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«A Facilidade de Investimento deve intervir em todos os sectores económi-
cos 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 de
Investimento deve:

• ser gerida como um fundo renovável de modo a assegurar a sua viabili-
dade financeira. As suas intervenções devem obedecer às regras e condi-
ções de mercado e procurar evitar a criação de distorções nos mercados
locais e a evicção das fontes privadas de financiamento;

• apoiar o sector financeiro ACP e 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;

• Suportar parte do risco dos projectos que financia, sendo a sua viabilidade
financeira assegurada através da sua carteira global e não de intervenções
individuais; e

• procurar canalizar fundos através de instituições e programas nacionais
e regionais ACP que incentivem o desenvolvimento de pequenas e médias
empresas (PME)».
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Mapas dos países ACP e dos PTU
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➾ Países ACP e PTU

• Anguila

• Antilhas Neerlandesas

• Aruba

• Gronelândia

• Ilhas Caimão

• Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul

• Ilhas Malvinas

• Ilhas Pïtcairn

• Ilhas Turcas e Caicos

• Ilhas Virgens Britânicas

• Mayotte

• Monserrate

• Nova Caledónia

• Polinésia Francesa

• Santa Helena

• São Pedro e Miquelon

• Território Antárctico Britânico

• Territórios Austrais e Antárcticos Franceses

• Território Britânico do Oceano Índico

• Wallis e Futuna

PT
U

Áf
ric
a

• África do Sul

• Angola

• Benim

• Botsuana

• Burquina Faso

• Burundi

• Cabo Verde

• Camarões

• Chade

• Comores

• Congo

• Costa do Marfim

• Eritreia

• Etiópia

• Gabão

• Gâmbia

• Gana

• Guiné

• Guiné-Bissau

• Guiné Equatorial

• Jibuti

• Lesoto

• Libéria

• Madagáscar

• Mauritânia

• Moçambique

• Namíbia

• Níger

• Nigéria

• Quénia

• República Centrafricana

• República Democrática
do Congo

• Ruanda

• São Tomé e Príncipe

• Senegal

• Serra Leoa

• Seychelles

• Somália*

• Suazilândia

• Sudão

• Tanzânia

• Togo

• Uganda

• Zâmbia

• Zimbabué

Pa
cí
fic
o

• Fiji

• Ilhas Cook

• Ilhas Marshall

• Ilhas Salomão

• Micronésia

• Nauru

• Nioue

• Palau

• Papuásia-Nova Guiné

• Quiribati

• Samoa

• Timor-Leste

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

Ca
ra
íb
as • Antígua e Barbuda

• Baamas

• Barbados

• Belize

• Cuba*

• Dominica

• Granada

• Guiana

• Haiti

• Jamaica

• República Dominicana

• Santa Lúcia

• São Cristóvão e Nevis

• São Vicente e Grenadinas

• Suriname

• Trindade e Tobago

*Países ACP não
signatários do Acordo
de Parceria de Cotonou
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Paralelamente, foi criada umaFacilidadede Investimento
para os Países e Territórios Ultramarinos (PTU), com uma
dotação de 20 milhões de EUR, nos termos da Decisão
do Conselho Europeu de 27 de Novembro de 2001. Este
instrumento, que também é administrado pelo BEI, tem
por fim proporcionar a 20 PTU das Caraíbas e dos ocea-
nosPacíficoeAtlântico, umapoio similar aoconferidoaos
países ACP. Alémdisso, o Banco está autorizado a conce-
der nos PTU empréstimos com recursos próprios até um
valor màximo de 20 milhões de EUR.

O Acordo de Cotonou foi concluído em Junho de 2000, por
um período de 20 anos, e os montantes globais da ajuda
comunitária para os Estados ACP relativos a cada exercício
sucessivo são fixadosemprotocolos financeirosplurianuais
separados. O segundo protocolo financeiro, que abrange
operíodode2008-2013, foi assinadoemJunhode2006,por
ocasiãodoConselhodeMinistrosACP-UE realizadoemPort
Moresby (Papuásia-NovaGuiné), eprevêaafectaçãodeuma
dotação adicional de 1 530 milhões de euros da Facilidade
de Investimento, a distribuir como se segue:

O Banco Europeu de Investimento apoia as políticas de cooperação e de desenvolvimento da União
Europeia nos países de África, das Caraíbas e do Pacífico no enquadramento do Acordo de Parceria
de Cotonou, celebrado entre a UE e os 79 Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP). O BEI admi-
nistra a Facilidade de Investimento (FI), um instrumento de tomada de risco com uma dotação de
2 037 milhões de EUR, que é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) e tem como
missão promover o investimento do sector privado nos países ACP.

Na gestão da Facilidade de Investimento, o BEI procura apoiar o sector privado e simultaneamente,
garantir que os projectos financiados no âmbito da Facilidade têm impacto no desenvolvimento a um
nívelmais alargado da comunidade ou da região. Em conformidade comos objectivos emetas expres-
sos pela comunidade internacional nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio da ONU, o BEI
financia projectos que proporcionem benefícios sociais, económicos ou ambientais duradouros, no
estrito cumprimento das obrigações de transparência inerentes à gestão de fundos públicos. Alémda
Facilidade de Investimento ACP, o Banco dispõe de uma verbamáxima de 1 700milhões de EUR para a
concessão de empréstimos com recursos próprios nos países ACP. Estes empréstimos são geralmente
concedidos a longo prazo e são garantidos pelos Estados-Membros da UE.

Missão da Facilidade de Investimento

Mitigar a pobreza promovendo um crescimento
económico sustentável
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• 1 100milhões de EUR como segunda dotaçãode capital
para a Facilidade de Investimento ACP;

• 400 milhões de EUR para ajudas não reembolsáveis,
podendo até 10% desta verba ser utilizada para assis-
tência técnica relacionada comosprojectos. Caso sejam
identificados projectos adequados, uma parte deste
pacote (100 milhões de EUR no máximo) será afectada,
na medida do possível, para ajudar os produtores de
açúcar dos países ACP a adaptarem-se às novas condi-
çõesdomercadomundial, na sequênciadaexpiraçãodo
Protocolo UE-ACP relativo ao açúcar.

• 30 milhões de EUR como segunda dotação de capital
para a Facilidade de Investimento PTU.

Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED)
(Recursos orçamentais dos Estados-Membros da UE)

Banco Europeu de Investimento

Comissão
Europeia

➾ Subvenções

• Programas indicativos
nacionais e regionais

• Cooperação intra-ACP
e interregional

Facilidade
de Investimento

➾ Empréstimos
➾ Fundos próprios
➾ Garantias

Fundo auto-renovável

Dotação total de
capital nos termos dos 9. 0

e 10. 0FED

➾ ACP: 3 137 milhões EUR
➾ PTU: 50 milhões EUR

Bonificações

➾ Bonificações de juros
➾ Assistência técnica

Recursos próprios

➾ Empréstimos seniores

➾ ACP: 400milhões EUR ➾ ACP:máx. 2 000milhões EUR
➾ PTU: 1,5milhão EUR ➾ PTU:máx. 28,5milhões EUR

Montantes disponibilizados no âmbito
do 10.0 FED 2008-2013

Estas verbas serão complementadas com um novo man-
dato queprevê a concessãode empréstimos com recursos
próprios de ummáximo de 2 000milhões e de 30milhões,
respectivamente, para os países ACP e para os PTU. Como
anteriormente, estes empréstimos beneficiarão de uma
garantia específica dos Estados-Membros da UE. Em 2007,
foramacordadas novas linhas de orientação, que prevêem
umaumentocontroladodaexposiçãoao risco, equepermi-
tem que o Banco realize operações com recursos próprios
mais diversificadas nummaior número de países ACP.

O novo protocolo financeiro deverá entrar em vigor
duranteoprimeiro semestrede2008, umavez concluído
o processo de ratificação do Acordo de Cotonou revisto
(“Cotonou II”).
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Factos marcantes das actividades
em 2007

2007 foi oúltimoanodomandatodoAcordodeCotonou I edo respectivoprotocolo finan-
ceiro, aguardando-sea ratificaçãoeaentradaemvigordoAcordodeCotonou II.Dispondo
no início de 2007depoucomais de 300milhões de EURpara novas aprovações no âmbito
da FI, o Banco teve de sermais selectivo relativamente a novos projectos. Nesta conformi-
dade, os compromissosdaFI assinadosduranteoanoascenderamapenasa314,6milhões
de EUR, em comparação com 569,6 milhões de EUR em 2006.

A relativa escassez de recursos FI, aliada à adopção de novas directrizes para os emprésti-
mos com recursos próprios, contribuiu para o aumento deste tipo de financiamentos em
2007, para 431,8milhões de EUR (167,3milhões de EUR em2006). No final do ano, omon-
tante agregado dos novos empréstimos com recursos próprios concedidos no âmbito do
Acordo de Cotonou ascendia a 818,3 milhões de EUR (386,5 milhões de EUR no final de
2006). Consequentemente, onível global dos financiamentosACPmanteve-se estável em
2007 (746,4 milhões de EUR, contra 736,9 milhões em 2006).

Foram assinadas duas linhas de crédito inovadoras em favor de projectos no domínio do
ambiente, no valor total de 10 milhões de EUR, no âmbito da Facilidade de Investimento
específica para os PTU.

Diversos projectos relativamente aos quais tinham sido comprometidas verbas durante
o período de 2003-2007 entraram na fase de realização, pelo que se verificou um acrés-
cimo acentuado dos desembolsos de operações com recursos da FI (329,2 milhões de
EUR durante 2007), que foram cobertos pelas contribuições dos Estados-Membros e por
retornos de operações da FI, no valor de 73,8milhões de EUR. No final do exercício, o total
cumuladodosdesembolsosdaFI elevava-sea725,2milhõesdeEUR.Osdesembolsos rela-
tivos a operações com recursos próprios cifraram-se em 110,6 milhões de EUR em 2007,
representandomais demetade do total cumulado dos desembolsos efectuados durante
o período de 2003-2007 (216,9 milhões de EUR).

Considerando o mandato FI no seu todo, o total das operações aprovadas e assinadas
ascendeu a 1 987 milhões e 1 713 milhões de EUR1, respectivamente, representando
cerca de 98%2 e 84%3 da dotação de capital inicial da Facilidade. A carteira actual da FI
abrange 90 projectos, 30 dos quais são regionais (englobando o conjunto dos países
ACP ou uma região específica); as operações com recursos da FI destinadas especifi-
camente a um país beneficiaram 29 Estados ACP. As operações com recursos próprios
do BEI apoiaram 21 projectos, três dos quais regionais, distribuindo-se os restantes
por 12 países ACP4.

Financiamentos

(emmilhões de EUR)
Facilidade de
Investimento ACP

Recursos próprios Total

2006 569.6 167.3 736.9

2007 314.6 431.8 746.4

2007, último ano do
mandato
Cotonou I: gestão
selectiva dos projectos

Crescente recurso aos
empréstimos com
recursos próprios

Financiamentos
inovadores em favor do
ambiente

Aumento dos
desembolsos da FI à
medida que os projectos
atingem a fase de
realização

Um volume de
operações aprovadas
e assinadas que se
aproxima domontante
da dotação inicial da FI
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1 Estemontante não inclui as anulações parciais demontantes assinados, que ascendiam a 69milhões no final de 2007.
2 As aprovações, dedução feita das anulações, representavam 92% da dotação de capital inicial da FI no final de 2007.
3 As aprovações, dedução feita das anulações, representavam 81% da dotação de capital inicial da FI no final de 2007.
4No final de 2006, as operações bilaterais com recursos da FI cobriam 28 países e as operações bilaterais com recursos próprios, 8 países.
5O primeiro relatório anual deste fundo fiduciário será publicado em 2008.

No final do exercício, os projectos de iniciativa do sector privado representavam 79% da
carteira de assinaturas da FI. Em termos sectoriais, 52% da carteira actual da FI destinou-
-se a serviços financeiros e ao apoio a PME (incluindo operações no domínio do microfi-
nanciamento) e 17% a investimentos produtivos na indústria e no sector mineiro. Além
disso, 28% das operações assinadas reportam-se a investimentos em infra-estruturas de
base nos sectores da energia, da água, dos transportes e das telecomunicações, e 3% aos
sectores da agricultura e do turismo.

Em 2007, melhorou-se a metodologia de avaliação do impacto no desenvolvimento
das operações do BEI nos países ACP. Após um período de experiência inicial, o sistema,
recentemente redenominado «quadro de avaliação do impacto económico e social»
(ESIAF), foi aplicado em 2007 a todas as operações, exceptuando as operações em favor
do sector financeiro, mas as novas modificações introduzidas permitem agora que este
sector também seja incluído.

O Banco continuou a promover a cooperação com as instituições de financiamento do
desenvolvimento europeias e internacionais que intervêmna zona ACP, por exemplo, no
seiodoconsórcioEuropeanFinancingPartners edoFundoFiduciáriodaParceriaUE-África
para as Infra-estruturas5, que é gerido pelo BEI. Recentemente, na sequência da avaliação
positiva do desempenho inicial do fundo fiduciário, os doadores aprovaram a concessão
de contribuições adicionais.

A rededegabinetes regionais doBancona zonaACP ficou concluídaem2007, comaaber-
tura de gabinetes BEI em Fort-de-France e em Sydney. Estes gabinetes contribuirão para
melhorar o acesso aos projectos e para manter o diálogo com os diferentes interlocuto-
res do Banco nas regiões das Caraíbas e do Pacífico, além de ajudar a superar problemas
inerentes à distância e às diferenças horárias.

O Banco reforçou o diálogo com a sociedade civil e com organizações não governa-
mentais. A nível dos projectos, o Banco procura consultar sistematicamente as partes
envolvidas no processo, como foi o caso durante a preparação do projecto Bujagali
Hydroelectric (ver Caixa 6) e do projecto Ambatovy Nickel (ver Caixa 8). De um modo
geral, o Banco reforçou a comunicação sobre questões relativas aos países ACP e orga-
niza regularmente workshops com as organizações da sociedade civil. O mais recente,
sobre o tema da avaliação do impacto ambiental e social, realizou-se em Lisboa em
Novembrode2007, no âmbito dosDias Europeus deDesenvolvimentoorganizados pela
Presidência portuguesa da UE.

Um grande apoio às
operações do sector
privado

Umamelhor avaliação
do impacto das
operações do BEI no
desenvolvimento

Maior cooperação
com os parceiros no
financiamento do
desenvolvimento

Reforço do diálogo com
os operadores locais

Estreitamento das
relações com a
sociedade civil e as ONG
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Condições de Investimento
nos países ACP

Índices dos preços dos bens económicos (2005=100)

Fonte: FMI

Apesar da maior incerteza associada à turbulência que agita os mercados financeiros das economias
desenvolvidas, as perspectivas económicas de curto e médio prazo para os países parceiros ACP são
relativamente favoráveis. Os países ACP – nomeadamente, na África subsariana – não têmsido pratica-
mente afectados pela instabilidade financeira actual, e esta situação deverámanter-se, devido à pouca
integração destes países nos circuitos da economiamundial e à reduzida dimensão dos seusmercados
de capitais. Um número significativo de Estados ACP beneficiou igualmente com a subida global do
preço dos bens económicos, mesmo se esta favoreceu principalmente os países exportadores líqui-
dos de petróleo – em detrimento dos países importadores líquidos de petróleo. Todavia, a conjuntura
poderá deteriorar-se, se os problemas financeiros actuais acarretaremumabrandamento significativo
do crescimento nos países desenvolvidos, que se repercutirá nas economias emdesenvolvimento por
via de uma retracção do comércio e dos fluxos de investimento externo. A estabilidade económica
poderá também sofrer pressões caso se verifiquem grandes flutuações das taxas de câmbio.

África Subsariana

Nos últimos anos, os resultados económicos na África
subsariana têm sido globalmente positivos. O PIB cres-
ceu 5,7% em 2006 e cerca de 6,1% em 2007. Embora
este desempenho tenha ficado apenas um pouco acima
da média mundial – e não tenha sido tão espectacular
quanto o ritmo de crescimento em certas regiões em
desenvolvimento – consolida a tendência iniciada nos
últimosanos.Osúltimosquatro anos sãoosúnicosdesde
1980 em que o rendimento per capita cresceu mais do
que 3%. Este crescimento foi particularmente acentuado
nos países produtores de petróleo – nomeadamente em
Angola, que com 15,3% em 2006 e a previsão de 23,6%
para2007, registouumadasmaiores taxasdecrescimento
do mundo. Diversos países não produtores de petróleo
também apresentaram bons resultados, em virtude da
evolução favorável dopreçodeoutros bens económicos,
a uma grande melhoria da dívida externa e ao impacto
positivo da descida do dólar dos EUA.

A tendência altista dos preços do petróleo e de outros
benseconómicosnocontextodocrescimentosustentado
da economiamundial teve um impacto positivo nos paí-
ses comgrandes recursosdaÁfrica subsariana, nomeada-
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mente, pormeiodamelhoria das condiçõesde comércio.
No entanto, os excelentes resultados globais dos países
exportadores de petróleo deveram-se principalmente
a Angola e à Nigéria, os dois maiores produtores. Excep-
ção feitadosCamarões, todosos restantespaísesexporta-
doresdepetróleo–Chade, RepúblicadoCongo,Costado
Marfim,GuinéEquatorial eGabão– registaramresultados
pouco concludentes nos últimos anos, com um escasso
aumento do rendimento per capita e mesmo uma redu-
ção, como foi o caso do Chade. Este facto pode ser em
parte explicado pela limitada capacidade de produção
depetróleo damaioria destes países. Osmaus resultados
económicos do Chade e da Costa do Marfim estão tam-
bémintimamente ligadosaosconflitosdeordempolítica,
embora a subida dos preços dos bens económicos tenha
estimulado o aumento dos investimentos nos últimos
anos. O surto no investimento deverá de ummodo geral
incentivar a produtividade e contribuir para um certo
reforço do crescimento do PIB no médio prazo.

As condições macroeconómicas melhoraram de uma
forma geral em todos os países exportadores de petró-
leo (ver Quadro 1). A inflação manteve-se controlada e,
não obstante o crescimento da despesa pública finan-

ciadapelas receitasdopetróleo, apoupança interna cres-
ceu rapidamente. Nos países exportadores de petróleo,
a poupança representa cerca de 40% do PIB. Na mesma
ordem de ideias, as reservas internacionais têm crescido
regularmente, atingindoem20067,6mesesdecobertura
das importações.

Os resultados económicos dos países importadores
líquidos de petróleo – a maioria dos países subsarianos
– beneficiaram do forte crescimento económico a nível
mundial, particularmente durante o segundo semestre
de 2006, em que o custo da importação de petróleo bai-
xou.Ocrescimentoeconómico ficouapenas ligeiramente
abaixo do nível atingido pelos países exportadores de
petróleo, destacando-se o bom desempenho da Etió-
pia – essencialmente decorrente dos preços elevados do
café e do forte crescimento da agricultura, e também da
expansãoda indústriaedos serviços,nocontextode refor-
mas políticas permanentes – e de Moçambique, em que
o crescimento foi dinamizado por investimentos ligados
ao projecto Moatize Coal e a outros projectos de média
dimensão. A grande procura de alguns bens económi-
cos não petrolíferos – sobretudo de minérios – traduziu-
-se numa subida dos respectivos preços a nível mundial

Quadro 1: Indicadores macroeconómicos para os países africanos

Crescimento real
do PIB (%)

Inflação (%) Saldo da conta corrente
(% do PIB)

Saldo orçamental
(% do PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

África Subsariana 5,8 6,4 6,2 6,7 6,7 8,5 7,1 7,1 -1,9 -0,8 -0,1 -3,0 0,1 1,8 4,9 0,7

Países produtores
de petróleoa 7,1 8,3 7,7 8,9 13,0 13,3 8,0 6,7 0,9 5,3 8,3 1,3 3,9 6,5 9,6 2,4

África Orientalb 6,4 7,6 8,6 8,8 8,3 8,0 9,6 8,8 -3,4 -5,7 -9,2 -7,5 -0,9 -2,4 -3,8 -3,8

África Centralc 9,3 4,7 2,4 5,0 1,5 5,8 6,4 6,2 -3,4 0,2 2,6 0,8 1,6 6,1 16,0 7,4

África Ocidentald 4,8 6,1 5,0 4,3 10,0 14,0 7,3 5,4 0,8 2,9 5,6 -1,2 3,0 4,6 7,0 0,4

África Australe 5,4 6,5 6,8 7,7 5,6 6,2 6,5 7,7 -2,6 -1,6 -1,2 -3,2 -1,4 0,6 4,1 0,9

a Angola, Camarões, Chade, República do Congo, Costa doMarfim, Guiné Equatorial, Gabão,Mauritânia, Nigéria e Sudão.
b Jibuti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Sudão, Tanzânia e Uganda.
c Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, República do Congo, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Ruanda e São
Tomé e Príncipe.

d Benim, Burquina Faso, Costa doMarfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.
e Angola, Botsuana, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Suazilândia e Zâmbia.

Fonte: FMI.
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e num nível sustentado de actividade em países como
a Namíbia, a África do Sul, a Tanzânia e a Zâmbia.

A balança de pagamentos corrente e o saldo orçamen-
tal em toda a região são relativamente satisfatórios, em
virtude essencialmente da subida dos preços do petró-
leo e de outros bens económicos. Além disso, a maioria
dos países adoptaram enquadramentos macroeconó-
micos prudentes nos últimos anos, em parte, para satis-
fazer os critérios da Iniciativa PPAE6. De um modo geral,
as iniciativas PPAE e MDRI têm contribuído significativa-
mente para reduzir o excesso de dívida na região, facto

que conduziu a umamelhoria progressiva do rating atri-
buído ao risco soberano e concomitantemente, a uma
percepçãomais optimista pelos investidores do perfil de
risco da região. Assim sendo, os fluxos de investimento
estrangeiro aumentaram muito rapidamente. Tal como
analisado na Caixa 1, este aumento deve-se em parte
à crescente importância da Ásia - sobretudo da China -
como parceiro estratégico na região.

Conquanto nos últimos anos a região tenha voltado
a registar um crescimento económico, os progressos são
limitados e os desafios a enfrentar continuam a ser enor-

Caixa 1: Investimentos da China em África

Desde o final da década de 90, a China tem vindo a reforçar crescentemente o investimento directo
estrangeiro, a ajuda pública e os empréstimos bilaterais em África, conduzindo uma política des-
tinada a garantir o acesso a recursos naturais, a expandir e diversificar as exportações e a ganhar
influência política e financeira. Em 2004, os fluxos de ajuda chinesa foram calculados em cerca de
2 a 3 mil milhões de USD ao ano. A China comprometeu-se recentemente a reforçar a assistência
a África nos termos de uma nova parceria baseada no princípio de benefícios mútuos. Em Novembro
de 2006, anunciou a duplicação das verbas para a ajuda a África, a disponibilização de 5 mil milhões
de USD em empréstimos em condições favorecidas e um reforço do alívio da dívida.

Actualmente, a China é de longe omaior doador e credor em África, excluindo osmembros da OCDE,
e nalguns domínios, está a passar gradualmente à frente dos doadores tradicionais, concedendo sub-
venções, geralmente em géneros, assim como assistência técnica, programas de formação e ajuda
militar. Um número crescente de instituições oficiais chinesas concede empréstimos a Estados africa-
nos, incluindo o Eximbank e o Banco de Desenvolvimento chinês.

Este reforço da presença financeira da China em África tem sido acompanhado do desenvolvimento
das trocas comerciais. O comércio anual da China com a África Subsariana registou um surto de 9 mil
milhões de USD para 45 mil milhões de USD entre 2000 e 2006. A China passou a ser o terceiro maior
parceiro comercial de África, a seguir aos Estados Unidos e à França. No entanto, o comércio da China
com a África continua a centrar-se num número limitado de países, especialmente os países exporta-
dores de petróleo tais como Angola, a Nigéria e o Sudão. Os recursos naturais representam cerca de
90% das importações chinesas provenientes de África, enquanto as exportações chinesas consistem
essencialmente em bens de consumo e bens de investimento.

