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Prefácio

A crise financeira prolongada veio interromper um 

período de desempenho económico sustentado na 

África Subsariana e nas ilhas do Pacífico. Embora os 

efeitos da crise se tenham gradualmente propagado 

aos países da África, das Caraíbas e do Pacífico e aos 

países e territórios ultramarinos, o seu impacto na 

economia destas regiões deverá ser menos forte 

do que nos países desenvolvidos ou emergentes. 

Todavia, os investimentos que visam apoiar o sec-

tor privado e estimular o crescimento continuam a 

ser prioritários.

Em 2009, o Banco Europeu de Investimento con-

centrou, portanto, todos os seus esforços e aten-

ções na ajuda aos países parceiros confrontados 

com a crise.

Este contexto difícil encorajou o Banco a «assumir 

maiores riscos, de forma controlada, para oferecer 

um maior valor acrescentado no apoio às políticas 

da UE.» 

Ao longo do ano, o Banco Europeu de Investimento 

esforçou-se por fazer ainda mais, melhor e mais 

depressa, nomeadamente colmatando as lacu-

nas de financiamento deixadas pela banca comer-

cial, mantendo a tónica nas operações de grande 

impacto e racionalizando procedimentos.

Privilegiando os nossos domínios de competên-

cia, apoiámos investimentos em projectos de 

infra-estruturas fiáveis e sustentáveis e em opera-

ções ligadas ao sector financeiro. Promovemos a  

O Banco Europeu de Investimento 

concentrou todos os seus esforços e 

atenções na ajuda aos países parcei-

ros confrontados com a crise.
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integração regional e os investimentos responsá-

veis, nomeadamente as iniciativas a favor de um 

crescimento com reduzidas emissões de carbono. 

Continuámos a prestar especial atenção ao apoio 

aos estratos mais vulneráveis das populações, 

nomeadamente encorajando iniciativas no domí-

nio do microfinanciamento. Tal como até aqui, o 

Banco manteve-se flexível e inovador, apoiando 

operações de tomada de participação e explo-

rando novos segmentos do mercado, de que são 

exemplo os microsseguros.

Para 2010, esperamos que os nossos esforços 

para intensificar a actividade de concessão de 

empréstimos se concretizem progressivamente, 

contribuindo para restabelecer a confiança e dar 

um impulso positivo às economias dos países em 

desenvolvimento.

Perspectivando o futuro, o BEI está pronto a enfren-

tar os desafios e as mudanças que decorrerão da 

revisão dos mandatos externos do BEI, da revi-

são intercalar da Facilidade de Investimento e da 

segunda revisão do Acordo de Parceria ACP-UE de 

Cotonou.

Estamos convictos de que, pela profusão de opor-

tunidades de investimento interessantes, pela 

riqueza dos seus recursos naturais e humanos e 

pelas ambiciosas reformas políticas e institucio-

nais empreendidas em anos recentes, a região 

África, Caraíbas e Pacífico conhecerá uma recupe-

ração económica.

O BEI prosseguirá a sua acção em prol dos paí-

ses parceiros e continuará a apoiar bons pro-

jectos, mesmo em contextos difíceis em que as  

instituições se encontram debilitadas e os ris-

cos são elevados. O Banco está mais do nunca 

determinado a desempenhar um papel deci-

sivo em áreas para as quais dispõe do man-

dato, das competências e dos instrumentos 

apropriados para actuar.

Plutarchos Sakellaris 
Vice-Presidente do BEI  

responsável pelos financiamentos  
nos países ACP e nos PTU
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Enquadramento institucional

O Banco Europeu de Investimento (BEI) tem sido um 
parceiro activo no financiamento do desenvolvimento 
nos países da África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP)1 e 
nos Países e Territórios Ultramarinos (PTU) desde 1963 
e 1968, respectivamente.

Presentemente, o BEI intervém nestas regiões ao abrigo 
do Acordo de Parceria ACP-CE e da Decisão de Asso-
ciação Ultramarina. O financiamento ao abrigo deste 
quadro é proporcionado pelos orçamentos dos Esta-
dos-Membros da UE2, bem como por recursos próprios 
do BEI3 (RP), que o Banco gere essencialmente em con-
dições de autofinanciamento, captando fundos nos 
mercados de capitais.

Neste quadro, o BEI tem a seu cargo a gestão da Facili-
dade de Investimento4, que responde às necessidades 
de financiamento de projectos de investimento rea-
lizados nestas regiões através de uma vasta gama de 
instrumentos flexíveis de tomada de risco, tais como os 
empréstimos subordinados, participações de capital, 
quase-capital, garantias e, em casos específicos, boni-
ficações de juros. 

1  O BEI concede financiamentos de longo prazo à República da África 
do Sul a cargo de recursos próprios até uma verba máxima de 900 mi-
lhões de EUR para promover o desenvolvimento económico do país 
ao abrigo de um mandato separado para o quinquénio 2008-2013.

2  A ajuda da Comunidade/UE ao financiamento da cooperação para 
o desenvolvimento nos países ACP e nos PTU é geralmente enca-
minhada através do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED). Os  
FED constituem uma sucessão de protocolos financeiros adoptados 
para períodos plurianuais. O quinquénio 2008-2013 é abrangido pelo  
10.º Fundo Europeu de Desenvolvimento.

3  As operações realizadas com recursos próprios do Banco são cobertas 
por uma garantia específica dos Estados-Membros da UE.

4  A Facilidade de Investimento para os países ACP, tal como definida no 
Acordo de Parceria ACP-UE assinado em Junho de 2000 em Cotonou,  
Benim, por um período de 20 anos e revisto em 2005; e a Facilidade de In-
vestimento para os PTU, tal como definida na Decisão de Associação Ul-
tramarina assinada em 2001 por um período de 12 anos e revista em 2007.

«Como banco da União Europeia, o BEI utiliza as suas competências 
e os seus recursos específicos para marcar o futuro da Europa e dos 
seus parceiros, apoiando investimentos sólidos que contribuam para 
a realização dos grandes objectivos da UE»

Apoio às políticas de cooperação  
e de desenvolvimento da União Europeia

Em 2009, 27 % das operações realizadas no sector financeiro 
incidiram no microfinanciamento (Apoio ao Desenvolvimento 
Autónomo - ADA)
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«A Facilidade de Investimento deve intervir em todos os sectores económicos e apoiar investimentos de 
entidades privadas, bem como de entidades do sector público geridas de acordo com as regras do mercado, 
incluindo infra-estruturas económicas e tecnológicas susceptíveis de gerar receitas que se revistam de espe-
cial importância para o sector privado. A Facilidade deve:

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

Banco Europeu de Investimento

Comissão Europeia

➾ Subvenções

•  Programas indicativos  

nacionais e regionais

•  Cooperação intra-ACP  

e inter-regional

Facilidade  
de Investimento

➾ Empréstimos*
➾ Fundos próprios
➾ Garantias

Fundo auto-renovável

Dotação total  
de capital nos termos 
dos 9.º e 10.º FED

➾  ACP: 3 137 milhões 
de EUR

➾  PTU: 48,5 milhões de 
EUR

Bonificações

➾  Bonificações  
de juros

➾  Assistência  
técnica

Recursos próprios

➾  Empréstimos 
séniores

➾  ACP: 400 milhões  
de EUR

➾  PTU: 1,5 milhões  
de EUR

➾  ACP: até  
2 000 milhões de EUR

➾  PTU: até 30 milhões 
de EUR

Montantes disponibilizados no âmbito  

do 10.º FED 2008-2013

Fundos administrados pelo BEI: Acordo de Parceria de Cotonou e Decisão de Associação Ultramarina 

*  Empréstimos sénior, 
subordinados e 
intermediados, bem 
como operações com 
quase-capital.

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

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 das pequenas e médias empresas (PME).»

  Acordo de Parceria de Cotonou revisto, Anexo II, artigo 3.°
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O Banco concentra os seus esforços no apoio a ini-
ciativas do sector privado susceptíveis de favorecer 
o crescimento económico e de ter um impacto posi-
tivo à escala mais vasta da comunidade ou da região. 
O Banco também apoia projectos do sector público, 
geralmente no domínio das infra-estruturas, essenciais 
para o desenvolvimento do sector privado e para a cria-
ção de um ambiente económico competitivo.

Compromisso de desenvolvimento sustentável  
do sector privado

Em consonância com os propósitos declarados pela 
comunidade internacional e pelas Nações Unidas nos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e 
no Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, o 
BEI apoia prioritariamente projectos que proporcio-
nem benefícios sociais, económicos e ambientais sus-
tentáveis, respeitando estritamente as obrigações de 
transparência que devem orientar a gestão de fundos 
públicos. Estes propósitos implicam:

apoiar investimentos privados e públicos responsáveis; 

favorecer a cooperação e a integração regionais; 

mobilizar o aforro nacional e desempenhar um papel catalisador na captação do investimento directo 
estrangeiro;

encorajar o alargamento, o aprofundamento e o reforço do sector financeiro local;

tomar como base e promover parcerias.









O presente relatório abrange os projectos financiados ao abrigo das Facilidades de Investimento ACP e PTU5, 
bem como as operações de empréstimos a cargo de recursos próprios do BEI realizadas nestas regiões.

5  A lista completa dos 
países ACP e dos 
PTU abrangidos pelo 
mandato do Banco 
consta do anexo 1.

Projecto Hidroeléctrico de Bujagali, Uganda



Relatório Anual 2009 7 Facilidade de Investimento

mobilizar o aforro nacional e desempenhar um papel catalisador na captação do investimento directo 

Resumo analítico

Os sectores financeiros da maioria dos países ACP e 
dos PTU foram poupados à crise, dada a sua limitada 
exposição aos mercados financeiros internacionais. 
Todavia, a desaceleração económica mundial afectou 
as economias destas regiões, reduzindo as oportuni-
dades de investimento e de trocas comerciais. 

O Banco, decidido a ajudar estes países a superar os efei-
tos negativos da crise, reforçou o seu apoio ao longo 
de 2009. Os compromissos assinados durante o ano 
totalizaram 863 milhões de EUR, prestando assistência 
a 29 projectos de desenvolvimento nos países ACP e 
nos PTU. Em comparação com 2008, as operações de 
empréstimos a cargo de recursos próprios e a cargo da 
Facilidade de Investimento aumentaram 188 milhões 
de EUR e 124 milhões de EUR, respectivamente. 

A integração regional foi encorajada, representando 
41 % dos compromissos assinados. 

A resposta à crise implicou – ainda que temporaria-
mente – a assunção de maiores riscos. O Banco con-
seguiu, no entanto, manter uma carteira equilibrada, 
mercê de uma grande diversidade de instrumentos 
financeiros, de uma selecção rigorosa dos projectos 
efectuada a montante nas fases iniciais e de um acom-
panhamento regular.

Em 2009, o BEI aumentou também o seu apoio ao desen-
volvimento económico sustentável da República da 
África do Sul, concedendo financiamentos a quatro pro-
jectos, no montante total de 280 milhões de EUR.

Construir infra-estruturas essenciais  
e criar um sector financeiro sólido
Apoiando-se na sua experiência e na sua estratégia ope-
racional, o BEI concentrou a sua atenção nos projectos 
de infra-estruturas e nas empresas privadas. Os projectos 
que tomam em conta os aspectos ligados às alterações 
climáticas, que têm um impacto positivo no desenvol-
vimento e favorecem a integração regional mantiveram 
um papel essencial na actuação do Banco.

Ao longo de 2009, o Banco contribuiu para a melhoria 
da qualidade, da oferta e da acessibilidade dos serviços 

financeiros, bem como para o desenvolvimento de ins-
tituições de microfinanciamento sustentáveis. 

De entre os grandes projectos neste domínio,  
destacam-se:
�atenuação das alterações climáticas em Vanuatu 

através da concessão de um empréstimo destinado 
a financiar o primeiro parque eólico do país; 

�estímulo à integração regional em Moçambique através 
da reabilitação do Corredor da Beira (porto da Beira e 
ligação ferroviária estratégica à rede da África Austral);

�apoio às empresas e aos empresários locais em toda 
a África por intermédio do fundo GroFin Africa. 

Encorajar a cooperação e as parcerias 

Na sequência da crise financeira, o BEI prosseguiu com 
firmeza os seus esforços de coordenação e coopera-
ção com outros doadores. O Banco juntou forças com 
outros doadores e agências de financiamento inter-
nacionais para compensar a retracção das fontes de 
financiamento privadas, contribuindo activamente 
para a disponibilização de capitais suplementares e 
colocando a tónica no desenvolvimento das capacida-
des institucionais através da prestação de assistência 
técnica. Dos 29 projectos financiados nos países ACP 
e nos PTU, 21 foram co-financiados com outras insti-
tuições europeias e internacionais de financiamento 
do desenvolvimento. 

De entre os principais projectos e iniciativas neste 
domínio, destacam-se:
�o fundo de investimento Microfinance Enhancement 

Facility, especialmente concebido para apoiar as ins-
tituições de microfinanciamento mediante a conces-
são de liquidez;

�o Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis (GEEREF), um fundo de fun-
dos que estimulará projectos e empresas de média 
dimensão centrados na eficiência energética e nas 
energias renováveis.

Perspectivando o futuro, o BEI continua empenhado 
na obtenção de resultados e está pronto a enfrentar 
os desafios e as mudanças que decorrerão da revisão 
dos mandatos externos do BEI, da revisão intercalar da 
Facilidade de Investimento e da segunda revisão do 
Acordo de Parceria ACP-UE de Cotonou. O Banco esfor-
çar-se-á por intensificar a cooperação e, apoiando-se 
nas suas competências e na sua estratégia, por estimu-
lar as iniciativas na área das infra-estruturas e o desen-
volvimento do sector financeiro. Os investimentos no 
domínio das alterações climáticas ou relacionados com 
o sector público serão também encorajados.

Em conformidade com as orientações e os objec-
tivos do Acordo de Cotonou e da Decisão de Asso-
ciação Ultramarina, a actividade de concessão de 
empréstimos do Banco continuou a privilegiar as 
infra-estruturas
e o desenvolvimento do sector financeiro.
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Ultrapassar a crise 

Ainda que as economias destas regiões tenham sido afectadas de maneira diferente:

no conjunto, ao longo de 2009, o impacto da crise não foi tão forte como nos países 
desenvolvidos ou nas economias emergentes;

os sectores financeiros da maioria dos países ACP foram poupados ao contágio directo, 
dada a sua limitada exposição aos mercados financeiros internacionais. Todavia, a desa-
celeração económica mundial afectou as economias destas regiões, reduzindo as opor-
tunidades de investimento e de trocas comerciais.





Crescimento económico real médio ponderado em função do PIB nas regiões ACP

6 Exclui a África do Sul
Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspectivas Económicas Mundiais (FMI), Outubro de 2009.
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Caixa 1: A resposta do Banco à crise financeira 

Ainda que a economia mundial mostre sinais de estabilização, permanece a incerteza quanto ao que 
poderá considerar-se uma recuperação económica sustentada.

Apesar das previsões de aceleração do crescimento real do PIB nos países ACP, o Banco continuará, ao 
longo de 2010, a aplicar medidas de compensação dos efeitos negativos da crise e a tirar partido dos 
desafios que esta coloca, nomeadamente aumentando a utilização das fontes de energia renováveis 
e promovendo a eficiência energética.

O Banco pretende continuar a responder com flexibilidade às necessidades de financiamento, desde 
o momento em que se façam sentir e a conceder, na medida do possível, financiamento de início de 
ciclo1, de modo a compensar a contracção dos empréstimos comerciais.  
 
Paralelamente, o Banco irá ponderar e adoptar as medidas suplementares seguintes:

�Alargamento do conceito de empréstimo-quadro às operações realizadas no exterior da Europa. 
O Banco está a apreciar diversas linhas de crédito específicas de alcance regional ou nacional, bem 
como operações intermediadas a favor de instituições financeiras seleccionadas, que consistem 
em empréstimos-quadro para o financiamento de infra-estruturas. 

Reforço do apoio às instituições de microfinanciamento e ao sector bancário 

•  O Banco contribuirá de forma prudente para a recapitalização dos bancos afectados pela crise. 
O empréstimo convertível subordinado ligado ao empréstimo-quadro para o financiamento de  
infra-estruturas na Nigéria, bem como uma operação similar de 50 milhões de EUR conclu-
ída com o Ecobank, aprovada em Novembro de 2009, integram um elemento de consolidação 
dos fundos próprios. Ambas as operações visam dar uma resposta firme à actual crise financeira.  

Na sequência da queda das trocas comerciais a nível 
mundial, a crise económica e financeira afectou prin-
cipalmente os exportadores de petróleo, de produtos 
manufacturados e de produtos de base.

Por este motivo, após cinco anos consecutivos de cres-
cimento económico real superior a 6,5 %, estima-se que 
o crescimento na África Subsariana tenha descido para 
menos de 2,75 % em 2009.

A crise económica e financeira mundial fez recuar 
a inflação na África Subsariana. Em simultâneo, a  

diminuição da procura afectou as exportações de 
numerosos países da região, fazendo desequilibrar as 
balanças de transacções correntes, que, em média, pas-
saram de um excedente equivalente a 3 % do produto 
interno bruto (PIB) em 2008 para um défice previsto na 
ordem dos 3 % em 2009. 

Os Governos têm contado com os excedentes orça-
mentais para absorver os choques, sustentar a procura 
interna e conter as perdas de emprego. No entanto, o 
rendimento per capita estagnou em 2009 pela primeira 
vez desde 1995. O cumprimento dos Objectivos de 

7  Na presente secção 
a expressão «África 
Subsariana» não 
inclui a República 
da África do Sul. 
Designa os países 
ACP de África 
signatários do 
Acordo de Parceria 
de Cotonou. 

África Subsariana7
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Estas operações destinam-se, por seu turno, a apoiar a concessão de recursos financeiros às empre-
sas de pequena e média dimensão (PME) e aos empresários locais.  

•  O Banco continuará a utilizar a sua gama completa de instrumentos (empréstimos, tomadas de parti-
cipação, garantias) para reforçar o seu apoio às instituições financeiras para as ajudar a superar a crise 
e a consolidar a sua viabilidade a longo prazo. Simultaneamente, os instrumentos de capital desem-
penharão um papel cada vez mais importante no financiamento dos projectos de investimento do 
sector privado devido à contracção do crédito. As linhas de crédito tradicionais continuarão a ser con-
sideradas uma opção eficaz para mobilizar e potenciar os recursos do Banco na resposta à crise. 

•  No sector financeiro, o Banco investiu já 50 milhões de USD, ao lado de outros investidores, incluindo 
a Sociedade Financeira Internacional (SFI) e o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), na componente 
ACP de um mecanismo global a favor das instituições de microfinanciamento (Microfinance Enhan-
cement Facility) no montante de 500 milhões de USD (ver pág. 35). Este fundo permitirá melhorar, 
durante um período limitado, a situação de liquidez das instituições de microfinanciamento, visando 
protegê-las do impacto da escassez de financiamento decorrente da crise. 

•  O Banco está também a considerar, em colaboração com a SFI e o Fundo da OPEP para o Desenvol-
vimento Internacional (OFID), uma proposta de constituição de um fundo de participação para a 
recapitalização dos bancos em África (Africa Bank Capitalisation Fund) que deverá ser constituído 
em 2010.

