamento Interno,
tanto quanto lhe é dado a conhecer após análise cuidada:
verificou que as operações da Facilidade de Investimento foram realizadas em conformidade com as formalidades e os preceitos estipulados
pelos Estatutos e pelo Regulamento Interno;
confirma que as demonstrações financeiras, compostas pelo balanço, a demonstração de resultados e o anexo às demonstrações financeiras,
dão uma imagem fiel da situação financeira da Facilidade de Investimento em 31 de Dezembro de 2004, e bem assim dos resultados das suas
operações relativos ao período então findo.
Luxemburgo 3 de Março de 2005
O Comité de Fiscalização

				

M. COLAS			

M. HARALABIDIS 			

R. POVEDA ANADÓN

(1) O
 artigo 112.° do Regulamento Financeiro aplicável ao 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento estipula que as operações geridas pelo Banco Europeu de
Investimento devem ser submetidas aos procedimentos de auditoria e de quitação previstos nos Estatutos do Banco para todas as suas operações. É nesta base que
o Comité de Fiscalização formula a declaração supra.
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Endereços do BEI

Banco Europeu de Investimento
100, boulevard Konrad Adenauer		 3 (+352) 43 79 1
L-2950 Luxembourg		 5 (+352) 43 77 04
Edifício de Findel
4, Rue Lou-Hemmer
L-1748 Findel

www.eib.org – U info@eib.org

Gabinetes externos em África: Dacar
3, rue du Docteur Roux			
BP 6935 Dakar				

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

U j.reversade@eib.org
Nairobi
5th Floor, Africa RE Centre			
3 (+254) 20 273 52 60
Hospital Road, PO Box 40193		 5 (+254) 20 271 19 54
00100 Nairobi

U c.cocuzza@eib.org
Tshwane (Pretória)
5, Greenpark Estate			
27, George Storrar Drive			
Groenkloof 0181, Pretoria		

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

U d.white@eib.org

Os elementos constantes desta publicação do BEI podem ser livremente reproduzidos; O BEI agradece, contudo, que seja citada a fonte e que lhe seja
enviada uma cópia de cada artigo.
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Fotos: EIB Photographic Library
Impresso no Luxemburgo pela Imprimerie Centrale.
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