O investimento directo estrangeiro global da China em África (IDE) foi avaliado em cerca
de 6mil milhões de USD, que representam 10% do IDE chinês em todo omundo. Os fluxos de investi-
mento ascendemactualmente amilmilhões deUSDpor ano, quando o valor correspondente em2000
era de 100 milhões por ano. O investimento chinês em África é descentralizado, calculando-se que
estão presentes no continente centenas de empresas chinesas, com actividades em sectores como
a agricultura, as indústrias transformadoras, a energia, a extracçãomineira, a indústria damadeira, as
telecomunicações e a construção civil.
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6 A Iniciativa em favor dos países pobres altamente endividados (PPAE)
é uma abordagem global damitigação da dívida dos países pobres
altamente endividados que seguem programas de ajustamento e de
reforma apoiados pelo FMI e pelo BancoMundial. No quadro da Iniciativa
Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI), três instituiçõesmultilaterais – o
FMI, a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) do Banco
Mundial e o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) aceitam perdoar
integralmente as dívidas admissíveis a um grupo de países com baixos
rendimentos. O financiamento destas operações varia de instituição para
instituição: o FMI utiliza recursos próprios para anular 100% da dívida a
todos os países com um rendimento per capita anual igual ou inferior a
380 USD; para os restantes países, recorre a contribuições bilaterais. No
caso da IDA e do FAD, os doadores bilaterais comprometem-se a financiar
totalmente a operação de alívio da dívida. Recentemente, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento decidiu igualmente aliviar a dívida
de cinco PPAE no hemisfério ocidental.

7 Seis dos primeiros países na lista de 2007 situam-se na África subsariana
(Sudão, República Democrática do Congo, Costa doMarfim, Zimbabué,
Chade e Somália, por ordem decrescente de conflitos internos violentos).

mes.Apobrezacontinuaasergeneralizadaena realidade,
apenas uma pequena minoria de países está em vias de
cumprir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM). Emboraalgunsconflitosmilitaresdeclaradospare-
çamestar a atenuar-seeaestabilidadepolíticaganhe ter-
reno, os países da região ainda ocupam as posições de
topo de certos indicadores, tais como o índice 2006 dos
Estados falidos publicado pelo Fund for Peace, sedeado
em Washington7. Além disso, mesmo alguns dos países
mais estáveis enfrentamdesafios institucionais e proble-
mas de governação significativos – segundo os Indica-
dores de governação do BancoMundial. Neste contexto,
nãosurpreendequeas reformasefectuadaspara resolver
problemaseconómicose sociais continuemaser tímidas,
oquedesincentivao investimento.Umamedida frequen-
temente referida, que caracterizao contextodenegócios
prevalecente, é o conjunto de indicadores da prática de
negócios publicado pelo BancoMundial. Das 178 econo-
mias actualmente estudadas a nívelmundial, uma esma-
gadoramaioria dospaíses da região continua aocupar as
últimas posições da classificação, e 9 das 10 conjunturas
económicas menos propícias para a prática de negócios
do mundo situam-se na África subsariana. Apesar de
tudo, observam-se alguns sinais prometedores – a edi-
ção de 2007 do relatório salienta a onda de reformas que
começam a ser empreendidas na região, e classificou
dois países subsarianos entre os dez melhores no que
toca a reformas.
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Para além do contexto institucional difícil, as perspecti-
vas de crescimento da região continuam a ser refreadas
pormuitosoutrosobstáculos, nomeadamente, a carência
de infra-estruturas (ver Caixa 2). Por outro lado, a região
deveria beneficiar comos elevados preços dos bens eco-
nómicosea fraqueza relativadodólar.Masa faltadediver-

sificação económica expõe muitos países subsarianos
às vicissitudes dos preços do petróleo e de outros bens
importados. Alémdisso, com já foi referido, a região não
está livre de uma crise da procura na eventualidade de
um abrandamento significativo do crescimento das eco-
nomias desenvolvidas.

Caixa 2: Energia em África

É necessário um aprovisionamento seguro de energia a preços competitivos (especialmente de electrici-
dade) para estimular o desenvolvimento económico e a actividade industrial, bem como para melhorar as
infra-estruturas destinadas ao ensino e garantir cuidados de saúde de umnível aceitável. Para poder atingir
os Objectivos de Desenvolvimento doMilénio, a África precisa demais energia. Mas em todo o continente,
não tem sido possível suprir as necessidades das populações e das empresas locais. Na última década,
o investimento no sector energético africano tem ficado aquémdas expectativas e não tem sido suficiente
para acompanhar o crescimento da procura.

Segundo o relatório «World Energy Outlook 2006», a África terá de investir cerca de 484 mil milhões de
USD nos próximos 25 anos na geração, transporte e distribuição de electricidade. Durante o período de
2001-2004, o investimento privado em infra-estruturas eléctricas em África foi inferior a 3 mil milhões de
USD ao ano. Segundo as estimativas, a penúria de energia nos últimos anos reduziu as taxas de crescimento
do PIB no continente africano em 1% a 2% ao ano.

Um desafio importante consiste em conseguir inverter a percepção dos investidores de que os investi-
mentos em sectores energéticos que não sejam os do petróleo e do gás oferecem poucas oportunida-
des de mercado e comportam um risco relativamente elevado. Um outro objectivo consiste em melhorar
o desempenho dos serviços públicos, de forma a garantir que se dispõe de capacidade técnica e financeira
suficiente para assegurar amanutenção eficaz das infra-estruturas. Existe um consenso quanto ao facto de
que o financiamento público terá de desempenhar um papel mais importante e inovador no domínio das
infra-estruturas emÁfrica, emparceria como sector privado. A participação do sector público é igualmente
essencial para garantir o abastecimento energético a jusante nas zonas rurais do continente africano. Para-
lelamente à construção de infra-estruturas propriamente ditas, muitos países africanos procuram também
implementar reformas estruturais, incluindo no que toca à regulamentação e às estruturas tarifárias.
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Países das Caraíbas

Nos últimos anos, a evolução económica nos países das
Caraíbas tem sido essencialmente positiva. Estimulada
pelo bom desempenho dos sectores do turismo e da
construção civil, a economia da região cresceu 8,3% em
2006 e, embora de forma mais moderada – mas ainda
claramente acima da tendência geral – 5,5% em 2007.
A República Dominicana e a Trindade e Tobago foram
os países que registaram os melhores resultados, tendo
aeconomiadoprimeirocrescidoquase11%em2006e8%
em 2007, dinamizada pelo elevado consumo e grande
investimento. Na Trindade e Tobago, as actividades cres-
ceram12%em2006, graças aos preços elevados da ener-
gia,àmaior capacidadeda indústriadeprocessamentode
gás e ao surto da construção civil, alimentado pela des-
pesa pública. Este incentivo público no contexto de uma
economia já ligeiramente sobreaquecida teve um efeito
inflacionista que, todavia, pareceu atenuar-se em 2007,
com o abrandamento do crescimento.

As perspectivas económicas das Caraíbas nos próximos
anos são igualmente favoráveis. A maioria dos países da
região goza de estabilidade política e macroeconómica,
e os esforços recentemente empreendidos no sentidode
melhorarascondições legislativase regulamentares (a fim
de reduzir o branqueamento de capitais e as actividades
criminosas relacionadas) têm tornado esta região mais
atractiva para o mundo exterior. No entanto, são ainda
necessárias reformas estruturais sustentadas para diver-
sificaro tecidoeconómicoemelhorar as condições socio-
económicas. O acordo assinado recentemente, que cria

Quadro 2: Indicadores macroeconómicos relativos às economias das Caraíbas

Crescimento real
do PIB (%)

Inflação (%) Saldo da conta corrente
(% do PIB)

Saldo orçamental
(% do PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Caraíbas1 3,4 6,3 8,2 5,7 21,5 6,9 7,7 6,4 1,9 0,2 0,1 -0,6 -3,5 -1,3 -1,3 -1,1

1 Baamas, Barbados, Belize, Dominica, República Dominicana, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, Suriname e Trindade e Tobago.

Fonte: FMI.

ummercado único e uma economia única para a Comu-
nidade das Caraíbas (CSME) é considerado um pilar cru-
cial do desenvolvimento da região. A vertente «mercado
único» do CSME, instaurada a 1 de Janeiro de 2006, foi
aprovadapor 12 Estados (Jamaica, Barbados, Belize, Suri-
name, Trindade e Tobago, Antígua e Barbuda, Dominica,
Granada, Santa Lúcia, SãoCristóvão eNevis e SãoVicente
eGrenadinas). A entrada emvigor da vertente“economia
única”doCSMEestáprevistaparao finalde2008, eabran-
geráumapopulaçãodecercade6milhõesdehabitantes,
com um PIB global de cerca de 40 mil milhões de USD.

Mas apesar desta evolução positiva, a região continua
a estar exposta a crises externas. Alémdaameaçaperma-
nente constituída pelos furacões, as perspectivas econó-
micasparaospróximosanosdependerãodadimensãodo
abrandamento do crescimento nos Estados Unidos. Um
declínio acentuado das actividades nos EUA teria grande
impacto nas economias das Caraíbas – não somente
devido ao turismo, mas também devido à estreita liga-
ção da região com os EUA por via das remessas de emi-
grantes e dos fluxos de investimento estrangeiro. Além
disso, as finanças públicas da região não conseguiram
tirar plenamente partido da conjuntura económica, e as
despesaselevadas recorrentespara respondera situações
de desastre, o apoio ao desenvolvimento de infra-estru-
turas e a preparação do campeonato mundial de cricket
aumentaram as pressões sobre os orçamentos de diver-
sos Estados. Num esforço para obviar a esta situação, os
governos de muitos países implementaram reformas no
sentidodemelhorar aeficácia eaeficiênciadagestãodas
finançaspúblicas,masestesesforços, assimcomoasubida
das receitas fiscaisdoEstado,nãoreduziramdeumaforma
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significativaonívelglobaldoendividamentopúblico,que
atingiu valores superiores a 90% do PIB em 2006.

Ilhas do Pacífico

O desenvolvimento económico nas ilhas do Pacífico
é influenciadopelageografia–estaseconomiasnãose limi-
tam a ser pequenas em termos de superfície e de popula-
ção,mas ficam tambémmuitodistantes umasdas outras e
dos grandesmercadosmundiais. Nosúltimos anos, o cres-
cimento estabilizou em níveis baixos. Os principais facto-
res de crescimento foram os preços dos bens económicos
(sobretudo na Papuásia – Nova Guiné), o turismo e os flu-
xos de ajuda financeira. Após umperíodo de agitação civil
no início da década, as Ilhas Salomão registaram uma das
maiores taxas de crescimento da região. Também Timor-
-Leste experimentou em 2007 uma grande expansão eco-
nómica, após anos de conflito político. Por outro lado, as
pressões inflacionistas aumentaram, devido aos maiores
custos do petróleo importado, ao rápido crescimento do
créditoeaogrande influxode remessasdeemigrantes. Em

virtude da sua reduzida base produtiva, as ilhas do Pací-
ficodependemtodasdebens importados, principalmente
da Austrália e da Nova Zelândia. Exceptuando a Papuá-
sia - Nova Guiné, as balanças de pagamentos destes paí-
ses são geralmente deficitárias. Os défices comerciais são
em geral compensados por transferências privadas e
remessas de nacionais residentes no estrangeiro, assim
como por transferências oficiais.

A situação das finanças públicas é muito variável em
toda a região. A Papuásia – Nova Guiné prevê apresen-
tar, pelo terceiro ano consecutivo, um excedente orça-
mental global em 2007, embora o défice subjacente
(excluindo o sector mineiro) se tenha ampliado devido
ao crescimento da despesa e ao decréscimo das receitas
fiscais (excluindo o sector mineiro). Graças aos royalties
do petróleo, Timor-Leste acumulou grandes excedentes
orçamentais (183,6% do PIB em 2006), tendo em contra-
partida aumentado acentuadamente a despesa pública.
Com o novo enquadramento político, o Governo de Fiji
reiteroua intençãodecontinuara reduzirodéficeamédio
prazo, a fimdealiviaropesodedívida,queascendiaa55%
do PIB em 2006.
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Caixa 3: Acordos de parceria económica

Na vertente económica, um aspecto importante da relação entre a UE e os países ACP foi a negocia-
ção em 2007 dos Acordos de Parceria Económica (APE). Quando da assinatura do primeiro Acordo
de Cotonou, reconheceu-se que as cláusulas comerciais do acordo não eram totalmente compa-
tíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas foi obtida uma derrogação
até 31 de Dezembro de 2007. Por conseguinte, o Acordo de Cotonou contémum compromisso de
adopção futura de acordos de parceria económica compatíveis comas regras daOMC: «Serãonego-
ciados acordos deparceria económicadurante operíodopreparatório, omais tardar até31deDezem-
bro de 2007. As negociações formais dos novos acordos comerciais devem ter início em Setembro de
2002 e estes novos acordos deverão entrar emvigor em1de Janeiro de 2008, salvo se foremacordadas
datas anteriores entre as partes». Artigo 37.°N.°1, Acordo de Cotonou.

Conquanto as negociações entre a Comissão Europeia e seis regiões da zona ACP registassemgran-
des progressos em 2007, o difícil objectivo de assinar APE completos com todas as regiões ACP até
ao fim do ano revelou-se impossível de atingir. Foram assinados acordos parciais com algumas
regiões ACP, devendo as negociações prosseguir em 2008. A UE entende que as elevadas tarifas
em vigor em certos países ACP protegem indústrias não competitivas, mantêm preços elevados
para os consumidores locais e podem encorajar o contrabando, enquanto o aumento do comércio
obtido com os APE (incluindo o desenvolvimento dos fluxos interrregionais) permitirá que os paí-
ses ACP compensem a redução das receitas tarifárias. No entanto, alguns países ACP argumentam
que os APE os exporão a uma grande concorrência, e tentamobter garantias e ajudas ao desenvol-
vimento suplementares antes de assinar umacordo. Em última análise, os APE deverão cobrir todas
as principais questões comerciais entre a UE e os países ACP – não apenas a troca de produtos,mas
também vertentes como o intercâmbio de serviços e a propriedade intelectual.

Quadro 3: Indicadores macroeconómicos relativos às economias do Pacífico1

Crescimento real
do PIB (%)

Inflação (%) Saldo da conta corrente
(% do PIB)

Saldo orçamental
(% do PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Pacífico 3,8 2,7 2,9 3,4 3,0 2,5 2,7 4,0 -1,4 0,5 -0,8 1,6 0,0 1,0 3,1 2,0

1 Cada indicador éumamédia ponderada em funçãodoPIB dos dados disponíveis relativosàs Ilhas Cook, Fiji, Kiribati, IlhasMarshall, Estados Federados da
Micronésia, Palau, Papuásia - Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.

Fonte: FMI e Banco Asiático de Desenvolvimento
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Operações em 2007

Gestão activa da carteira de investimento

Com o mandato de Cotonou I prestes a chegar ao seu
termo, o BEI ampliou a carteira de empréstimos para
investimentos destinados a promover o desenvolvi-
mento sustentável dos países ACP, graças a uma selec-
çãominuciosa dos projectos financiados no âmbito da FI
e à aplicação de novas directrizes para o financiamento
com recursos próprios. Tendo em vista dar o maior con-
tributo possível para os Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio, o Banco tomou as medidas necessárias no
sentido de garantir que todos os novos projectos reali-
zados nos países ACP cumpramos critérios de desenvol-
vimento acordados constantes do ESIAF8.

Em 2007, as assinaturas no âmbito da FI cifraram-se
em 314,6 milhões de EUR, montante que, somado ao
valor sem precedentes de 431,8 milhões de EUR de
empréstimos com recursos próprios do Banco, per-
faz um total anual de novas assinaturas nos países
ACP de 746,4 milhões de EUR (apresentam-se nos Ane-
xos 1 e 2 as listas detalhadas das operações assinadas).
Foram feitos grandes progressos na realização dos pro-
jectos, procedendo-se ao desembolso de mais de dois
terços dos contratos de financiamento da FI assinados,
incluindo vários projectos assinados nos primeiros anos
de existência da Facilidade. No final de 2007, omontante
cumulado dos desembolsos no contexto da FI monta-
vam a 725,2milhões de EUR (contra 396milhões de EUR
na data homóloga de 2006). O reembolso das operações
em curso vai-se processando e as verbas reembolsadas
são utilizadas para cobrir parte dos novos desembolsos.
No final de 2007, omontante cumulado dos reembolsos
atingia 73,8 milhões de EUR.

8Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social – ver Caixa 5.
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Osector financeiroconstituiumadasgrandesprioridades
do Acordo de Cotonou. A FI continuou a contribuir para
o desenvolvimento dos mercados financeiros nacionais
e regionais dos países ACP, sobretudo disponibilizando
recursos a instituições fidedignas, para que estas pos-
sam apoiar as PME de uma forma duradoura, e desen-
volvendo novos instrumentos financeiros adequados
aos mercados locais.

• A linhade créditoRwandaB –Apoio ao sector privado
ajudará os Banque Commerciale du Rwanda e Banque
Rwandaise de Développement, dois dos bancos mais
sólidos e dinâmicos do país, a continuar a conceder
empréstimos essenciais de médio e longo prazo em
euros e em moeda local. A operação, no montante de
7 milhões de EUR, complementa uma primeira tranche
de 3 milhões de EUR assinada em 2006, e destina-se a
PME e microempresas dos sectores produtivo e de ser-
viços, tais como a agro-indústria, a saúde, a educação e
o turismo. Este novo instrumento global deverá ter um
grande impacto no desenvolvimento, especialmente
pelo facto de se destinar a segmentos do mercado
que têm actualmente um acesso limitado aos serviços
financeiros.

• No âmbito da linha de crédito Gabon III, foi concedido
um empréstimo no contravalor de 70 milhões de EUR
em divisa local, para afectação ao Banque Gabonaise
de Développement e ao Financial Bank Gabon. Ambos

os bancos têmuma experiência positiva no que toca ao
apoio às PME e às instituições de microfinanciamento
locais. Os fundos destinam-se a ser afectados a opera-
dores do sector privado e a entidades públicas geridas
segundo as regras do mercado, assim como a institui-
çõesdemicrofinanciamentocomactividadesnestepaís.
Ao apoiar o desenvolvimento do sector financeiro, este
empréstimo facilitará o acesso aos serviços bancários,
actualmente muito limitado, e promoverá a prioridade
dadapelogovernoà reduçãodadependênciadopetró-
leo da economia gabonesa.

• APRO-PMEéaúnica instituição financeiradosCamarões
especializadanaconcessãodeempréstimosapequenas
empresas e amicroempresas. Apesar do difícil contexto
operacional, os resultados da primeira linha de cré-
dito concedida pelo BEI à PRO PME foram bons. Assim
sendo, O Banco concedeu uma nova linha de crédito
de 4 milhões de EUR a 10 anos, com a possibilidade de
desembolso em moeda local, disponibilizando igual-
mente assistência técnica, para reforçar a capacidade
financeira da instituição e ajudá-la a diversificar as acti-
vidades, alargando-as à locação financeira. A locação
é uma actividade particularmente atractiva para as
pequenas empresas, pois dá-lhes acesso a maquina-
ria e equipamento quando não os podem comprar por
falta de fundos oudegarantias para os créditos. Amaior
competitividadedasempresas locaisdeverágerarnovos
empregose receitas suplementares, contribuindodeste
modo para combater a pobreza.

• Nos últimos anos, o Uganda melhorou significativa-
mente o sistema de controlo e de regulamentação do
sector económico, mas ainda carece de financiamen-
tos a longo prazo. Neste contexto, a FI tem financiado
uma linha de crédito – Private Enterprise Finance Faci-
lity (PEFF - Uganda) – disponibilizando a um grupo de
bancos intermediários seleccionados30 milhõesdeEUR
sob a forma de fundos a longo prazo em xelins ugan-
deses e em divisas estrangeiras, ou de garantias. Este
instrumento destina-se a promover o sector empresa-
rial ugandês durante todo o ciclo de vida económica
– desde a fase de arranque, até à fase de diversificação
das actividades – e incentivar o sector de microcrédito.

9Descreve-se nesta secção
as operações de 2007 total-
mente financiadas pela FI ou
co-financiadas pela FI e por
recursos próprios do BEI. As
operações exclusivamente
financiadas com recursos
próprios do BEI são tratadas
numa secção separada.

➾ Operações da facilidade de investimento9
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Caixa 4: Apoio do BEI ao sector financeiro nos países ACP

Desde a entrada em vigor do Acordo de Cotonou emAbril de 2003, o Banco assinou 75 acordos com
contrapartes do sector financeiro dos países ACP, no valor total de 1 110milhões de EUR, que repre-
sentam 30% do conjunto da carteira ACP financiada com recursos da FI e com recursos próprios do
BEI. Deste total, 565milhões de EUR (51%) destinaram-se a linhas de crédito em favor de instituições
financeiras, 32 das quais foram financiadas com recursos da FI, e quatro com recursos próprios do
BEI. Em 2007, foram assinados sete novos acordos relativos a linhas de crédito financiadas pela FI,
em favor de instituições financeiras da região ACP.

África: 5 novas linhas de crédito no valor global de 48 milhões de EUR
Caraíbas: 1 nova linha de crédito no valor global de 10 milhões de EUR
Pacífico: 1 nova linha de crédito no valor global de 2 milhões de EUR

Foram ainda assinadas mais duas linhas de crédito no valor total de 10milhões de EUR na região do
Pacífico, no âmbito da Facilidade PTU.

Dada a natureza das linhas de crédito, é normal que sejam utilizadas de uma forma progressiva
pelos bancos locais. Em 2007, foram feitas 324 afectações no contexto das linhas de crédito da FI,
no valor de 127,8milhões de EUR, que representam 38%domontante assinado (contra 27%no final
de 2006).

O Apoio do BEI não se limita a actividades estritamente ligadas a projectos; em Novembro de 2007,
uma equipa doGabinete de Conformidade (OCCO) do BEI deslocou-se a Douala, nos Camarões, a fim
de realizar um seminário de formação de dois dias sobre o tema do combate ao branqueamento de
capitais, destinado às instituições financeiras locais. As comunicações, que versaram sobre as preo-
cupações relacionadas como contexto operacional na África Central e incluíram sessões interactivas,
foram bem acolhidas pelos participantes.

Alémdisso, o BEI temdesempenhado umpapel primordial no desenvolvimento das emissões obrigacio-
nistas em moeda local. Desde 2004, o BEI já lançou emissões obrigacionistas no contravalor de quase
1 400milhões de EUR em5divisas africanas, a saber: rand sul-africano, pula do Botsuana, cedi doGana,
rupia daMaurícia e dólar da Namíbia, tendo sido o primeiro emitente estrangeiro naMaurícia e no Bot-
suana. O Banco está a estudar a possibilidade de realizar uma emissão obrigacionista denominada em
francos CFA na zona do franco africano, com o duplo objectivo de mobilizar recursos locais adicionais
para investimento e de contribuir para o desenvolvimento domercado de capitais na região. Consoante
os resultados obtidos com esta experiência, várias operações previstas pelo Banco nesta região pode-
riam beneficiar de financiamento emmoeda local.

Ciente da importância crucial do sector financeiro na promoção do desenvolvimento na região ACP,
o Banco está a desenvolver uma nova estratégia mais específica a este sector, que será implemen-
tada paralelamente à entrada em vigor do Acordo de Cotonou II, em 2008. Em termos gerais, a nova
estratégia:

assenta numa
análise e num
diagnóstico
estratégicos mais
profundos dos
sectores financeiros
a nível nacional e
regional;

incentivará a
inovação, incluindo
a promoção
do acesso dos
mais pobres ao
financiamento
(«financiamento
para todos»);

continuará a dar
prioridade ao
financiamento do
crescimento e ao
desenvolvimento
das PME e dos sec-
tores e mercados
financeiros locais;

prevê um reforço
da assistência
técnica prestada
às instituições
financeiras da zona
ACP.
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Ao promover iniciativas do sector privado, estimulará
o desenvolvimento do comércio, que desempenha um
papel catalisador do crescimento económico. Este ins-
trumento de crédito especializado complementa linhas
de crédito concedidas por outras instituições financei-
ras internacionais.