�Cooperação, coordenação e reforço das sinergias com a Comissão Europeia, as instituições bilaterais 
europeias de financiamento do desenvolvimento e outras IFI, incluindo em matéria de co-financia-
mento (ver a secção relativa às parcerias, pág. 50). 

1  Ou seja, utilizar a maior parte dos fundos disponíveis o mais cedo possível (acelerando os desembolsos e os compromissos acordados 
contratualmente). Dado que o Banco opera com um volume pré-determinado de recursos financeiros, os desembolsos acelerados deverão 
ser compensados com uma redução correspondente no longo prazo.

Indicadores macroeconómicos para os países ACP de África*

Crescimento real do PIB (%) Inflação (%) Saldo da balança corrente 
(% do PIB)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Países ACP de África 6,8 5,5 2,7 5,2 7,1 15,5 8,2 8,0 3,9 3,1 -3,2 -1,2

*Exclui a África do Sul; médias ponderadas em função do PIB.
Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspectivas Económicas Mundiais (FMI), Outubro de 2009.
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Desenvolvimento do Milénio tornou-se, por isso, ainda 
mais improvável para a maioria dos países. 

Embora o número de conflitos militares abertos pareça 
estar a diminuir e a estabilidade política a ganhar ter-
reno, os países da região ainda ocupam as posições de 
topo de certos indicadores, tais como o índice 2009 
dos Estados falhados publicado pelo Fund for Peace8, 
sediado em Washington. Mesmo alguns dos países 
mais estáveis continuam a ver-se confrontados com 
desafios institucionais e com problemas de governação 
significativos. As reformas encetadas para solucionar 
problemas económicos e sociais são, em muitos casos, 

incipientes. O clima de investimento permanece, por-
tanto, difícil. Existem, no entanto, sinais promissores, 
nomeadamente no Ruanda e na Libéria, países onde 
estão em curso reformas profundas.

8  O Fund for Peace é uma organização independente de investigação e 
de educação (http://www.fundforpeace.org). 
O Índice de Estados Falhados é uma classificação anual de 177 países 
baseada na combinação de doze indicadores sociais, económicos e 
políticos.

Na hipótese de uma retoma progressiva da economia mun-
dial, seguida de uma melhoria das condições financeiras e de 
uma recuperação dos preços das matérias-primas, a taxa de 
crescimento dos países da África Subsariana deverá aumentar 
e atingir níveis superiores a 5 % em 2010.

A região das Caraíbas revela alguns sinais de estabilização e de recuperação depois de ter 
ultrapassado o ponto mais baixo em termos de entradas de turistas e afluxos financeiros.  
Os níveis de crescimento deverão recuperar ligeiramente, mas para taxas muito reduzidas, 
próximas de 1,5 % - claramente inferiores às taxas de crescimento de 5,5 % registadas nos 
quatro anos precedentes.

A região das Caraíbas foi severamente afectada pela 
crise económica e financeira mundial. Segundo as esti-
mativas, o crescimento económico real terá sofrido uma 
descida de 0,75 % em 2009, a primeira desde 1991.

O consumo, o investimento e as exportações registaram 
uma forte queda em 2009, na sequência de condições de 
financiamento externo mais restritivas, da diminuição das 
remessas dos emigrantes e da deterioração da procura 
externa, agravada pela quebra nas receitas do turismo. 

Países das Caraíbas

Projecto Seph Nouadhibou, Mauritânia

Projecto de terminal de contentores em Kingston, Jamaica
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Caixa 2: Solidariedade com o Haiti

No início de Janeiro de 2010, um sismo de magnitude 7 atingiu o Haiti, devastando a capital do 
país, Port-au-Prince, e as regiões circundantes. 

As perdas humanas e materiais são muito pesadas e deixam o Haiti, um dos países mais pobres do 
mundo, numa situação deplorável. 

A ajuda humanitária chegou entretanto ao país e a coordenação está a melhorar. A comunidade 
internacional, incluindo as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Governo dos Estados Unidos e a 
União Europeia mobilizou-se.

De acordo com o seu mandato, o Banco prevê participar numa fase ulterior no apoio aos esforços 
de reconstrução do país, colocando as suas competências e os seus recursos ao serviço do Haiti. 
Uma vez avaliados os danos e as necessidades de reconstrução e identificados os potenciais inter-
mediários, o apoio do Banco poderá revestir a forma de um empréstimo bonificado concedido ao 
abrigo da Facilidade de Investimento ACP. 

Entretanto, o Banco decidiu exprimir a sua solidariedade com o povo do Haiti, concedendo uma 
doação de 600 000 EUR a cargo do seu orçamento geral para financiar um projecto prioritário, seja 
uma escola ou um orfanato, à qual deverá juntar-se uma contribuição voluntária dos membros do 
pessoal do BEI.

As iniciativas a realizar pelo Banco serão decididas em estreita consulta com a Comissão Europeia 
e os Estados-Membros da UE. O gabinete regional do Banco em Fort-de-France, Martinica, desem-
penhará um papel primordial na contribuição para os esforços de reconstrução empreendidos na 
sequência do terramoto.

Chefe da Divisão Caraíbas e Pacífico, Haiti
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Ainda que as principais economias da Ásia se encontrem em vias 
de recuperação, será necessário algum tempo para que os efei-
tos desta recuperação se façam sentir plenamente no Pacífico. O 
desemprego, em particular, continua a crescer nas principais eco-
nomias vizinhas, o que atrasará a perspectiva da bastante neces-
sária inversão da tendência no afluxo de remessas de emigrantes. 
Espera-se uma retoma no crescimento que deverá aproximar-se 
dos 3 % em 2010.

Das três regiões que constituem a zona ACP-PTU, a do 
Pacífico foi a menos afectada pela crise. A explicação 
reside em parte no facto de, já antes da crise, as taxas de 
crescimento terem sido refreadas por outros factores, 
entre os quais os conflitos e as catástrofes naturais.

Segundo as estimativas, o crescimento económico real 
deverá ter descido para 2 % em 2009, uma taxa de cres-
cimento reduzida por comparação com a alcançada em 
2008 (5,25 %), mas ainda assim superior à média das 
taxas registadas desde 2000 (1,75 %).

Em virtude da sua reduzida base produtiva, as ilhas 
do Pacífico dependem todas de bens importados, 
principalmente da Austrália e da Nova Zelândia.  

Ilhas do Pacífico

Indicadores macroeconómicos para os países ACP das Caraíbas*

Crescimento real do PIB (%) Inflação (%) Saldo da balança corrente 
(% do PIB)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Países ACP das Caraíbas 5,3 2,8 -0,7 1,6 8,9 9,5 4,1 5,2 -2,0 -3,7 -4,1 -2,3

* Médias ponderadas em função do PIB de Antígua e Barbuda, Baamas, Barbados, Belize, Domínica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, República 
Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago.

Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspectivas Económicas Mundiais (FMI), Outubro de 2009.

O abrandamento das actividades do sector imobiliá-
rio e da construção ligadas ao turismo teve não só um 
impacto directo no crescimento e no emprego, mas 
ainda repercussões no sistema bancário por via do 
agravamento do risco de crédito.

A principal diferença relativamente à África Sub-
sariana deve-se ao facto de os países das Caraíbas 
terem já sido afectados em 2008 pela subida dos 

preços dos produtos alimentares e do petróleo, bens 
de que maioria destes países é importadora líquida. 
A descida dos preços dos alimentos e dos combus-
tíveis no último trimestre de 2008 representou um 
certo desafogo. Todavia, os efeitos da crise mun-
dial anularam em grande medida estas tendências 
positivas e induziram uma nova deterioração da 
balança de transacções correntes na maioria dos 
países em 2009.

Projecto silvícola de Kolombangara, Ilhas Salomão
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Indicadores macroeconómicos para os países ACP do Pacífico*

Crescimento real do PIB (%) Inflação (%) Saldo da balança corrente 
(% do PIB)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

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

*Médias ponderadas em função do PIB de Fiji, Ilhas Salomão, Papuásia-Nova Guiné, Quiribati, Samoa, Timor-Leste, Tonga e Vanuatu.
Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspectivas Económicas Mundiais (FMI), Outubro de 2009.

Exceptuando a Papuásia-Nova Guiné e Timor-Leste, os 
défices comerciais são uma característica habitual das 
balanças de pagamentos destes países. As transferên-
cias públicas e privadas, tais como as remessas dos 
trabalhadores emigrantes, contribuíram largamente 
para compensar estes défices comerciais.

Em 2008, o nível elevado dos preços dos combus-
tíveis aumentou o excedente da balança de tran-
sacções correntes da Papuásia -Nova Guiné e de 

Timor-Leste. A queda subsequente dos preços redu-
ziu significativamente estes excedentes e conduziu 
ao primeiro défice da balança de transacções corren-
tes em seis anos na Papuásia-Nova Guiné.

Depois de atingir o valor mais elevado em 2008  
devido à evolução dos preços a nível mundial, a infla-
ção recuou em 2009 para níveis observados no passado 
na maioria dos países ACP do Pacífico. 

Perspectivas de futuro 

A crise económica e financeira está a afectar os países ACP e os PTU com um desfasa-
mento no tempo, dado que se propaga essencialmente através de circuitos indirectos, 
tais como as trocas comerciais, as remessas de emigrantes e o investimento directo 
estrangeiro. Por conseguinte, apesar das perspectivas de retoma mundial, certos paí-
ses poderão continuar a braços com a crise no futuro, enquanto esperam por uma 
recuperação do emprego e da procura nas economias avançadas.

Uma vez ultrapassada a crise, existem motivos para optimismo, dado que estas regiões 
podem superar as suas taxas de crescimento anteriores, tendo em conta a situação a 
nível mundial. Quando os mercados financeiros internacionais recuperarem na totali-
dade, uma maior abertura às trocas comerciais e aos capitais estrangeiros poderá per-
mitir ao sector privado da região no seu conjunto tirar o melhor partido do aumento 
da procura mundial. As políticas nacionais de curto prazo podem continuar (e con-
tinuarão provavelmente) a sustentar o crescimento, graças a situações orçamentais 
mais robustas do que no passado, em particular no caso dos exportadores de produtos  
de base.
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Factos marcantes  
das actividades em 2009
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Assunção de riscos acrescidos, de forma controlada, para obter maior valor 
acrescentado no apoio às políticas da UE. Os esforços realizados ao longo de 
2009 visaram gerar e manter uma carteira de projectos sustentável. O Banco 
centrou os seus esforços no financiamento de projectos que marcam a dife-
rença, velando, de forma especial, pelo impacto das suas operações no desen-
volvimento, nomeadamente através de uma proporção acrescida de tomadas 
de participação e de um acompanhamento intensivo dos projectos, tanto a 
montante como a jusante.

Privilegiar e reforçar o apoio em dois domínios:

�infra-estruturas, nomeadamente no sector da energia e das actividades 
ligadas às alterações climáticas;

�desenvolvimento do sector financeiro, em particular através do apoio a 
instituições de microfinanciamento e ao sector bancário.

A integração regional e as operações coordenadas continuaram a ser prioritárias.

Paralelamente, os procedimentos foram racionalizados, de forma a favorecer  
a flexibilidade e a capacidade de resposta às necessidades dos promotores.

Reforçar a cooperação com os parceiros e os organismos doadores de fundos, 
bem como com a Comissão Europeia (CE), nomeadamente por meio de uma 
cooperação delegada e da combinação de recursos.

Indo para além da cooperação tradicional, o Banco iniciou discussões no sen-
tido de harmonizar os seus procedimentos e incentivou a delegação parcial 
ou total da apreciação e do acompanhamento dos projectos, evoluindo assim 
para a «delegação recíproca».

Em 2009, o Banco participou em diversas iniciativas (multilaterais) destinadas 
a ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar a crise, nomeadamente 
através do Plano de Acção Conjunto para a África.

Encorajar as operações no domínio das energias renováveis e das alterações 
climáticas, nomeadamente através de novas iniciativas como o Fundo Mundial 
da UE para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF).

Ultrapassar a crise:

Consolidar a  
estratégia do Banco:

«Fazer mais, melhor  
e mais depressa.»

Coordenação,  
complementaridade  
e coerência, os «3 C»

Apoiar o crescimento 
verde

Reforçar o apoio
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Números-Chave

Empréstimos nos ACP/PTU  
(milhões de EUR) Facilidade de Investimento  Recursos próprios Total

2007 324,6 431,8 756,4

2008 336,3 224,8 561,0

2009 450,1 413,2 863,3

Dos 29 projectos assinados em 2009: 

�72 % são co-financiados com outras instituições 
europeias e internacionais de financiamento do 
desenvolvimento, a fim de optimizar o impacto e 
a eficácia dos investimentos;

�41 % apoiam iniciativas transfronteiriças, que con-
tribuem para promover a integração e o acesso aos 
recursos financeiros da FI destinados às economias 
de menor dimensão dos países ACP e dos PTU;

�76 % apoiam investimentos no sector privado, cujo 
desenvolvimento constitui um importante indutor 
do crescimento económico; 

�59 % apoiam investimentos no sector financeiro, 
nomeadamente no microfinanciamento, e contri-
buem para a diversificação e o reforço dos merca-
dos financeiros locais;

�24 % contribuem para o financiamento de inves-
timentos em infra-estruturas públicas, com a par-
ticipação do Fundo Fiduciário UE-África para as 
Infra-estruturas em 57 % 9 dos casos.

Em 2009, os compromissos assinados ascenderam 
a 863 milhões de EUR, beneficiando 29 projectos de 
desenvolvimento nos países ACP e nos PTU, o que eleva 
a 3 965 milhões de EUR o montante total das assinatu-
ras nestes países e territórios desde a entrada em vigor 
do mandato de Cotonou em 2003.

O Banco apoiou também o desenvolvimento económico sustentá-
vel na República da África do Sul, ao assinar quatro projectos tota-
lizando 280 milhões de EUR, o que eleva a 1 100 milhões de EUR o 
montante global dos empréstimos assinados em 2009 a favor dos 
países ACP e dos PTU. 

Projecto Berg Water, República da África do Sul
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9  Este valor inclui o pacote de bonificações e assistência técnica concedi-
do pelo Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas no quadro 
do empréstimo da AFD a favor do Port Autonome de Pointe Noire.

A Facilidade de Investimento:

�concedeu 450 milhões de EUR sob a forma de 
empréstimos, de tomadas de participação e de 
garantias, a que podem juntar-se 413 milhões de 
EUR de financiamentos a cargo de recursos pró-
prios do Banco;

�apoiou 12 iniciativas transfronteiriças e 8 países 
ACP ou PTU individuais;

�concedeu 11,5 milhões de EUR sob a forma de assis-
tência técnica para ajudar a identificar e a preparar 
projectos ou a facilitar a sua execução.

Demarcação na afectação de recursos da FI  
e de recursos próprios

Os fundos da Facilidade de Investimento e os recur-
sos próprios do BEI são complementares. A principal 
diferença reside no nível de risco mais elevado que 
pode ser assumido através dos instrumentos finan-
ceiros da FI.

As operações da FI estão vocacionadas para os pro-
jectos de maior risco (segmento de mercado) do 
sector privado ou público, ou seja, para os projec-
tos que excedem os limites prudenciais aplicáveis 
às operações a cargo de recursos próprios do Banco 
e que exigem a utilização de instrumentos finan-
ceiros de risco. Em 2009, para além do empréstimo 
concedido à empresa queniana de distribuição de  

electricidade (por intermédio do Estado) a fim de 
financiar a ampliação de uma central eléctrica geo-
térmica (projecto Olkaria II Extensão B), todas as 
operações assinadas ao abrigo da FI pertenciam ao 
sector privado (99 % dos montantes assinados em 
2009 ao abrigo da FI). A grande maioria dos recursos 
da FI, ou seja 74 % dos montantes assinados em 2009, 
destinou-se a financiar projectos do sector financeiro, 
incluindo tomadas de participação. 

As operações financiadas com recursos próprios do 
BEI destinam-se, em particular, ao sector público e às 
grandes empresas industriais do sector privado, na 
sequência da aprovação pelos Estados-Membros das 
novas modalidades de concessão de empréstimos a 
cargo de recursos próprios nos países ACP, que auto-
rizam o Banco a assumir uma maior quota de risco do 
que noutras regiões do mundo. De harmonia com estes 
princípios, 71 % dos compromissos a cargo de recursos 
próprios assinados em 2009 visavam apoiar o sector 
público e destinavam-se exclusivamente a projectos de 
infra-estruturas. O apoio concedido ao sector privado foi 
partilhado entre duas empresas industriais, que repre-
sentavam 27 % dos compromissos assinados a cargo de 
recursos próprios, e uma linha de crédito destinada a 
financiar projectos com vantagens ambientais tangíveis 
na região do Pacífico (2 % em termos de volume).

Assistência técnica, Banco de Desenvolvimento da África Austral
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Lista de Projectos Assinados

(As listas detalha-
das que enumeram 
o conjunto dos 
projectos assinados 
desde o início  
do mandato de 
Cotonou constam 
dos anexos 2 e 3).

Projectos assinados a cargo da FI em 2009:    

ACP    

Olkaria II Extension B – Quénia Energia Público 4,30

Unelco Wind Power  – Vanuatu Energia Privado 4,30

BTA toll road – República Dominicana Transportes Privado 32,00

SNIM – Guelb II Iron Ore – Mauritânia Indústria Privado 75,00

Empréstimo global II ao Bank of St Lucia Linha de crédito Privado 10,50

Empréstimo global IV ao BDEAC – Operação regional: África Central Linha de crédito Privado 25,00

Microcred II  – Operação regional: países ACP Linha de crédito Privado 2,00

Microfinance Enhancement Facility – Operação regional: países ACP Linha de crédito Privado 50,00

Pacific Islands Financing Facility II – C   Linha de crédito Privado 3,00

Empréstimo global III ao Ruanda – Private Sector Support  Linha de crédito Privado 5,00

EDFI European Financing Partners III (B+C) – Operação regional: África Acordo de agência Privado 100,00

Banque de dépôt et de crédit Jibuti Quase-capital Privado 2,00

Advans SA SICAR II  – Operação regional: países ACP Tomada de participação Privado 6,00

Agri Vie Fund PCC – Operação regional: África Tomada de participação Privado 9,00

CAPE III – Operação regional: África Ocidental Tomada de participação Privado 30,00

FIPA – Angola private equity fund Tomada de participação Privado 5,00

Grofin Africa Fund – Operação regional: África Tomada de participação Privado 20,00

Leapfrog Microinsurance Investments – Operação regional: países ACP Tomada de participação Privado 20,00

Pan-African Investment Partners II LTD – Operação regional: África Tomada de participação Privado 32,00

Shorecap II  – Operação regional: África Tomada de participação Privado 15,00

TOTAL   450,10

    

Projectos assinados a cargo de recursos próprios do BEI em 2009    

Países ACP    

Camwater   – Camarões Água, saneamento Público 40,00

Benin – Togo power rehabilitation   Energia Público 35,00

Mombasa-Nairobi Transmission Line  – Quénia Energia Público 60,00

Beira Corridor Project (A+B)  – Moçambique Transportes Público 65,00

JKIA upgrading and rehabilitation – Quénia Transportes Público 63,87

Port Autonome de Pointe Noire  – Congo Transportes Público 29,00

Mauritius Sugar Industry Reform Project (B)  Indústria Privado 28,00

Ohorongo Cement Namibia Indústria Privado 82,30

TOTAL   403,17

PTU    

Empréstimo global SocGen French Polynesia Environment  Linha de crédito Privado 10,00

TOTAL   413,7

 Operações que beneficiam/beneficiarão de uma bonificação de juros.

 Operações que beneficiam de uma subvenção para assistência técnica.        
 Operações que beneficiam de assistência técnica aprovadas mas não assinadas no final de 2009.
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Projectos em Evidência

Favorecer o desenvolvimento económico

Sectores de infra-estruturas

Os projectos de infra-estruturas em curso sofreram 
com a crise actual e muitos promotores – do sector 
público e do sector privado – estão reticentes em par-
ticipar em novos projectos, o que dificulta a concreti-
zação dos projectos. 

O BEI, apoiando-se na sua experiência, centrou a sua 
atenção no objectivo de preencher o défice de emprés-
timos comerciais, possibilitando o avanço dos projec-
tos de infra-estruturas. Os projectos que tomam em 
conta os aspectos ligados às alterações climáticas, 
que têm um impacto positivo no desenvolvimento e 
favorecem a integração regional mantiveram um papel 
prioritário na actuação do Banco. 

Ao longo de 2009, o Banco considerou diversas abor-
dagens inovadoras aos projectos de infra-estruturas, 
actuando de forma concertada com outras instituições 
internacionais especializadas no financiamento e no 
desenvolvimento, nomeadamente através:
 

�da prestação de apoio permanente aos outros 
instrumentos lançados por iniciativa da Comissão 
Europeia e dos Estados-Membros da UE, tais como 
a Facilidade da UE para a Água e o Fundo Fiduciário 
UE-África para as Infra-estruturas (FFI). As iniciativas 
deste tipo são essenciais para encaminhar a assis-
tência técnica ou o financiamento sob a forma de 
subvenções para os projectos. Em 2009, o apoio 
concedido ao FFI, gerido pelo Banco, registou um 
aumento substancial de 200 milhões de EUR10; 

�do incentivo aos empréstimos a favor das energias 
renováveis e da eficiência energética, mediante a 
sua participação na gestão do Fundo Mundial para 

a Eficiência Energética e as Energias Renováveis 
(ver pág. 26);

�da participação no Mecanismo de Apoio a Infra-estru-
turas em Conjuntura de Crise (Infrastructure Crisis 
Facility) que apoia projectos de infra-estruturas 
do sector privado e parcerias público-privadas 
nos países emergentes e em desenvolvimento 
(ver pág. 54).

O impacto dos esforços do Banco para aumentar o 
financiamento das infra-estruturas far-se-á sentir nos 
anos mais próximos.

Como referido anteriormente, e de harmonia com as 
modalidades de concessão de empréstimos financia-
dos com recursos da FI e com recursos próprios do BEI, 
foi mantida em 2009 uma demarcação clara entre o 
sector privado e o sector público ao nível da afectação 
dos recursos a favor de operações no domínio das 
infra-estruturas. Para além do projecto Olkaria (ver 
pág. 21), os recursos da FI foram afectados a empresas 
do sector privado, ao passo que os recursos próprios 
do Banco serviram sobretudo para financiar operações 
no âmbito do sector público.

10 http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

As infra-estruturas constituem uma prioridade essencial 
em matéria de desenvolvimento, não só por assegura-
rem serviços indispensáveis, tais como o abastecimento 
de água potável e o acesso à energia eléctrica, mas tam-
bém por desempenharem um papel crucial no apoio ao 
comércio, à produtividade e ao crescimento.

Sistema de rádio de recursos partilhados, 
projecto KPLC Grid Development, Quénia
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Água

Alargar o perímetro de distribuição de água salubre

Camarões: CamWater 
Mutuário República dos Camarões

Moeda EUR 

Montante 40 milhões

Fonte  
de financiamento 

- Recursos próprios do BEI

- FI: assistência técnica e bonificação de juros

Co-financiadores  AFD* 

modernização de instalações de transferência, armaze-
nagem e distribuição de água potável aos habitantes 
de Yaoundé, Edéa, Bertoua e Ngaoundéré. O programa 
prevê diversas medidas de reforço das capacidades ins-
titucionais que são apoiadas tanto pelo BEI, como pela 
AFD. Neste contexto, a FI concede subvenções sob a 
forma de assistência técnica para apoiar a CAMWATER, 
nomeadamente na planificação do projecto e na sua 
gestão ambiental, bem como bonificações de juros que 
permitam cumprir as condições restritivas de contrac-
ção de empréstimos impostas ao país no quadro da 
Iniciativa em favor dos Países Pobres Altamente Endi-
vidados (PPAE). A bonificação será transferida para a 
CAMWATER, beneficiando, em última análise, os consu-
midores através das tarifas da água. Uma subvenção de 
assistência técnica suplementar concedida a cargo de 
recursos da FI permitirá financiar um estudo sobre as 
economias de água a realizar pelos organismos públi-
cos dos Camarões.

Paralelamente ao projecto, o sector das águas cama-
ronês poderá ainda beneficiar de uma subvenção ao 
abrigo do Instrumento ACP para a Preparação de Pro-
jectos no Sector da Água (IPP Água)11, que permitirá 
financiar a elaboração de um plano director nacional 
para o desenvolvimento das capacidades de sanea-
mento de águas residuais e dos respectivos estudos 
de viabilidade dos projectos. 

O Governo dos Camarões empreendeu uma reforma 
profunda do sector das águas urbanas que entrou em 
vigor em Maio de 2008 e previa a concessão dos serviços 
de abastecimento de água a uma empresa privada. Esta 
reforma preparou o caminho para um vasto programa de 
investimentos estratégicos a lançar pela CAMWATER, a 
empresa pública encarregada da manutenção e do desen-
volvimento das infra-estruturas de abastecimento de água 
potável. O projecto consolida os esforços desenvolvidos 
pela República dos Camarões para alcançar os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio definidos pelas Nações 
Unidas. Até 2015, proporcionará a cerca de 180 000 con-
sumidores – dos quais 50 000 residentes nas três cidades 
de Edéa, Bertoua e Ngaoudéré – acesso a água potável por 
ligações domésticas e fontanários públicos. Além disso, 
contribuirá para melhorar os serviços ligados à água pres-
tados aos actuais 200 000 consumidores em Yaoundé.

Diversos componentes do programa de investimento 
são apoiados por várias instituições de financiamento 
do desenvolvimento (IFD) no quadro de iniciativas que 
visam relançar a produção de água potável e reabilitar 
e expandir a rede de distribuição.

O montante do empréstimo do BEI será reemprestado 
pelo Estado à CAMWATER e aplicado em estreita coo-
peração com a Agence Française de Développement 
(AFD), de acordo com os princípios de harmonização 
entre doadores enunciados na Declaração de Paris 
sobre a Eficácia da Ajuda.

A operação de financiamento incide na construção e 
na reabilitação de estações de tratamento de água e na 

11  Este instrumento financia assistência técnica na preparação de 
projectos viáveis nos domínios da água e do saneamento:  
http://www.eib.org/projects/publications/eib-water-project- 
preparation-facility.htm

*  Saldo coberto por recursos próprios da CaMWatER e fundos concedidos por outras instituições de financiamento do desenvolvimento.
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Energia

Promover uma energia limpa

Benim e Togo: Benin-Togo Power Rehabilitation
Mutuário Communauté Electrique du Bénin (CEB)

Moeda EUR 

Montante 35 milhões

Fonte  
de financiamento 

- Recursos próprios do BEI

-  Bonificação financiada pelo Fundo Fiduciário UE-África 
para as Infra-estruturas

Co-financiadores  AID, KfW*

Terá ainda um impacto directo no emprego, graças 
ao recrutamento do pessoal encarregado da manu-
tenção da rede. Enquanto países pobres altamente 
endividados, o Benim e o Togo beneficiam ambos 
de uma bonificação de juros financiada pelo FFI. No 
quadro de uma cooperação cada vez mais estreita 
entre doadores, o acompanhamento do projecto 
será partilhado com a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (AID) e o KfW.

O projecto proporcionará à CEB, empresa pública 
de produção e transporte de electricidade nos dois 
países, os meios financeiros para aumentar a capa-
cidade de produção. Ao apoiar infra-estruturas 
públicas essenciais para o desenvolvimento do sec-
tor privado e o crescimento económico, o projecto 
reforçará a fiabilidade e a eficiência do fornecimento 
de electricidade e reduzirá a utilização de geradores 
locais, pouco eficazes, bem como as perdas de rede.  

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário e fundos concedidos por outras instituições de financiamento ou organismos de desenvolvimento.
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Caixa 3: O Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias  
Renováveis (GEEREF)

«Investir no futuro»

Por intermédio do GEEREF, investidores públicos e privados investem conjuntamente no 
fomento da produção de energias renováveis e da eficiência energética.

Na sua condição de fundo de fundos, o GEEREF apoia fundos de private equity que, por sua vez, 
tomam participações em empresas e iniciativas de pequena e média dimensão vocacionadas 
para projectos de promoção da eficiência energética e das energias renováveis. 

Os três objectivos principais são os seguintes:

as pessoas: melhoria do acesso a serviços de energia sustentáveis;

o planeta: combate às alterações climáticas; e

a rentabilidade: sustentabilidade financeira.

Informações suplementares sobre o Fundo:

Âmbito geográfico: países não membros da UE, em particular os países ACP

Montante do fundo: 110 milhões de EUR (doadores até à data: Comissão Europeia, Alemanha e Noruega)

Montante das  
participações de capital:

até 10 milhões de EUR

Destinatários: projectos que satisfaçam uma carência do mercado e contribuam para a aplicação, a 
transferência e o desenvolvimento de tecnologias de produção ou de conservação da 
energia respeitadoras do ambiente

Consultores: Banco Europeu de Investimento e Fundo Europeu de Investimento

Contacto geeref@eif.org

Website: http://www.geeref.eu

Vanuatu: Unelco Wind Power
Mutuário Union Electrique du Vanuatu Ltd. (Unelco)

Moeda EUR 

Montante 4,3 milhões

Fonte de financiamento FI: empréstimo e bonificações de juros*

tendo especialmente em conta o nível actual dos pre-
ços do petróleo, e produz emissões consideráveis de 
dióxido de carbono (CO

2
).

Neste contexto, a Unelco elaborou em 2004 uma estra-
tégia que consiste em desenvolver a produção de 
energias renováveis com base na energia eólica, nos 
biocombustíveis (tais como o óleo de copra) e na ener-
gia solar. O empréstimo destina-se a financiar a cons-
trução pela Unelco de um parque eólico (de 2,75 MW) 
na ilha de Éfaté, a 12 km a oeste de Port-Vila, capital 
de Vanuatu. Trata-se da primeira operação deste tipo a 
ser realizada no país e a primeira a ser financiada pelo 
BEI na região do Pacífico. O parque, constituído por 
10 novas turbinas eólicas, fornece energia renovável 
à rede pública que abastece Port-Vila, onde a procura 
de electricidade está a aumentar.

A Unelco fornece energia aos consumidores locais 
desde 1939 no âmbito de quatro concessões de longo 
prazo para a produção e distribuição de electricidade. 
A topografia específica do país torna particularmente 
difícil a distribuição de combustíveis fósseis em regi-
ões insulares distantes. Acresce que a utilização de gru-
pos electrogéneos alimentados a diesel é dispendiosa, 

*  Saldo coberto por recursos próprios do mutuário. a título excepcional, 
o empréstimo representa 75 % do custo total do projecto, ao abrigo 
das modalidades e condições financeiras flexíveis previstas na estraté-
gia do BEI em matéria de alterações climáticas. 
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O projecto apresenta claramente um conjunto de 
benefícios ambientais intrínsecos. A substituição dos 
combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis 
elimina as emissões de dióxido de carbono e de outros 
gases poluentes. A operação significa igualmente um 
primeiro passo importante no sentido da diversificação 
das fontes de abastecimento eléctrico e da redução da 
dependência do país face às importações de combus-
tíveis fósseis. O projecto serve ainda de referência para 
a região no seu conjunto, no que respeita à viabilidade 
das fontes de energia respeitadoras do ambiente.

Pela sua natureza, o projecto pode beneficiar das 
modalidades e condições financeiras flexíveis previs-
tas na estratégia do Banco em matéria de alterações 
climáticas. O empréstimo concedido cobre, por conse-
guinte, 75 % do custo total do projecto, em lugar do 
limite máximo habitual de 50 %, e beneficia de boni-
ficação de juros. As economias que esta bonificação 
permite realizar serão repercutidas nos consumidores 
através de uma redução das tarifas.

Transportes

Estimular a integração regional
Moçambique: Corredor da Beira 
Mutuário República de Moçambique

Moeda EUR 

Montante 65 milhões

Fonte  
de financiamento 

- Recursos próprios do BEI 
- Bonificação financiada pelo Fundo Fiduciário UE-África 
para as Infra-estruturas

Co-financiadores  
Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento  
Internacional (Danida), AID/Banco Mundial, ORET.nl,  
subvenções dos Estados-Membros da UE* 

bom estado de conservação, pelo que o porto e as vias 
que lhe dão acesso constituem um estrangulamento para 
as trocas comerciais e os transportes regionais.

O empréstimo do BEI apoia a reabilitação do corredor 
da Beira através de duas componentes:  uma com-
ponente portuária, que tem por objecto principal a 
dragagem do canal de acesso ao porto da Beira para 

O Corredor da Beira, em Moçambique, é a principal via de 
comunicação não só entre o porto da Beira e o interior do 
país, mas também entre aquele e os países vizinhos sem 
litoral Zimbabué, Zâmbia e Malavi. Como ponto de pas-
sagem importante para o transporte de mercadorias na 
região, a infra-estrutura foi submetida a uma profunda 
renovação nos anos 80 e 90 do século passado. Toda-
via, as melhorias introduzidas não foram mantidas em  

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário e fundos concedidos por outras instituições de financiamento ou organismos de desenvolvimento.

Projecto UNELCO Wind Power, Vanuatu
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12  Convenção 
Internacional 
para a Prevenção 
da Poluição  
por Navios.

O PAPN é um eixo de comunicação crucial da África 
Equatorial. Trata-se de um dos principais portos de 
águas profundas da costa ocidental da África Cen-
tral, que serve toda a sub-região. Para fazer face ao 
aumento de tráfego previsto e melhorar o seu desem-
penho, o governo incluiu a modernização do porto na 
lista de projectos regionais prioritários estabelecida no 
âmbito da Nova Parceria para o Desenvolvimento de 
África (NEPAD).  

O empréstimo apoiará o financiamento da reabilita-
ção, modernização e ampliação do porto e das res-
pectivas instalações. O Banco assume-se como um 

parceiro-chave do projecto, quando apoia uma par-
ceria público-privada, reforça uma empresa pública 
gerida de forma independente, concede um emprés-
timo de longo prazo e oferece perspectivas de  
co-financiamento.  

O reforço da competitividade do porto – graças a tem-
pos e custos de movimentação mais reduzidos e ao 
cumprimento das obrigações impostas pela Conven-
ção MARPOL12 – deverá ter um impacto positivo na acti-
vidade económica do país e na integração da sub-região, 
o que permitirá estimular o comércio externo e salva-
guardar, ou mesmo criar, postos de trabalho.

permitir a passagem de navios de calado muito supe-
rior e a melhoria das condições de segurança, e uma 
componente ferroviária constituída pela reabilitação 
da linha de Sena que liga a Beira ao interior do país 
e à região circundante. O projecto do Corredor da 
Beira é emblemático para Moçambique por permitir a  

reabertura da linha ferroviária de Sena, encerrada 
há mais de 20 anos em consequência da guerra civil.  
A bonificação concedida pelo Fundo Fiduciário  
UE-África para as Infra-estruturas sublinha a importân-
cia estratégica do projecto e o seu impacto regional 
positivo nas vias de comunicação da África Austral. 

Congo-Brazzaville: Port Autonome de Pointe-Noire 
Mutuário Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN)

Moeda EUR 

Montante 29 milhões

Fonte  
de financiamento 

- Recursos próprios do BEI 

-  Bonificação financiada pelo Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-es-
truturas (concedida através do empréstimo da AFD)

Co-financiadores  AFD, Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC)* 

*  Saldo coberto por recursos próprios do mutuário e fundos concedidos por outras instituições de financiamento ou organismos de desenvolvimento.
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Mauritius: Sugar Industry Reform Project 
Mutuário Compagnie Sucrière du Sud Ltée, FUEL Refinery Ltd

Moeda EUR 

Montante 28 milhões

Fonte  
de financiamento 

- Recursos próprios do BEI

-  Bonificação de juros da FI

Co-financiadores  Mauritius Commercial Bank, State Bank of Mauritius*

Indústria 

Como motor de crescimento económico, a indústria 
contribui com valor acrescentado e cria postos de tra-
balho, estendendo o seu impacto a todas as activida-
des de um país. 
Através das suas operações no sector industrial, o 
Banco favorece a exploração optimizada dos recur-
sos naturais e incentiva os ganhos de produtividade.  
Procura, além disso, apoiar projectos que recorram a 
tecnologias inovadoras. 
Em todos os projectos, é dada prioridade à satisfação 
da procura do mercado, quer seja a nível nacional, quer 
para a exportação.

Criar novas oportunidades

Dos três projectos do sector privado assinados em 
2009, o Banco financiou duas iniciativas industriais a 
cargo de recursos próprios: um projecto de reforma 
da indústria açucareira na Maurícia e uma fábrica 
de cimento na Namíbia (ver síntese dos projectos a 
seguir).

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.

Enquanto principal beneficiária, no seio da zona ACP, 
das antigas quotas preferenciais aplicadas pela UE aos 
países signatários do Protocolo relativo ao açúcar, a 
indústria açucareira mauriciana foi duramente afectada 
pelas reformas no sector do açúcar adoptadas pela UE 
em 2001. O Governo da Maurícia aplicou, por isso, uma 

estratégia de adaptação plurianual destinada a assegu-
rar a manutenção da viabilidade comercial da indústria 
açucareira do país. Um dos principais elementos da rees-
truturação da indústria local consiste na transição da 
produção do açúcar bruto para o açúcar branco refinado 
de maior valor acrescentado, destinado à exportação.
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Trata-se do primeiro empréstimo do BEI ligado à estra-
tégia nacional de adaptação de um dos países signa-
tários do Protocolo relativo ao açúcar. Este empréstimo 
servirá para financiar a construção de duas refinarias de 
açúcar, assim como investimentos conexos para melho-
ria de instalações, nos locais de implantação de duas  

unidades açucareiras existentes no sul e no leste do país. 
Para além de apoiar o investimento industrial privado 
na Maurícia, a contribuição do BEI dará peso à reforma 
da política açucareira da UE, através, nomeadamente, 
da bonificação de juros de que o projecto beneficia, que 
financiará, em parte, a vertente social da reforma.

Namíbia: Ohorongo Cement Namibia
Mutuário Ohorongo Cement (Pty) Ltd.

Moeda EUR 

Montante 82,3 milhões

Fonte  
de financiamento - Recursos próprios do BEI

Co-financiadores  Banco de Desenvolvimento da África Austral (DBSA), 
DEG, First National Bank (FNB), banca comercial* 

podem beneficiar indirectamente cerca de 900 pes-
soas. As estradas construídas para aceder à cimenteira 
e os alojamentos construídos para o pessoal deverão 
ter um impacto positivo na economia da região con-
siderada no seu conjunto.