• Está a ser criada uma linha de crédito similar no Quénia
–PrivateEnterpriseFinanceFacilityPEFF -Kenya), com
umadotaçãode20milhõesdeEUR.Os fundos serãodis-
ponibilizados por meio de três bancos locais experien-
tes, em xelins quenianos ou em divisas. O beneficiário
final deste instrumento será o sector das PME locais, ao
qual as verbas serão afectadas na forma de emprésti-
mos de médio e longo prazo e de locação financeira.
Esta linha de crédito complementa financiamentos de
outras instituições de financiamento do desenvolvi-
mento que apoiam o sector bancário queniano, assim
como a recente operação de co-investimento do BEI no
fundo de participações BPI, vocacionado para o investi-
mento em PME locais.

• O Accord Cadre Garantie Afrique Centrale mobiliza
um pacote de 50 milhões de EUR para a garantia de
uma parte dos riscos comerciais e políticos inerentes
a empréstimos ou garantias concedidos por bancos
aprovados a empresas privadas ou a entidades públi-
cas geridas segundo as regras domercado na região da
Comunidade Económica e Monetária da África Central
(CEMAC). Este instrumento será apoiado pelos financia-
mentos desses bancos e trará benefícios para o sector
privado, colocando à disposição deste sector recursos
de longo prazo emmoeda local (franco CFA).

• Muitas ilhas do Pacífico carecem de financiamentos
a longo prazo para projectos de menor dimensão.
O desembolso completo da primeira operação Pacific
Islands Finance Facility (PIFF – aprovada em 2004), con-
firmou a procura de recursos financeiros adicionais de
longoprazo na região. APacific Islands Finance Facility
II, noâmbitodaqual foi concedidoumprimeiroemprés-
timode2milhõesdeEURaoBancodeDesenvolvimento
de Nuie, alargará o âmbito geográfico da operação PIFF
a outras ilhas, tais comoos Estados Federados daMicro-
nésia. Este instrumentoestimularáas iniciativasdemuito

pequena, pequena e média dimensão realizadas pelo
sectorprivado.Paraqueasempresas locaispossamapro-
veitar da melhor maneira a operação, a FI facultará um
pacote paralelo (não reembolsável) de 1milhãode EUR,
destinadoa financiar assistência técnica. Esta ajudaráos
promotores a preparar planos de financiamento a sub-
meter a intermediários financeiros seleccionados, no
âmbito da operação PIFF actual e das novas operações
– e será apoiada pela disponibilização de um repertório
emlinhadeconsultoresdeempresas comactividadesna
região do Pacífico, elaborado pelo BEI em 2007.

• Nas Caraíbas, as instituições financeiras debatem-se
frequentemente com um desequilíbrio entre o activo
eopassivo, estando,porconseguinte,menosdisponíveis
para conceder financiamentosa longoprazoparaactivi-
dades produtivas. A segunda tranche de 10 milhões de
EUR do empréstimo global Clico permitirá que o Clico
Investment Bank Limited (CIB), constituído na Trindade
e Tobago, que é um participante activo nos mercados
financeiros regionais, apoie PME no conjunto da região
dasCaraíbas, embenefíciodo sectorprivadoedo sector
público gerido segundo as regras domercado.Ogrosso
da linha de crédito será afectado a projectos geradores
de divisas e ligados aos sectores da indústria transfor-
madora e dos serviços.

Simultaneamente, a FI prosseguiu a acção que iniciou
em 2000 no sector do microfinanciamento, no âmbito
da Convenção de Lomé. Embora continue a apoiar ins-
tituições já solidamente estabelecidas, o Banco está
empenhado em promover a criação de novas institui-
ções por meio da sua carteira de fundos de microfinan-
ciamento. A estratégia do BEI consiste em constituir uma
carteiramuitodiversificadade investimentosnodomínio
do microfinanciamento, de forma a estimular o cresci-
mento das instituições existentes e a encorajar a entrada
de novas instituições no sector, alargando deste modo
a prestação de serviços financeiros aos segmentos mais
desfavorecidos da sociedade.

• Na linha desta estratégia, o BEI tornou-se accionista
da MicroCred, com uma participação de capital de
3milhõesdeEUR.AMicroCredéumasociedadede inves-
timento criada pela PlaNet Finance, uma ONG francesa,
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Caixa 5: Impacto no desenvolvimento

O Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social (Economic and Social Impact Assessment
Framework – ESIAF) é uma ferramenta que permite avaliar, na fase de apreciação, algumas das caracterís-
ticas-chave dos projectos financiados pelo Banco no exterior da UE e, em particular, na região ACP, para
a qual foi criada. Este quadro permite que o Banco, ao avaliar a qualidade e a solidez de umprojecto, evi-
dencie melhor o seu impacto em diversas vertentes, nomeadamente, na vertente social. O ESIAF baseia-
-se numa abordagem de três pilares semelhante à adoptada e aplicada na avaliação do valor acrescen-
tado das operações do BEI na UE:

Depois de uma fase-piloto inicial, o ESIAF foi aplicado sistematicamente a todas as operações directas
financiadas com recursos próprios da FI (créditos ao investimento) apreciadas em2007. Os resultados
do ano em apreço são apresentados no quadro a seguir:

Seis projectos de um total de 1610 avaliados durante o ano obtiveramumanota «alta» nos três pilares,
incluindo o projecto Bujagali Hydroelectric noUganda e o projecto AmbatovyNickel emMadagáscar
(ver caixas 6 e 8), sendo ambos os projectos decisivos para os países em causa. Apenas um projecto
industrial – relativo à produção de telhados em chapa metálica – mereceu a nota “média” nos três
parâmetros. Globalmente, a aplicação do ESIAF permite analisar de uma forma mais sistemática as
vertentes social, ambiental e de desenvolvimento dos projectos.

Em 2007, o ESIAF foi aperfeiçoado e adaptado à avaliação de operações indirectas realizadas por
meio de intermediários financeiros, tais como linhas de crédito e fundos de investimento. A partir
de 2008, o ESIAF passará, por conseguinte, tambéma aplicar-se sistematicamente a estas operações
indirectas, cobrindo toda a carteira. Uma das principais qualidades do ESIAF é o facto de permitir
comparar os resultados previstos e efectivamente obtidos durante as fases de controlo e de avaliação
ex post. Emdevido tempo, serão efectuadas avaliações ex post, que ajudarão a avaliar a qualidade da
apreciação e do controlo efectuados pelas equipas encarregadas dos projectos.

10 Incluindo dois projectos
aprovados no âmbito de um
mandato separado para a
República da África do Sul.

Impacto 1.° Pilar

Contribuição para o man-
dato / objectivos

2.° Pilar

Qualidade e solidez do
projecto,

3.° Pilar

Contributo do BEI

Elevado 13 7 12
Médio 3 9 4
Reduzido - - -

compatibilidade com os gran-
des objectivos previstos no
mandato do Banco nos termos
do Acordo de Cotonou, confor-
midade com as políticas da UE
e complementaridade com a
acção da Comissão Europeia e
de outras instituições de finan-
ciamento do desenvolvimento;

contribuição do Banco, não
somente em termos financei-
ros, mas tambémno que toca à
concepção e à estruturação do
projecto, incluindo a assistência
técnica prestada e as condições
específicas do contrato. Neste
contexto, o contributo finan-
ceiro do Banco não émedido
pelas condições favoráveis que
este pode oferecer, masmais
pela forma como a sua interven-
ção pode facilitar aos mutuários
o acesso a financiamentos de
longo prazo e a capital de risco.

qualidade e solidez da opera-
ção do ponto de vista econó-
mico, ambiental, financeiro,
institucional e social;
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quevisa «criar edesenvolverumgrupode instituiçõesde
microfinanciamento que ofereçam serviços financeiros
a clientes excluídos do sistema financeiro tradicional».
A esse título, investe em instituições de microfinancia-
mento e presta-lhes assistência técnica para reforçarem
a sua capacidade.Os restantes accionistas daMicroCred
são grandes instituições francesas e belgas, além da
Sociedade Financeira Internacional (SFI) e da Agence
française de développement (AFD).

• ORural ImpulseMicrofinanceFund, que foi lançadoem
2007,éumfundodeduração limitadavocacionadopara
concederempréstimosou tomarparticipaçõesem insti-
tuiçõesdemicrofinanciamento reconhecidasqueprocu-
ram suprir a carência de serviços financeiros colocados
ao dispor das populações rurais pobres. Colaborando
comdiversos grandes investidores, como a SFI, a BIO e a
FMO, o Banco investirá um total de 3milhões de EUR no
Rural ImpulseMicrofinanceFund, combinandoumacon-
tribuição em capitais próprios com um financiamento

mezzanine. Trabalhando num contexto difícil, o Rural
Impulse procura constituir uma carteira diversificada,
investindo em diversas regiões geográficas e aplicando
uma vasta gamade instrumentos (empréstimos, contri-
buições em capitais próprios e garantias).

• Na sequênciadosbons resultadosobtidospeloprimeiro
fundo de investimento AfriCap, criado em 2001, o BEI
concordou em investir uma verbamáxima de 5milhões
de EUR no fundo que lhe irá suceder, oAfriCap IIMicro-
finance Investment Company Ltd. O AfriCap II tomará
participações de capital em sociedades de microfinan-
ciamento novas e já existentes, e contribuirá para o seu
desenvolvimento disponibilizando um mecanismo de
serviços técnicos financiado por doadores europeus
e internacionais, com o objectivo de conseguir um
grande impacto no desenvolvimento e também de
garantir umretorno financeiro justoparaos investidores.
Fundamentalmente, oAfriCap II deverápermitir reforçar
a estrutura financeira das instituições demicrofinancia-
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Caixa 6: Bujagali Hydroelectric

No Uganda, a reestruturação e a reforma do sector ener-
gético é crucial para que os consumidores privados e as
empresas possam dispor de energia eficaz e a baixo custo.
O projecto Bujagali Hydroelectric responde a esta priori-
dade nacional apoiando a construção de uma barragem
e de uma central hidroeléctrica no rio Nilo, no enquadra-
mento de uma parceria público-privada. Uma vez con-
cluído, o projecto Bujagali, que deverá ter uma duração
de vida de 30 anos, terá uma capacidade de produção de
250 MW, reduzindo os actuais cortes de energia, que têm
um impacto muito negativo no desenvolvimento econó-
mico do país. Este projecto promove o desenvolvimento
sustentado, namedida emque substitui a produção termo-
eléctrica, que é poluente e cara, por uma produção que uti-
liza recursos endógenos renováveis com baixa emissão de
gases com efeito de estufa.

Segundo os estudos aprofundados realizados, os impac-
tos negativos em termos ambientais e sociais são relativa-
mente limitados, mas serão continuamente monitorizados
e mitigados, em conformidade com as normas internacio-
nais, nomeadamente, recorrendo à consulta das popula-
ções residentes, das autarquias locais e das organizações
da sociedade civil.

Os investidores privados foram seleccionados por concurso
público internacional organizadopelo Estadougandês, com
a ajuda do Banco Mundial. Integrando-se num consórcio
internacional de financiamento, que inclui o Grupo Banco
Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e institui-
ções europeias de financiamento bilateral, o BEI concederá
um empréstimo no valor máximo de 136 milhões de USD,
com vencimento
até 20 anos.
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mento,melhorar a suagovernaçãoempresarial, diversifi-
car as suas redesdeclientelaemelhoraro seuacessoaos
serviços financeiros, criandoassimmaiores oportunida-
des de negócio e mais postos de trabalho no sector.

• Na República Dominicana, as principais instituições
financeiras não se mostraram durante muitos anos
dispostas a conceder créditos a PME, devido ao receio
de riscos elevados, aos maiores custos administrativos
e à falta de garantias. O Banco Ademi, originalmente
uma ONG especializada no microcrédito, transformou-
-se num banco de desenvolvimento em 1998, com
o apoio das autoridades monetárias locais e de organi-
zações internacionais, incluindo o BEI. Trabalhando em
condições difíceis, o Banco Ademi tem desempenhado
um papel-chave na promoção de pequenas empresas
na República Dominicana, disponibilizando créditos
a PME e a microempresas. Em Outubro de 2007, o BEI
decidiu acompanhar o desenvolvimento deste banco
com um investimento de capital de cerca de 500 mil
EUR, mantendo assim a sua participação no capital em
cerca de 16%.

Além das actividades em favor do sector dos serviços
financeiros nos países ACP, o Banco tem também dado
prioridade a projectos de infra-estruturas e está atento
aoportunidades–particularmentede iniciativade inves-
tidores privados – noutros sectores, como a indústria,
aextracçãomineiraeosserviços. Na sequênciadosbons
resultadosobtidosnosectordas infra-estruturasem2006
(as assinaturas atingiram 145,5milhões de EUR), o Banco
assinou o importante projecto Bujagali Hydroelectric em
2007 (ver Caixa 6). No sector das infra-estruturas, os pra-
zos são geralmentemuito prolongados, e em 2007, o BEI
canalizou recursos para a identificação de uma reserva
de novos projectos, incluindo vários projectos de infra-
-estruturas transfronteiriças e regionais, para os quais
serão solicitadas subvenções do Fundo Fiduciário UE-
-Áfricapara Infra-estruturas.Outros sectores já referidos–
a indústria, a extracçãomineira eos serviços– continuam
a ser pontos de entrada atractivos para o investimento
directo estrangeiro, particularmente no contexto actual
de surtodospreçosdosbenseconómicos. Estesprojectos
geram igualmente receitas cambiaisdequeospaísesACP

carecemmuito e empregos estáveis e bem remunerados
para os trabalhadores locais.

• EmAngola, o Banco concedeu umempréstimo no valor
máximo de 15 milhões de EUR à TVCABO Multimédia,
um empreendimento conjunto entre um grupo por-
tuguês com experiência em África e a Angola Telecom,
o fornecedor público de serviços de telecomunicações
fixas emóveis. O projecto, situado na região de Luanda,
abrangeaconstruçãode redesdigitaisbidireccionaisde
banda larga para o fornecimento de serviços de trans-
missão de dados de alta velocidade a empresas, e servi-
ços demultimédia a privados na região de Luanda. Este
projecto melhorará sensivelmente os serviços existen-
tes, numpaís emqueoacessoa ligações Internetdealta
velocidade via rede telefónica ainda é limitado.

• OBotsuanadesempenhaumpapelactivoeproeminente
no processo dito «de Kimberley», uma iniciativa de cer-
tificaçãodediamantes apoiadapelaONU, comaqual se
pretende evitar o comércio de diamantes provenientes
de zonas de conflito («diamantes de sangue»). O pro-
jectoMartin’sDriftKimberliteabrangeavalorizaçãode
umamina de diamantes demédia dimensão com cinco
poços a céu aberto separados e a construção e explora-
çãodeuma fábricadeprocessamentodeminério. Situa-
-se próximode Lerala, que sendouma zona remota, não
obriga àdeslocaçãodepopulações. Noquadrodoman-
dato da FI, que visa incentivar o investimento do sector
privado, o BEI concederá um empréstimo sénior de um
valormáximode5milhõesdeEURauma jovemempresa
mineira. Este projecto deverá criar cerca de 260 postos
de trabalho directos bem remunerados e deverá ter um
impacto social e económico positivo no conjunto da
comunidade, contribuindo para reduzir o êxodo rural
no Botsuana oriental. O projectoMartin’s Drift garantirá
igualmente uma cobertura médica para os trabalhado-
res e as respectivas famílias.

As participações no capital por parte de instituições finan-
ceiras internacionais, tais como o BEI, permitem que as
empresas dos países ACP e de outras regiões planeiem
uma ampliação a mais longo prazo, podendo igualmente
ter um importante efeito dedemonstraçãopara potenciais
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investidores do sector privado. Na prática, o BEI toma fre-
quentemente participações em fundos de investimento
e em fundos de capital de risco, após umexame cuidadoso
dos respectivosantecedenteseestratégiade investimento.
Estes investimentospermitemqueoBEI tirepartidodacom-
petência profissional e da presença no terreno dos gesto-
res de fundos para promover as empresas locais nos países
ACP. O retornodestes investimentos de capital deverá con-
tribuir cada vez mais, a médio prazo, para a viabilidade da
FI enquanto fundo auto-renovável.

Além das tomadas de participação em diversas IFM de
microfinanciamento, tal como já foi referido, a FI investiu
nos seguintes fundos de investimento em 2007:

• OAICCaribbeanFundépromovidopeloGrupoAIC, com
sede social no Canadá, que tem actividades nas Caraí-
bas desde 2002. O BEI investirá uma verba máxima de
50milhões deUSD, juntamente comaSFI e investidores
institucionais sedeados nos EUA, sendo a sua participa-
ção limitada a 20% do Fundo. Este investimento da FI
ajudará a ampliar e a aprofundar o mercado de private
equitynasCaraíbas, queaindaestánuma fase incipiente.
A disponibilização de novas fontes de private equity
pode ajudar empresas locais prometedoras que, para se
expandirem, carecemdecapital,maisdoquedeemprés-
timos bancários. OAIC Caribbean Investment Fundpre-
tende tomar uma participação maioritária em cerca de
10sociedadesdemédiaegrandedimensãonasCaraíbas,
um passo que é um elemento-chave da sua estratégia,
namedida emque lhe facilitará, quandooportuno, uma
saída do investimento. Entre os sectores visados pelo
fundo, destacam-seos serviçosde saúde internacionais,
os recursos naturais e o imobiliário residencial.

• I&P Capital II Investment Fund pretende investir, sob
a formadeparticipaçõesdecapital oudequase-capital de
montantesentre1e5milhõesdeEUR, emempresaspriva-
das situadasprincipalmentenaMauríciaeemMadagáscar,
mas tambémna região do Oceano Índico e na costa leste
do continente africano. Os gestores deste fundo detêm
uma vasta experiência no domínio de private equity e de
actividades empresariais na região. O BEI participa com

umaverbamáximade4,6milhõesdeEURneste fundo,que
é o sucessor do I&P Capital (Indian Ocean) Fund, no qual
a FI detémtambémumaparticipação.Omontantemédio
dos investimentos deverá ser de cerca de 2,5 milhões de
EUR, distribuído equitativamente por empresas em fase
de arranque ou de expansão, contribuições em capital
de substituição e recompra de empresas. Na medida do
possível, oCapital II InvestmentFundtomaráparticipações
maioritárias e investirá principalmente no turismo, nos
serviços financeiros, nas telecomunicações e na externa-
lização de certas operações (como por exemplo, centros
de chamadas). A existência de uma população bilingue
(francês e inglês) na região visada deverá atrair empresas
que prestam serviços de subcontratação.

• A Capital Financial Holdings (CFH) foi criada em 2005
comvistaa racionalizar aestruturadeaccionistasdoCom-
mercial Bank, que tem actividades em diversos países da
África Central, onde quase não existem instituições finan-
ceiras detidas e geridas pelo sector privado. Numa acção
conjunta, o BEI e a SFI decidiram tomar uma participação
de 5 milhões de EUR, cada um, na CFH e prestar assis-
tência técnica (o BEI concede até 550 mil EUR), a fim de
apoiar a expansão deste grupo exclusivamente africano
e de o ajudar a promover as melhores práticas bancárias
internacionais nos países em que intervém (ver Caixa
4–aapresentaçãodoGabinetedeConformidade foiorga-
nizada em conjunto com a CFH).
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➾ Operações nos Países e Territórios
Ultramarinos (PTU)

A protecção do ambiente e o desenvolvimento sus-
tentável constituem grandes prioridades da UE e da
comunidade internacional. Em2007, oBEI assinouduas
operações inovadoras nos países e territórios ultrama-
rinos no âmbito da Facilidade de Investimento PTU,
criada pela Decisão do Conselho de 27 de Novembro
de 2001.

• Foi assinada uma linha de crédito de 5 milhões de EUR
com o Banque Calédonienne d’Investissement (BCI),
sedeadonaNovaCaledónia. Este financiamentoa longo
prazo apoiará os créditos concedidos pelo BCI em favor
deprojectos locaisnosdomíniosdasenergias renováveis
e do ambiente. Para se habilitarem a um financiamento,
osprojectos têmdese integrarnumadas seguintes cate-
gorias: energias renováveis, investimentos destinados
amelhorar a gestãoda energia e a eficiência energética,
tratamento de efluentes, gestão de resíduos e redução
da poluição.

• Foi assinada uma linha de crédito similar do mesmo
montante com o Banque SOCREDO, com sede na Poli-
nésia Francesa, destinada a projectos no domínio do
ambiente.

Um especialista do ambiente do BEI, que integra o Gabi-
nete Regional do Pacífico do Banco, controlará a admissi-
bilidadedosprojectospropostos, de formaagarantir que
sãoatingidososobjectivos fixadosemtermosdeenergias
renováveis e de protecção do ambiente.

Em2007, foi aindaaprovadaaconcessãodeumpacotede
10 milhões de EUR, destinado ao financiamento de PME
nasCaraíbas (numaprimeira fase, as contrapartes serãoo
OBNABankeoAIBBank), devendoosprimeiros contratos
ser assinadosno iníciode2008.Umavez concluídas estas
operações, as verbas disponibilizadas pela Facilidade de
Investimento para os PTU ao abrigo do Acordo de Coto-
nou ficarão totalmente comprometidas.
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Caixa 7: Utilização crescente da Assistência Técnica

As ajudas a fundo perdido concedidas para assistência técnica permitirão que o Banco adopte uma
abordagemmais pró-activa relativamente aos projectos de investimento financiados na região ACP.
A assistência técnica pode ser prestada em todas as fases do ciclo de um projecto e ajudará o BEI
amelhor identificar e preparar os projectos, nomeadamente, no que toca à avaliação do impacto no
desenvolvimento.

No enquadramento doAcordo de Cotonou I actualmente emvigor, prevê-se que o grosso dos fundos
disponibilizados para a prestação de assistência técnica (18,7 milhões de EUR) será afectado, desti-
nando-se essencialmente a apoiar o sector financeiro dos países ACP. A prestação de assistência téc-
nica deverá aumentar regularmente no âmbito de Cotonou II, namedida emque será disponibilizado
para o efeito um pacotemais substancial – até 40milhões de EUR11. Foram já assinados os seguintes
contratos de assistência técnica no contexto da FI:

• Camarões: assistência técnica no âmbito do empréstimo global Pro-Pme II (140 mil EUR)
• Malawi : serviços de consultoria para o projecto Peri-UrbanWater and Sanitation (250 mil EUR)
• East Africa Submarine Cable System (EASSy):
- estudo e actualização da procura de tráfego por cabo (40 mil EUR)
- consultor jurídico para a criação da entidade instrumental (650 mil EUR)
- equipa gestora da entidade instrumental (570 mil EUR)

Em 2007, foi ainda aprovado o financiamento de várias operações de assistência técnica – por exem-
plo, para apoiar a Pacific Islands Finance Facility II (ver acima) e para realizar dois estudos de viabili-
dade de grande envergadura por conta daWest Africa Power Pool (ver a seguir). Quanto ao futuro,
deverão concretizar-se alguns projectos de assistência técnica no decurso de 2008, incluindo o apoio
a diversas instituições de microfinanciamento, que já beneficiam de empréstimos ou de participa-
ções de capital da FI.

Assistência técnica – Projectos de interligação regionalWAPP

Em 2007, a fim de promover o crescimento económico por meio do desenvolvimento das infra-estrutu-
ras regionais, foram assinados dois contratos de assistência técnica relativa ao financiamento de estu-
dos de pré-investimento, sob os auspícios daWest African Power Pool (WAPP). A primeira interligação
proposta, entre o Gana, o Burquina Faso e oMali (uma verbamáxima de 2milhões de EUR para assistên-
cia técnica), permitirá fornecer uma energia mais barata e mais segura aos países encravados do Sahel.
A segunda interligação – entre a Costa do Marfim, a Libéria, a Serra Leoa e a Guiné (um pacote de 3
milhões de EUR para assistência técnica) - constituirá uma componente crucial dos esforços de recons-
trução empreendidos nas zonas da região que acabam de sair de conflitos. O objectivo comum destes
projectos consiste em estabelecer ummercado regional de electricidade eficiente entre osmembros da
CEDEAO na África Ocidental, acessível, tanto às zonas urbanas, como às rurais.