O projecto gera um fluxo de investimento directo 
estrangeiro para o país. A sua promotora, a Schwenk 
Zement KG, considerada líder de mercado no que res-
peita à produção com baixas emissões de dióxido de 
carbono e utilização de combustíveis alternativos, 
transferirá o seu know-how e tecnologia para a eco-
nomia local. Sem qualquer experiência anterior de 
financiamento de projectos ou de investimentos fora 
da Europa, esta promotora beneficiou da competên-
cia técnica, financeira, jurídica e ambiental do BEI e da 
DEG. Acresce que a existência de um mercado suficien-
temente amplo na região, confirmada por um estudo 
de mercado promovido pelo Banco, constitui um argu-
mento adicional a favor do projecto.

O sector namibiano da construção, alimentado por 
investimentos estrangeiros em projectos comerciais, 
por investimentos do sector privado e pelas despesas 
de investimento público, regista um crescimento posi-
tivo. Todavia, ainda que disponha de matérias-primas 
de qualidade para a produção de cimento, a Namíbia 
não possui actualmente nenhuma cimenteira. O pro-
jecto contribui para colmatar esta lacuna ao apoiar a 
construção e a exploração de uma pequena cimenteira 
integrada inteiramente nova, que incluirá um moinho 
de trituração e um terminal de clínquer. Responde, 
além disso, a uma preocupação do governo, que pre-
tende limitar a dependência excessiva do país relativa-
mente às actividades do sector primário acrescentando 
valor aos recursos naturais de que dispõe. 

Este investimento estrangeiro permitirá fazer face à 
procura interna de cimento, contribuirá para reduzir o 
respectivo preço e limitará importações relativamente 
dispendiosas. O remanescente da produção será ven-
dido no sul de Angola.

Situado numa região com perspectivas económicas 
limitadas, o projecto ajudará a combater o desem-
prego, criando 300 postos de trabalho no local, os quais 

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário e fundos concedidos por outras instituições de financiamento ou organismos de desenvolvimento.
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Sector financeiro

Ao longo de 2009, o Banco contribuiu para a melhoria 
da qualidade, da oferta e da acessibilidade dos serviços 
financeiros, bem como para o desenvolvimento de ins-
tituições de microfinanciamento sustentáveis.

Em cada operação, o objectivo prosseguido foi o de 
maximizar o impacto no desenvolvimento, o efeito  
de demonstração e os resultados financeiros.

Financiar o desenvolvimento

Num cenário marcado pela contracção do crédito, as 
operações privilegiaram:

�a disponibilização de capitais próprios, ou seja, de 
um recurso escasso, a empresas emergentes ou já 
estabelecidas, com um perfil de risco elevado e espe-
cialmente carenciadas de capitais «pacientes»;

�um vasto leque de empresas produtivas, incluindo 
PME, através da concessão de linhas de crédito a 
grupos bancários locais ou regionais; 

�a melhoria do acesso aos serviços financeiros para 
as populações mais pobres e insuficientemente ser-
vidas. Cerca de 27 % das operações realizadas no 
sector financeiro incidiram no sector do microfinan-
ciamento no sentido mais lato (disponibilização de 
capitais a veículos de investimento especializados 
em microfinanciamento e a fundos de dívida, apoio 
à criação de instituições de microfinanciamento ou 
à transformação das mesmas em instituições ban-
cárias regulamentadas, etc.) e no lançamento de 
novas actividades (microsseguros);

�apoio ao processo de desenvolvimento dos países, 
através de emissões obrigacionistas e do lança-
mento de instrumentos em moeda local;

�a apreciação do primeiro «empréstimo-quadro»13 
em África, favorecendo o financiamento de projec-
tos de infra-estruturas altamente necessárias. 

O Banco juntou forças com outros doadores e agên-
cias de financiamento internacionais para compen-
sar a retracção das fontes de financiamento privadas, 
contribuindo activamente para a disponibilização de 
capitais suplementares e colocando a tónica no desen-
volvimento das capacidades institucionais através da 
prestação de assistência técnica, nomeadamente no 
sector do microfinanciamento.

O apoio concedido ao sector financeiro em 2009 foi 
financiado em cerca de 97 % (344,5 milhões de EUR) a 
cargo de recursos da FI, cujos instrumentos financei-
ros de risco estão melhor adaptados às necessidades 
do sector financeiro dos países ACP. O Banco financiou 
uma única operação com os seus recursos próprios, a 
saber uma linha de crédito destinada a projectos por-
tadores de benefícios ambientais concretos na região 
do Pacífico (ver pág. 34).

13  Um empréstimo-quadro consiste num elenco de projectos potenciais 
orientados para o cumprimento dos objectivos identificados e 
aprovados na fase de apreciação. Pode incluir procedimentos de 
apreciação suplementares e novos documentos contratuais poste-
riores à assinatura. Em todos os casos, os empréstimos-quadro estão 
vocacionados para o financiamento de investimentos relativos a 
uma multiplicidade de projectos.

Mecanismo de Capital de Risco de apoio às 
PME, República da África do Sul
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Linhas de crédito  

Empréstimos ao alcance dos empresários
Ruanda: Empréstimo global III ao Ruanda – Private Sector Support 
Mutuário Banque de Kigali

Moeda EUR e franco ruandês (RWF)

Montante 5 milhões de EUR

Fonte  
de financiamento Facilidade de Investimento* 

de pequena e média dimensão, insuficientemente ser-
vidas pelo sector bancário, que operam nos sectores 
da indústria e dos serviços, incluindo a agricultura, a 
indústria agro-alimentar, a indústria transformadora, as 
telecomunicações, o turismo, as indústrias extractivas, 
a educação e a saúde, bem como o sector dos servi-
ços. O projecto permitirá fortalecer o desenvolvimento 
futuro do sector privado e estimular a diversificação e 
o reforço do sector financeiro ruandês.

O desenvolvimento das PME é um dos objectivos estra-
tégicos das operações conduzidas pela FI no sector 
financeiro.

Esta operação sucede a duas operações anteriores 
realizadas com êxito. A linha de crédito concedida ao 
Banque de Kigali financiará empréstimos a longo prazo 
denominados em euros e na moeda local, o RWF, a favor 
de projectos de investimento comerciais no Ruanda. 
Os beneficiários finais são empresas, na sua maioria 

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.

Projecto MOMA Titanium, Moçambique
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Caixa 4: Linhas de crédito para PME 

No final de 2009, o Banco tinha assinado 48 acordos de finan-
ciamento ao abrigo da FI e a cargo dos seus recursos próprios 
com contrapartes do sector financeiro nos países ACP e nos 
PTU – seis dos quais foram assinados em 2009 – num mon-
tante total ligeiramente superior a 813 milhões de EUR (ver, 
no anexo 4, a lista detalhada dos acordos assinados). 

Estes acordos permitiram financiar 648 afectações1, distribu-
ídas por 36 países, bem como iniciativas regionais em África, 
designadamente na África Ocidental. O montante médio das 
afectações ascende a 593 000 EUR.
As linhas de crédito permitem ao Banco:

apoiar um maior número de sectores, diversificando as 
suas operações noutros sectores de actividade menos tradi-
cionais, ajudando, por exemplo, iniciativas nos sectores da 
agricultura e silvicultura (5 % das afectações), da educação 
(3 %), bem como da saúde e acção social (2 %); 

colocar os empréstimos ao alcance dos pequenos e 
microempresários locais, nomeadamente nas zonas remotas 
e rurais, que apoiam o crescimento económico e o emprego 
dos seus países;

alcançar os pequenos países e os territórios dispersos 
(nomeadamente através de linhas de crédito a favor dos ban-
cos regionais, como é o caso do Bank of St Lucia Ltd), onde 
o Banco tem por vezes dificuldade em intervir directamente, 
reforçando assim a diversificação regional da sua carteira.

1  As operações que apoiam o desenvolvimento 
do sector do microfinanciamento na Repúbli-
ca Dominicana, por intermédio do Banco de 
Ahorro y Credito Ademi (ADEMI) e do Banco 
De Ahorro Y Credito Adopem (ADOPEM), 
não foram tomados em consideração no cál-
culo destes valores. Estas operações apoiam 
os empresários locais através de afectações 
que rondam, em média, 1 000 EUR. Respon-
dem às necessidades específicas de um dos 
estratos mais pobres da população, mas dão 
um contributo decisivo para o crescimento 
económico e para a redução da pobreza. 

Desagregação por países

Barbados 3 %
Zâmbia 4 %
Uganda 7 %
Trindade e Tobago 0,4 %
Tonga 0,02 %
Tanzânia 1 %
Suriname 2 %
Seicheles 1 %
Senegal 7 %

Belize 2 %
Benim 2 %
Burquina Faso 2 %
Camarões 2 %
República Centro-Africana  1 %
Chade 1 %
Congo 1 %

Gabão 1 %
Polinésia Francesa 0,1 %

Gana 9 %
Granada 0,5 %
Guiana 2 %
Haiti 1 %
Jamaica 4 %
Quénia 5 %
Malavi 1 %
Maurícia 4 %
Moçambique 1 %
Níger 3 %
Nigéria 21 %
Palau 1 %
Regional – África 0,2 %
Regional – África Ocidental 1 %
Ruanda 2 %
São Cristóvão e Nevis 1 %
Santa Lúcia 2 %
Samoa 2 %

Desagregação por sectores

Saúde e acção social 2 %
Comércio por grosso e a retalho 2 %

Transportes, armazenamento  
e comunicações 23 %

Agricultura, caça e silvicultura 5 %
Construção 2 %
Educação 3 %

Abastecimento de electricidade, gás  
e água 13 %

Intermediação financeira 7 %

Pesca 0,01 %

Hotelaria e restauração 13 %

Indústria transformadora 21 %
Indústrias extractivas 3 %

Actividades imobililárias, alugueres e serviços 
prestados a empresas 3 %

Outras actividades de serviços colectivos,  
sociais e pessoais 2 %

Empréstimos globais e agrupados 1 %
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Polinésia Francesa: Empréstimo global  SocGen French Polynesia Environment 
Mutuário Société Générale Banque de Polynésie

Moeda EUR

Montante 10 milhões

Fonte  
de financiamento

- Bonificação de juros da FI

- Recursos próprios do BEI*

apresentem benefícios concretos para o meio ambiente, 
em sectores como as energias renováveis, a eficiência 
energética, as tecnologias de redução da poluição e os 
serviços municipais ligados ao ambiente.

Para além do seu óbvio impacto no ambiente, o 
projecto não só melhorará os financiamentos a 
favor dos serviços ligados ao ambiente, como tam-
bém apoiará o desenvolvimento das PME locais.  
O empréstimo constituirá um precedente eficaz em 
matéria de financiamento de projectos ambientais, 
ao demonstrar que o novo quadro regulamentar, 
recentemente modificado, permite favorecer investi-
mentos no domínio do desenvolvimento sustentável, 
produzindo assim um efeito catalisador convincente, 
susceptível de atrair mais investimento directo 
estrangeiro (IDE).

Dois temas centrais captam actualmente as atenções 
da comunidade internacional: a crise financeira mun-
dial e o esforço de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. As especificidades geográficas 
da região do Pacífico tornam-na vulnerável aos efei-
tos das alterações climáticas. Enquanto importadora 
de petróleo, a região vê consideravelmente reduzidas 
as suas reservas cambiais devido ao aumento recente 
do preço do petróleo, situação que reforça o interesse 
pelos projectos na área das energias renováveis. O 
financiamento de projectos ambientais é, portanto, 
cada vez mais procurado, mas faltam doadores ade-
quados e em número suficiente.

O BEI está a conceder à Société Générale Banque de 
Polynésie uma linha de crédito destinada a finan-
ciar projectos situados na Polinésia Francesa que  

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.

Access Bank, Madagáscar
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Microfinanciamento 

Combater as desigualdades

Regional-ACP: Microfinance Enhancement Facility 
Fundo  
de investimento Microfinance Enhancement Facility SA

Moeda USD

Montante 50 milhões de EUR

Fonte  
de financiamento Facilidade de Investimento

Co-financiadores
Ministério Federal da Cooperação e do Desenvolvimento 
(BMZ), SFI, KfW, Banco de Desenvolvimento da Áustria, 
FMO*

Microinsurance, ou a concessão de financiamentos 
mezzanine a fundos especializados, tais como o Micro-
finance Enhancement Facility.

�a concessão de empréstimos a micro e pequenas 
empresas por intermédio de instituições de micro-
financiamento visadas pelo MEF.

O papel do Banco consiste em assegurar que a propor-
ção adequada de recursos do MEF é afectada aos paí-
ses da África Subsariana e a outros países ACP muitas 
vezes ignorados. Este projecto integra-se numa série 
de operações conduzidas em simultâneo pelo BEI no 
sector do microfinanciamento.

A execução bem-sucedida do projecto permitirá 
apoiar instituições de microfinanciamento criadas 
com a ajuda de recursos da FI, melhorando a oferta 
de liquidez de curto prazo a instituições de microfi-
nanciamento comercialmente viáveis. A longo prazo, 
abrirá caminho a um maior desenvolvimento dos pro-
dutos e serviços de microfinanciamento destinados 
aos microempresários e às pequenas empresas nos 
países em desenvolvimento.

Em 2009, a FI apoiou diversas iniciativas de 
microfinanciamento, nomeadamente através do 
investimento de capital «paciente» a favor de pro-
jectos de vanguarda, tais como o projecto LeapFrog  

O Microfinance Enhancement Facility (MEF) é um 
fundo de investimento especializado concebido 
para melhorar, durante um período limitado, a situ-
ação de liquidez das instituições de microfinancia-
mento, visando protegê-las do impacto da escassez 
de financiamento decorrente da crise financeira. Ao 
conceder refinanciamentos a mais de 100 institui-
ções de microfinanciamento espalhadas por cerca de 
40 países, prevê-se que o MEF contrarie rapidamente 
a tendência de quebra na actividade de concessão 
de empréstimos de microfinanciamento, assegu-
rando assim a continuidade da ajuda aos mutuá-
rios de baixo rendimento em muitos dos países mais 
pobres do mundo.

Os principais objectivos estratégicos da operação 
são os seguintes:

�a concessão de liquidez de emergência a insti-
tuições de microfinanciamento comercialmente 
viáveis que cumpram critérios de elegibilidade 
rigorosos;

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.
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Caixa 5: Apoiar o desenvolvimento de um sector de microfinanciamento 
responsável e sustentável

Em 2009, o BEI aderiu aos Princípios para a Protecção dos Clientes do Microfinanciamento e 
comprometeu-se a tomar medidas concretas para «assegurar que os prestadores de serviços 
financeiros às populações com baixos rendimentos protejam os seus clientes dos produtos 
financeiros potencialmente prejudiciais e lhes garantam um tratamento equitativo».  

A protecção dos clientes do microfinanciamento será assegurada pela aplicação de políticas, 
procedimentos e produtos conformes com os seis princípios fundamentais seguintes:

prevenção do sobreendividamento; 

transparência na fixação de preços; 

aplicação de procedimentos de cobrança adequados;

comportamento ético do pessoal;

existência de mecanismos de tratamento de reclamações;

confidencialidade dos dados dos clientes. 

O BEI está a integrar estes princípios nas suas actividades de concessão de empréstimos, enco-
rajando desta forma as instituições de microfinanciamento que financia a respeitá-los.

Programas de formação de competências com objectivos bem definidos podem acelerar con-
sideravelmente a sustentabilidade das iniciativas de microfinanciamento. O BEI apoia, por 
conseguinte, através de um pacote de assistência técnica da FI destinada a instituições de 
microfinanciamento1 e a intermediários de pequena dimensão da África Subsariana, a melhoria 
das competências de gestão e a actividade corrente dos profissionais do microfinanciamento, 
nomeadamente através das medidas seguintes:

�apoio em matéria de gestão através da identificação, do recrutamento e da fidelização de 
gestores qualificados provenientes, se necessário, de outros países ACP, até que o pessoal 
local esteja em condições de assumir funções de gestão; 

�formação do pessoal local, que contribui para reduzir os custos suportados pelas instituições 
de microfinanciamento e os prazos necessários para que as respectivas equipas fiquem ope-
racionais e possam contactar um número importante de clientes; 

�a instalação de sistemas de informação de gestão fiáveis e modernos durante os primeiros 
anos de actividade. 

1  Em 2009: AfriCap Microfinance Investment Company II, ShoreCap International e Investisseur et Partenaire pour le développement no 
montante total de 5,55 milhões de EUR. Em 2008: MicroCred, Access Bank e Advans no montante suplementar de 6 milhões de EUR.
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Operação regional – Países ACP: Leapfrog Microinsurance Investments
Fundo  
de investimento LeapFrog Investments Ltd.

Moeda USD
Montante 20 milhões de EUR
Fonte  
de financiamento Facilidade de Investimento

Co-financiadores FMO, investidores privados (ACCION, Calvert Investments,  
Omidyar Network, Triodos Bank) e investidores institucionais

A falta de acesso a produtos de seguros é conside-
rada como um obstáculo socioeconómico à redução 
da pobreza e ao crescimento económico. O fundo de 
microsseguros LeapFrog foi criado com o objectivo 
de efectuar investimentos de capital e quase-capital 
em empresas que proponham produtos e serviços de 
seguro a pessoas de baixos rendimentos nos países em 
desenvolvimento. O fundo tomará participações mino-
ritárias e maioritárias em sociedades de microsseguro 
privadas, de dimensão relativamente reduzida mas 
em rápida expansão, em diversos estádios de desen-
volvimento. Estas empresas desenvolverão o mercado 
e fornecerão produtos de seguro dos ramos vida e 
não-vida a pessoas de baixos rendimentos, visando 
prioritariamente a África Subsariana. A LeapFrog criará 
um mecanismo de assistência técnica financiado por 
subvenções, a fim de apoiar o desenvolvimento e a 
comercialização de produtos e serviços de microsse-
guro que, sendo socialmente muito valiosos, podem, 
num primeiro momento, não ser sustentáveis ou viá-
veis comercialmente sem ajudas iniciais de capital, 
que são indispensáveis para os tornar totalmente viá-
veis do ponto de vista comercial. O fundo LeapFrog 
poderá também recorrer a subvenções para a educa-
ção dos clientes.

Microfinanciamento, Nigéria
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Carteira de participações da FI14

Investir com, nos e para os países nossos parceiros

Operação regional – África: GroFin Africa Fund 
Fundo  
de investimento GroFin Africa Fund (GAF)

Moeda USD
Montante 20 milhões de EUR
Fonte  
de financiamento Facilidade de Investimento

Co-financiadores
BAD, CDC, SFI, GroFin Capital (Pty) Ltd, Sociedade Neerlandesa para o 
Financiamento do Desenvolvimento (FMO), Norfund, Proparco, Fun-
dação Shell

economia africana durante a crise financeira actual. 
Um dos pilares do modelo de investimento do GroFin 
consiste na prestação de ajuda ao desenvolvimento 
empresarial que visa apoiar os empresários desde a 
apresentação do pedido de financiamento até ao seu 
reembolso total, propondo-lhes aconselhamento e 
orientação relacionados com a respectiva actividade, 
nomeadamente através da elaboração de um plano de  
actividades susceptível de financiamento bancário,  
da modelização financeira, de estudos de mercado 
e do desenvolvimento de competências. O projecto 
contribui, portanto, para a transferência de capaci-
dades empresariais para os empresários envolvidos. 
Pelos seus investimentos em empresas de dimensão 
relativamente reduzida, cujas actividades carecem 
geralmente de uma componente de mão-de-obra 
intensiva, o GroFin contribui de forma significativa 
para a criação de postos de trabalho e de competên-
cias industriais em África.

Ao longo de 2009, o Banco continuou a diversificar a 
carteira de participações da FI, através do apoio e da 
promoção de iniciativas como o fundo de private equity 
constituído em Angola e do GroFin Africa Fund.

Um vasto conjunto de PME africanas está privado 
de acesso aos financiamentos propostos pela banca 
comercial por uma questão de dimensão: ou por-
que se trata de empresas demasiado grandes para 
beneficiar do apoio das instituições de microfinancia-
mento, ou porque são muito pequenas para suscitar 
o interesse dos fundos de private equity generalistas. 
Este segmento das empresas de média dimensão 
insuficientemente servidas constitui o alvo do fundo  
GroFin Africa.

A FI participa neste fundo de private equity fechado 
de 170 milhões de USD que propõe empréstimos e 
instrumentos de capital, bem como apoio operacio-
nal, a empresas em expansão de diversos países afri-
canos. Prevê-se que o fundo GroFin invista em cerca 
de 500 empresas ao longo dos próximos cinco anos, 
tornando-se o maior fundo de financiamento do cres-
cimento constituído até à data, o que representa um 
êxito notável para a África.

O GroFin desempenha um papel ímpar na transfor-
mação de pequenos negócios em empresas viáveis 
a longo prazo que constituirão o elemento motor da 

14  As contribuições de capital e quase-capital do Banco são realizadas 
exclusivamente a cargo de recursos financeiros da FI.
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Caixa 6: Ilustração do apoio do BEI aos fundos de participação

O BEI acredita firmemente no potencial de crescimento dos mercados africanos emergentes e 
em desenvolvimento, cuja capacidade para captar investidores estrangeiros aumentou conside-
ravelmente nos últimos anos em virtude dos progressos realizados em matéria de infra-estrutu-
ras, de uma maior estabilidade política e de um ambiente mais propício aos negócios devido a 
melhorias recentes no clima económico, jurídico e orçamental de numerosos países.

Nesta conformidade, a fim de apoiar as empresas e os empresários locais, o BEI participou com 
montantes significativos nos aumentos de capital de diversos fundos de investimento vocacio-
nados para a África e especializados no capital de risco, investimentos na fase de arranque ou 
capital de expansão e crescimento. 

Um exemplo que ilustra bem o empenhamento do Banco é a sua participação – a cargo de recur-
sos da FI – na subscrição do Emerging Capital Partners (ECP) Africa Fund e do AfricInvest Fund, 
dois fundos de dimensão regional com capacidade para actuar em todo o continente.

Ao proporcionar capitais de longo prazo, sob a forma de tomadas de participação no sec-
tor privado africano em pleno crescimento, o Banco favorece o crescimento económico e o 
desenvolvimento da região, contribuindo para o desenvolvimento dos mercados financeiros 
locais, o reforço do profissionalismo das empresas (encorajando as transferências de qualifica-
ções, conhecimentos e competências de gestão), a diversificação das economias, a criação de 
emprego, o aumento das receitas fiscais para os governos e, por último, mas não menos impor-
tante, o aumento dos rendimentos no mercado para os investidores. 

Ambos os fundos apoiam um grande número de empresas e abrangem um conjunto diversifi-
cado de sectores, incluindo o sector financeiro, a indústria transformadora, os serviços públicos 
e as infra-estruturas, a indústria agro-alimentar e a telefonia. 

A título de exemplo, a AfricInvest apoiou a diversificação da gama de produtos da LaGray Che-
mical Company. A LaGray é uma empresa farmacêutica sedeada no Gana que procura fornecer 
«soluções práticas, fundadas num crescimento tecnológico sustentável, para os problemas da 
África no domínio dos cuidados de saúde» e que fabrica produtos dermatológicos e tópicos, 
bem como cápsulas e comprimidos.

O ECP disponibilizou capital de crescimento e aconselhamento à Société d’Articles Hygiéniques 
(SAH), empresa líder no fabrico de produtos de higiene absorventes (cuidados de bebé, higiene 
feminina e produtos em papel similares), apoiando assim o seu desenvolvimento na África Sub-
sariana e o alargamento da gama de produtos. 

Através da aplicação de métodos rigorosos de selecção de projectos, nomeadamente no que 
respeita ao impacto social e ambiental, os dois fundos promovem os investimentos responsá-
veis e contribuem para a consecução do objectivo permanente do Banco de apoiar o desenvol-
vimento do potencial económico da África. 
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Caixa 7: Financiamentos em moeda local

O BEI continua a tomar parte activa, em cooperação com as autoridades locais competentes e 
os parceiros bancários nacionais e internacionais, na emissão de obrigações denominadas em 
moeda local, com o objectivo de apoiar o desenvolvimento dos mercados obrigacionistas locais. 
Ao longo dos últimos cinco anos, o Banco emitiu obrigações denominadas em moedas de paí-
ses ACP no valor equivalente a 1 500 milhões de EUR. Desde 2005, o BEI emitiu obrigações em 
formato «sintético», denominadas em pula do Botsuana, cedi do Gana, rupia da Maurícia, dólar 
da Namíbia e kwacha da Zâmbia, em cinco países parceiros ACP, tendo sido o primeiro emi-
tente estrangeiro no Botsuana (2005), na Maurícia (2007) e na Zâmbia (2008).  O Banco man-
tém ainda a liderança no segmento do rand sul-africano. A emissão de 6 000 milhões de ZAR a 
vencer em Outubro de 2013 constitui o maior empréstimo obrigacionista a taxa fixa denomi-
nado na moeda sul-africana e classificado como AAA.  Através das suas operações em moeda 
local, o Banco contribui para o desenvolvimento dos mercados de capitais locais, melhorando a 
liquidez, a evolução da curva de rendimentos e a diversificação dos produtos. Estas operações 
constituem, além disso, uma plataforma para as emissões de apoio a futuras actividades de con-
cessão de empréstimos potenciais nas moedas locais em causa.

Angola: FIPA – Angola private equity fund 
Mutuário Fundo de Investimendo Privado, SICAV-SIF (“FIPA”)

Moeda USD

Montante 5 milhões de EUR

Fonte  
de financiamento Facilidade de Investimento

Co-financiadores
Fundo Norueguês de Investimento para os Países em Desenvolvimento 
(Norfund), Banco Africano de Investimentos (BAI), Fundo para a Industria-
lização dos Países em Desenvolvimento (IFU), Banco Privado Atlântico

Este fundo de private equity, o primeiro em Angola, 
visa prioritariamente as PME já estabelecidas ou em 
fase de arranque e procura colmatar a inexistência 
de um mercado formal de private equity e a oferta 
limitada de financiamentos a longo prazo destinados 

às empresas locais. Ao afastar-se de um sector com 
elevada intensidade de capital como o petrolífero, 
este fundo gerido pela Angola Capital Partners con-
tribuirá para diversificar a economia, estimular a 
actividade do sector privado e reduzir a pobreza.

Access Bank, balcão de Oshodi, Nigéria 
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Caixa 8: Operações na República da África do Sul

Montantes 
2007-2013:  o BEI pode afectar até 900 milhões de EUR ao desenvolvimento na República  
 da África do Sul
2000-2009:  - empréstimos assinados: 1 307 milhões de EUR
 - empréstimos desembolsados: 755 milhões de EUR
 - carteira de 24 projectos

O BEI concede empréstimos na República da África do Sul desde a transição do país para a 
democracia em 1994. Na sequência da assinatura do Acordo de Comércio, Desenvolvimento e 
Cooperação UE-África do Sul (ACDC), o BEI recebeu diversos mandatos sucessivos de concessão 
de empréstimos, num volume total de financiamento de 2 400 milhões de EUR.

Em cooperação com as autoridades, os organismos públicos, as empresas privadas e o sector 
financeiro da África do Sul, os objectivos específicos prosseguidos no quadro destes manda-
tos incluem: o reforço das infra-estruturas e dos serviços básicos, o apoio ao desenvolvimento 
das PME e do sector privado, a modernização da indústria e a redução da pobreza. O BEI apoia 
igualmente as iniciativas a favor da eficiência energética e contribui para a fiabilidade do abas-
tecimento energético. 

Em 2009, o BEI apoiou o desenvolvimento económico sustentável na África do Sul ao celebrar 
contratos de financiamento respeitantes a quatro projectos no montante total de 280 milhões 
de EUR. Os recursos financeiros beneficiarão:

empresas sul-africanas de pequena e média dimensão através de uma linha de crédito con-
cedida à Industrial Development Corporation (IDC);

investimentos em infra-estruturas municipais (nomeadamente nos sectores da água, do 
saneamento, da electricidade, da educação e da gestão de resíduos) através da concessão de 
uma linha de crédito ao Banco de Desenvolvimento da África Austral (DBSA);

a modernização e a ampliação de duas rodovias nacionais com portagem na região seten-
trional da África do Sul, cuja realização será confiada à Agência Nacional das Estradas Sul-afri-
canas (Sanral);

investimentos nos domínios da eficiência energética e das energias renováveis através de um 
empréstimo concedido ao Rand Merchant Bank. Esta operação financiará investimentos numa 
série de actividades ligadas à atenuação das alterações climáticas e facilitará o desenvolvimento 
económico através da melhoria da fiabilidade do fornecimento de electricidade no país. 

«O FirstRand acolhe com agrado a importante contribuição do BEI e congratula-se com as pers-
pectivas de prospecção de projectos na área da eficiência energética e das energias renováveis que 
poderão fornecer electricidade aos sul-africanos e contribuir para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa.» 

Sizwe Nxasana, Director-Geral, FirstRand Bank.

Para além do que precede, o BEI participa na gestão conjunta, em nome da Comissão Europeia 
e em parceria com a Industrial Development Corporation of South Africa Ltd (IDC), do segundo 
Mecanismo de Capital de Risco de 50 milhões de EUR, vocacionado para PME detidas e geridas 
por pessoas desfavorecidas aquando do regime do apartheid.
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Subvenções
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Acrescentar mais valor

Destinatários:  - projectos com benefícios socioeconómicos e/ou ambientais; e 
   - projectos de infra-estruturas em Países Pobres Altamente Endividados.

A combinação de empréstimos e subvenções é especialmente adequada aos países ACP e aos PTU, porquanto:

  preenche uma lacuna financeira quando os recursos são insuficientes;

 contribui para melhorar a qualidade das operações, aumentando a sua eficácia e impacto;

 apoia o promotor «aperfeiçoando» o pacote financeiro; e 

  encoraja as sinergias entre IFI, nomeadamente a conjugação de recursos.








(As listas detalhadas das operações que receberam financiamento sob a forma de subvenções desde o início do mandato de Cotonou constam dos 
anexos 5 e 6).

Os projectos podem beneficiar de bonificações de 
juros em condições específicas (ver caixa 9). Estas boni-
ficações aplicam-se nomeadamente a operações reali-
zadas em países sujeitos a condições de empréstimo 
restritivas, bem como a produtores de açúcar dos 
países ACP que devem adaptar-se às condições do 
mercado mundial em mutação na sequência da ces-
sação gradual do Protocolo do Açúcar UE-ACP (ver, a 
título de exemplo, o projecto relativo à indústria açu-
careira, página 29). No caso de financiamento em con-
dições favoráveis, uma parte da bonificação de juros 
pode servir para mobilizar financiamentos destinados 
a componentes adicionais, desejáveis do ponto de 
vista ambiental ou social, do projecto.  

O montante da bonificação varia consoante as van-
tagens e condições específicas de cada operação. 
Todavia, a bonificação nunca excede o montante da 
vantagem marginal, de modo a não gerar uma transfe-
rência injustificada para o promotor do projecto.

Financiamento  
em condições favoráveis

Assistência técnica, Banco de Desenvolvimento da África Austral
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Caixa 9: Bonificações de juros

Nos termos do Acordo de Cotonou, as operações da FI e os empréstimos com recursos próprios 
são elegíveis para uma dotação para bonificações de juros, que tem por fim reforçar as condi-
ções preferenciais destes financiamentos em certas situações específicas:

�«para projectos de infra-estruturas indispensáveis para o desenvolvimento do sector pri-
vado nos países menos desenvolvidos, nos países em situação de pós-conflito e nos países 
vítimas de catástrofes naturais (…);

�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 um processo de 
privatização ou projectos que apresentem benefícios sociais ou ambientais significativos e 
claramente demonstráveis(….)»

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

O segundo protocolo financeiro prevê montantes suplementares de 400 milhões de EUR para os 
países ACP e de 1,5 milhões de EUR para os PTU. Até 10 % do montante das bonificações pode 
ser utilizado para prestação de assistência técnica relacionada com os projectos.

No final de 2009,

160 milhões de EUR tinham sido reservados para 27 projectos nos países ACP;

1,5 milhões de EUR tinham sido reservados para 3 projectos nos PTU. 

A assistência técnica está centrada, em grande parte, 
nos projectos. Destina-se a apoiar a fase de preparação 
ou de elaboração dos projectos, e não tanto a identifi-
cação de projectos potenciais. 

Até à presente data, diversas operações de assistên-
cia técnica tiverem por principal objectivo desenvol-
ver capacidades institucionais e apoiar instituições de 
microfinanciamento (ver pág. 36).

Tanto no que respeita às bonificações de juros como 
à assistência técnica subvencionada, o Banco coopera 

estreitamente com outras IFI e com a Comissão Euro-
peia, assegurando-se de que as operações se harmo-
nizam e complementam entre si. Diversas iniciativas, 
nomeadamente o Fundo Fiduciário UE-África para as 
Infra-estruturas e a fase II das Facilidades UE-ACP para 
a Água e para a Energia (ver pág. 52), encaminham 
este tipo de assistência para projectos de acordo com 
as suas próprias regras de elegibilidade.

Em 2009, a FI concedeu uma contribuição de 3 milhões 
de EUR aos centros regionais de assistência técnica 
(AFRITAC) da África Oriental, da África Ocidental e da 

Assistência técnica
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Caixa 10: A assistência técnica 
no apoio à produção  
de energia compatível  
com o meio ambiente

Em 2009, a Facilidade de Investimento 
prestou assistência técnica ao Governo das 
Ilhas Salomão a fim de promover o desen-
volvimento das energias renováveis. 

A assistência respeita à realização de um 
estudo completo de viabilidade técnica e 
económica para um projecto de aprovei-
tamento hidroeléctrico no rio Tina, na ilha 
de Guadalcanal. O estudo de viabilidade 
incluirá uma avaliação técnica pormeno-
rizada, um anteprojecto e uma estimativa 
provisória dos custos, bem como uma ava-
liação da viabilidade financeira do projecto 
hidroeléctrico e uma análise preliminar dos 
impactos sociais e ambientais. O estudo 
incluirá igualmente a preparação da docu-
mentação técnica e económica necessária, 
que será apresentada aos investidores pri-
vados potenciais para o financiamento do 
projecto. 

O estudo apoia a participação de entida-
des privadas em projectos no sector da 
energia. Por outro lado, o projecto propor-
cionará benefícios importantes no plano 
ambiental, pois permitirá substituir a elec-
tricidade produzida numa central a com-
bustíveis fósseis por uma fonte de energia 
renovável (a energia hidroeléctrica), aju-
dando desta forma a combater as altera-
ções climáticas.

O Grupo Banco Mundial participa também 
na preparação e na execução do projecto, 
prestando a sua assistência à Autoridade 
Reguladora do Sector da Electricidade e 
ao Governo das Ilhas Salomão.

Sustentabilidade da dívida

África Central. Estes centros são o resultado da colabo-
ração entre o FMI, os países beneficiários e os doadores 
de fundos. Estão vocacionados para a capacitação ins-
titucional dos países africanos com vista à execução de 
estratégias de redução da pobreza. Orientando a sua 
actuação em função da procura, estes centros coor-
denam também a realização de diversas iniciativas de 
assistência técnica. 

Estão em fase de apreciação diversas iniciativas conjun-
tas, nomeadamente com o Banco Africano de Desen-
volvimento, para apoiar o microfinanciamento, e com 
o Banco de Desenvolvimento da África Austral.

Por ocasião do 34.º Conselho de Ministros ACP-UE, o BEI 
recebeu autorização formal para aumentar a conces-
sionalidade dos seus empréstimos a cargo de recursos 
próprios nos países altamente endividados sujeitos a 
restrições no âmbito dos programas do Banco Mun-
dial e do FMI. 

Além disso, o BEI está empenhado em programas de 
alívio da dívida relativamente à Costa do Marfim, à 
Libéria e ao Togo. Estes acordos, assinados no âmbito 
da iniciativa em favor dos Países Pobres Altamente 
Endividados (PPAE), trarão vantagens importantes 
para estes três países:

�redução do volume total da sua dívida para com 
o Banco;

�suspensão dos reembolsos da dívida até 2012; e

 reatamento das operações de financiamento com 
o Banco.
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Quadro de avaliação  
do Impacto Económico  
e Social
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Maximizar o impacto

Valores

Ao analisar um projecto, o Banco esforça-se por estabe-
lecer um justo equilíbrio entre as considerações econó-
micas e financeiras e o impacto esperado do projecto 
nos planos social e do desenvolvimento. O ESIAF con-
tribui para a realização deste objectivo, ajudando a ava-
liar – desde o início – a viabilidade económica, financeira 
e ambiental das operações, bem como outros elemen-
tos qualitativos. Os promotores dos projectos benefi-
ciam do know-how técnico e económico do Banco. 

Em 2009, o ESIAF foi aplicado ao conjunto das opera-
ções apreciadas, quer financiadas ao abrigo da FI quer 
a cargo de recursos próprios. O quadro seguinte apre-
senta os resultados da aplicação do ESIAF aos projec-
tos aprovados15:

Tal como ilustrado no quadro, é dedicada muita 
atenção e esforço à prioridade de garantir a confor-
midade com o mandato do Banco nas regiões de 
intervenção, ou seja, a contribuição para o cresci-
mento económico, para o desenvolvimento e, em 
última análise, para a redução da pobreza (1.º pilar). 
O Banco concentra-se nos projectos para os quais 
pode contribuir com o maior valor acrescentado  
(3.º pilar), nomeadamente propondo aos promotores 
prazos longos, períodos de carência e instrumentos de  
capital de risco. Os serviços do Banco dão grande aten-
ção à melhoria da concepção e da gestão dos projectos, 

à prestação de assistência técnica e ao financiamento 
de iniciativas inovadoras e de risco relativamente ele-
vado. As classificações atribuídas relativamente ao  
2.º pilar também indicam que os projectos aprovados 
pelo Banco cumprem um diversificado conjunto de cri-
térios económicos, financeiros, ambientais e sociais.

Dos 35 projectos aprovados durante o ano, 20 % obti-
veram a classificação de «elevado impacto» em cada 
um dos três pilares, enquanto que 9 % obtiveram a clas-
sificação de «médio impacto» em todos os pilares.

O Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social (ESIAF) é um 
instrumento adequado para avaliar, na fase de apreciação, determi-
nadas características relevantes dos projectos potenciais. O ESIAF 
constitui um quadro de referência que permite avaliar os pontos for-
tes, os pontos fracos e as potencialidades de um projecto ao longo 
do seu ciclo de vida.

15  A presente 
secção respeita 
aos projectos 
aprovados em 
2009. Os projectos 
assinados em 
2009 podem ter 
sido apreciados 
antes de 2009.