11Do pacote de 400milhões
de EUR de ajudas não
reembolsáveis previsto no
Acordo de Cotonou II, a
parcela disponível para o
financiamento de assistência
técnica é de 10% nomáximo.
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Aprovações, assinaturas e desembolsos de financiamentos com recursos pró-
prios nos países ACP:

Milhões de EUR 2003 2004 2005 2006 2007 Montante
cumulado

Aprovações 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 1 018,0

Assinaturas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 818,3

Desembolsos 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 216,9

➾ Operações com recursos próprios

Durante o ano, o Banco adoptou novas directrizes que
conferem umamaior flexibilidade à utilização de recur-
sos próprios nos países ACP, particularmente no que
toca a projectos infra-estruturais do sector público.
Estas directrizes conduziram a umaumento substancial
das assinaturas de operações financiadas com recur-
sos próprios, que ascenderam a 431,8 milhões de EUR
em 2007.

Indicam-se a seguir os projectos que beneficiaram em
2007 de um financiamento exclusivamente a partir de
recursosprópriosdoBEI12. Nas três operações relativas ao
sector da água –Maseru, SONEBe SONES –oBanco inter-
veio logo na fase preliminar de concepção do projecto,
em conformidade com a estratégia de desenvolvimento
do sector da água nos países ACP (descrita no Relatório
Anual da FI de 2006).

• O projectoMaseruWastewater consiste na reabilitação
e expansão de instalações de saneamento básico em
Maseru, capital do Lesoto, incluindo o alargamento da
coberturados serviçosde saneamentobásiconas zonas
urbanas e periurbanas de Maseru a cerca de 100 000
habitantes, a renovaçãodeumaestaçãode tratamentoe
aconstruçãodeumanovaestação, assimcomoamoder-
nização das instalações de saneamento básico destina-
das a famílias pobres. Este projecto foi desenvolvido no
enquadramento do segundo convite para a apresenta-
ção de propostas da Facilidade para a Água ACP-UE e
beneficia de uma ajuda não reembolsável deste instru-
mento, no valor de 10milhões de EUR. O BEI concederá
umempréstimo no contravalor de 14,3milhões de EUR,
a 25 anos, que será desembolsado em rands sul-africa-
nos. EmconformidadecomasdisposiçõesdoAcordode

Cotonou, o empréstimo do BEI prevê uma bonificação
de juros, para cumprir as restrições impostas com vista
a garantir a viabilidade da dívida do país.

• A Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) pre-
tendemelhoraroabastecimentodeáguapotável aCoto-
nou, um objectivo que contribuirá para a consecução
dosObjectivos deDesenvolvimento doMilénio dopaís.
OempréstimobonificadodoBEI, no valor de13milhões
de EUR, financiará a segunda fase deste projecto, que
também beneficiará de uma subvenção de 8 milhões
de EUR da Facilidade para a Água13, assim como de um
apoio financeiro não reembolsável da Alemanha e dos
Países Baixos.

• A Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES)
lançou um programa ambicioso no sentido de refor-
çar o abastecimento de água potável de qualidade em
todo o país. Trabalhando em estreita colaboração com
a SONES e com a Agence Française de Développement,
o BEI ajudou a preparar um pedido de subvenção no
âmbitodaFacilidadeparaaÁguaACP-UE,que foi subse-
quentemente aprovado, sendo concedidos 8,7 milhões
de EUR. Esta subvenção será complementada com um
empréstimo a longo prazo do BEI, com bonificação de
juros, no valor de 15 milhões de EUR.

• O projectoMunali Nickel Mine situa-se 60 km a sul de
Lusaca, capital daZâmbia, na“cinturadoníqueldaÁfrica
Oriental”, que se estendepormais de2000quilómetros,
desde oBotsuana até aoBurundi. Este projecto consiste
na valorização de uma mina de níquel subterrânea de
média dimensão e incluirá a construção e a exploração
deumainstalaçãodeprocessamentodeminérioconven-
cional (granulação, moagem e flutuação) e das respec-
tivas infra-estruturas. O custo total do projecto deverá
cifrar-se em 122milhões de USD, concedendo o BEI um
empréstimo de 40 milhões de USD a 7 anos. A mina
empregará entre 200 e 400 pessoas durante a fase de
construção, e uma vez iniciada a exploração, cerca de
270 pessoas, das quais mais de 90% serão recrutadas
anível local.Opromotor, a empresaAlbidon, estáempe-
nhado emgerir os recursos humanos de uma forma res-
ponsável, prevendo uma formação profissional e um
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12Os projectos que
beneficiaram
simultaneamete de recursos
próprios do BEI e de
recursos da FI são descritos,
na secção referente à
Facilidade de Investimento.

13No âmbito de um contrato
de consultoria, o Banco
ajudou o promotor a
preparar o pedido relativo
à subvenção que lhe foi
concedida no âmbito da
Facilidade para a Água
ACP-UE.

centromédicono local. Estáa serelaboradoumplanode
desenvolvimento comunitário, em colaboração com as
aldeias interessadas eONG locais, a fim de que as popu-
lações tiremmaiores benefícios do projecto.

• O Intercontinental Bank, Nigeria é um banco local
proeminente que apresenta um balanço sólido e que
oferece hámuito tempo serviços financeiros diversifica-
dos ao sector privado nigeriano. Em conformidade com
esta estratégia, o Intercontinental Bank está a preparar
uma “facilidade de crédito ao desenvolvimento”que se
destina a apoiar segmentos da economia nigeriana –
incluindo a saúde e a educação – em que o sector pri-
vado intervémcadavezmais,masquemuitas vezesnão
têmacessoaumfinanciamentoadequado. Para reforçar
a actividade do Intercontinental Bank nestes dois seg-
mentos-chave, o BEI concedeu uma linha de crédito de
50milhõesdeEUR, queprevêapossibilidadededesem-
bolso em EUR ou em USD.

• OEcobankTransnational Incorporated (ETI)éumgrupo
bancário regional com actividades na África Ocidental,
cotado nas bolsas de valores da Nigéria, do Gana e da
Costa do Marfim. Da sua sede no Togo, o ETI controla
uma rede descentralizada de cerca de 320 sucursais
bancárias em 18 países da África Central e Ocidental.
Uma nova linha de crédito de 50 milhões de EUR aju-
dará este grupo financeiro, detido por entidades locais,
a manter a sólida taxa de crescimento dos últimos anos
e a conceder financiamentos a longo prazo numa zona
de actividades que abrange países em dificuldades, na
sequência de conflitos.
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Caixa 8: O projecto Ambatovy Nickel, emMadagáscar

Oprojecto Ambatovy consiste na valorização de umanovamina a céu aberto de níquel laterítico situ-
ada próximo de Moramanga, cerca de 80 km a leste da capital, Antananarivo, incluindo a constru-
ção e a exploração de uma refinaria com uma unidade de processamento hidrometalúrgico situada
próximo de Toamasina, principal porto de Madagáscar, um colector de lamas entre a mina e a refi-
naria, uma central de eliminação de resíduos junto à refinaria, e as infra-estruturas relacionadas.
A produção anual deverá atingir cerca de 60 000 toneladas de níquel (grau LME 1) e 5 600 toneladas
de cobalto. Trata-se de um dos maiores projectos de extracção e de processamento de níquel actu-
almente em preparação (com um custo previsto de 3 700 milhões de USD), e os custos de produção
deverão ser os mais baixos domundo, graças às suas características geológicas favoráveis.

O projecto Ambatovy coaduna-se perfeitamente com os grandes objectivos do Acordo de Coto-
nou e com a estratégia do Banco nos países ACP, na medida em que dá um contributo substancial
para o desenvolvimento económico e social sustentável e para a mitigação da pobreza, por meio
do financiamento de investimentos produtivos de iniciativa do sector privado. A maioria dos custos
de investimento (aproximadamente 80%) advém da vertente de refinação, que gerará um elevado
valor acrescentado para Madagáscar. O projecto coaduna-se com as recomendações do estudo das
indústrias extractivas efectuado pelo Banco e dará um contributo valioso para a realização de com-
ponentes-chave da estratégia demitigação da pobreza deMadagáscar, contribuindo tambémdirec-
tamente para facilitar a integração económica regional e mundial do país.

O projecto inclui ainda programas num valor superior a 300 milhões de USD (221 milhões de EUR),
que contribuirão para o desenvolvimento económico a longo prazo, designadamente: (i) programas
de ordem social (nomeadamente, de saúde e segurança); (ii) melhoria das infra-estruturas rodovi-
árias e ferroviárias, modernização e ampliação portuária, tratamento de águas residuais e de resí-
duos sólidos, infra-estruturas de comunicação e (iii) infra-estruturas industriais que serão benéficas
para outros projectos e indústrias. A vertente “iniciativa de desenvolvimento de recursos locais”do
projecto melhorará as qualificações dos trabalhadores e promoverá – indirectamente, mas de uma
forma significativa – as actividades económicas dos fornecedores, empreiteiros e empresas de ser-
viços locais. As importantes questões ambientais e sociais (incluindo a da igualdade entre homens e
mulheres) foram devidamente tidas em conta pelo promotor, que já integrou na concepção do pro-
jecto medidas de mitigação e prevê introduzir mais medidas.

A ilha de Madagáscar é uma zona sensível em termos de biodiversidade, na qual várias espécies
estão ameaçadas de extinção. Os promotores do projecto estão plenamente cientes desta questão,
tendo implementado medidas no sentido de preservar a biodiversidade, de melhorar a gestão sus-
tentável dos recursos naturais existentes e de contribuir para uma melhor protecção do ambiente.
Foi efectuada uma avaliação independente muito pormenorizada do impacto ambiental e social
(AIAS), em conformidade com a Directiva 97/11 da UE, a qual foi aprovada no início de 2007 pelo
Office National de l’Environnement, a autoridade local competente. As ONG presentes em Mada-
gáscar emitiram pareceres favoráveis sobre o contributo que o projecto Ambatovy pode dar para
a preservação domeio-ambiente em risco da ilha, o qual continuaria, de outromodo, a sofrer danos
gravíssimos decorrentes das técnicas de exploração agrícola tradicionais típicas de uma população
pobre (cultura de derrube e queima).
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Perspectivas para 2008

As actividades em2008 dependerão da ratificação e da entrada emvigor doAcordo de Cotonou revisto,
que se deverão verificar no segundo trimestre do ano. Entretanto, os fundos residuais do Acordo de
Cotonou I ainda podem ser aplicados na prestação de assistência técnica e na bonificação de juros.
A maioria das novas assinaturas no âmbito da FI só terá lugar no segundo semestre do ano, uma vez
ratificado o Acordo de Cotonou II.

Dadas as enormes necessidades de financiamento da África subsariana, o BEI continuará
a dar grande prioridade ao sector financeiro e às infra-estruturas, para as quais será cana-
lizado o grosso dos empréstimos com recursos próprios. Associando-se a um vasto leque
de parceiros financeiros, o Banco deverá dar uma atenção crescente aos projectos infra-
-estruturais regionais, em conformidade com os objectivos da Parceria UE-África para as
infra-estruturas e do Fundo Fiduciário correspondente. Sempre que possível, o BEI pro-
curará desenvolver novos instrumentos financeiros, incluindo financiamentos e garan-
tias emmoeda local.

OBancodará igualmenteprioridadeà realizaçãodeprojectos regionaisde infra-estruturas
nas Caraíbas, em estreita colaboração com o seu parceiro tradicional, o Banco de Desen-
volvimentodasCaraíbas (CDB). Em2008, serão tambémelaboradosprojectosnos sectores

O Aeroporto NormanManley,
na Jamaica

Estão em curso obras de reabilitação e de ampliação do
aeroporto internacional Norman Manley, em Kingston,
nos termos de um contrato de concessão celebrado entre
a autoridade aeroportuária da Jamaica (AAJ) e a NMIA
Airports Ltd (NMIAL). Em 2007, o Banco iniciou, em con-
junto comoBanco deDesenvolvimento das Caraíbas, seu
principal parceiro financeiro na região, conversações com
a AAJ, o Governo da Jamaica e a NMIAL, a fim de esta-
belecer um plano de financiamento para o projecto. No
final de 2007, o BEI assinou uma carta formal de compro-
misso que prevê a concessão àAAJ de umempréstimo de
40 milhões de USD com recursos da Facilidade de Inves-
timento. Este projecto permitirá melhorar as infra-estru-
turas de transporte aéreo neste importante Estado das
Caraíbas, favorecendo o desenvolvimento económico
e social, assim como a integração regional.

Prosseguimento do
apoio às infra-estruturas
e ao sector financeiro,
nomeadamente por
meio de instrumentos
financeiros inovadores

Acção centrada nos
projectos infra-
-estruturais
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portuário e energético. No Pacífico, o Banco deverá colaborar estreitamente como Banco
Asiático deDesenvolvimento.Trabalhando emconcertação comaComissão Europeia, no
quadro da Iniciativa Pacífico “Verde-Azul”, o BEI continuará a dar prioridade aos projectos
nos domínios do ambiente, das energias renováveis e da eficiência energética, no maior
número possível de ilhas do Pacífico.

As tomadas de participação têm um efeito de demonstração muito forte no sector pri-
vado, ilustrando a confiança do Banco nas economias e nas empresas locais. Assim sendo,
a carteira de tomadas de participação da FI, incluindo em fundos de investimento e em
fundos de capital de risco, será ampliada. Serão concedidas bonificações de juros sempre
que justificado, nos termos das disposições do Acordo de Cotonou, e a carteira de opera-
ções de assistência técnica será progressivamente ampliada.

A sustentabilidade ambiental, a luta contra as alterações climáticas e o desenvolvimento
das energias renováveis são objectivos prioritários para o BEI, incluindo nos países ACP,
nos quais o Banco privilegia a identificação de projectos de energias renováveis, iniciati-
vas de melhoria da eficiência energética e projectos relativos a medidas de adaptação às
alterações climáticas. Será dada prioridade aos projectos que cumpram estes objectivos,
a fim de aumentar a quota-parte de projectos ambientais na carteira ACP.

Prosseguimento do
desenvolvimento da
carteira de participações
de capital e de
operações de assistência
técnica

Compromisso
de promoção do
desenvolvimento
sustentável
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Perspectiva geral da carteira

No final de 2007, omontante total dos desembolsos ele-
vava-se a 725 milhões de EUR, o que corresponde a 36%
da dotação de capital da FI e a 42%18 do montante agre-
gado das assinaturas. Embora esta percentagem repre-
senteumamédiado total dacarteira, a experiência indica
que o perfil dos desembolsos varia consoante o tipo de
operação. No final de 2007, 44% dos compromissos assi-
nados para empréstimos directos (principalmente para
projectos do sector privado) tinham sido desembolsa-
dos, em comparação com 62% das participações e 38%
das linhas de crédito.

14 Estemontante não inclui as anulações parciais demontantes assinados,
que ascendiam a 69milhões no final de 2007.

15No final de 2007, as aprovações, após dedução das anulações,
representavam 92% da dotação de capital da FI.

16No final de 2007, as assinaturas, após dedução das anulações,
representavam 81% da dotação de capital da FI .

17 Caso se incluíssem as garantias emitidas, omontante total dos
desembolsos no final de 2007 seria de 733,8milhões de EUR (em vez de
725,2milhões de EUR).

18 Caso de inclua a anulação parcial de contratos assinados, esta
percentagem sobe para 44%.

No quinto e último ano do primeiro protocolo financeiro do Acordo de Cotonou, a FI já detém uma
sólida experiência. No final de 2007, as operações aprovadas e assinadas ascendiam, respectivamente,
a 1 987 milhões e 1 713 milhões de EUR14, o que representa cerca de 98%15 e 84%16 da dotação inicial
da FI, tendo sido financiados 90 projectos.

Apresenta-se no quadro a seguir os montantes anuais e agregados das aprovações, assinaturas e desembolsos efec-
tuados no âmbito da Facilidade de Investimento.

Milhões de EUR 2003 2004 2005 2006 2007 Montante
cumulado

% da dotação de
capital da FI

Aprovações 368.9 318.2 472.5 576.0 251.5 1 987.1 98%15

Assinaturas 140.2 337.2 351.2 569.6 314.6 1 712.9 84%16

Desembolsos17 4.0 93.1 113.7 185.2 329.2 725.2 36%
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Tal como ilustrado no gráfico ao lado, a proporção dos
contratos emfasededesembolso (ou totalmentedesem-
bolsados) relativamente ao total dos contratos assinados
no âmbito da FI aumentou acentuadamente em 2007,
passando de pouco mais de metade (52%) no início do
ano, para 68% em 31 de Dezembro.

A FI está vocacionada para apoiar o sector privado nos
países ACP, facto que se reflecte claramente no desdo-
bramento da carteira actual; no final de 2007, os projec-
tosde iniciativado sectorprivado representavam79%do
total cumulado das assinaturas da FI. Esta percentagem
inclui, tanto os financiamentos directos em prol de pro-
jectos do sector privado, como os indirectos, concedidos
recorrendo a intermediários financeiros, por meio dos

Relação entre os montantes assinados e os
montantes desembolsados (valor cumulado)

(01/04/2003 - 31/12/2007)
emmilhões de EUR

Montante cumulado dos desembolsos
Montante cumulado das assinaturas
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quais a FI também apoia o desenvolvimento dos merca-
dos financeiros locais.

Os investimentos no sector financeiro (incluindo as
linhas de crédito destinadas a promover as PME locais
e as tomadasdeparticipaçãoem fundosde investimento
e em fundos de capital de risco) representam 52% da
carteira da FI. No final de 2007, o total de assinaturas de
linhas de crédito concedidas a instituições financeiras
cifrava-se em 440 milhões de EUR, representando uma
percentagem estável de 26% da carteira agregada de
assinaturas da FI.

Os investimentos no sector financeiro incluem também
as operações de microfinanciamento. No final de 2007,
a FI tinha comprometido 36,4 milhões EUR na forma de
empréstimos e de participações de capital, em favor de
10 instituições de microcrédito nos países ACP.

OBEIéuma instituiçãode referênciaemmatériade finan-
ciamentode infra-estruturasnoseiodaUE, e a suaexpe-

Quadro 4: Operações de microfinanciamento no âmbito da Facilidade de Investimento de Cotonou

Ano de assinatura Região / País Nome da operação Instrumento Montante
assinado

valor
desembolsado

2004 África ShoreCap Int. Participação 2,50 1,06

2005 África La Fayette
Investissements

Participação 3,50 2,16

2005 África Ocidental BIMAO Garantia 5,00 0,00

2006 Rep. Dominicana ADEMI V Empréstimo 3,00 3,00

2006 Rep. Dominicana ADEMI V Participação 0,23 0,22

2006 África Access Microfinance
Holding

Participação 3,46 0,78

2006 África I & P Dev. Participação 3,25 2,44

2006 Rep. Dominicana Small enterprises
Credit line

Empréstimo 4,00 1,75

2007 Regional – África Microcred
(Planet Bank)

Participação 3,00 3,00

2007 Regional - ACP Rural Impulse
Microfinance Fund

Participação 3,00 0,77

2007 Regional – África Africap II Participação 5,00 0,00

2007 Rep. Dominicana ADEMI V Participação 0,52 0,49

36,46 15,67
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riêncianestedomínioestende-seaomundo inteiro.Assim
sendo, nos países ACP, o BEI pode contribuir comumele-
vado valor acrescentado na fase de preparação de pro-
jectos infra-estruturais, incluindo nas vertentes social e
ambiental. As infra-estruturas constituemasegundaárea
de actividades da FI – e, de longe, a mais importante na
África central e oriental – representando os compromis-
sos assinados 28%do conjunto da carteira. Amaioria dos
projectos de infra-estruturas (12 de um total de 18 pro-
jectos) integra-senosector energético, incluindoasener-
gias renováveis, como, por exemplo, o projecto Bujagali
Hydroelectric no Uganda (ver Caixa 6).

As operações nos sectores industrial e mineiro – este
último essencialmente na África Austral – representa-
vam 17% da carteira da FI no final de 2007 (valor que
não inclui o empréstimo de 260 milhões de EUR des-
tinado ao projecto Ambatovy Nickel, em Madagáscar,
que é financiado com recursos próprios). Beneficiando
dos preços elevados dos bens económicos, a indústria
mineira registouumgrandesurtonosúltimosanos, e com
o apoio do sector privado, muitos países Africanos têm
podido explorar o potencial dos seus enormes recursos.
Em virtude da sua grande envergadura e do seu carácter
capital-intensivo, os novos projectos mineiros implicam
frequentemente financiamentos substanciais, e emmui-

tos casos énecessária a intervençãode instituições como
o BEI, para poder atrair o investimento privado e garantir
o estabelecimento de um plano de financiamento ade-
quado.AFI temparticipadoactivamentenaconcessãode
empréstimos subordinados e de financiamentosmezza-
nineaempresasmineiras recentementecriadasempaíses
com um perfil de risco elevado.

As actividades nos sectores da agricultura, das pescas
edasilvicultura continuamaocuparumaposiçãosecun-
dária, apenas representandocercade1%do total de assi-
naturas da FI desde o início das actividades. Os grandes
investimentos voltados para as exportações são finan-
ciados directamente, enquanto os projectos industriais
e agro-industriais de pequena dimensão são apoiados
por intermédio do sector financeiro, tal como ilustram as
duasnovas linhasdecréditodestinadasa financiarprojec-
tos em favor da protecção do ambiente nos PTU do Pací-
fico (por exemplo, para a instalação de filtros destinados
a reduzir as emissões para a atmosfera). Estas operações
deverão,directamenteou indirectamente, terumimpacto
positivo nestes sectores nas Ilhas do Pacífico.

A distribuição geográfica da carteira da FI entre as dife-
rentes regiões ACP continua a ser razoavelmente equili-
brada, tendo emconta a proporção elevada de projectos

Transportes

Infra-estruturas urbanas

Água e saneamento

Telecomunicações

Agricultura, pescas e silvicultura

Assinaturas cumuladas
(01/04/2003 - 31/12/2007)
Desdobramento por regiões
e por sectores

0

Energia

Indústria*

Serviços**

Linhas de crédito

20

40

60

80

100

Caraíbas e
Pacífico

África Central
e Oriental

África Austral
e Oceano
Índico

Regional
África e ACP

África Ociden-
tal e Sahel

* A Indústria in-
clui extracção
mineira

** Os Serviços
incluem
serviços
financeiros
(partici-
pações de
capital em
fundos de
investimento
e acordos
de agência)
e turismo
(hotéis)



Relatório Anual 200740Facilidade de Investimento

Caixa 9: Acompanhamento da carteira

A preservação da viabilidade financeira da FI pressupõe um acompanhamento atento da carteira de
projectos em curso. De um modo geral, há que haver um equilíbrio, na afectação dos recursos dis-
poníveis, entre, por um lado, a identificação e a implementação de novos projectos nos países ACP
e, por outro, o acompanhamento da carteira de empréstimos existente, que abrange cerca de 600
projectos em curso, incluindo compromissos no âmbito da Convenção de Lomé. Na sequência de
uma avaliação interna realizada em 2007, o Departamento ACP-IF procedeu a um exame detalhado
do acompanhamento dos projectos, tendo em vista reforçar os procedimentos e sistemas aplicados
e garantir assim uma abordagemmais consistente do conjunto da carteira. O objectivo consiste em
fornecer informações pertinentes e atempadas, tanto a nível dos projectos individuais, como da car-
teira no seu todo.