Impacto Baixo Médio Elevado
1.º pilar Coerência com os objectivos e as prioridades definidas no mandato do Banco - 5 30

2.º pilar Qualidade e solidez do projecto/operação

*  Sector financeiro - 15 3

*  Sector não financeiro - 9 8

3.º pilar Contribuição do Banco e adicionalidade - 12 23

2008 2009
Classificação «elevado impacto»  
nos três pilares

14 % 20 %

Classificação «elevado impacto» em dois 
pilares e «médio impacto» num pilar

57 % 51 %

Classificação «médio impacto» em dois 
pilares e «elevado impacto» num pilar

10 % 20 %

Classificação «médio impacto»  
nos três pilares

19 % 9 %

Lac de sel, Sones Bimao,  
Moçambique
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Exemplos de projectos que obtiveram  
a classificação de «elevado»  
e de «médio» impacto

Em 2009, a FI concedeu ao Banque de Kigali uma linha 
de crédito destinada a financiar empréstimos de longo 
prazo para projectos comerciais no Ruanda. Esta ope-
ração, Empréstimo global III ao Ruanda, obteve a 
classificação de «elevado impacto» nos três pilares, 
em particular:

O projecto Mombasa-Nairobi Transmission Line apoia 
a construção de uma linha de transporte de electrici-
dade de alta tensão e das infra-estruturas conexas. O 
projecto contribuirá para:

�aumentar a segurança e a fiabilidade do forneci-
mento de electricidade e reduzir as perdas de rede 
entre Nairobi e a cidade costeira de Mombaça; 

�permitir o transporte de energia hidroeléctrica 
mais barata; 

�realizar economias de combustível e reduzir as 
correspondentes emissões para o ambiente recor-
rendo à energia térmica;

�alcançar o ambicioso objectivo proposto pelo 
Governo queniano de adicionar um milhão de 
consumidores à rede eléctrica no decurso dos 
próximos cinco anos, ou seja, duplicar a clientela 
actual.

Apesar dos elementos supramencionados e da longa 
duração do empréstimo, o projecto recebeu a clas-
sificação de «médio impacto» em cada um dos três 
pilares. Esta classificação justifica-se pelo facto de a 
operação ser relativamente simples e não carecer de 
uma estruturação financeira complexa ou inovadora. 
Além disso, os resultados económicos e financeiros da 
operação são limitados e o projecto não está isento de 
impactos ambientais. 

 pelos seus alvos:   empresas de pequena e média dimensão insuficientemente 
servidas pelo sector bancário;

 pela sua flexibilidade:  o reempréstimo será efectuado em euros e na moeda local, o 
franco ruandês (RWF), que é a moeda utilizada pela grande maio-
ria das empresas locais no exercício da sua actividade;

 pela ampla cobertura:  agricultura, agro-alimentar, indústria transformadora, teleco-
municações, turismo, indústrias extractivas, educação, saúde e 
outros segmentos do sector dos serviços;

 pelo seu impacto: - melhoria do desenvolvimento do sector privado;
 - reforço e alargamento do sector financeiro ruandês; e
 - aumento da capacidade produtiva dos beneficiários finais.









Projecto Mombasa-Nairobi Transmission Line, Quénia
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Caixa 11: Um ano depois

Em 2008, o Banco concedeu um empréstimo ao operador privado de telefonia móvel Digicel 
(Digicel Pacific Limited), apoiando o desenvolvimento, a modernização tecnológica e a expan-
são de redes de comunicações competitivas baseadas na tecnologia GSM (Global System for 
Mobile Communications).

Os investimentos concentraram-se num conjunto de Estados insulares do Pacífico caracterizados 
por vastos monopólios e uma forte procura não satisfeita de serviços de telecomunicações.

«Desde o lançamento das suas actividades no Pacífico Sul, em Novembro de 2006, a Digicel tor-
nou-se o operador de telefonia móvel com mais rápido crescimento nesta região. Com o apoio do 
BEI e de outras instituições financeiras, a Digicel revolucionou o mercado: introduziu concorrência 
e ofereceu serviços de telecomunicações de alta qualidade à escala nacional nas Fiji e em Vanuatu, 
e aumentou consideravelmente a concorrência e a qualidade dos serviços na Samoa e em Tonga.» 
(Vanessa Slowey, Directora-Geral da Digicel Pacific Ltd.) 

Para além de aumentar a concorrência, o projecto contribuiu para o crescimento económico da 
região, registando os resultados seguintes:

 criação de emprego. Foram criados cerca de 400 postos de trabalho directos e 2 000 indi-
rectos;

�alargamento da cobertura da rede de telefonia móvel, que permitiu servir regiões afastadas 
e oferecer novas oportunidades às populações locais

�melhoria da qualidade e da fiabilidade da cobertura, criando um clima mais propício aos 
negócios;

�redução das desigualdades sociais, ajudando os estratos desfavorecidos a elevar o seu nível 
de rendimentos.

A Digicel introduziu novas tecnologias na região, recorrendo – em parte – a modos alternativos 
de produção de electricidade, tais como as energias solar e eólica, atenuando assim o impacto 
ambiental do projecto.

A coordenação entre os doadores foi essencial para fazer avançar 
o projecto, nomeadamente em Vanuatu, onde «a estreita coope-
ração entre o BEI e a Comissão Europeia funcionou muito bem; a 
delegação da União Europeia em Port Vila contribuiu com o seu 
know-how nos domínios económico e social e está actualmente a 
analisar o impacto da operação; 
o BEI assegurou o apoio técnico 
e financeiro. A intervenção mar-
cou uma etapa notável no desen-
volvimento do país» (Nicolás  
Berlanga Martínez, Encarregado 
de Negócios interino, Delegação 
da União Europeia em Vanuatu).
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parcerias
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Uma resposta coordenada aos problemas  
do crescimento e do desenvolvimento

Dos 158 projectos assinados até à data, 85 estão a ser co-financiados 
com instituições de financiamento do desenvolvimento.
Facilidade de Investimento (Países ACP e PTU – FI e recursos próprios)

De acordo com o espírito da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, o Banco par-
ticipou em iniciativas que visam encaminhar a assistência financeira de uma forma har-
monizada e coordenada.

As parcerias existentes foram mantidas e, em certos casos, reforçadas, ao mesmo tempo 
que foram lançadas novas iniciativas, que tiram proveito das potencialidades específi-
cas de cada instituição. 

Na sequência da crise financeira, formou-se um consenso generalizado sobre a neces-
sidade de reforçar a cooperação entre as instituições financeiras internacionais (IFI) e 
melhorar a coerência e a eficácia da ajuda externa da UE em matéria de cooperação 
para o desenvolvimento.

Promover uma cooperação mais estreita 

A cooperação com as instituições europeias de finan-
ciamento do desenvolvimento (IEFD) foi, uma vez mais, 
reforçada, nomeadamente através de uma terceira con-
tribuição para a iniciativa European Financing Part-
ners (EFP) (ver síntese do projecto a seguir).

Na sequência do êxito das duas operações já realiza-
das com a European Financing Partners (EFP), o BEI 
atribuiu uma terceira contribuição a esta entidade 
especializada nos financiamentos destinados ao sec-
tor privado, constituída ao abrigo do Acordo-Quadro 
de Cooperação Financeira e Intercâmbio de Serviços 

Operação regional – Países ACP:  EDFI European  
Financing Partners III

Mutuário European Financing Partners SA (EFP)

Moeda EUR

Fonte de financia-
mento Facilidade de Investimento 

Co-financiadores Instituições europeias de financia-
mento do desenvolvimento

assinado em Janeiro de 2003 entre a Facilidade de 
Investimento e as instituições europeias de financia-
mento do desenvolvimento. As afectações individuais, 
que consistem em empréstimos e financiamentos de 
capital e quase-capital, têm de cumprir as orientações 
operacionais da FI, as directivas ambientais do BEI e os 
termos do Acordo de Cotonou.

O esquema de financiamento instituído com a EFP 
revelou-se eficaz e eficiente, por reforçar a coopera-
ção entre os parceiros financiadores e servir de catali-
sador na mobilização de investimentos em operações 
do sector privado.

A cooperação com instituições congéneres e com par-
ceiros financeiros e de desenvolvimento foi também 
mantida, nomeadamente através de um diálogo a 
montante sobre a identificação de projectos, a apre-
ciação conjunta, o trabalho de acompanhamento e o 
co-financiamento.
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Encorajar as iniciativas ligadas à eficiência 
energética e às energias renováveis

O BEI e o KfW lançaram um segundo Fundo de Car-
bono no valor de 100 milhões de EUR que privilegia 
programas de actividades elegíveis ao abrigo do Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) previsto no 
Protocolo de Quioto situados nos países menos desen-
volvidos. Os créditos de carbono serão comprados até 
2020. No quadro deste novo fundo de carbono, os ven-
dedores podem obter uma garantia de elegibilidade 
e financiamento através de pagamentos antecipa-
dos. Os compradores dos certificados serão essencial-
mente empresas europeias que procuram cumprir as 
suas obrigações ao abrigo do regime comunitário de 
comércio de licenças de emissão (RCE). 

O Grupo BEI (BEI e Fundo Europeu de Investimento) 
assumiu a missão de aconselhar o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (ver 
caixa 3). Este fundo de fundos apoia fundos de private 
equity que, por sua vez, tomarão participações em 
empresas e iniciativas de pequena e média dimensão 
vocacionadas para projectos de promoção da eficiên-
cia energética e das energias renováveis. 

A 15.ª Conferência das Nações Unidas sobre as alte-
rações climáticas, que teve lugar tem Copenhaga em 
Dezembro último, constituiu uma oportunidade única 
de participação em discussões sobre soluções inova-
doras que permitam realizar, na prática, o objectivo 
de estabilizar o volume de gases com efeito de estufa 
presentes na atmosfera em níveis que permitam evi-
tar as perigosas alterações climáticas provocadas pelo 
homem. Por ocasião da Conferência, o BEI, os respon-
sáveis dos bancos multilaterais de desenvolvimento 
(BMD) e o FMI emitiram uma declaração conjunta rei-
terando o seu apoio à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), na qual 
afirmaram: «comprometemo-nos, em conformidade com 
os nossos mandatos, conhecimentos e recursos, a coor-
denar melhor os nossos financiamentos e os nossos estu-
dos em matéria de combate às alterações climáticas e a 
permitir aos nossos clientes e parceiros maximizar eficaz-
mente a utilização de novos fluxos financeiros.» 

Uma abordagem integrada  
ao desenvolvimento das infra-estruturas

Os investimentos em infra-estruturas mereceram uma 
atenção especial, por serem simultaneamente um ins-
trumento de resposta contra-cíclica e uma medida 

essencial para assegurar a continuação do cresci-
mento económico nos países em desenvolvimento. As 
IFI mobilizaram-se para colmatar a lacuna aberta pela 
retracção dos bancos comerciais, demonstrando desta 
forma a sua disponibilidade para apoiar os projectos 
de infra-estruturas durante a crise.

O Conselho Europeu, consciente do papel crucial das 
infra-estruturas regionais no apoio ao crescimento eco-
nómico, aprovou a atribuição de uma dotação adicio-
nal de 200 milhões de EUR pela Comissão Europeia ao 
Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas16, 
e convidou os Estados-Membros a adoptar medidas 
similares. O Banco está estreitamente associado a esta 
iniciativa, acolhendo o respectivo Secretariado e for-
necendo contributos valiosos. 

A fase II das Facilidades UE-ACP para a Água e para 
a Energia foi objecto de uma análise aprofundada. 
Estas facilidades contarão com uma contribuição da 
Comissão (subvenção) para um mecanismo de cen-
tralização de recursos no montante de 40 milhões de 
EUR cada. O BEI pretende colaborar com outros ban-
cos de desenvolvimento, investidores privados, ONG 
e associações locais no financiamento de projectos 
de média dimensão nos sectores da água, do sane-
amento e da energia em benefício das populações 
desfavorecidas. 

Na perspectiva da expansão das actividades de co-fi-
nanciamento do Banco no quadro do FFI, a AFD, o BEI 
e o KfW lançaram, no início de 2009, a Iniciativa de 
Delegação Recíproca. Esta iniciativa deverá conduzir 
à adopção de orientações operacionais comuns e à 
delegação de competências entre as IFI participantes 
(procedimentos de análise prévia, avaliação e docu-
mentação do acompanhamento, etc.). Está em curso 
um programa-piloto de dois anos, que conta com a 
participação de agentes operacionais da FI e dos países 
ACP, nomadamente dos gabinetes regionais. 

O BEI participa com o montante máximo de 300 000 EUR 
para o financiamento das despesas de funcionamento 
do secretariado do Consórcio para as Infra-estruturas 
em África (ICA) e do seu programa de trabalho para o 
triénio 2010-2012. A plataforma ICA visa servir de cata-
lisador do desenvolvimento das infra-estruturas em 
África. O BEI e o Fundo Fiduciário UE-África para as 
Infra-estruturas contribuem com a sua experiência e 
prestam um apoio essencial a esta iniciativa.

16  O Fundo estimula uma colaboração mais estreita entre os doadores 
europeus e outros financiadores em ordem a financiar projectos  
de infra-estruturas regionais na África Subsariana:  
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
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Caixa 12: Apoiar o crescimento verde

Os objectivos ambiciosos de redução das alterações climáticas aprovados pela União Europeia 
constituem um quadro de referência para as operações do BEI, tanto dentro como fora da União. 
Na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, o BEI reiterou, juntamente 
com outros bancos multilaterais de desenvolvimento e o FMI, a sua disponibilidade para apoiar o 
combate às alterações climáticas e os seus compromissos neste domínio.

Com a sua experiência e recursos financeiros, o Banco apoia os investimentos ligados à eficiência 
energética e às energias renováveis, contribuindo assim para a realização dos ODM. O Quadro de 
Avaliação do Impacto Económico e Social (ESIAF) prossegue este objectivo, ao avaliar, desde o iní-
cio, a sustentabilidade ambiental de cada projecto. 

O Banco mobiliza recursos e concede financiamentos a favor de iniciativas de crescimento com 
baixas emissões de carbono nos países ACP e nos PTU, através dos dispositivos seguintes:

�o Instrumento para uma Energia Sustentável e para um Aprovisionamento Seguro (ESF). Este 
instrumento permite ao BEI comprometer até 3 000 milhões de EUR a cargo de recursos pró-
prios a favor de projectos em países em desenvolvimento, para além dos seus mandatos de 
financiamento externo para o período 2007-2013. Este instrumento promove a transferência 
de tecnologias «limpas» entre a UE e os países em desenvolvimento;

�o Fundo Mundial da UE para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF). O 
BEI e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) participam ambos activamente neste fundo na 
qualidade de consultores. O fundo investe em fundos de capital de risco regionais e exerce 
um efeito catalisador sobre os investimentos privados em projectos nos domínios da efici-
ência energética e das energias renováveis nos países em desenvolvimento e nas economias 
em transição (ver pág. 26);

�o BEI e o KfW lançaram dois fundos de carbono, um dos quais (ver pág. 52) apoia projectos 
programáticos de pequena dimensão nos países menos desenvolvidos; 

�a Facilidade de Investimento, que concede subvenções e presta assistência técnica a uma 
série de projectos (ver anexos 5 e 6);

�os recursos próprios do Banco, que permitem financiar projectos que facilitam o desenvolvi-
mento de soluções energéticas sustentáveis, contribuindo para reduzir o impacto ambiental 
das actividades ligadas à energia. 

O BEI está actualmente a ampliar a sua gama de produtos no intuito de reforçar o seu papel no 
financiamento de investimentos de apoio às energias limpas em particular, e ao mercado do 
carbono em geral. Nos anos mais próximos, o Banco apoiará os mercados regionais e interna-
cionais de carbono, procurando reforçá-los e assegurar a respectiva liquidez, nomeadamente 
através de iniciativas destinadas a encaminhar transferências de tecnologia para regiões e paí-
ses que têm recebido, até à data, uma porção menor dos fluxos ligados ao mercado de carbono. 
Encontra-se também em estudo a prestação de assistência técnica aos promotores de projectos 
de modo a favorecer o seu acesso aos mercados de carbono.

No que respeita ao programa das Nações Unidas para a redução das emissões resultantes da 
desflorestação e da degradação florestal nos países em desenvolvimento (REDD), o BEI – reco-
nhecendo o seu papel na preservação da biodiversidade – estudará a possibilidade de conce-
der apoio aos países em causa, no quadro da política geral da UE, em colaboração com outras 
instituições de financiamento multilaterais. 
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O BEI contribui, além disso, no quadro de um co-financia-
mento paralelo, com uma dotação de até 1 000 milhões 
de EUR para a componente «empréstimos» do Meca-
nismo de Apoio a Infra-estruturas em Conjuntura de 
Crise. Este mecanismo, instituído por iniciativa da SFI, visa 
apoiar projectos de infra-estruturas sólidos promovidos 
pelo sector privado ou em PPP em contextos de quase 
ausência de financiamentos comerciais.  O mecanismo 
destina-se aos países emergentes e em desenvolvimento. 
Um acordo-quadro assinado entre as instituições partici-
pantes contribuirá para a racionalização dos processos de 
análise prévia e de aprovação dos projectos. 

O Banco participou também na Plataforma de Recu-
peração da Infra-estrutura e Activos (INFRA) (ver 
caixa 1), uma iniciativa do Banco Mundial que visa 
financiar as despesas efectuadas em contraciclo com 
infra-estruturas e respectiva manutenção nos países 
em desenvolvimento. 

Participação nos debates internacionais sobre 
o combate à crise e na reflexão sobre  
as políticas de desenvolvimento

Os eventos, seminários e conferências nos quais 
o Banco participou em 2009, na qualidade de  

interveniente ou de organizador, centraram essen-
cialmente a atenção nas melhores formas de adaptar 
e coordenar o financiamento do desenvolvimento de 
modo a atenuar os efeitos da crise financeira mundial.
 
Fóruns, como as assembleias anuais do FMI/BIRD e do 
BAD – que reforçam a cooperação entre o Banco Mun-
dial e a Comissão Europeia – e a Parceria para o Desen-
volvimento do Sector Financeiro em África (Making 
Finance Work for Africa - MFW4A)17 desempenharam um 
papel primordial na procura das respostas mais ade-
quadas à crise financeira (ver caixa 1) e no lançamento 
das iniciativas seguintes:

�o Plano de Acção Conjunto das Instituições Finan-
ceiras Internacionais (IFI) e das Instituições de 
Financiamento do Desenvolvimento (IFD) para o 
Desenvolvimento do Sector Privado em África;

�o Fundo de Capitalização dos Bancos Africanos – 
uma medida conjunta das IFD que visa combater os 
efeitos adversos da crise financeira nos bancos afri-
canos e prevenir potenciais riscos sistémicos; e

�o fundo mundial Microfinance Enhancement Faci-
lity (ver pág. 35), juntamente com outros investido-
res, tais como a SFI e o KfW, destinado a melhorar 
as condições de liquidez das instituições de micro-
financiamento. 

Ao longo do último ano, o Banco participou, como 
anfitrião ou interveniente, em encontros e seminários 
destinados a aumentar o conhecimento acerca do 
mandato da FI e do Banco nos países ACP, nos PTU e na 
República da África do Sul. A apresentação do Relató-
rio Anual da FI ao Comité de Embaixadores dos países 
ACP, que será reiterada regularmente, teve lugar nas 
novas instalações do BEI no Luxemburgo e deu opor-
tunidade a debates frutuosos. 

O BEI participou uma vez mais na sessão anual das 
Jornadas Europeias do Desenvolvimento que decor-
reu em Estocolmo. A reunião de 2009 teve por temas 
a democracia, a adaptação às alterações climáticas, a 
promoção da eficiência energética e a recessão mun-
dial. Nos diversos painéis e reuniões deste evento, dedi-
cados a um diversificado conjunto de questões, que 
vão do crescimento verde à arquitectura das ajudas, 
estiveram presentes membros do pessoal do BEI.

17  Parceria lançada em 2007 para contribuir para o desenvolvimento do 
sector financeiro local nos países ACP: http://www.mfw4a.org/

Reunião com o Comité de Embaixadores dos países ACP, Luxemburgo
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Caixa 13: A interacção com a sociedade civil

O BEI atribui grande importância ao diálogo com a sociedade civil e ao estabelecimento de rela-
ções de cooperação com os seus representantes, nomeadamente as organizações não governa-
mentais (ONG), que manifestam um especial interesse pelas questões do desenvolvimento e as 
actividade do Banco nos Estados ACP. 

A difusão activa de informações e um diálogo construtivo com as organizações da sociedade 
civil (OSC), são essenciais para melhorar o conhecimento do Banco pelo público, a confiança que 
o Banco inspira e a sua capacidade para responder às expectativas do público. O BEI reconhece 
que as OSC podem dar um precioso contributo, dada a sua compreensão dos problemas locais, 
para a definição das políticas e das actividades do BEI e fornecer informações úteis sobre os pro-
jectos que o Banco pondera financiar. 

Assim sendo, em 2009, o BEI encetou com diversas OSC um diálogo sobre projectos relativos 
às actividades mineiras, aos oleodutos e gasodutos e à energia hidroeléctrica em diversos paí-
ses africanos. Este diálogo passou pela participação em conferências e por visitas ao local para 
encontros com OSC representativas das populações afectadas pelos projectos financiados pelo 
Banco. Por outro lado, o BEI estabeleceu parcerias ao longo dos anos, nomeadamente com a 
Transparency International, com a União Internacional para a Conservação da Natureza e com  
a Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extractivas.

As consultas públicas realizadas em 2009 incidiram, entre outras, nas seguintes políticas e decla-
rações do Banco:

�Política de Tratamento de Reclamações e Política de Transparência do BEI, que proporcionam 
aos parceiros do Banco nos Estados ACP e noutras regiões um procedimento que permite a 
resolução de conflitos. O BEI procura activamente estabelecer contactos com organizações 
habilitadas a ajudar o público e, mais especificamente, os cidadãos afectados pelas suas 
operações, a obter informações acerca do Banco; e  

�terceira versão revista da Declaração do BEI sobre Princípios e Normas Ambientais e Sociais. 
O BEI pretende prosseguir a sua actividade de financiamento no sector mineiro numa base 
selectiva e exclusivamente nos países que se comprometeram a aperfeiçoar a governação 
e a transparência da sua indústria extractiva. No que respeita a tomadas de participação, o 
Banco só investe em fundos que se tenham obrigado a encaminhar os seus investimentos 
para sociedades beneficiárias que tenham plenamente em consideração os factores ambien-
tais e sociais, de acordo com as melhores práticas internacionais.  

Estas duas consultas foram enriquecidas pelos valiosos contributos e interessantes respostas 
das OSC.
Para além do que antecede, o BEI presta o seu apoio a um conjunto de organizações, que vão 
do Grupo Consultivo de Assistência aos Mais Pobres1 à Iniciativa para a Transparência nas Indús-
trias Extractivas2. 

1 http://www.cgap.org/
2 http://eitransparency.org/
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trabalhar em conjunto
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Colocar as nossas competências ao serviço dos clientes

O BEI recorre a uma equipa de profissionais especializados para que 
se estabeleça um justo equilíbrio entre as considerações económicas 
e financeiras e o impacto esperado de um projecto nos planos social 
e do desenvolvimento.

Sede do BEI no Luxemburgo e Gabinetes 
Regionais Externos do BEI nos países ACP

No exercício das suas funções, o departamento ACP-FI 
no Luxemburgo coopera estreitamente com o promo-
tor do projecto e recorre a equipas multidisciplinares e 
aos gabinetes regionais. No final de 2009, um total de 
114 efectivos a tempo inteiro de todos os serviços do 
Banco estava directamente adstrito a operações respei-
tantes aos países ACP, aos PTU ou à República da África 
do Sul. As tarefas efectuadas na sede do BEI no Luxem-
burgo abrangem todas as fases do ciclo do projecto, 
desde a sua identificação, passando pela apreciação, 
até à execução e exploração efectivas do projecto.

A presença de agentes no terreno contribui para 
reforçar o perfil do Banco, nomeadamente através 
da participação em eventos importantes nas regiões 
em causa. Os gabinetes regionais permitem ao Banco 
uma presença mais regular nos locais de implantação 
dos projectos, além de facilitarem a comunicação, a 
cooperação e coordenação com os promotores, os 
doadores, as autoridades nacionais, as delegações 
da Comissão Europeia e a sociedade civil. A reacção 
rápida, em tempo útil, às necessidades locais, à medida 
do seu surgimento, contribui para melhorar a carteira 
de investimentos e permite com frequência prevenir 
problemas e atenuar os riscos. 

Ao encaminharem a informação local e regional 
para a sede do BEI e manterem um relacionamento 
estreito e permanente com as divisões operacionais no 
Luxemburgo, os gabinetes regionais desempenham 
um papel essencial na identificação dos potenciais 
projectos e acrescentam valor na fase inicial do seu 
desenvolvimento.

Pessoal do BEI em missão, Quénia

Pessoal do BEI em missão, Vanuatu
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Caraíbas

Gabinete regional, Dacar

Visibilidade acrescida  
e reforço dos laços  
estabelecidos localmente

•  Prioridade às medidas destinadas a melhorar o conhecimento 
dos mecanismos de financiamento vocacionados para  
as infra-estruturas, tais como o Fundo Fiduciário UE-África  
para as Infra-estruturas e o Instrumento UE-ACP para a Prepara-
ção de Projectos no Sector da Água.

•  Delegações da CE (Nigéria, Gana, Burquina Faso, Mali e Senegal), 
autoridades locais e parceiros multilaterais, nomeadamente nos gru-
pos de coordenação dos doadores nos domínios das infra-estruturas.

Desenvolvimento  
das actividades

Prioridade estratégica ao sector financeiro e ao sector da energia, 
mediante uma abordagem regional. O gabinete regional multipli-
cou os contactos com os grupos bancários regionais e participou 
em discussões preliminares de desenvolvimento de projectos. 

Apoio e operações ad hoc Prospecção de projectos e missões de acompanhamento. 

Gabinete regional, Tshwane (Pretória)

Visibilidade acrescida 
e reforço dos laços 
estabelecidos  
localmente

•  Participação em eventos importantes, tais como a Conferência de Alto Nível sobre o Corredor 
Norte-Sul, Iniciativa de Investimento em África da NEPAD-OECD, a Cimeira de Transportes  
da NEPAD.

•  Delegações da CE, autoridades locais, parceiros multilaterais, tais como o Banco Mundial, 
COMESA, SADC, COI*.

Desenvolvimento  
das actividades

Identificação e desenvolvimento de novos projectos (mais de 80 % das novas aprovações na região), 
com prioridade para a integração económica (portos/corredores, vias férreas, telecomunicações).

Apoio e operações 
ad hoc 

Prospecção de projectos e missões de acompanhamento.

*COMESA: Mercado 
Comum da África 
Oriental e Austral; 
SADC: Comunidade 
de Desenvolvimento 
da África Austral; 
COI: Comissão  
do Oceano Índico.



para as Infra-estruturas e o Instrumento UE-ACP para a Prepara-

autoridades locais e parceiros multilaterais, nomeadamente nos gru-
pos de coordenação dos doadores nos domínios das infra-estruturas.

Prioridade estratégica ao sector financeiro e ao sector da energia, 
mediante uma abordagem regional. O gabinete regional multipli-
cou os contactos com os grupos bancários regionais e participou 

Gabinete regional, Nairobi

Visibilidade acrescida 
e reforço dos laços 
estabelecidos  
localmente

•  Participação em eventos-chave e em conferências sobre 
investimento no Quénia, na Tanzânia, no Ruanda  
e no Uganda.

•  Delegações da CE, autoridades locais e parceiros  
multilaterais, nomeadamente nos grupos  
de coordenação dos doadores nos domínios  
da energia e dos transportes e no sector privado.

•  Representação do Banco em diversos fundos  
de investimento.

Desenvolvimento  
das actividades

Identificação e preparação de diversos projectos na Etiópia, 
no Quénia e na Tanzânia (infra-estruturas e sector financeiro). 

Apoio e operações 
ad hoc 

Prospecção de projectos e missões de acompanhamento 
(projectos de infra-estruturas no Chade, na Etiópia, no 
Quénia e no Uganda).

Gabinete regional, Fort-de-France

Visibilidade acrescida 
e reforço dos laços 
estabelecidos  
localmente

•  Participação em eventos-chave, tais como a Conferência Ministerial Especial dos Países ACP 
sobre o Açúcar (Guiana) e um seminário Cariforum-CE (Antígua e Barbuda).

•  Delegações da Comissão Europeia, autoridades locais e parceiros multilaterais,  
entre os quais o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento e a SFI.

Desenvolvimento  
das actividades

Discussões preparatórias, designadamente sobre um projecto na área das energias renováveis 
nas Antilhas Neerlandesas.

Apoio e operações 
ad hoc 

Prospecção de projectos e missões de acompanhamento.

Gabinete regional, Sydney

Visibilidade acrescida 
e reforço dos laços 
estabelecidos  
localmente

•  Contribuição para a concretização dos novos objectivos fixados pelo Pacto de Cairns, a saber, 
uma melhor harmonização dos esforços regionais de ajuda e o reforço da coordenação  
no domínio do desenvolvimento.

•  Delegações da CE, autoridades locais e parceiros multilaterais.

Desenvolvimento  
das actividades

Identificação de uma reserva de projectos em diversos países;   
Participação na assinatura de empréstimos, principalmente a favor: 
- do sector financeiro (linhas de crédito a intermediários financeiros) e, indirectamente, de PME locais;
- do sector das energias renováveis (parque eólico).

Apoio e operações 
ad hoc 

Prospecção de projectos e missões de acompanhamento.
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perspectiva geral  
da carteira 
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Uma carteira equilibrada

Ao longo dos seus sete anos de actividade no quadro do Acordo de 
Cotonou, o Banco constituiu uma carteira equilibrada apoiando-se 
na vasta gama de instrumentos financeiros disponíveis e assumindo 
riscos que outras instituições evitariam assumir. Desempenhou assim 
o papel de catalisador que lhe foi confiado e contribuiu para o cresci-
mento e o desenvolvimento económico dos países parceiros ACP.

Montantes globais18

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

FED
3 185,5019

Aprovações 368,9 318,2 476,8 586,0 261,5 338,0 622,5 2 971,9
Assinaturas 140,2 337,2 351,2 569,6 324,6 336,3 450,1 2 509,2
Desembolsos 4,0 93,1 113,7 185,2 329,2 218,0 198,0 1 141,3

         

Recursos 
próprios  
do BEI  
3 750

Aprovações 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 209,0 663,2 1 890,2
Assinaturas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 224,8 413,2 1 456,2

Desembolsos 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 229,3 180,8 627,0

18  As secções seguintes proporcionam uma visão de conjunto da carteira da Facilidade de Investimento para os países ACP e os PTU e de operações 
a cargo de recursos próprios do Banco desde a adopção do Acordo de Cotonou e da Decisão de Associação Ultramarina de Abril de 2003. Estes 
valores não têm em conta as anulações. 

19  Este montante representa a dotação de capital da Facilidade de Investimento prevista ao abrigo do 9.º e 10.º FED. Devido ao carácter auto-renová-
vel da Facilidade, os compromissos efectivos excederão no futuro este montante, porquanto o produto dos reembolsos será reinvestido em novas 
operações de financiamento.

Os níveis de aprovações, assinaturas e desembolsos 
reflectem as tendências observadas habitualmente 
no financiamento de projectos nos países ACP e nos 
PTU. As discrepâncias entre os diferentes níveis estão 
ligadas à natureza das operações financiadas pelo 
BEI, que são operações de grande dimensão e que  

envolvem muitas vezes um co-financiamento e paco-
tes financeiros complexos. Em regra, os desembolsos 
têm lugar dois a três anos após as assinaturas. O con-
texto económico no qual cada operação se desenvolve 
e a crise actual podem determinar atrasos adicionais 
na execução dos projectos.  
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Desagregação da carteira 

Repartição das operações  
entre o sector público e o sector privado

Os projectos promovidos por entidades do sector pri-
vado representavam 70 % da carteira assinada, dados 
que reflectem o objectivo do Banco de estimular o 
desenvolvimento do sector privado e o crescimento 
económico. Na sequência da adopção, em 2007, de 

novas modalidades de concessão de empréstimos a 
cargo de recursos próprios nos países ACP, uma porção 
maior dos recursos da FI foi progressivamente afectada 
a operações do sector privado, que atingiram 99 % dos 
compromissos assinados em 2009, enquanto que uma 
percentagem adicional de operações do sector público 
foi financiada com recursos próprios.

Países ACP e PTU 
(em milhões de EUR) FI Recursos próprios FI + Recursos próprios (%)

público privado público privado público privado
Assinaturas 480 

19 %

2030

81 %

713

49 %

743

51 %

1 193

30 %

2 773

70 %

Instituto de formação e fábrica da MRM
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Desagregação por sectores

Em conformidade com as orientações e os objectivos 

do Acordo de Cotonou e da Decisão de Associação 

Ultramarina, ao longo dos anos a actividade de con-

cessão de empréstimos do Banco continuou a privile-

giar as infra-estruturas e o desenvolvimento do sector 

financeiro. 

A desagregação sectorial das operações a cargo de recur-
sos próprios e de recursos da FI revela que as operações 
a cargo de recursos da FI são dirigidas principalmente 
para o sector financeiro (linhas de crédito) e para os ser-
viços, ao passo que as operações a cargo de recursos 
próprios incidem essencialmente nas infra-estruturas e 
nos projectos industriais, nomeadamente em projectos 
nos domínios da energia e dos transportes.

Montante acumulado das assinaturas a cargo de recursos próprios

Indústria 36 %*

Serviços 8 %**
Transportes 15 %

Energia 22 %

Linhas de crédito 10 %
Água, saneamento 9 %

Montante acumulado das assinaturas ao abrigo da FI

Energia 18 %

Indústria 17 %*

Serviços 28 %**

Transportes 3 %

Água, saneamento 3 %
Telecomunicações 2 %

Agricultura, pescas, silvicultura 1 %
Linhas de crédito 28 %

Montante acumulado das assinaturas a cargo de recursos 
próprios e da FI

Serviços 21 %**

Indústria 23 %*

Transportes 8 %

Água, saneamento 5 %
Telecomunicações 1 %

Linhas de crédito 22 %

Agricultura, pescas, silvicultura 0,5 %

* Inclui a indústria extractiva.
** Inclui os serviços financeiros (investimentos de capital em fundos e acordos de agência) e o turismo (hotelaria).

Energia 20 %
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Montante acumulado das assinaturas 
a cargo de recursos próprios e da FI 
(por sector e região)

Água, saneamento

Linhas de crédito

Transportes

Agricultura, pescas, silvicultura

Energia

Serviços**

Telecomunicações

Indústria*
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Nota: 
* A indústria inclui a indústria extractiva.
**  Os serviços incluem os serviços financeiros (investimentos de capital em fundos e acordos de agência) e o turismo (hotelaria).

Desagregação geográfica

Até ao presente, foram concedidos financiamentos em 
53 países ACP e PTU, quer directamente, quer através 
de linhas de crédito.

A elevada proporção de projectos regionais, em parti-
cular no sector financeiro e nos sectores conexos, reve-
lou-se muito eficaz, porquanto permite a um grande 
número de países ACP e de PTU beneficiar de finan-
ciamentos do BEI. 

O Banco adapta as suas operações às especificida-
des de cada grupo regional. Neste sentido, o gráfico 
seguinte reflecte as diferentes prioridades e estruturas 
económicas regionais, quer se trate de projectos indus-
triais a favor da África Austral, de projectos no sector 
da energia situados na África Central e Oriental ou do 
apoio às PME e ao sector do microfinanciamento nas 
regiões das Caraíbas e do Pacífico.

Montante acumulado das assinaturas a cargo de recursos próprios e da FI

Caraíbas e Pacífico 11 %
África Ocidental e Sahel 24 %

África Central e Oriental 24 %

Regional - África e Estados ACP 16 %

África Austral e Oceano Índico 25 %

1 % 1 % 1 % 20 %3 %

12 % 48 % 8 %54 %

24 %

5 %

10 %

1 %

7 %

8 %

5 %

26 %

8 %

63 %

22 %

43 %

17 %

6 %

8 %
7 %

41 %

20 %
8 %

6 %

18 %
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* Acordo-quadro EFP

Instrumentos financeiros

A desagregação dos instrumentos financeiros continua 
a evoluir ao longo dos anos, com os instrumentos finan-
ceiros de risco da FI a representarem gradualmente um 
número crescente de operações. 

Se se considerarem as assinaturas acumuladas, os 
empréstimos sénior predominam na carteira em ter-
mos de volume. Estes empréstimos destinam-se essen-
cialmente a projectos de infra-estruturas ou industriais 
de grande envergadura, que movimentam volumes de 
financiamento mais elevados do que os projectos base-
ados em capital ou quase-capital. 

As linhas de crédito, que permitem conceder financia-
mentos indirectos através de intermediários financeiros, 
representam uma fracção significativa da carteira. Estas 

operações encorajam o desenvolvimento dos mercados 
financeiros locais e das PME locais. 

Ao longo dos anos, a percentagem dos empréstimos 
subordinados e condicionais, bem como dos instru-
mentos de capital e quase-capital (financiados pela FI), 
aumentou. 

O interesse pelo financiamento a longo prazo em moeda 
local mantém-se, sendo o Uganda, o Quénia e a Repú-
blica Dominicana os países onde o recurso às operações 
em divisas é mais frequente.  

As garantias, que cobrem na presente data os emprés-
timos em moeda local e as emissões obrigacionistas, 
estão a desenvolver-se gradualmente.

Montante acumulado das assinaturas ao abrigo da FI

Participação de capital 20 %

Garantia 5 %

Empréstimo sénior 40 %
Empréstimo subordinado e quase-capital 7 %

Acordo de agência 12 %*

Linha de crédito 16 %

Montante acumulado das assinaturas a cargo de recursos próprios e da FI

Acordo de agência 7 %*
Linha de crédito 14 %

Participação de capital 13 %

Garantia 3 %

Empréstimo sénior 59 %

Empréstimo subordinado e quase- capital 4 %
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Sustentabilidade

Perfil de risco

A resposta à crise implicou – ainda que temporaria-
mente – a assunção de maiores riscos em domínios 
onde o financiamento comercial é mais limitado. Para 
obviar tanto ao agravamento do risco de crédito asso-
ciado às novas operações como às eventuais repercus-
sões negativas da crise nas contrapartes do Banco, o 
BEI actualiza regularmente uma lista das operações 
potencialmente arriscadas, que se encontram sob vigi-
lância. A actividade de controlo interno do Banco foi 
reforçada para este efeito.