Uma componente importante desta abordagem crescentemente pró-activa do acompanhamento
será a aplicação em 2008 do sistema de classificação dos empréstimos do Banco à carteira de Coto-
nou. Este novo sistema permitirá classificar todas as operações ACP, no contexto de um ciclo de
exame comum, e fornecerá uma perspectiva global da situação da carteira.

regionais (30 projectos, que representam um terço da
carteira da FI e que constituemumaboa base para cobrir
um maior número de países). Um terço do número total
deprojectos específicos a umpaís financiados no âmbito
da FI (20 projectos de um total de 60 deste tipo no final
de 2007) situava-se nas regiões das Caraíbas e do Pací-
fico. Em termos de volumede financiamento, as Caraíbas
e o Pacífico atingiram 10% do total em 2007 (8% no final
de2006),umnívelquesecoadunacomamenordimensão
das economias em causa, verificando-se uma concentra-
ção dos empréstimos no sector financeiro e no dos ser-
viços. A experiência adquirida no âmbito das sucessivas
convenções de Lomé mostra, de resto, que nas regiões
das Caraíbas e do Pacífico, são esporádicos os grandes
projectos de investimento, que requerem um volume de
financiamento substancial.

A disponibilização de uma vasta gama de instrumentos
financeiros de risco denominados em EUR, em USD, ou
emdivisas locais, constitui umacaracterística importante
da FI. Em termos de volume, os empréstimos conven-
cionais continuam a predominar na carteira global, na
medida em que se destinam em geral a grandes projec-
tos infra-estruturais ou industriais que implicam finan-
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ciamentos mais volumosos do que os projectos que
envolvem investimentos emcapital ouemquase-capital.
O recurso a instrumentos de risco inovadores afigura-se
muitas vezes particularmente indicado no sector finan-
ceiro, no qual algumas operações consistem em partici-
pações de capital, ou em financiamentos concedidos em
moeda local. A FI procura promover operações denomi-
nadas em divisas locais, mas ao mesmo tempo, tem de
estar atenta aos riscos cambiais que incorre a médio e
longo prazo. Existem várias formas de mitigar estes ris-
cos, nomeadamente, a captaçãode fundosnosmercados
locais (pormeiodeemissõesobrigacionistas) e a celebra-
ção de contratos de cobertura com bancos ou com enti-
dades especializadas.

As tomadas de participação envolvem maiores riscos
do que os empréstimos, mas oferecem a possibilidade
de obter um retorno substancialmente mais elevado.
No finalde2007, a carteirade tomadasdeparticipaçãoda
FI representava cerca de 14% dos compromissos assina-
dos. Amaior parte tratava-se departicipações em fundos
de investimento e em fundos de capital de risco, alguns
dos quais já esgotarama totalidadedos recursos e come-
çaram a ceder activos, com retornos iniciais prometedo-
res. Como crescimento da carteira de participações da FI
nospróximosanos, os rendimentosdestes investimentos
deverão contribuir cada vezmais para a sustentabilidade
da Facilidade de Investimento.

No final de 2007, o desdobramento da carteira da FI por
tipo de instrumento financeiro era o seguinte: (i) 31 par-
ticipações de capital (ii) 34 empréstimos convencionais,
(iii) 6 garantias e (iv) 9 empréstimos subordinados e ope-
rações de quase-capital e (v) 5 contratos de agência,

incluindo o European Financing Partners (ver Parcerias,
a seguir). As operações em moeda local representaram
quase 5% da carteira global da FI19, tendo sido realiza-
das nas seguintes divisas: franco ruandês, franco CFA,
xelim ugandês, rand sul africano, ouguiya daMauritânia,
peso dominicano edólar das Fiji. Apresenta-se nográfico
a seguir o desdobramento da carteira de operações assi-
nadas por instrumento financeiro, em percentagem.

19Operações assinadas

* Acordos-quadro EFP
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Caixa 10: Bonificações de juros

Nos termos do Acordo de Cotonou I, as operações da FI e os empréstimos com recursos próprios podem beneficiar
de um pacote de cerca de 187milhões de EUR na forma de bonificações de juros, que tem por fim reforçar as condi-
ções preferenciais destes financiamentos em certas situações específicas:

“* para projectos de infra-estruturas nos paísesmenos desenvolvidos, nos países em situação de pós-conflito e nos países vítimas de catástro-
fes naturais (…) indispensáveis para o desenvolvimento do sector privado...;

* para projectos de infra-estruturas de entidades públicas geridas de acordo com os princípios da gestão comercial, indispensáveis para o
desenvolvimento do sector privado, em países sujeitos a condições de empréstimo restritivas, quer no âmbito da iniciativa países pobres
altamente endividados (PPAE) quer de outro quadro relativo à sustentabilidade da dívida acordado a nível internacional…;

* para projectos que impliquem operações de reestruturação no âmbito de privatizações ou para projectos que apresentem vantagens signi-
ficativas e claramente demonstráveis do ponto de vista social ou ambiental…. “

Acordo de Parceria de Cotonou revisto, Anexo II, artigo 2.°, parágrafo 7.

No final de 2007, tinham sido concedidas bonificações de juros no valor de 86,64 milhões de EUR (que representa-
vam 47% da dotação de Cotonou I) em favor de 18 projectos financiados com recursos próprios ou no âmbito da FI,
13 dos quais se tratavam de investimentos em infra-estruturas.

Nos termos do segundo protocolo financeiro do Acordo de Cotonou, a dotação para bonificações de juros será
aumentada para 400 milhões de EUR, dos quais 10% poderão ser aplicados em assistência técnica relacionada com
os projectos.

Nome do contrato País ou região Valor do
empréstimo em

EUR

Valor calculado
da bonificação de

juros em EUR

Sector
de actividade

Justificação

SONABEL III (IF) Burquina Faso 15 250 000 2 160 000 Energia Social

COMPAGNIE SUCRIERE
DU TCHAD (IF)

Chade 11 800 000 1 800 000 Agro- indústria Ambiental e
social

LIAISON MARITIME
DAKAR-ZIGUINCHOR (IF)

Senegal 10 000 000 2 396 000 Transportes PPAE

GILGEL GIBE II
HYDROPOWER PLANT (IF)

Etiópia 50 000 000 18 410 000 Energia PPAE

VRA VII (IF) Gana 10 500 000 2 580 000 Energia PPAE

KPLC GRID DEVELOPMENT (IF) Quénia 43 000 000 10 290 000 Energia PPAE

MAPUTOWATER SUPPLY (IF) Moçambique 31 000 000 9 152 000 Água PPAE

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT (IF) Moçambique 1 300 000 173 000 Indústria Ambiente
SMALL TOWNWATER &
SANITATION PROGRAMME (IF)

Etiópia 16 500 000 4 608 000 Água PPAE

FIJI POWER (OR) Fiji 24 500 000 4 251 000 Energia Ambiente
WEST AFRICAN
GAS PIPELINE (OR)

Regional – África 75 000 000 18 148 000 Energia PPAE

BLPC IVWIND POWER (OR) Barbados 9 750 000 2 750 000 Energia Ambiente
PACIFIC ISLANDS
FINANCING FACILITY B

Regional -
Pacífico

2 000 000 327 000 Sector financeiro Catástrofe
natural

MASERUWASTEWATER Lesoto 14 300 000 3 176 000 Água Social

BCI CREDIT LINE Nova Caledónia 5 000 000 500 000 Sector financeiro Ambiente
SOCREDO CREDIT LINE Polinésia

Francesa
5 000 000 500 000 Sector financeiro Ambiente

SONESWATER PROGRAMME Senegal 15 000 000 1 408 000 Água Social

SONEB URBANWATER Benim 13 000 000 4 011 000 Água PPAE

TOTAL 352 900 000 86 640 000
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5 Parcerias

O Bancomantémuma estreita colaboração com a Comissão Europeia (CE) e os Estados-Membros, por
meio de reuniões regulares em que são tratadas questões de política geral ou específicas a certos paí-
ses, sectores ou projectos. A CE consulta o Banco quando da elaboração de estratégias relativas aos
diferentes países ou regiões, sendo o âmbito da intervenção do BEI geralmente definido nos docu-
mentos de programação respectivos. Este exercício tem por fim garantir a coerência e promover as
sinergias entre a ajuda ao desenvolvimento concedida pela UE e as operações do Banco. Compete ao
Comité Executivo e ao Conselho deAdministração do Banco definir as políticas da FI, consultando para
tal o Comité da FI. Este Comité formula orientações relativamente aos investimentos, às estratégias e
às políticas da FI, combase empropostas apresentadas pelo BEI. Reunindo os representantes de todos
os Estados-Membros da UE e da Comissão, o Comité da FI contribui para dar uma maior coerência e
eficácia à ajuda ao desenvolvimento da UE.

A um nível mais operacional, o Banco mantém uma
estreita colaboraçãocomvárias instituiçõeseuropeiasde
financiamento do desenvolvimento (IEFD) por intermé-
dio do agrupamento European Financing Partners (ver
Caixa 11) e colabora também activamente num certo
número de domínios (em particular, no dos projectos
infra-estruturais), com a Agence française de dévelo-
ppement (AFD)eoKreditanstalt fürWiederaufbau (KfW).
O Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas,
administrado pelo BEI, promove o estreitamento das
relações entre os doadores e osmutuantes daUE, tendo
emvistaumobjectivocomum– reforçaro financiamento
de infra-estruturas na África subsariana. O Fundo Fidu-
ciário arrancou de uma forma dinâmica em 2007, com
a aprovação de quatro ajudas não reembolsáveis em
favor de projectos infra-estruturais regionais na África
subsariana e o acordo de princípio relativamente a dois
outros projectos. O grupo de co-financiadores de pro-
jectosdoFundoFiduciário reúne-se regularmentee tem
contribuído para reforçar as boas relações de trabalho
existentes, no terreno, entre os diferentes financiadores
do desenvolvimento europeus.

O BEI procura sistematicamente coordenar as suas ini-
ciativas com as dos bancos multilaterais de desenvolvi-
mentoedas instituições financeiras internacionais, com
vista aoptimizar o impactonodesenvolvimentoeevitar
aduplicaçãodeesforços, reduzindodestemodoa carga
administrativa a suportar pelos governos dos países
beneficiários. Nesta perspectiva, o BEI apoia os objec-

tivos da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda
(2005) e participa activamente na relação trilateral esta-
belecida com a Comissão Europeia e o Banco Africano
deDesenvolvimento; uma série de reuniõesde trabalho
realizadasentreas três instituiçõesemSetembrode2007
conduziu àelaboraçãodeumplanodeacçãocomum.O
Bancoparticipa tambémregularmentenasconversações
ditasde“Limelette”entreaComissãoEuropeiaeoBanco
Mundial, que têm por fim promover a coordenação no
terreno em África, e recentemente, aderiu à parceria
«Making FinanceWork for Africa» apoiada pelo G8.

Em 2007, o BEI assinou um protocolo de acordo com
o Banco Asiático de Desenvolvimento, a fim de refor-
çar a cooperação nas regiões da Ásia e do Pacífico. Este
protocolo define um certo número de áreas prioritárias
de cooperação, incluindo projectos de energias renová-
veis e de eficiência energética que visam contribuir para
o combate às alterações climáticas e para uma redução
significativa das emissões de CO2.

OBEIé tambémmembrodoConsórciode Infra-estruturas
para África (ICA), que reúne grandes organizaçõesmulti-
laterais, comooGrupoBancoMundial e oBancoAfricano
de Desenvolvimento, além de diversos doadores bilate-
rais importantes que intervêm em África. Em Fevereiro
de 2008, o BEI acolheu no Luxemburgo uma reunião de
trabalho do ICA consagrada a projectos infra-estruturais
de interesse regional em África.
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Caixa 11: European Financing Partners (EFP)

O EFP é uma entidade ad hoc criada em 2004 e detida conjuntamente pelas instituições Europeias de Finan-
ciamento do Desenvolvimento (IEFD) e o BEI, essencialmente vocacionada para financiar projectos de média
dimensão comercialmente viáveis de iniciativa do sector privado nos países ACP. No enquadramento da EFP,
o BEI participa no financiamento de projectos promovidos, apreciados e acompanhados pelas IEFD. Actual-
mente, a capacidade de financiamento total do EFP ascende a 330 milhões de EUR, dos quais 190 milhões
foram fornecidos pela FI.

No final de 2007, o EFP tinha comprometido um montante de 150 milhões de EUR em favor de 14 projectos
situados em dez países de África e das Caraíbas. Entre os projectos apoiados pela FI por intermédio do EFP,
destacam-se:

O Nigeria Zenith Bank, um dos principais bancos comerciais da Nigéria, dito da nova geração, que tem con-
seguido competir de uma forma muito eficaz com os bancos existentes, adoptando uma estratégia de cres-
cimento activa e propondo uma gama diversificada de novos produtos e serviços bancários. O seu objectivo
estratégico consiste em tornar-se uma instituição financeira internacional reconhecida, apoiando-se na sua
base na Nigéria.

A Digicel International Finance Ltd. é a holding financeira do grupo Digicel Ltd., o maior operador de telefo-
nia móvel dos países anglófonos das Caraíbas, presente emmais de 20mercados. O EFP participa no financia-
mento da introdução e do desenvolvimento das redes GSM da empresa em toda a região caribenha.

O Nigeria Guaranty Trust Bank Plc (GTB) foi criado em Julho de 1990 como sociedade de responsabilidade
limitada, e iniciou as actividades em 1991. Em 1996, 74% das suas acções foram admitidas à cotação na Bolsa
da Nigéria, e em 2001 o banco obteve o estatuto de banco universal. A estratégia do GTB consiste em fornecer
serviços financeiros especializados aos segmentos intermédio e superior do mercado.

A Zambia Copperbelt Energy Corporation (CEC) é uma companhia de transporte e distribuição de electrici-
dade, independente e rentável. Fornece electricidade a empresas de extracção e transformação de cobre e de
cobalto do Copperbelt, contribuindo para 60% das vendas de electricidade na Zâmbia. A CEC foi criada em
1997 e é detida pela Zambia Energy Corporation (ZamEn), uma joint venture formada por certos administrado-
res da CEC, o promotor de projectos energéticos Aldwych International, o Banco deDesenvolvimento da África
Austral e a empresa holandesa FMO.

A Kenya Panda Flowers Ltd. produz e exporta flores cortadas e fornece serviços a empresas locais indepen-
dentes do sector. A empresa situa-se no «Flower Business Park» de Naivasha, que dispõe de uma boa rede de
infra-estruturas (estradas, água, electricidade, etc.) e de quase 150 ha de estufas.
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O projecto Nigeria Eleme Petrochemical Company Ltd. consiste na privatização e na modernização da
empresa petroquímica pública EPCL. O promotor do projecto é o Lohia Group Indonesia, que já detém uma
longa experiência no sector petroquímico. A empresa produz resinas granuladas a partir de gás natural lique-
feito e de agentes ricos em propano, para o fabrico de produtos de plástico, tais como películas de embala-
gem, sacos de plástico, recipientes para comida e produtos de uso doméstico.

Oprojecto Senegal BAOBABHotels consiste na construção
e exploração de dois hotéis na península de Cabo Verde,
próximo de Dacar. A oferta hoteleira de Dacar é limitada e,
de um modo geral, as instalações são vetustas. Este pro-
jecto contribuirá para responder à procura de infra-estru-
turas hoteleiras adequadas para a realizaçãode congressos
e convenções e para a clientela de negócios. O promotor
do projecto é a empresaTegecovi S.A. sedeada emMadrid,
especializada na concepção e construção de empreendi-
mentos residenciais e comerciais.

O projecto Senegal Ciments du Sahel (CDS) engloba a fase
de ampliação de uma fábrica de cimento recentemente
construída, cujo promotor é a família franco-senegalesa
Layousse, que detém uma vasta gama de interesses eco-
nómicos no Senegal e na África Ocidental. A fábrica exis-
tente está a funcionar no máximo das suas capacidades,
e o mercado do cimento no Senegal e nos países vizinhos
está em pleno desenvolvimento.

O projectoMauritius CareWorks Africa consiste na criação
e exploraçãode três empresas emMoçambique, noUganda
e no Botsuana, que fornecerão programas de prevenção
e de gestão do HIV/SIDA dirigidos ao sector público e ao
sector privado, numa base duradoura, nos locais de traba-
lho e nos serviços de tratamento de doentes. O promotor
é a CareWorks Ltd., uma empresa de cuidados de saúde sul-
-africana, especializada em todos os aspectos da gestão do
HIV/SIDA, que tem obtido bons resultados na implementa-
ção do seumodelo de actividades na África do Sul.

Compromissos do EFP por países
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Organização e pessoal

O Departamento ACP-IF, que se integra na Direcção de Financiamentos no Exterior da União Euro-
peia, é responsável pela gestão do conjunto de projectos e de outras actividades do BEI nos países
ACP e nos PTU. Para o efeito, recorre directamente 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 (por exemplo, Recursos
Humanos, Tecnologias da Informação e Controlo Financeiro) do Banco.
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No final de 2007, um total equivalente a 115 efectivos
a tempo completo (ETC) estava directamente adstrito
a operações nos países ACP em todo o Banco. Após
um período de recrutamento limitado em 2005-2006,
registou-se um aumento de 4,5 ETC em 2007 (+4%).
Conquanto a identificação e avaliação de novos pro-
jectos potenciais continue a ser a principal actividade,
o Banco presta cada vez mais atenção ao acompanha-
mento da sua carteira de projectos nos países ACP, na

medida em que é essencial efectuar um controlo pró-
-activo para garantir a sustentabilidade da FI (ver
Caixa 9).

A maioria do pessoal do Departamento ACP-IF trabalha
noLuxemburgo, em instalações situadaspróximodoprin-
cipal aeroporto nacional. No decurso de 2008, o departa-
mentodeverámudar-se para o edifício ampliadoda sede
do BEI no Plateau de Kirchberg.
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Gabinetes regionais do BEI nos países ACP

Desde que foram inauguradas em 2005, as três represen-
tações regionais do BEI na África subsariana, situadas em
Nairobi, Dacar e Tshwane, impuseram-se como pontos
de contacto reconhecidos para investidores potenciais,
empresas locais e instituiçõesde financiamentododesen-
volvimento interessados em promover projectos nesta
região.Osgabinetes regionais reforçaramavisibilidadedo
Banco no seio dos diferentes circuitos de negócios africa-
nos, dando tambémumvaliosocontributoparao trabalho
dasdivisõesoperacionaisACP-IF sedeadasnoLuxemburgo,
nomeadamente – facto que não é de somenos importân-
cia –proporcionando umaperspectiva local dos projectos
e de outras iniciativas. São esperados resultados positivos
semelhantes nas Caraíbas e no Pacífico, na sequência da
recente abertura dos gabinetes de representação para as
Caraíbas (Fort-de-France, inaugurado em Maio de 2007)
e para o Pacífico (Sydney, inaugurado em Novembro de
2007). Com estes novos gabinetes, o BEI passou a estar
fisicamente presente em todas as regiões ACP.

No finalde2007,oconjuntodoscincogabinetesde repre-
sentação regionaisACPcontavacomonzeagentesdoBEI,
dispondo aindaos três gabinetes africanos, do apoio téc-
nico de pessoal contratado, recrutado localmente.

Actividade dos gabinetes regionais

2007constituiuumanode intensaactividadeparaogabi-
nete de representação regional para a África Ocidental,
situado em Dacar, por força do lançamento de diversas
novas iniciativas, tanto no próprio país, como a nível
regional. Por exemplo, no sector crucial da água, o gabi-
netedeDacar liderouaapreciaçãodenovosprojectosno
Benim e no Senegal, para efeitos de apresentação à Faci-
lidade para a Água ACP-UE, bem como a preparação de
futuras operações no Burquina Faso (ONEA II) e no Sene-
gal (Saneamento da Baía de Hann). O Chefe do gabinete
representouoBancoemdiversas reuniõeseconferências
importantes, incluindo o Fórum de Negócios UE-África,
que se realizou em Acra no mês de Julho.

Em2007, o gabinete de representação regional daÁfrica
Central e Oriental, baseado em Nairobi, contribuiu para
a identificação e a apreciação de duas operações poten-
ciais: a ampliação e modernização, pela Kenya Airports
Authority, do Jomo Kenyatta International Airport de
Nairobi (35 milhões de EUR) e a garantia em favor da
Uganda Microfinance Ltd. (máximo de 4 milhões de
USD). Também acompanhou activamente o projecto de
abastecimento de água de Dar-es-Salaam na Tanzânia.
Este projecto, realizado pela Dar-es-Salaam Water and
Sewerage Authority (DAWASA) no âmbito da Convenção
de Lomé, defrontou-se com dificuldades. O gabinete de
Nairobi representouoBEI quandoda assinatura dediver-
sosempréstimos, incluindooempréstimoglobalRwanda
Private Sector Support II, as linhas de crédito concedidas
ao Banque Rwandaise du Développement e ao Banque
Commerciale du Rwanda, e o contrato de financiamento
concluído com o Fina Bank, um dos intermediários do
novo instrumento de financiamento do sector privado
no Quénia, que conta com uma dotação de 20 milhões
de EUR. O pessoal do gabinete de Nairobi assistiu igual-
mente a diversas conferências e seminários importantes
sobre o tema do investimento e das infra-estruturas em
toda a região da África Central e Oriental.

Durante o ano passado; o gabinete de representação
regional na África Austral e Oceano Índico, baseado
em Tshwane (Pretória), reforçou significativamente as
parcerias institucionais e operacionais, nomeadamente,
com a Comissão Europeia e os organismos dos Estados-
-MembrosdaUE. Estegabinete contribuiuparaumasérie
deeventos, incluindoumareuniãodeestratégiaedepro-
gramação para as delegações da Comunidade Europeia
presentesna regiãodaComunidadedeDesenvolvimento
da África Austral, e conferências destinadas aos sectores
privado e financeiro. No Malawi, a boa colaboração com
aComissãocontribuiupara fazeravançaromaiorprojecto
seleccionadoparaumaoperaçãodeco-financiamentono
âmbito do segundo ciclo da Facilidade para a Água (que
deverá ser assinado em 2008). EmMoçambique, na Sua-
zilândia, na Maurícia e na Zâmbia, foram estudadas pos-
síveis sinergias com o instrumento para o açúcar criado
pela Comissão. O gabinete de Tshwane, em colaboração
com outras IFM, participou igualmente em reuniões de
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alto nível com os governos deMadagáscar e daMaurícia
relativas ao financiamento de projectos infra-estruturais
prioritários. Numa perspectiva de futuro, o pessoal do
gabinete de Tshwane participou em reuniões regionais
e pan-africanas sobre diversos sectores e temas (como
os sectores ferroviário e portuário, os biocombustíveis
e o investimento directo estrangeiro). Além disso, este
gabinete tem um programa de trabalho muito intenso
no âmbito domandato de financiamento separado para
a República da África do Sul, o qual entrou numa nova
fase em 2007. Uma vertente importante deste trabalho
consiste na criação de sinergias, ou seja, na utilização
dos contactos com investidores e o sector financeiro sul-
-africanos para promover também operações nos paí-
ses vizinhos.

O gabinete de representação regional das Caraíbas (em
Fort-de-France) foi inauguradoa21deMaiode2007pelo
Presidente do BEI, PhilippeMaystadt. Este novo gabinete
contribuirá para estreitar as ligações com as autoridades
públicas e com os meios de negócios da região, assim
como com instituições multilaterais, tais como o Banco
de Desenvolvimento das Caraíbas, o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento e o grupo do Banco Mundial,
contribuindo também para reforçar as sinergias com
outros actores da cooperação europeia para o desenvol-
vimentonasCaraíbas: aComissãoEuropeia, pormeiodas
suas delegações locais, e os parceiros do Banco no seio
dogrupodas InstituiçõesEuropeiasdeFinanciamentodo
Desenvolvimento (IEFD), emparticular, aAFD, comaqual
o gabinete de representação regional do BEI partilha as
instalaçõesnaMartinica.Após a inauguraçãodogabinete
em Maio, o chefe do gabinete regional iniciou diversas
viagens pelas ilhas das Caraíbas, e as reuniões que teve
com responsáveis governamentais e compromotores de
projectos do sector privado, assim como a sua presença
emconferências regionais, tiveramum impacto evidente
nodesenvolvimentoda reservadeprojectosdoBancona
região, cujos resultados se farão sentir a partir de 2008.

O gabinete de representação regional para o Pacífico,
aberto em Novembro de 2007, tem por missão ajudar a
desenvolver as actividades operacionais do BEI na região
Pacífico, que até aqui eram dificultadas pela distância

Gabinete de Dacar

Gabinete de Nairobi

Gabinete de Tshwane (Pretória)

Gabinete de Fort-de-France

Gabinete de Sydney
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e pela diferença horária entre a sede do BEI no Luxem-
burgo e a região. A localização do gabinete em Sydney já
estáa facilitar acomunicaçãoeacoordenação,nãosócom
potenciais promotores de projectos, mas também com
outros doadores baseados na região, tais como o Banco
Mundial e a SFI, o BAsD, as organizaçõesAusAID eNZAID,
e as delegações locais daComissãoEuropeia.Oobjectivo

visado consiste em permitir que o BEI reforce e amplie
o papel estratégico que desempenha na promoção do
crescimento económico sustentável na região. O chefe
do gabinete regional de Sydney já realizou uma série de
missões, e a presença do BEI no Pacífico deverá ajudar a
desenvolver a reserva de projectos do Banco na região,
de 2008 em diante.
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Como foi o caso durante todo o período de vigência do
9.° FED, o resultado do exercício e os proveitos acumula-
dos não têm em conta os custos incorridos pelo Banco
com a gestão da FI, que incluemos custos directos incor-
ridos pelas direcções operacionais e, numa base pro rata,
as despesas das direcções nãooperacionais e outros gas-
tos gerais. Estes custos são inteiramente cobertos pelas
comissões de gestão pagas pelos Estados-Membros
e por comissões de apreciação e outros emolumentos
cobrados pela FI relativamente a projectos específicos.
Os custos e as receitas relativos a 2007 são resumidos no
quadro a seguir.

A FI temactividades emmuitos países cujas economias
estão em grande parte ligadas ao dólar dos EUA; assim
sendo, uma parte significativa da sua carteira de inves-
timento é denominada em dólares (48% do total de
empréstimos e de participações de capital em curso no
final de 2007). A política actual, que consiste em mini-
mizar a exposição da FI ao risco cambial inerente aos
empréstimosdenominadosnoutrasdivisas, recorrendo
a contratos de swap de divisas, não pode ser aplicada
uniformemente ao conjunto da carteira. Nesta con-
formidade, as participações de capital e quase-capital,
assim como os investimentos denominados emdivisas
dos países ACP, não estão cobertos. Em conformidade
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IFRS), com base nas quais são elaboradas as demons-
trações financeirasdaFI, asperdaseosganhoscambiais
não realizados de participações de capital não afectam
directamenteacontade resultadosdaFI,mas são inscri-
tosnobalanço,na reservade justovalor.Aperda líquida
de 8 milhões de EUR de operações financeiras consta-
tada em 2007 refere-se, por conseguinte, à fracção não
coberta da carteira de empréstimos da FI denominada
em divisas que não o euro.

Todos os investimentos da FI são avaliados no fecho do
exercício, a fim de identificar os que apresentam provas
objectivas de risco de cobrança de parte ou do total do
montante estipulado nas condições contratuais iniciais,
ou de um valor equiparável. No decurso de 2007, foram
constituídasprovisõesespecíficasnovalorde2,7milhões
deEUR,quecorrespondemessencialmenteadois investi-
mentos realizados, respectivamente, na Mauritânia e no
Botsuana.

No final de 2007, a FI apresentou um resultado líquido de 36 milhões de EUR e um activo total de
1077,4milhões de EUR, dos quais 681,9milhões de EUR correspondemao saldo vivo dos empréstimos
e das participações de capital. Os proveitos acumulados cifraram-se em 77,2 milhões de EUR, equiva-
lentes a 8,3% dos capitais próprios – estes totalizavam 926,5 milhões de EUR no fim do ano e compu-
nham-se principalmente de contribuições recebidas dos Estados-Membros no âmbito do 9.° FED .20

Análise financeira

20Os Estados-Membros
que aderiram àUE em
2005 e 2007 começarão
a contribuir para o 10.° FED
em 2008, quando
da entrada em vigor
do segundo Protocolo
Financeiro de Cotonou.

Facilidade de Investimento – Custos e Receitas
(emmilhares de EUR) Ano: 2007

Custos 34 260

dos quais: direcções operacionais 22 969

direcções não operacionais e despesas gerais 11 291

Receitas 34 260

das quais: comissões de gestão cobradas aos Estados-Membros 32 756

comissões de apreciação dos projectos 1 504
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Anexos

1. Carteira das operações com recursos da FI assinadas em 2003-2007

2. Carteira das operações com recursos próprios assinadas em 2003-2007

3. Linhas de crédito concedidas no âmbito da FI: perspectiva geral

4. Organigrama

5. Demonstrações financeiras da Facilidade de Investimento em 31 de Dezembro de 2007

6. Lista das siglas e abreviaturas
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➾ 1. Carteira das operações com recursos
da FI assinadas em 2003-2007

Estados ACP

Nome Região ou país Sector Natureza
da operação

Sector
público
ou
privado

Montante
(milhões
de EUR)

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC Regional - África Serviços Participação Privado 30,00
AUREOS EAST AFRICA FUND Regional – África

Oriental
Serviços Participação Privado 6,80

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL Regional – África
Austral

Serviços Participação Privado 10,50

AUREOS EAST AFRICA FUND Regional – África
Ocidental

Serviços Participação Privado 8,75

BEL OMBRE HOTEL B
(EMPRÉSTIMO SUBORDINADO)

Maurícia Serviços Empr.subordinado
e quase-capital

Privado 3,30

BEL OMBRE HOTEL B
(PARTICIPAÇÃO INDIRECTA)

Maurícia Serviços Participação Privado 2,80

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN Camarões Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 3,00

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN Camarões Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 25,00

EBTR MAURITANIE Mauritânia Infra-estruturas urbanas Empréstimo sénior * Privado 4,00
KANSANSHI COPPER MINE Zâmbia Indústria Empr.subordinado

e quase-capital
Privado 34,00

PG BURQUINA FASO CRÉDIT BAIL II Burquina Faso Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 2,00

PG BURQUINA FASO II Burquina Faso Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 10,00

Total 2003 140,15
2004
AFRICAN LION MINING FUND II Regional - ACP Serviços Participação Privado 7,00
BOAD IV B FACILITÉ DE GARANTIE Regional – África

Ocidental
Serviços Garantia Privado 25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION Regional – África
Ocidental

Serviços Participação Privado 4,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Uganda Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 90,00
EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 0,01
FABULOUS FLOWERS Botsuana Agricultura, pescas

e silvicultura
Empr.subordinado
e quase capital

Privado 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT B Quénia Indústria Empréstimo sénior * Privado 11,37
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT C Quénia Indústria Empr.subordinado

e quase-capital
Privado 1,65

MOMATITANIUMMINERALS Moçambique Indústria Empréstimo sénior * Privado 15,00
MOMATITANIUMMINERALS Moçambique Indústria Empr.subordinado

e quase-capital
Privado 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM
COMPONENT

Moçambique Energia Empréstimo sénior Público 10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN Nigéria Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 50,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT Fiji Serviços Participação Privado 5,00
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PG II (GABON) Gabão Empréstimos globais e
grupados

Linha de crédito* Privado 6,50

PG II (GABON) B Gabão Empréstimos globais e
grupados

Linha de crédito* Privado 3,50

SAMOAVENTURE CAPITAL FUND Samoa Serviços Participação Privado 0,35
SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Regional - ACP Serviços Participação Privado 2,50
SNIM VII Mauritânia Energia Empréstimo sénior Privado 22,50
SONABEL III Burquina Faso Energia Empréstimo sénior Público 15,25
WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT República

Dominicana
Serviços Empr.subordinado e

quase-capital
Privado 20,00

Total 2004 337,23
2005

ALBION RESORT MAURITIUS B Maurícia Serviços Participação Privado 5,00
AQUALMA III Madagáscar Agricultura, pescas

e silvicultura
Empréstimo sénior Privado 5,00

BANQUE RÉGIONALE DES MARCHES B Regional – África
Ocidental

Serviços Participação Privado 0,61

BIMAO Regional – África
Ocidental

Serviços Garantia* Privado 5,00

CAPE FUND II Regional – África
Ocidental

Serviços Participação Privado 11,90

CAP VERT – SECTEUR FINANCIER PG II Cabo Verde Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 8,00

CLICO GLOBAL LOAN Trindade e
Tobago

Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 20,00

COMPAGNIE SUCRIÈRE DU TCHAD Chade Indústria Garantia Privado 11,80
DANGOTE CEMENT - C Nigéria Indústria Empréstimo sénior Privado 33,06
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX Trindade e

Tobago
Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 7,00

ETUDE EL AOUJ Mauritânia Indústria Participação Privado 5,00
GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT Etiópia Energia Empréstimo sénior Público 50,00
GRENLEC III PROJECT Granada Energia Empréstimo sénior Privado 5,00
KPLC GRID DEVELOPMENT Quénia Energia Empréstimo sénior Público 43,00
LA FAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI) Regional - ACP Serviços Participação Privado 3,50
LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR Senegal Transportes Empréstimo sénior Público 10,00
MOMATITANIUM C Moçambique Indústria Empr.subordinado

e quase-capital
Privado 2,75

MOPANI COPPER PROJECT Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 48,00
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II Níger Empréstimos globais

e grupados
Linha de crédito* Privado 8,00

OLKARIA II EXTENSION Quénia Energia Empréstimo sénior Público 32,50
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Regional - Pacífico Empréstimos globais

e grupados
Linha de crédito Privado 7,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Regional - Pacífico Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 6,00

SEPH-NOUADHIBOU Mauritânia Agricultura, pescas
e silvicultura

Empréstimo sénior Privado 2,50

SEPH-NOUADHIBOU Mauritânia Indústria Empréstimo sénior Privado 2,50
VRA VII Gana Energia Empréstimo sénior Público 10,50
ZESCO KARIBA NORTH II Zâmbia Energia Empréstimo sénior Público 7,60

Total 2005 351,22
2006
ACCESS MICROFINANCE HOLDING Regional - ACP Serviços Privado Privado 3,46
ADEMI V República

Dominicana
Serviços Privado Privado 0,23

Nome Região ou país Sector Natureza
da operação

Sector
público
ou
privado

Montante
(milhões
de EUR)
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ADEMI V B República
Dominicana

Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY Camarões Energia Empréstimo sénior Privado 55,00
AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B Camarões Energia Empréstimo sénior Privado 10,00
ALBION RESORT MAURITIUS Maurícia Serviços Empréstimo sénior Privado 14,00
AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE FÉLOU

Regional – África
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE FÉLOU B

Regional – África
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE FÉLOU C

Regional – África
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

ASTRUMTRAVEL HELICOPTER SERVICES Belize Transportes Empréstimo sénior Privado 3,74
PG BDEAC III Regional – África

Central
Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 15,00

PG BDEAC III B Regional – África
Central

Serviços Garantia Privado 5,00

BPI KENYA SME FUND Quénia Serviços Participação Privado 4,24
BPI MADAGASCAR SME FUND Madagáscar Serviços Participação Privado 2,00
CARIBBEAN DEV BANK IV B Regional -

Caraíbas
Serviços Garantia Privado 20,00

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Uganda Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 10,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Regional – África
Oriental

Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT Moçambique Indústria Empréstimo sénior Privado 1,30
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Regional - ACP Empréstimos globais

e grupados
Acordo
de agência

Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00
EMP AFRICA FUND II Regional - África Serviços Participação Privado 40,00
FIRST BANK OF NIGERIA Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 35,00
FIRST BANK OF NIGERIA B Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 15,00
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBL LOAN II B Gana Empréstimos globais

e grupados
Linha de crédito Privado 15,00

I & P Regional - África Serviços Participação Privado 3,25
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT Ilhas Salomão Agricultura, pescas

e silvicultura
Empréstimo sénior Privado 3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I Congo Indústria Empr.subordinado
e quase-capital

Privado 13,00

KULA FUND II Regional - Pacífico Serviços Participação Privado 4,40
LUMWANA COPPER PROJECT A Zâmbia Indústria Empr.subordinado

e quase-capital
Privado 48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 19,00
MAPUTOWATER SUPPLY Moçambique Água e saneamento Empréstimo sénior Público 31,00
NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND Namíbia Empréstimos globais

e grupados
Linha de crédito Público 4,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Regional -
Pacífico

Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 5,00

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A Ruanda Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 3,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN República
Dominicana

Serviços financeiros Linha de crédito * Privado 4,00

SMALL TOWNWATER & SANITATION PROGRAM Etiópia Água e saneamento Empréstimo sénior Público 16,50
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAURITANIE Mauritânia Serviços Participação Privado 5,00
Total 2006 569,62

Nome Região ou país Sector Natureza
da operação

Sector
público
ou
privado

Montante
(milhões
de EUR)
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2007
ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE
CENTRALE

Regional – África
Central

Serviços Garantia* Privado 50,00

ADEMI V C República Domi-
nicana

Serviços Participação * Privado 0,52

AFRICAP II Regional - África Serviços Participação Privado 5,00
AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Regional -

Caraíbas
Serviços Participação Privado 45,00

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT Uganda Energia Empréstimo sénior Público 98,50
CAPITAL FINANCIAL HOLDING Regional – África

Central
Serviços Participação Privado 5,00

CLICO GLOBAL LOAN B Trindade
e Tobago

Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 10,00

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND Regional –
Oceano Índico

Serviços Participação Privado 4,61

MARTIN S DRIFT KIMBERLITE PROJECT Botsuana Indústria Empréstimo sénior Privado 5,00
MICROCRED (PLANET BANK) Regional - África Serviços Participação Privado 3,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Regional -

Pacífico
Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 2,00

PEFF-UGANDA Uganda Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 30,00

PG III (GABON) Gabão Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 7,00

PG PRO-PME II Camarões Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 4,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Quénia Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 20,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND
(EQUITY)

Regional ACP Serviços Participação Privado 1,30

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND
MEZZ

Regional ACP Serviços Participação Privado 1,70

RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT B Ruanda Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito* Privado 7,00

TVCABOMULTIMÉDIA Angola Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 15,00
Total 2007 314,63

TOTAL 1 712,85

PTU

Nome Região ou país Sector Natureza
da operação

Sector
público
ou
privado

Montante
(milhões
de EUR)

2007
BCI - LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTAL Nova Caledónia Empréstimos globais

e grupados
Linha de crédito Privado 5,00

SOCREDO LIGNE
DE CRÉDIT ENVIRONNEMENT

Polinésia
Francesa

Empréstimos globais
e grupados

Linha de crédito Privado 5,00

Total 2007 10,00

TOTAL 10,00

Nome Região ou país Sector Natureza
da operação

Sector
público
ou
privado

Montante
(milhões
de EUR)
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➾ 2. Carteira de operações com recursos
próprios assinadas em 2003-2007

Países ACP

Nome Região ou país Sector Natureza
da operação

Sector público
ou
privado

Montante
(milhões
de EUR)

2003

BEL OMBRE HOTEL A (SENIOR LOAN) Maurícia Serviços Empréstimo sénior Privado 6,10
Total 2003 6,10

2004
BOAD PG IV A Regional - África

Ocidental
Empréstimos globais
e grupados

Empréstimo sénior Privado 25,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT A Quénia Indústria Empréstimo sénior Privado 8,93
MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Maurícia Transportes Empréstimo sénior Público 14,00
NOVOTEL DENARAU PROJECT Fiji Serviços Empréstimo sénior Privado 6,00
VINLEC IV São Vicente

e Grenadinas
Energia Empréstimo sénior Público 8,30

Total 2004 62,23

2005

CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Regional - Caraíbas Empréstimos globais
e grupados

Empréstimo sénior Público 40,00

DANGOTE CEMENT - A Nigéria Indústria Empréstimo sénior Privado 57,85
DANGOTE CEMENT - B Nigéria Indústria Empréstimo sénior Privado 33,06
SBM GLOBAL LOAN Maurícia Empréstimos globais

e grupados
Empréstimo sénior Privado 20,00

Total 2005 150,91

2006

BLPC IVWIND POWER Barbados Energia Empréstimo sénior Privado 9,75
FIJI POWER Fiji Energia Empréstimo sénior Público 24,50
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL
LOAN II C

Gana Empréstimos globais
e grupados

Empréstimo sénior Privado 40,00

LUMWANA COPPER PROJECT C Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 18,00
WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP) Gana Energia Empréstimo sénior Público 75,00
Total 2006 167,25

2007

AMBATOVY NICKEL PROJECT Madagáscar Indústria Empréstimo sénior Privado 260,00
ECOBANK REGIONAL FACILITY Regional – África Oci-

dental
Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00

INTERCONTINENTAL BANK Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00
MASERUWASTEWATER PROJECT Lesoto Água e saneamento Empréstimo sénior Público 14,30
MUNALI NICKEL PROJECT Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 29,51
PROGRAMME EAU SÉNÉGAL Senegal Água e saneamento Empréstimo sénior Público 15,00
SONEB-ALIMENTATION EN EAU
URBAINE

Benim Água e saneamento Empréstimo sénior Público 13,00

Total 2007 431,81

TOTAL 818,30
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➾ 3. Linhas de crédito concedidas no âmbito
da FI : Perspectiva geral

País Nome Data
de assinatura

Montante
assinado

Montante
afectado

Número
de afectações

PAÍSES ACP (milhões de EUR) (milhões de EUR) (milhões de EUR)

Burquina Faso PG BURQUINA FASO CREDIT BAIL II 08.12.2003 12,00 7,29 26
Camarões DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II

A CAMEROUN
16.12.2003 3,00 3,00 44

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09.08.2004 5,00 5,00 11
Gabão PG II (GABON) 18.10.2004 10,00 3,50 4
Nigéria NIGERIA GLOBAL LOAN 06.12.2004 50,00 49,31 26
Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY -

Development Bank of Samoa
15.10.2005 7,00 3,33 127

Níger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II 26.10.2005 8,00 6,38 41
Regional – África Oci-
dental

BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE 10.12.2004 25,00 0,00 0

Trindade e Tobago CLICO GLOBAL LOAN 03.11.2005 20,00 10,59 9
Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B -

Tonga Development Bank
15.12.2005 6,00 0,00 0

Trindade e Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20.12.2005 7,00 6,36 9
Namíbia NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND 10.03.2006 4,00 0,00 0
Regional – África Central BDEAC PRET GLOBAL III 24.05.2006 15,00 5,00 1
Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 28.06.2006 10,00 3,40 8
Regional – África EADB REGIONAL FINANCE FACILITY 17.11.2006 25,00 0,00 0
Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II -

National Bank of Palau
05.12.2006 5,00 0,00 0

Regional - Caraíbas CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK IV B 19.12.2006 20,00 0,00 0
República Dominicana ADEMI V B 19.12.2006 3,00 3,00 0
República Dominicana SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN 19.12.2006 3,20 1,75 0
Ruanda RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21.12.2006 3,00 1,46 2
Gana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL

LOAN II B
22.12.2006 15,00 15,00 1

Ruanda RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02.02.2007 7,00 1,40 5
Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B

- Development Bank of Niue
23.02.2007 2,00 0,00 0

Gabão PRET GLOBAL III (GABON) 07.05.2007 7,00 0,00 0
Camarões PRET GLOBAL PRO-PME II 28.06.2007 4,00 0,85 7
Uganda PEFF-UGANDA 31.08.2007 30,00 1,23 3
Quénia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY 07.12.2007 20,00 0,00 0
Trindade e Tobago CLICO GLOBAL LOAN B 21.12.2007 10,00 0,00 0

Total ACP 336,20 127,85 324

PTU (milhões de EUR)

Nova Caledónia BCI - LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENTAL

29.11.2007 5,00 0,00 0

Polinésia Francesa SOCREDO LIGNE DE CREDIT
ENVIRONNEMENT

10.12.2007 5,00 0,00 0

Total PTU 10,00 0,00 0
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➾ 4. Organigrama
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Serviço de

Consultoria para
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Directora-
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TSINGOU
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Director-
-Geral
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Direcção
de Gestão
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Director-
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Pierluigi
GILIBERT

Direcções não
operacionais

Representação
regional

Dacar
Jack REVERSADE

Nairobi
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DavidWHITE

Fort de France
AnthonyWHITEHOUSE

Sydney
Jean-PhilippeDE JONG

Divisão
ACP - IF - 1

África
Ocidental
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Gustaaf
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ACP - IF - 2
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e Oriental
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PALANZA

Divisão
ACP - IF - 3
África Austral
e Oceano
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Serge-Arno
KLÜMPER

Divisão
ACP - IF - 4
Caraíbas
e Pacífico

David
CRUSH

Divisão
ACP - IF - RBD
Recursos e

Desenvolvimento

Tassilo
HENDUS

Divisão
ACP - IF - PMP

Gestão
da Carteira
e Estratégia

Catherine
COLLIN

Director
Martin CURWEN

Departamento ACP – IF



Relatório Anual 200760Facilidade de Investimento

Conta de resultados
relativa ao exercício de 2007 (emmilhares de EUR)

Notas Exercício findo
em 31.12.2007

Exercício findo
em 31.12.2006

Juros e proveitos equiparados 5 46 580 23 816

Juros e custos equiparados 5 (1 218) (2 493)

Juros e proveitos equiparados líquidos 45 362 21 323

Receitas líquidas de comissões e emolumentos 6 1 396 4 366

Receitas líquidas de comissões e emolumentos 1 396 4 366

Resultado líquido de operações financeiras 7 (8 005) (283)

Depreciação por perdas de crédito 11 (2 770) (1 693)

Contribuição especial dos Estados-Membros para os gastos gerais administrativos 8 32 756 33 913

Gastos gerais administrativos 8 (32 756) (33 913)

Resultado do exercício 35 983 23 713

As notas em anexo fazem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.

➾ 5. Demonstrações financeiras da Facilidade
de Investimento em 31 de Dezembro de 2007
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Facilidade de Investimento
Balanço
em 31 de dezembro de 2007 (emmilhares de EUR)

Notas 2007 2006

ACTIVO

Disponibilidades e equiparados 9 184 772 190 780

Instrumentos financeiros derivados 10 25 279 8 592

Empréstimos e créditos a receber 11 572 530 338 997

dos quais juros acumulados 10 779 3 784

Investimentos financeiros disponíveis para venda 12

Participações de capital disponíveis para venda 109 363 66 449

Valores a receber dos doadores 13 181 183 103 913

Outros activos 14 4 291 1 813

Total do activo 1 077 418 710 544

PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS

PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados 10 841 119

Contas de regularização 15 18 030 7 908

Débitos para com terceiros 16 131 152 134 425

Outros passivos 17 916 1 911

Total do passivo 150 939 144 363

CAPITAIS PRÓPRIOS

Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros 18 830 000 515 000

Lucros não distribuídos 77 167 41 184

Reserva de justo valor 19 312 9 997

Total dos capitais próprios 926 479 566 181

Total do passivo e capitais próprios 1 077 418 710 544

As notas em anexo fazem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.



Relatório Anual 200762Facilidade de Investimento

Facilidade de Investimento
Mapa da variação dos capitais próprios
em 31 de dezembro de 2007 (emmilhares de EUR)

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2007
Contribuição
dos Estados-

-Membros

Lucros não
distribuídos

Reserva de justo
valor investimentos
disponíveis p/venda

Total dos
capitais
próprios

Em 1 de Janeiro de 2007 515 000 41 184 9 997 566 181

Variação líquida das participações disponíveis para venda 9 315 9 315

Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o exercício 315 000 315 000

Resultado do exercício 35 983 35 983

Variação dos recursos dos doadores 315 000 35 983 9 315 360 298

Em 31 de Dezembro de 2007 830 000 77 167 19 312 926 479

Em 1 de Janeiro de 2006 370 000 17 471 6 443 393 914

Variação líquida das participações disponíveis para venda 3 554 3 554

Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o exercício 145 000 145 000

Resultado do exercício 23 713 23 713

Variação dos recursos dos doadores 145 000 23 713 3 554 172 267

Em 31 de Dezembro de 2006 515 000 41 184 9 997 566 181

As notas em anexo fazem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.
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Facilidade de Investimento
Demonstração dos fluxos de caixa
em 31 de dezembro de 2007 (emmilhares de EUR)

2007 2006

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO

Resultado do exercício 35 983 23 713

Ajustamentos

Perda de valor de participações disponíveis para venda 366 130

Depreciação de empréstimos 2 770 1 693

Juros capitalizados (6 747) (4 303)

Variação da conta de regularização 4 150 8 038

Resultados de exploração antes de variação dos activos e passivos de exploração 36 522 29 271

Desembolsos líquidos de empréstimos concedidos (286 028) (157 004)

Reembolsos 34 214 3 585

Variação do justo valor dos produtos derivados (15 965) (14 057)

Variação da conta de regularização relativa a empréstimos concedidos (1 062)

Variação das participações disponíveis para venda (43 143) (31 965)

Proveitos de participações disponíveis para venda 8 248 25

Variação de outras rubricas do activo (2 456) (1 014)

Variação de outras rubricas do passivo (518) 1 463

Fluxos de caixa líquidos originados pelas actividades de exploração (269 126) (170 758)

ACTIVIDADES DE CAPTAÇÃODE FUNDOS

Realizado pelos Estados-Membros 315 000 145 000

Variação do montante a receber dos doadores (77 271) (11 458)

Variação líquida do montante devido relativo a bonificações de juros (3 273) 17 312

Variação do montante devido a terceiros (538) 1 458

Fluxos de caixa líquidos originados pelas actividades de captação de fundos 233 918 152 312

Variação líquida das disponibilidades e equiparados (35 208) (18 446)

Disponibilidades e equiparados no início do exercício 190 780 194 916

Efeito da variação das taxas de câmbio nos empréstimos concedidos e nas participações de capital 29 200 14 310

Disponibilidades e equiparados no final do exercício 184 772 190 780

As notas em anexo fazem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.
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1. Informações de carácter geral
A Facilidade de Investimento foi constituída ao abrigo do Acordo
de Cotonou relativo à cooperação e ajuda ao desenvolvimento («o
Acordo»), 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, e revisto em 25 de Junho de
2005.

A Facilidade de Investimento é gerida pelo Banco Europeu de In-
vestimento («o BEI»ou «o Banco»). Nos termos do Acordo, a dota-
ção máxima da Facilidade é de 2 200 milhões de EUR para os
Estados ACP e de 20milhões de EUR para os PTU (em conformida-
de com a Decisão do Conselho de 27 de Novembro de 2001, rela-
tiva à associação dos Países e Territórios Ultramarinos com a
Comunidade Europeia). No enquadramento do Acordo, o BEI gere
igualmente empréstimos concedidos com recursos próprios. O
conjunto dos restantes recursos e instrumentos financeiros previs-
tos no Acordo é administrado pela Comissão Europeia.

2. Princípios contabilísticos de base

2.1. Critérios de base

Nos termos do Acordo de Gestão da Facilidade de Investimento, a
preparação das demonstrações financeiras da Facilidade rege-se
pelas Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público
(NICSP), ou pelas Normas Internacionais de Relato Financeiro, con-
forme for o caso. As demonstrações financeiras da Facilidade foram
elaboradas com base nos seguintes princípios contabilísticos:

2.2. Principais juízos e estimativas contabilísticos

A elaboração das demonstrações financeiras implica o recurso a
estimativas contabilísticas decisivas e exige igualmente que a Di-
recção do Banco se pronuncie quanto à aplicação dos princípios
contabilísticos da Facilidade de Investimento. Os domínios que
exigem ummaior grau de apreciação, ou que sãomais complexos,
ou aqueles em que os pressupostos e estimativas afectam signifi-
cativamente as demonstrações financeiras, são indicados.

Os juízos e estimativasmais importantes são os seguintes:

Justo valor dos instrumentos financeiros

Quando o justo valor de activos e de passivos financeiros registados
no balanço não possa ser determinado com base em mercados
activos, poder-se-á recorrer a uma série de técnicas de avaliação
que aplicammodelosmatemáticos. Estesmodelos são constituídos,
quando possível, com dados recolhidos emmercados observáveis,
mas caso isso não seja possível, a determinação do justo valor im-
plica a formulação de uma opinião. Este juízo incidirá, nomeada-
mente, sobre questões de liquidez e de parâmetros demodelização,
tais como a correlação e a volatilidade para os produtos derivados
de longo prazo.

Perda de valor de créditos

A Facilidade passa em revista os seus créditos problemáticos em
cada data de fecho de contas, a fim de determinar se deve ser ins-
crita uma provisão para depreciação na conta de resultados. Para
determinar o nível de provisão necessário, a Direcção deve ajuizar
domontante e do calendário dos fluxos de caixa futuros. Dado que
estas estimativas se baseiam em pressupostos relativos a vários
factores, os resultados efectivos poderão delas diferir, conduzindo
a variações futuras da provisão. Alémdas provisões específicas para
empréstimos e valores a receber significativos, a Facilidade de In-
vestimento constitui igualmente uma provisão colectiva para de-
preciação relativamente a compromissos que, conquanto não
sejam expressamente identificados como necessitando de uma
provisão específica, apresentam um risco de incumprimentomaior
do que na data em que foram concluídos. Esta provisão colectiva
é instituída na eventualidade de degradação da notação interna
do empréstimo ou participação desde a respectiva conclusão. A
notação interna tem em conta factores como a degradação do ris-
co ligado ao país e ao sector, a obsolescência tecnológica e defici-
ências estruturais identificadas, ou a diminuição dos fluxos de
caixa.

Avaliação de participações de capital não cotadas disponíveis
para venda

A avaliação de participações de capital não cotadas disponíveis
para venda é geralmente feita com base numa das seguintes refe-
rências:

transacções recentes efectuadas em condições normais de•
mercado;
justo valor actual de outro instrumento substancialmente idên-•
tico;
fluxos de caixa previsionais actualizados às taxas correntes•
aplicáveis a rubricas com características e riscos similares; ou
outros modelos de avaliação.•

A determinação dos fluxos de caixa e dos factores de actualização
de participações não cotadas disponíveis para venda exige estima-
tivas substanciais. A Facilidade de Investimento calibra periodica-
mente as técnicas de avaliação e verifica a respectiva validade com
base em transacções correntes domesmo instrumento observáveis
no mercado, ou noutros dados de mercado observáveis dispo-
níveis.

Perda de valor de investimentos financeiros disponíveis
para venda

A Facilidade de Investimento considera aos investimentos de
capital disponíveis para venda como depreciados quando se ve-
rifica uma redução significativa ou prolongada do respectivo
justo valor, abaixo do custo de aquisição, ou quando existem
provas objectivas de depreciação. O carácter significativo ou pro-
longado dessa perda de valor é determinado com base numa
apreciação.

Anexo às demonstrações financeiras
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2.3. Alteração dos princípios contabilísticos

Os princípios contabilísticos adoptados são idênticos aos aplicados
nos exercícios anteriores.

2.4. Princípios contabilísticos de base

O balanço apresenta as rubricas do activo e do passivo por ordem
decrescente de liquidez, não estabelecendo uma distinção entre
as rubricas de curto, médio e longo prazo.

2.4.1. Bases de conversão

As demonstrações financeiras da Facilidade de Investimento são
denominadas em euros (EUR), que é a suamoeda operacional e de
apresentação.

As operações em divisas estrangeiras são convertidas, em confor-
midade com a norma IAS 21, à taxa de câmbio em vigor na data da
transacção.

Os activos e passivosmonetários denominados em divisas que não
o euro são convertidos em euros com base nas taxas de conversão
em vigor na data do balanço. Os ganhos ou perdas resultantes des-
sa conversão são inscritos na conta de resultados.

As rubricas não monetárias cujo custo histórico seja denominado
em divisa estrangeira são convertidas com base nas taxas de câm-
bio em vigor na data da transacção inicial. As rubricas não mone-
tárias cujo justo valor seja denominado em divisa estrangeira, são
convertidas com base nas taxas de câmbio em vigor na data da
determinação do justo valor.

As diferenças cambiais decorrentes do pagamento de transacções
a taxas diferentes das taxas em vigor na data dessas transacções,
assim como as diferenças cambiais não realizadas em rubricas mo-
netárias do activo e do passivo em divisas a liquidar, são reconhe-
cidas na conta de resultados.

Os elementos da conta de resultados são convertidos em euros
com base nas taxas de conversão de fim de mês.

2.4.2. Disponibilidades e equiparados

A Facilidade de Investimento assimila a equivalentes de disponibi-
lidades as contas correntes e os depósitos de curto prazo com ven-
cimento inicial até três meses.

2.4.3. Activos financeiros que não produtos derivados

Os activos financeiros são contabilizados segundo o princípio da
contabilização na data de liquidação.

Empréstimos concedidos

Os empréstimos emitidos pela Facilidade de Investimento são ins-
critos no seu activo na data de desembolso aos mutuários, sendo
inicialmente contabilizados ao respectivo custo (montante desem-
bolsado líquido), que é o justo valor do montante desembolsado,
incluindo custos eventuais de transacção, e seguidamente medi-
dos, segundo o método da taxa de juro efectiva, pelo custo de
amortização líquido de uma eventual provisão para depreciação
ou incobrabilidade.

Investimentos financeiros disponíveis para venda

Os investimentos financeiros disponíveis para venda são os que são
designados como tal, ou que não podem ser designados pelo seu
justo valor no activo ou no passivo, como investimentos detidos
até à data de vencimento, ou como créditos e valores a receber.
Tratam-se de instrumentos de dívida tais como os instrumentos de
capital, ou investimentos em fundos de capital de risco.

Após uma avaliação inicial, os investimentos financeiros disponíveis
para venda são reconhecidos pelo seu justo valor. Elementos a con-
siderar para a avaliação do justo valor de instrumentos de capital,
quando este não possa ser determinado com base em mercados
activos:

a. Fundos de capital de risco

O justo valor de cada fundo de capital de risco baseia-se no valor
patrimonial líquido (VPL) declarado pelo fundo, se esse VPL for cal-
culado de acordo com as normas internacionais de avaliação. Caso
existam elementos susceptíveis de afectar a avaliação, a Facilidade
de Investimento poderá decidir corrigir o VPL declarado pelo
fundo:

Se o VPL não tiver sido calculado de acordo com uma norma inter-
nacionalmente reconhecida, a avaliação será feita com base na
carteira subjacente.

b. Tomadas de participação directas

O justo valor das participações é calculado com base nas últimas
demonstrações financeiras disponíveis, voltando a aplicar, se for
caso disso, o método utilizado quando da respectiva aquisição.

As variações de valor não realizadas de participações são registadas
como capitais próprios, até os títulos serem vendidos, cobrados ou
de qualquer outra forma cedidos, ou até serem considerados de-
preciados. No caso de um investimento disponível para venda ser
considerado depreciado, o ganho ou perda cumulado não realiza-
do, anteriormente contabilizado nos capitais próprios, é inscrito na
conta de resultados.

Quanto às participações não cotadas, o justo valor é determinado
por meio de uma técnica de avaliação reconhecida, Estes investi-
mentos devem ser contabilizados ao respectivo custo de aquisição
se o seu justo valor não puder ser determinado de modo fide-
digno.

Garantias

As garantias financeiras são inicialmente reconhecidas pelo seu
justo valor no balanço, na rubrica Garantias Financeiras. Após esta
contabilização inicial, as rubricas do passivo da Facilidade de Inves-
timento relativas a cada garantia são calculadas pelo mais elevado
de entre o valor do prémio amortizado e a melhor estimativa dos
custos de liquidação de todos os compromissos financeiros decor-
rentes da garantia.

Todos os aumentos do passivo relativos a garantias financeiras são
inscritos na conta de resultados, na rubrica Depreciação por perdas
de crédito. O prémio recebido é contabilizado na conta de resulta-
dos, na rubrica Receita líquida de comissões e emolumentos, segun-
do o método da taxa de juro efectiva durante toda a vida da
garantia.
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2.4.4. Depreciação de activos financeiros

A Facilidade de Investimento verifica em cada fecho do exercício
se existem provas objectivas de depreciação de qualquer dos seus
activos financeiros. Um activo financeiro (ou um grupo de activos
financeiros) é considerado depreciado se, e somente se, existem
provas objectivas dessa depreciação em virtude de um ou mais
eventos ocorridos depois da contabilização inicial do activo (even-
tos «geradores de perdas») e esse(s) evento(s) tem(têm) um impac-
to sobre os fluxos de caixa futuros previstos do activo financeiro ou
do grupo de activos financeiros, que pode ser estimado de uma
forma fidedigna. A depreciação pode ser considerada comprovada,
particularmente nos seguintes casos: grandes dificuldades finan-
ceiras do mutuário ou grupo de mutuários; incumprimento ou
cessação de pagamento dos juros ou do reembolso do capital; pro-
babilidade de falência ou de reestruturação financeira domutuário;
e dados concretos que indiciem um decréscimo mensurável dos
fluxos de caixa futuros estimados, tais como um acréscimo dos
atrasos de pagamento ou uma situação económica que se pode
correlacionar com incumprimento.

São registadas depreciações para os empréstimos em curso no fe-
cho do exercício que são contabilizados ao custo amortizado e que
comportam objectivamente riscos de cobrança de uma parte ou
da totalidade dos montantes estabelecidos nas disposições con-
tratuais iniciais, ou de valores equivalentes. No caso de se compro-
var objectivamente a ocorrência de uma depreciação, o montante
de perda de valor será a diferença entre o valor contabilístico do
activo e o valor actual líquido dos fluxos de caixa futuros previstos.
O valor contabilístico do activo é reduzido pela utilização de uma
conta de provisão, e o montante da perda é reconhecido na conta
de resultados. O valor contabilístico reduzido continua a produzir
juros, à taxa efectiva inicialmente aplicável ao activo. Os emprésti-
mos, assim como a provisão correspondente, são cancelados quan-
do não exista uma probabilidade realista de cobrança futura. Se,
durante um exercício posterior, o montante da depreciação esti-
mada aumentar ou diminuir por força de um evento ocorrido de-
pois da contabi l ização da depreciação, a depreciação
anteriormente contabilizada será correspondentemente ajustada
na conta de provisão.

Dado que a Facilidade de Investimento procede a avaliações do
risco de crédito, não é necessário constituir uma provisão colectiva
para depreciação.

Quanto aos investimentos financeiros disponíveis para venda, a
Facilidade de Investimento verifica em cada fecho do exercício se
existem provas objectivas de depreciação de qualquer dos seus
activos. Considera se como prova objectiva de depreciação um
decréscimo significativo ou prolongado do justo valor dos títulos
abaixo do respectivo custo de aquisição. Quando existirem provas
objectivas de depreciação do activo, o montante da perda cumu-
lada (igual à diferença entre o custo de aquisição e o justo valor
actual, dedução feita de qualquer perda de valor nesse activo pre-
viamente reconhecida na conta de resultados) é deduzido dos
capitais próprios e inscrito na conta de resultados. As perdas de
valor dos investimentos financeiros disponíveis para venda não são
revertidas na conta de resultados; os aumentos do seu justo valor
após depreciação são reconhecidos directamente nos capitais
próprios.

Quanto aos investimentos detidos até ao vencimento, a Facilidade
de Investimento avalia individualmente se existem provas de perda
de valor. No caso de se comprovar objectivamente a ocorrência de
uma depreciação, o montante de perda de valor será a diferença
entre o valor contabilístico do activo e o valor actual líquido dos

fluxos de caixa futuros previstos. O valor contabilístico do activo é
reduzido e o montante da perda é reconhecido na conta de resul-
tados. Se, num exercício subsequente, o valor da perda de valor
estimada decrescer em virtude de um evento ocorrido depois do
reconhecimento da mesma, todos os montantes anteriormente
debitados são creditados no Resultado líquido de operações finan-
ceiras.

A Direcção «Gestão do Risco» do Banco Europeu de Investimento
efectua pelo menos uma vez por ano um teste de depreciação dos
activos financeiros. Este teste poderá conduzir ao reconhecimento
da depreciação na conta de resultados ao longo da vida residual
do activo, ou a qualquer outro ajustamento ditado por uma reava-
liação da depreciação inicial.

2.4.5. Instrumentos financeiros derivados

Os instrumentos derivados incluem as operações de swap de divi-
sas e de swap de taxas de juro e de divisas.

No decurso normal das suas actividades, a Facilidade de Investi-
mento pode concluir contratos de swap para efeitos de cobertura
de operações de financiamento específicas denominadas emmo-
edas activamente transaccionadas que não o euro, a fim de com-
pensar perdas ou ganhos decorrentes de flutuações das taxas de
câmbio.

No entanto, em 31 de Dezembro de 2007, a Facilidade de Investi-
mento não tinha efectuado quaisquer operações contabilísticas de
cobertura. Por conseguinte, todos os produtos derivados são ins-
critos ao seu justo valor na conta de resultados. Esse justo valor é
calculado principalmente com base em modelos de actualização
dos cash-flows, modelos de avaliação das opções e cotações facul-
tadas por terceiros.

Os produtos derivados são registados pelo seu justo valor e conta-
bilizados como activos quando esse valor é positivo, e como passi-
vos quando é negativo. As variações de justo valor dos instrumentos
financeiros derivados são inscritas na rubrica Resultados líquidos de
operações financeiras.

2.4.6. Contribuições

As contribuições dos Estados-Membros são reconhecidas no ba-
lanço como valores a receber na data da Decisão do Conselho que
fixa o montante da contribuição financeira dos Estados-Membros
para a Facilidade de Investimento.

2.4.7. Proveito de juros de empréstimos

Os juros de empréstimos originados pela Facilidade de Investimen-
to são registados na demonstração de resultados (Juros e proveitos
equiparados) e no balanço (Empréstimos e créditos a receber) se-
gundo o princípio da especialização dos exercícios e segundo o
método das taxas de juro efectivas, ou seja, a taxa que actualiza
com exactidão os fluxos de caixa futuros durante a vida prevista do
empréstimo, de forma a obter o valor contabilístico líquido do em-
préstimo. Caso o valor registado de um empréstimo tenha sido
reduzido na sequência de uma depreciação, os proveitos de juros
continuam a ser reconhecidos segundo o método da taxa de juro
efectiva inicial aplicada ao novo valor contabilístico.
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2.4.8. Bonificações de juros

No âmbito das suas actividades, a Facilidade de Investimento gere
bonificações de juros por conta dos Estados-Membros.

A fracção das contribuições dos Estados-Membros afectada ao pa-
gamento de bonificações de juros não é inscrita nos capitais pró-
prios da Facilidade de Investimento, mas é classificada como
débitos para com terceiros.

2.4.9. Juros de tesouraria

Em conformidade com os princípios da Facilidade de Investimento
e com o Regulamento Financeiro aplicável ao 9.° Fundo Europeu
de Desenvolvimento, os fundos recebidos pelo BEI por conta da
Facilidade de Investimento são creditados na conta aberta em
nome da Comissão. Os juros destes depósitos, confiados pela Faci-
lidade de Investimento ao BEI, não são contabilizados pela Facili-
dade de Investimento, na medida em que são pagáveis
directamente à Comissão Europeia.

Os fluxos de capital sob a forma de reembolso do capital, de juros,
ou de comissões, relativos às operações financeiras, bem como os
juros correspondentes, figuram nas contas da Facilidade de Inves-
timento.

2.4.10. Comissões, emolumentos e dividendos

As comissões recebidas pela prestação de serviços durante um
dado período de tempo são inscritas nos proveitos quando dessa
prestação. As comissões de imobilização são diferidas e reconheci-
das nos proveitos segundo o método da taxa de juro efectiva du-
rante o período de tempo compreendido entre o desembolso e o
reembolso do empréstimo em causa.

Os dividendos relativos a participações de capital disponíveis para
venda são contabilizados na data de recepção.

2.4.11. Impostos

OProtocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades
Europeias, anexo aoTratado de 8 de Abril de 1965 que instituiu um
Conselho único e umaComissão única das Comunidades Europeias,
estipula que os bens, receitas e outros haveres das instituições da
União estão isentos de quaisquer impostos directos.

2.4.12. Reprocessamento de valores
de exercícios anteriores

Quando necessário, para efeitos de comparabilidade com o exer-
cício em apreço, certos valores dos exercícios anteriores foram re-
processados.

3.1.1. Valores desembolsados por tipo demutuário (emmilhares de EUR)

O quadro a seguir apresenta o desdobramento dos valores desembolsados pela Facilidade de Investimento por tipo de mutuário.

2007 2006

Bancos/Instituições financeiras 190 218 88 951

Project finance/Operações estruturadas 320 670 227 231

Mutuários soberanos 58 852 23 235

Fundos de capital de risco 65 583 34 551

Grandes empresas 35 791 27 694

Total 671 114 401 662

3.1.2. Valores desembolsados por tipo de instrumento (emmilhares de EUR)

No quadro a seguir, apresenta-se o desdobramento dos valores desembolsados pela Facilidade de Investimento por categoria de instrumento.

2007 2006

Empréstimos sénior (valores desembolsados) 409 765 226 392

dos quais empréstimos globais 144 265 96 841

Empréstimos subordinados e quase-capital 151 986 108 821

Tomadas de participação 109 363 66 449

Total 671 114 401 662

3. Gestão do risco

3.1. Risco de crédito

Apresentam-se neste capítulo informações financeiras sobre as operações realizadas pela Facilidade de Investimento.
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3.1.3. Concentração do risco de crédito nos valores desembolsados (emmilhares de EUR)

O quadro a seguir apresenta o desdobramento dos valores desembolsados pela Facilidade de Investimento por sector de actividade.

3.2 Risco de liquidez e gestão da captação de fundos

3.2.1 Análise do passivo financeiro por duração contratual residual (emmilhares de EUR)

O quadro a seguir apresenta o activo e o passivo da Facilidade, reagrupados segundo a duração residual até à data contratual de vencimento.

2007 2006

Empréstimos globais 104 418 61 663

Energia 107 096 38 291

Indústria 235 274 184 475

Serviços 165 683 72 699

Transportes 9 199

Água e saneamento 2 000

Agricultura, silvicultura e pescas 7 590 9 349

Acordos de agência 39 854 35 185

Total 671 114 401 662

Passivo financeiro Até três meses 3 a 12 meses 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total

ACTIVO

Disponibilidades e equiparados 184 772 184 772

Instrumentos financeiros derivados 433 11 803 13 043 25 279

Empréstimos e créditos a receber 7 735 3 082 85 010 476 703 572 530

Investimentos financeiros disponíveis para venda

Participações de capital disponíveis para venda 109 363 109 363

Valores a receber dos doadores 181 183 181 183

Outros activos 3 783 508 4 291

Total do activo 377 473 3 515 96 813 599 617 1 077 418

PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados 532 5 140 164 841

Contas de regularização 18 030 18 030

Débitos para com terceiros 131 152 131 152

Outros passivos 408 508 916

Total do passivo 132 092 5 1 400 18 702 150 939

Situação líquida da tesouraria
em 31 de Dezembro de 2007 245 476 3 510 96 673 580 914 926 479

Situação líquida da tesouraria
em 31 de Dezembro de 2006 162 115 1 518 17 272 385 276 566 181
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3.3. Risco demercado

É efectuada uma análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado:

3.3.1. Risco de variação de taxa de juro (emmilhares de EUR)

O quadro a seguir sintetiza a exposição da Facilidade de Investimento ao risco de taxa de juro inerente aos seus investimentos.

3.3.2. Risco cambial (emmilhares de EUR)

2007 2006

Taxa de juro fixa 291 468 170 790

Taxa de juro variável 270 283 164 423

Total 561 751 335 213

EUR USD CAD Divisas ACP/PTU Total

ACTIVO

Disponibilidades e equiparados 178 097 6 675 184 772

Instrumentos financeiros derivados 24 609 670 25 279

Empréstimos e créditos a receber 277 084 264 765 30 681 572 530

Investimentos financeiros disponíveis para venda

Participações de capital disponíveis para venda 31 697 63 906 3 397 10 363 109 363

Valores a receber dos doadores 181 183 181 183

Outros activos 711 2 722 858 4 291

Total do activo 693 381 338 738 3 397 41 902 1 077 418

PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados 841 841

Contas de regularização 18 030 18 030

Débitos para com terceiros 131 152 131 152

Outros passivos 408 508 916

Total do passivo 150 431 508 150 939

COMPROMISSOS

Empréstimos e participações de capital não
desembolsados

573 913 183 408 757 321

Garantias accionadas 10 116 10 116

RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

Garantias não accionadas 113 875 113 875

Tomadas de participação

Fracção exigida da contribuição
dos Estados-Membros 830 000 830 000

Lucros não distribuídos 77 167 77 167

Reserva de justo valor 7 094 5 570 6 857 (209) 19 312

Total dos capitais próprios 914 261 5 570 6 857 (209) 926 479

Posição cambial em 31 de Dezembro de 2007 (371 311) 333 168 (3 460) 41 603

Posição cambial em 31 de Dezembro de 2006 (244 924) 206 935 3 797 34 192
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4. Informação por segmentos
Em conformidade com a norma IAS 14, o critério de segmentação primário seguido pela Facilidade de Investimento baseia-se no sector
de actividade e o critério secundário, no sector geográfico.

4.1. Desdobramento por sector de actividade (emmilhares de EUR)

À escala mundial, as actividades da Facilidade de Investimento dividem-se em dois sectores principais:

Operações bancárias – abrangem investimentos em favor de projectos realizados por empresas do sector privado ou por entidades•
do sector público geridas de acordo com as regras do mercado, em geral, sob a forma de empréstimos, de participações de capital dis-
poníveis para venda e de garantias financeiras.
Operações de tesouraria – que consistem em investir os excedentes de liquidez e em gerir o risco cambial da Facilidade de Investimento.•

Em 31 de Dezembro de 2007 Tesouraria Operações bancárias Total

Receitas por sectores 5 365 43 638 49 003

Encargos e despesas por sectores (9 442) (3 578) (13 020)

Resultado do exercício 35 983

Activo por sectores 213 436 682 798 896 234

Activos não distribuídos 181 184

Total do activo 1 077 418

Passivo por sectores 1 241 18 546 19 787

Passivos não distribuídos 131 152

Total do passivo 150 939

Outras informações por sectores

Compromissos e passivos contingentes 881 312 881 312

Em 31 de Dezembro de 2006 Tesouraria Operações bancárias Total

Receitas por sectores 2 098 26 084 28 182

Encargos e despesas por sectores (2 646) (1 823) (4 469)

Resultado do exercício 23 713

Activo por sectores 200 186 406 445 606 631

Activos não distribuídos 103 913

Total do activo 710 544

Passivo por sectores 1 247 8 691 9 938

Passivos não distribuídos 134 425

Total do passivo 144 363

Outras informações por sectores

Compromissos e passivos contingentes 939 594 939 594
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Em 31 de Dezembro de 2007 Receitas (*) Total do activo Total do passivo Compromissos e passivos contingentes

Caraíbas e Pacífico 4 881 63 089 102 658

África Central e Oriental 4 560 114 401 15 837 414 592

Região África e Estados ACP 4 253 77 923 163 377

África Austral e Oceano Índico 16 787 216 175 707 82 803

África Ocidental e Sahel 9 631 187 602 2 003 117 882

Outros (**) 418 228 132 392

Total 40 112 1 077 418 150 939 881 312

4.2. Desdobramento por sector geográfico (emmilhares de EUR)

Para efeitos de gestão interna, as actividades da Facilidade de Investimento distribuem-se por cinco regiões.

Em 31 de Dezembro de 2006 Receitas (*) Total do activo Total do passivo Compromissos e passivos contingentes

Caraíbas e Pacífico 4 217 42 558 69 801

África Central e Oriental 2 216 57 161 8 155 296 819

Região África e Estados ACP 2 536 54 944 192 882

África Austral e Oceano Índico 12 990 161 006 51 124 241

África Ocidental e Sahel 2 502 75 509 150 255 851

Outros (**) 319 366 136 007

Total 24 461 710 544 144 363 939 594

(*) As receitas representam o lucro líquido resultante das actividades operacionais da Facilidade de Investimento (ou seja, juros e equiparados, bonificações de juros, pro-
veitos líquidos de comissões e emolumentos, uma vez deduzidas as despesas por perdas de crédito e as perdas por depreciação de investimentos financeiros).

(**) A rubrica Outros do desdobramento por sector geográfico inclui o montante a pagar ou a receber dos Estados-Membros ou do Banco Europeu de Investimento
e o montante da rubrica Disponibilidades e equiparados da Facilidade de Investimento.

5. Proveitos líquidos de juros (emmilhares de euros)

Os juros e proveitos equiparados distribuem-se da seguinte forma:

Os juros e custos equiparados distribuem-se da seguinte forma:

2007 2006

Disponibilidades e fundos de curto prazo 5 755 2 098

Empréstimos e créditos a receber 40 192 21 556

Bonificações de juros 633 162

Juros e proveitos equiparados 46 580 23 816

2007 2006

Débitos para com bancos (441)

Instrumentos financeiros derivados (738) (2 483)

Remuneração paga à Comissão Europeia (39)

Outros (10)

Total juros e custos equiparados (1 218) (2 493)
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6. Receitas líquidas de comissões e emolumentos (emmilhares de euros)

As receitas líquidas de comissões e emolumentos distribuem-se da seguinte forma:

7. Resultados líquidos de operações financeiras (emmilhares de euros)

As receitas líquidas de operações financeiras distribuem-se da seguinte forma:

8. Gastos gerais administrativos (emmilhares de euros)

Os gastos gerais administrativos representam os custos efectivamente incorridos pelo BEI com a gestão da Facilidade de Investimento, líqui-
dos das receitas das comissões de apreciação standard cobradas directamente pelo BEI aos clientes da Facilidade de Investimento.

Nos termos da Decisão do Conselho de 8 de Abril de 2003, os Estados-Membros acordaram em cobrir a totalidade das despesas incorridas
pelo BEI com a gestão da Facilidade de Investimento durante os primeiros 5 anos do 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento.

9. Disponibilidades e equiparados (emmilhares de euros)

Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, as disponibilidades e equiparados compõem-se dos activos com vencimento até três meses
a contar da data de aquisição.

As disponibilidades e equiparados dividem-se em contribuições recebidas dos Estados-Membros e ainda não desembolsadas, e em proveitos
das actividades operacionais e financeiras da Facilidade de Investimento.

2007 2006

Empréstimos e créditos a receber 1 136 4 168

Garantias financeiras 260 198

Total da receita de comissões e emolumentos 1 396 4 366

2007 2006

Variação do justo valor dos produtos derivados 15 965 14 057

Operações cambiais (24 631) (14 210)

Dividendos de investimentos financeiros

Participações de capital disponíveis para venda

- Cotados em bolsa

- Não cotados 24

Proveitos líquidos de perdas de investimentos financeiros

Participações de capital disponíveis para venda 637 (130)

Resultado líquido de operações financeiras (8 005) (283)

2007 2006

Custos reais incorridos pelo BEI (34 260) (35 413)

Receitas de comissões de apreciação cobradas aos clientes da Facilidade de Investimento 1 504 1 500

Outras despesas gerais e gastos administrativos (32 756) (33 913)

2007 2006

Contribuições recebidas dos Estados-Membros e ainda não desembolsadas 23 566 69 720

Proveitos de actividades operacionais e financeiras da Facilidade 161 206 121 060

Disponibilidades e equiparados 184 772 190 780
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10. Instrumentos financeiros derivados (emmilhares de euros)

11. Empréstimos e créditos a receber (emmilhares de EUR)

Em 31 de Dezembro de 2007 Activo Passivo Montante nocional

Swaps de divisas (cruzadas) 16 433 (729) 114 124

Swaps de taxas de juro e de divisas (cruzadas) 8 176 (112) 137 261

Warrants 670 1 350

Total 25 279 (841)

Em 31 de Dezembro de 2006 Activo Passivo Montante nocional

Swaps de divisas (cruzadas) 6 165 (119) 114 597

Swaps de taxas de juro e de divisas (cruzadas) 2 427 86 963

Total 8 592 (119)

Empréstimos
globais

Empréstimos
sénior

Empréstimos
subordinados

Total

Em 1 de Janeiro de 2006 96 840 129 550 108 823 335 213

Depreciação (2 770) (2 770)

Variação do custo amortizado (378) (580) (64) (1 022)

Desembolsos 155 013 111 242 19 773 286 028

Juros capitalizados 446 33 6 268 6 747

Reembolsos (13 310) (15 405) (5 499) (34 214)

Variações cambiais (15 325) (10 693) (2 213) (28 231)

Em 31 de Dezembro de 2007 223 286 211 377 127 088 561 751

Receita de juros vencidos 10 779

Empréstimos e créditos a receber em 31 de Dezembro de 2007 572 530

Em 1 de Janeiro de 2006 50 314 61 279 82 416 194 009

Depreciação (1 693) (1 693)

Variação do custo amortizado (350) 34 (316)

Desembolsos 55 467 79 375 22 162 157 004

Juros capitalizados 4 303 4 303

Reembolsos (3 585) (3 585)

Variações cambiais (5 356) (9 061) (92) (14 509)

Em 31 de Dezembro de 2006 96 840 129 550 108 823 335 213

Receita de juros vencidos 3 784

Empréstimos e créditos a receber em 31 de Dezembro de 2006 338 997

Em 31 de Dezembro de 2007, duas operações foram consideradas depreciadas num valor total de 4,4 milhões de EUR, dos quais 1,7 milhão
já tinha sido contabilizado em 31 de Dezembro de 2006, às taxas em vigor nessa data.
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12. Investimentos financeiros

12.1. Participações de capital disponíveis para venda (emmilhares de euros)

As participações de capital disponíveis para venda compõem-se principalmente de:

14. Outros activos (emmilhares de euros)

Os outros activos distribuem-se da seguinte forma:

15. Contas de regularização (emmilhares de euros)

As contas de regularização distribuem-se da seguinte forma:

13. Valores a receber dos doadores (emmilhares de euros)

Os valores a receber dos doadores distribuem-se da seguinte forma:

Participações disponíveis para venda 2007 2006

Em 1 de Janeiro 66 449 30 886

Variação do justo valor 9 315 3 554

Depreciação (366) (130)

Desembolsos 43 143 31 965

Proveitos (8 248) (25)

Variações cambiais (930) 199

Em 31 de Dezembro 109 363 66 449

2007 2006

Juros a receber de empréstimos 397 551

Valores a receber do BEI 3 386 814

Garantias financeiras 508 448

Valor total de outros activos 4 291 1 813

2007 2006

Bonificações de juros diferidas 17 947 7 687

Comissões diferidas de créditos e valores a receber 83 221

Total contas de regularização 18 030 7 908

2007 2006

Contribuição dos Estados-Membros exigida, mas não realizada 148 427 70 000

Contribuição especial para os gastos gerais administrativos 32 756 33 913

Valor total a receber dos doadores 181 183 103 913
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17. Outros passivos (emmilhares de euros)

Os outros passivos distribuem-se da seguinte forma:

2007 2006

Remuneração reembolsável à Comissão relativa à conta de contribuição 27 538

Valores a reembolsar ao BEI 925

Garantias financeiras 508 448

Outros 381

Valor total de outros passivos 916 1 911

18. Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros para a Facilidade de Investimento
(emmilhares de euros)

Estados-Membros Contribuição
para a Facilidade

Contribuição
para bonif. de

juros

Contribuição
total

Montante
exigido não
realizado (*)

Áustria 21 995 3 180 25 175 4 505

Bélgica 32 536 4 704 37 240 6 664

Dinamarca 17 762 2 568 20 330 3 638

Finlândia 12 284 1 776 14 060 2 516

França 201 690 29 160 230 850 41 310

Alemanha 193 888 28 032 221 920 39 712

Grécia 10 375 1 500 11 875 2 125

Irlanda 5 146 744 5 890 1 054

Itália 104 082 15 048 119 130 21 318

Luxemburgo 2 407 348 2 755 493

Países Baixos 43 326 6 264 49 590 8 874

Portugal 8 051 1 164 9 215 1 649

Espanha 48 472 7 008 55 480 9 928

Suécia 22 659 3 276 25 935 4 641

Reino Unido 105 327 15 228 120 555

Total 830 000 120 000 950 000 148 427

(*) Em 2O de Dezembro de 2007, o Conselho fixou o montante da contribuição financeira a pagar por cada Estado-Membro até 21 de Janeiro de 2008.

16. Débitos para com terceiros (emmilhares de euros)

Os débitos para com terceiros distribuem-se da seguinte forma:

2007 2006

Gastos gerais administrativos líquidos a pagar ao BEI 32 756 33 913

Bonificações de juros ainda não desembolsadas 98 396 100 512

Valores a pagar a terceiros 131 152 134 425
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19. Compromissos e passivos contingentes (emmilhares de euros)

2007 2006

Compromissos

Empréstimos não desembolsados 669 117 779 241

Compromissos não desembolsados relativos a participações de capital 88 204 88 552

Garantias accionadas 10 116 7 925

Passivos contingentes

Garantias não accionadas 113 875 63 876

Total 881 312 939 594

20. Eventos posteriores à data de fecho
Não se verificou após a data de fecho do exercício qualquer acontecimento significativo que pudesse justificar uma actualização das informa-
ções prestadas ou quaisquer ajustamentos das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2007.

Na reunião de 11 deMarço de 2008, o Conselho de Administração examinou, sob proposta do Comité Executivo, as presentes demonstrações
financeiras, e deliberou submetê-las à aprovação do Conselho de Governadores na Sessão Anual de 3 de Junho de 2008.
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Relatório dos Auditores Externos

Examinámos as demonstrações financeiras da Facilidade de
Investimento, que apresentam um resultado a aplicar de
35 983 milhões de EUR e um balanço total de 1 077 418 mi-
lhões de EUR, e que incluem o balanço em 31 de Dezembro
de 2007, a conta de resultados, o mapa da variação dos capi-
tais próprios, a demonstração de fluxos de caixa relativa ao
exercício então findo, e bem assim, um resumo dos principais
princípios contabilísticos e outras notas explicativas das de-
monstrações financeiras.

Responsabilidade do Comité Executivo pelas
demonstrações financeiras

O Comité Executivo do Banco Europeu de Investimento é res-
ponsável pela preparação e apresentação apropriada destas
demonstrações financeiras, em conformidade com os princí-
pios de avaliação e de reconhecimento descritos na Nota 2 das
demonstrações financeiras a que nos reportamos. Essa res-
ponsabilidade abrange: a concepção, implementação e ma-
nutenção do controlo interno relevante para a elaboração e
apresentação apropriada de demonstrações financeiras isen-
tas de distorções significativas, quer devidas a fraude, quer
a erro, a selecção e aplicação de políticas contabilísticas ade-
quadas, e o apuramento de estimativas contabilísticas que
sejam razoáveis nas circunstâncias.

Responsabilidade do «Réviseur d’Entreprises»

A nossa responsabilidade consiste em formular uma opinião
sobre estas demonstrações financeiras, baseada na nossa au-
ditoria. Conduzimos a nossa auditoria em conformidade com
as Normas Internacionais de Auditoria, tais como adoptadas
pelo “Institut des Réviseurs d’Entreprises”do Luxemburgo, as
quais exigem que cumpramos requisitos éticos e planeemos

e executemos a auditoria com o objectivo de obter garantias
bastantes de que as demonstrações financeiras não contêm
distorções significativas.

Uma auditoria consiste na execução de procedimentos desti-
nados a obter prova de auditoria relativamente aos valores
e informações constantes das demonstrações financeiras.
Os procedimentos seleccionados dependem do juízo do
«Réviseur d’Entreprises», incluindo a avaliação dos riscos de
distorção significativa das demonstrações financeiras, seja
devida fraude, seja a erro. Para avaliar esse risco, o «Réviseur
d’Entreprises» tem em conta o controlo interno em vigor na
instituição para a preparação e apresentação apropriada das
demonstrações financeiras, com vista a definir procedimentos
de auditoria que se adeqúem às circunstâncias, e não com
a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do con-
trolo interno.

Uma auditoria inclui igualmente a avaliação da adequação dos
princípios contabilísticos seguidos e da razoabilidade das es-
timativas contabilísticas efectuadas pelo Comité Executivo,
assim como a avaliação, em termos globais, da apresentação
das demonstrações financeiras. Entendemos que a prova de
auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para cons-
tituir uma base para formular a nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam
de uma forma verdadeira e apropriada a posição financeira da
Facilidade de Investimento em 31 de Dezembro de 2007, bem
como o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa
no exercício então findo, em conformidade com os princípios
de avaliação e de reconhecimento descritos na Nota 2 das
demonstrações financeiras a que nos reportamos.

Ao Presidente do Comité de Fiscalização
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
Luxemburgo

12 deMarço de 2008

ERNST & YOUNG

Société Anonyme

Réviseur d’Entreprises

Alain KINSCH Bernard LHOEST
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Luxemburgo, 12 deMarço de 2008

O Comité de Fiscalização

M. DALLOCCHIO C. KARMIOS O. KLAPPER

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

Declaração do Comité de Fiscalização relativa às demonstra-
ções financeiras da Facilidade de Investimento (1)

O Comité, constituído nos termos do artigo 14.° dos Estatutos e do
artigo 25.° do Regulamento Interno do Banco Europeu de Investi-
mento, 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 demons-•
trações financeiras da Facilidade de Investimento, relativas
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007, é sem
quaisquer reservas,

tendo-se avistado periodicamente com os chefes das direc-•
ções e serviços relevantes, e tendo verificado os documen-
tos 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 financei-•
ro findo em 31 de Dezembro de 2007 na redacção adopta-
da pelo Conselho de Administração na sessão de
11 de Março de 2008,

que o que precede constitui uma base razoável para a sua•
declaração, e

os artigos 22.°, 23.° e 24.° do Regulamento Interno,•

tanto quanto lhe é dado a conhecer após análise cuidada:

confirma que as actividades da Facilidade de Investimento são con-
duzidas de uma forma adequada, em particular no que respeita à
gestão e ao controlo do risco;

confirma que examinou a regularidade das operações e dos livros
da Facilidade de Investimento e para o efeito, certificou-se de que
as operações da Facilidade de Investimento foram conduzidas em
conformidade com as formalidades e os preceitos estipulados pelos
Estatutos e pelo Regulamento Interno;

confirma que as demonstrações financeiras, compostas pelo balan-
ço, a conta de resultados, omapa da variação dos capitais próprios,
a demonstração de fluxos de caixa e o anexo às demonstrações
financeiras, apresentam de uma forma verdadeira e apropriada a
situação financeira da Facilidade de Investimento em 31 de Dezem-
bro de 2007 no que respeita ao activo e ao passivo, e bem assim os
resultados das suas operações relativos ao exercício então findo.

O Comité de Fiscalização

(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 Fis-
calização formula a declaração supra.
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➾ 6. Lista de siglas e abreviaturas

A
ACP: África, Caraíbas e Pacífico
AFD : Agence Française de Développement
AIA Avaliação do Impacto Ambiental
AMGI: Agência Multilateral de Garantia de Investimentos
APD: Ajuda Pública ao Desenvolvimento
APE Acordo de Parceria Económica
AWS: AustriaWirtschaftsservice

B
BAfD Banco Africano de Desenvolvimento
BAsD: Banco Asiático de Desenvolvimento
BDAO: Banco de Desenvolvimento da África Oriental
BDC: Banco de Desenvolvimento das Caraíbas
BDEAC : Banque de développement des États de l’Afrique centrale
BEI: Banco Europeu de Investimento
BII: Banque internationale d’investissement
BIO : Société belge d’investissement pour les pays en développement
BOAD: Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento
BPI: Business Partners International
BPSA: Business Partners Ltd. of South Africa

C
CDC: Capital for Development Group Plc
CEDEAO: Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
CEMAC: Comunidade Económica e Monetária da África Central
Cofides: Compañía Española de Financiación del Desarrollo

D
DBSA: Banco de Desenvolvimento da África Austral
DEG: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
DFCU: Development Finance Company of Uganda
DIAF: Quadro de avaliação do impacto no desenvolvimento

E
EFP: European Financing Partners
EITI: Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extractivas
ESIAF Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social

F
FED: Fundo Europeu de Desenvolvimento
FI: Facilidade de Investimento
FINNFUND: Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
FMI: Fundo Monetário Internacional
FMO: Sociedade neerlandesa para o financiamento

do desenvolvimento
I
IDA: Associação Internacional de Desenvolvimento
IDE: Investimento Directo Estrangeiro
IEFD: Instituições Europeias de Financiamento do Desenvolvimento
IFI: Instituições Financeiras Internacionais
IFRS: Normas Internacionais de Relato Financeiro
IFU Fundo para a Industrialização dos Países em Desenvolvimento

K
KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau

M
MIDINA: Managing Infrastructure Development in Namibia

N
Norfund: Fundo Norueguês de Investimento para os Países

em Desenvolvimento

O
ODM: Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
OMVS: Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
ONG: Organização Não Governamental
ONU Organização das Nações Unidas
OPEP: Organização dos Países Exportadores de Petróleo

P
PIB: Produto Interno Bruto
PME Pequena e Média Empresa
PPAE: Países Pobres Altamente Endividados
PROPARCO: Société de Promotion et de Participation pour la Coopération

Économique
PTU: Países e Territórios Ultramarinos

S
SADC: Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
SBI-BMI: Sociedade Belga de Investimento Internacional
SFI: Sociedade Financeira Internacional
SIFEM: Fundo de Investimento Suíço para os Mercados Emergentes
SIMEST: Società Italiana per le Imprese all’Estero

U
UE: União Europeia
UEMOA : União Económica e Monetária Oeste-Africana
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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/acp –U info@eib.org

Endereços do Grupo BEI

Caraíbas
1, boulevard du Général de Gaulle 3 (+596) 596 74 73 10

F-97200 Fort-de-France 5 (+596) 596 56 18 33

U a.whitehouse@eib.org

Quénia
Africa RE Centre, 5th Floor, 3 (+254-20) 273 52 60

Hospital Road, PO Box 40193 5 (+254-20) 271 32 78

KE-00100 Nairobi U c.cocuzza@eib.org

Pacífico
Level 32, ABN AMRO Tower 3 (+61-2) 82 11 05 36

88 Phillip Street 5 (+61-2) 82 11 05 38

Sydney NSW 2000 Austrália U j.dejong@eib.org

Senegal
3, rue du Docteur Roux 3 (+221) 33 889 43 00

BP 6935 Dakar-Plateau 5 (+221) 33 842 97 12

U j.reversade@eib.org

África do Sul
5 Greenpark Estate 3 (+27-12) 425 04 60

27 George Storrar Drive 5 (+27-12) 425 04 70

Groenkloof 0181, Tshwane (Pretoria) U d.white@eib.org

Gabinetes exteriores:

Os artigos e informações deste relatório podem ser livremente reproduzidos. O BEI agradece, contudo que a fonte
seja citada e que lhe seja enviada uma cópia dos artigos publicados.

O BEI agradece aos seguintes promotores e fornecedores pelas fotografias que ilustram o presente relatório:
- Emerging Capital Partners ;
- Investisseur & Partenaire pour le Développement ;
- LFS Financial Systems GmbH.

© As restantes fotografias e ilustrações provêm do Atelier gráfico do BEI.
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Impresso no Luxemburgo na Imprimerie Centrale s.a., em papel AcondaVerd Silk com tintas à base de óleos vegetais. Este
papel, certificado em conformidade com as regras do Forest Stewardship Council (FSC), compõe-se: 60% de fibra virgem
(30% da qual provém de florestas bem geridas), 30% de papel reciclado sem tinta e 10% de desperdício de pasta.
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