No final de 2009, a carteira da FI caracterizava-se essen-
cialmente por uma concentração em operações com 
perfil de risco designado por «satisfatório» ou «aceitá-
vel». Os limites prudenciais relativos aos instrumentos 
denominados em divisas e aos instrumentos de risco 
elevado foram respeitados, apesar dos níveis de pro-
visionamento crescentes, directamente relacionados 
com os efeitos da crise mundial nos países em desen-
volvimento, nomeadamente no sector mineiro. 

A qualidade da carteira é assegurada por um exame 
selectivo dos projectos numa fase precoce, por um 

acompanhamento regular das operações conduzidas 
pelo Banco e por avaliações ex post.

Reembolsos

Os reembolsos são essenciais para assegurar a susten-
tabilidade a longo prazo da FI (excluindo bonificações 
de juros), porquanto permitem a assunção de novos 
compromissos, para além da contribuição de capital de 
3 185 milhões de EUR dos Estados-Membros da UE. O 
objectivo consiste em assegurar que a FI possa manter 
um nível anual de 450 milhões de EUR. De um ponto 
de vista de tesouraria, os reembolsos são contabiliza-
dos antes do recurso às contribuições suplementares 
dos Estados-Membros. 
 
No final de 2009, o montante acumulado destes fluxos 
era de 380 milhões de EUR, dos quais 110 milhões de 
EUR unicamente para o ano de 2009. Este valor é cons-
tituído essencialmente por reembolsos do capital dos 
empréstimos, receitas de juros, alienação de acções e 
dividendos recebidos de projectos em curso.

O BEI tem por obrigação administrar a FI de forma responsável. A Faci-
lidade é gerida como um fundo auto-renovável. O Banco deve, por 
conseguinte, controlar conscienciosamente os riscos: avaliá-los e ate-
nuá-los adequadamente e proceder à sua tarifação de forma razoável.
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Caixa 14: Lidar com projectos exigentes

Moçambique- Ecocimento Fibre Cement (2006)
Fonte de financiamento    FI – 1,3 milhões de EUR, incluindo uma bonificação de  

0,157 milhões de EUR

Em 2006, a FI concedeu um empréstimo com juros bonificados à Ecocimento Fibre Cement 
para financiar a conversão da respectiva fábrica para passar a produzir fibrocimento livre de 
amianto1. O projecto estava essencialmente vocacionado para a descontaminação das insta-
lações e modernização no plano ambiental. Lamentavelmente, o aprovisionamento em maté-
rias-primas locais revelou-se difícil, colocando a empresa numa complexa situação financeira. 
A falta de liquidez compeliu o promotor a procurar novos parceiros financeiros e a rever o seu 
plano de actividades, bem como as suas soluções de financiamento. Em 2009, novos accionistas 
ingressaram na sociedade, contribuindo com os capitais suplementares necessários à reorga-
nização do projecto. Os novos accionistas estão também em vias de reembolsar na totalidade 
o empréstimo do BEI.  

Zâmbia- Lumwana (2006)
Fonte de financiamento FI: 67 milhões de EUR e recursos próprios: 18 milhões de EUR

A participação do Banco no projecto Lumwana foi motivada principalmente pela exploração de 
um recurso natural local – o cobre – e pelo seu impacto na criação de emprego local, no desen-
volvimento de competências locais, no aumento das receitas de exportação da Zâmbia e na 
melhoria das receitas fiscais do país. O Banco prestou assistência inicial ao projecto através do 
co-financiamento de um estudo de viabilidade e recorreu a uma combinação de instrumentos 
financeiros de risco para financiar a exploração de uma importante mina de cobre com dois jazi-
gos a céu aberto, uma unidade de processamento de minério de cobre e infra-estruturas cone-
xas, nomeadamente o primeiro projecto de criação de uma cidade nova desde a independência 
da Zâmbia em 1964. O carácter cíclico dos preços do cobre e alguns acontecimentos desfavo-
ráveis, ao quais se juntaram os obstáculos encontrados na execução do projecto, atrasaram o 
arranque da produção da mina. A equipa de direcção da mina de Lumwana está, no entanto, a 
tomar medidas enérgicas para solucionar estas dificuldades. A planificação da mina foi revista 
e estão a ser realizados ganhos de produtividade no terreno, o que resultou num aumento de 
23 % da produção de concentrado de cobre no segundo semestre de 2009.
  

1  O cimento de amianto é um material compósito utilizado para diversas aplicações, nomeadamente como material de construção. 
É actualmente considerado como «perigoso» na maioria dos países.   
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perspectivas para 2010 
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Vontade de realizar

A revisão intercalar do conjunto dos mandatos externos do BEI e a avaliação 
das operações realizadas ao abrigo da Facilidade de Investimento ou a cargo 
de recursos próprios do Banco nos países ACP e nos PTU terão impacto na 
forma como o Banco exerce a sua actividade. O Banco prepara-se, pois, acti-
vamente para os desafios que tem por diante, nomeadamente através da imi-
nente reorganização do seu departamento encarregado dos financiamentos 
nos países ACP. Está igualmente a ser considerado o reforço da presença do 
Banco nos locais de intervenção. 

O Banco dará prioridade à identificação e ao lançamento de projectos e de 
iniciativas relativos:

�ao sector das infra-estruturas, nomeadamente aos corredores comerciais 
transfronteiriços e regionais que representem um desafio, dando destaque 
às actividades ligadas às alterações climáticas. Poderá também ser lançado 
um Fundo Fiduciário para as Caraíbas, concebido com base no modelo  
do Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas. Segundo o  
mesmo ângulo de abordagem, a Comissão Europeia e os seus parceiros multi-
laterais e regionais poderão participar na Facilidade para as Infra-estruturas 
da Região do Pacífico (FIRP), contribuindo assim para harmonizar o apoio 
financeiro concedido ao desenvolvimento das infra-estruturas da região;

�ao desenvolvimento do sector financeiro, no qual as tomadas de partici-
pação e o microfinanciamento desempenham um papel essencial. As ini-
ciativas vocacionadas para as PME e o reforço dos mercados financeiros e 
dos mercados de capitais locais continuarão também no centro das pre-
ocupações do Banco.

�aos investimentos do sector público, que permitem criar infra-estruturas 
de base essenciais para a consecução dos ODM; 

�às alterações climáticas, quer se trate de projectos ligados à eficiência ener-
gética ou à adaptação às alterações climáticas.

O Banco recorrerá cada vez mais às tomadas de participação, às garantias, 
aos empréstimos-quadro a favor de projectos de infra-estruturas e à assis-
tência técnica.

Com a nossa experiên-
cia, ajudar os países a 
superar a crise

O Banco participará de forma pró-activa em iniciativas que visam conjugar 
as subvenções com os empréstimos, contribuindo desta forma para apoiar 
projectos que conduzam a actividades susceptíveis de financiamento bancá-
rio e viáveis a longo prazo. O Banco continuará a colaborar com a Comissão 
Europeia no sentido de aumentar a eficiência dos mecanismos de coopera-
ção financeira.

A cooperação interinstitucional prosseguirá, nomeadamente sob a forma de 
iniciativas de cooperação delegada com instituições homólogas, com IFI e 
com IEFD.

Reforçar a cooperação

Apostar na mudança
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Caixa 15: Assistência pós-tsunami: uma resposta rápida e coordenada

No mês de Setembro de 2009, um tsunami atingiu Samoa, devastando a sua costa sudeste. O 
tsunami danificou as infra-estruturas – estradas, casas, escolas, instalações de abastecimento 
de água e electricidade – e infligiu pesadas perdas sociais e económicas a uma das regiões mais 
vulneráveis do país. 

O Banco, que é um parceiro activo do financiamento do desenvolvimento na região, decidiu 
apoiar os esforços de reconstrução que se sucederam a esta catástrofe natural, disponibilizando 
rapidamente, ao abrigo da FI, uma linha de crédito de 5 milhões de EUR a favor do Banco de 
Desenvolvimento da Samoa, no quadro da Facilidade de Financiamento das Ilhas do Pacífico 
(Pacific Islands Finance Facility - PIFF II). A assinatura dos instrumentos jurídicos está prevista 
para as primeiras semanas de 2010. 

Ao oferecer uma fonte importante de financiamento a longo prazo às empresas de pequena e 
média dimensão, esta linha de crédito apoiará o sector privado, contribuindo para relançar a 
actividade económica e o emprego no país. Esta operação, que tem lugar num contexto resul-
tante de uma catástrofe natural, beneficiará de uma bonificação de juros.

A iniciativa, realizada em estreita cooperação com o Governo da Samoa e coordenada com 
a Comissão Europeia, vem complementar a ajuda de emergência concedida por esta última  
ao país.

Apoio aos esforços de reconstrução
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análise financeira
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O exercício de 2009 continuou marcado pelo impacto 
da contracção económica mundial nas economias 
dos países ACP. Apesar dos sinais de estabilização 
observados ao longo do segundo semestre, o Banco 
manteve uma abordagem prudente na análise da 
carteira da FI em fim de exercício e na valorização 
das operações de investimento, nomeadamente as 
respeitantes ao sector mineiro, no qual está ainda 
por confirmar a tendência ascendente dos preços 
das matérias-primas.

A provisão para depreciação em 2009 situou-se nos 44,4 milhões de EUR e respeita 
essencialmente a operações realizadas nos sectores das indústrias extractivas e do 
turismo, bem como dos projectos industriais de pequena dimensão, que são geral-
mente mais sensíveis ao impacto negativo das condições de mercado adversas. 
Tendo em conta o ambiente difícil em que opera a FI, o nível actual de provisiona-
mento, que equivale a cerca de 12,5 % das exposições da carteira, é considerado 
razoável. Relativamente às receitas, o exercício de 2009 caracteriza-se pela baixa 
dos proveitos de juros – tanto de tesouraria como de carteira – em consonância 
com as tendências gerais do mercado e a queda das taxas de juro durante o perí-
odo em apreço. Os gastos administrativos líquidos ascenderam a 36,4 milhões de 
EUR, ou seja, um aumento de apenas 2 % relativamente a 2008. Sob o efeito com-
binado das depreciações e da necessidade de a FI absorver integralmente, pela 
primeira vez, o custo correspondente à comissão de gestão do Banco, registou-se, 
pelo segundo ano consecutivo, uma perda líquida (de 21,6 milhões de EUR contra 
26,3 milhões de EUR em 2008). A correspondente diminuição dos lucros não distri-
buídos foi parcialmente compensada pelo aumento da reserva de justo valor para 
19,7 milhões de EUR, o que reflecte as perspectivas encorajadoras de evolução da 
carteira da FI, investida em operações de capital de risco e instrumentos simila-
res. Pressupondo uma recuperação gradual em 2010 e um esforço sustentado dos 
colaboradores do Banco para proceder a um acompanhamento rigoroso da car-
teira da FI, as perspectivas para o próximo exercício são mais favoráveis.  

O activo total aumentou em 12,6 % para 1 289 milhões de EUR, sendo constitu-
ído em grande parte por empréstimos em curso e contas a receber, que ascendem 
a 693,4 milhões de EUR no final do exercício, devendo ter-se todavia em conta o 
crescimento significativo da carteira de participações da FI, que regista uma subida  
de 27 %, situando-se nos 165 milhões de EUR. Uma porção significativa – cerca de  
45 % – dos desembolsos relativos a empréstimos e tomadas de participação foi 
financiada por receitas da carteira da FI provenientes de operações anteriores.

As demonstrações financeiras completas da FI e o respectivo anexo constam do 
anexo 8 do presente relatório.
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• 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

• Malavi

• Mali

• Maurícia

• Mauritânia

• Moçambique

• Namíbia

• Níger

• Nigéria

• Quénia

• República Centro-Africana

•  República Democrática do 
Congo

• Ruanda

• São Tomé e Príncipe

• Senegal

• Seicheles

• Serra Leoa

• Somália*

• Sudão

• Suazilândia

• Tanzânia

• Togo

• Uganda

• Zâmbia

• Zimbabué

• Fiji

• Ilhas Cook

• Ilhas Marshall

• Ilhas Salomão

• Micronésia

• Nauru

• Niue

• Palau

• Papuásia-Nova Guiné

• Quiribati

• Samoa

• Timor-Leste

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu 

• Antígua e Barbuda

• Baamas

• Barbados

• Belize

• Cuba*

• Domínica

• Granada

• Guiana

• Haiti

• Jamaica

• República Dominicana

• Santa Lúcia

• São Cristóvão e Nevis

• São Vicente e Granadinas

• Suriname

• Trindade e Tobago

*     Estados ACP não 
signatários do Acordo de 
Parceria de Cotonou

**  África do Sul: embora seja 
parte do grupo regional 
de Estados ACP e signatá-
ria do Acordo de Parceria 
de Cotonou, a África do 
Sul recebe assistência 
do BEI ao abrigo de um 
mandato diferente.

• Anguila

• Antilhas Neerlandesas

• Aruba

• Geórgia do Sul e Sandwich do Sul

• Gronelândia

• Ilhas Caimão

• Ilhas Falkland

• Ilhas Turcas e Caicos

• Ilhas Virgens Britânicas

• Mayotte

• Monserrate

• Nova Caledónia

• Pitcairn

• Polinésia Francesa

• Santa Helena

• São Pedro e Miquelon

• Território Antárctico Britânico

• Território Britânico do Oceano Índico

•  Territórios Austrais e Antárcticos  
Franceses

   1. Lista dos países ACP e dos PTU

África

Pacífico

Caraíbas

PTU
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   2.  Carteira das operações com recursos  
da Facilidade de Investimento assinadas  
em 2003-2009 (Estados ACP e PTU)

* em moeda local

Estados ACP

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (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 CAPI-
TAL

Regional - África 
Austral

Serviços Participação Privado 10,50

AUREOS WEST AFRICA FUND Regional - África 
Ocidental

Serviços Participação Privado 8,75

BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED LOAN) Maurícia Serviços Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 3,30

BEL OMBRE HOTEL C (INDIRECT EQUITY) Maurícia Serviços Participação Privado 2,80

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN Camarões Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,00

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN Camarões Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 25,00

EBTR MAURITANIE Mauritânia Infra-estruturas 
urbanas

Empréstimo 
sénior*

Privado 4,00

KANSANSHI COPPER MINE Zâmbia Indústria Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 34,00

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II Burquina Faso Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 2,00

PG BURKINA FASO II Burquina Faso Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 10,00

Subtotal para 2003 140,15
2004
AFRICAN LION MINING FUND II Regional - ACP Serviços Participação Privado 7,00

BOAD IV B FACILITE 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 Linhas de crédito 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, pes-
cas e silvicultura

Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (IF) Quénia Indústria Empréstimo 
sénior

Privado 11,37

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (IF) Quénia Indústria Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 1,65

MOMA TITANIUM MINERALS Moçambique Indústria Empréstimo 
sénior

Privado 15,00

MOMA TITANIUM MINERALS Moçambique Indústria Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM  
COMPONENT

Moçambique Energia Empréstimo 
sénior

Público 10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 50,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF) Fiji Serviços Participação Privado 5,00

PRET GLOBAL II (GABON) Gabão Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 6,50
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PRET GLOBAL II (GABON) B Gabão Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,50

SAMOA VENTURE 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 Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 20,00

Subtotal para 2004 337,23

2005

ALBION RESORT MAURITIUS B Maurícia Serviços Participação Privado 5,00

AQUALMA III Madagáscar Agricultura, pes-
cas e silvicultura

Empréstimo sénior Privado 5,00

BANQUE REGIONALE 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 Linhas de crédito Linha de crédito Privado 8,00

CLICO GLOBAL LOAN Trindade e Tobago Linhas de crédito Linha de crédito Privado 20,00

COMPAGNIE SUCRIERE 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

Linhas de crédito 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

MOMA TITANIUM C Moçambique Indústria Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 2,75

MOPANI COPPER PROJECT Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 48,00

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II Níger Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 8,00

OLKARIA II EXTENSION Quénia Energia Empréstimo sénior Público 32,50

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Regional - Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 7,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Regional - Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 6,00

SEPH-NOUADHIBOU Mauritânia Agricultura, pes-
cas 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

Subtotal para 2005 351,22

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)



Relatório Anual 200978Facilidade de Investimento

2006

ACCESS MICROFINANCE HOLDING Regional - ACP Serviços Participação Privado 3,46

ADEMI V República  
Dominicana

Serviços Participação Privado 0,23

ADEMI V B República  
Dominicana

Linhas de crédito 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

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE 
FELOU

Regional - África 
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE 
FELOU B

Regional - África 
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE 
FELOU C

Regional - África 
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES Belize Transportes Empréstimo sénior Privado 3,74

BDEAC PRET GLOBAL III Regional - África 
Central

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 15,00

BDEAC PRET GLOBAL 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 II Uganda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 10,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Regional - África 
Oriental

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT Moçambique Indústria Empréstimo sénior Privado 1,30

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Regional - ACP Linhas de crédito 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 GLOBAL  
LOAN II B

Gana Linhas de crédito Linha de crédito Privado 15,00

I & P Regional - África Serviços Participação Privado 3,25

KOLOMBANGARA FOREST PROJECT Ilhas Salomão Agricultura, pes-
cas e silvicultura

Empréstimo sénior Privado 3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I Congo Indústria Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 13,00

KULA FUND II Regional - Pacífico Serviços Participação Privado 4,40

LUMWANA COPPER PROJECT A Zâmbia Indústria Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 19,00

MAPUTO WATER SUPPLY Moçambique Água e sanea-
mento

Empréstimo 
sénior

Público 31,00

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND Namíbia Linhas de crédito Linha de crédito Público 4,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Regional - Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A Ruanda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,00

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)



Relatório Anual 2009 79 Facilidade de Investimento

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN República  
Dominicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION  
PROGRAM

Etiópia Água e  
saneamento

Empréstimo sénior Público 16,50

SOCIETE GENERALE MAURITANIE Mauritânia Serviços Participação Privado 5,00

Subtotal para 2006 569,62

2007
ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE  
CENTRALE

Regional - África 
Central

Serviços Garantia* Privado 50,00

ADEMI V C República  
Dominicana

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

Linhas de crédito 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 Linhas de crédito Linha de crédito Privado 2,00

PEFF-UGANDA Uganda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 30,00

PRET GLOBAL III (GABON) Gabão Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 7,00

PRET GLOBAL PRO-PME II Camarões Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 4,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Quénia Linhas de crédito 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 - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B Ruanda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 7,00

TVCABO MULTIMEDIA Angola Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 15,00

Subtotal para 2007 314,63

2008
JIRAMA WATER II (MADAGASCAR) Madagáscar Água e sanea-

mento
Empréstimo sénior Público 23,50

MALAWI GLOBAL LOAN III Malavi Linhas de crédito Linha de crédito Privado 15,00

DERBA MIDROC CEMENT COMPANY Etiópia Indústria Empréstimo sénior Privado 29,05

AFRICAN LION MINING FUND III Regional - África Serviços Participação Privado 11,00

ATLANTIC COAST REGIONAL FUND Regional - África Serviços Participação Privado 15,00

ACCESS BANK LIBERIA Libéria Serviços Participação Privado 1,00

DR FINANCING FACILITY República Domi-
nicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00

DR FINANCING FACILITY B República Domi-
nicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 10,00

DR FINANCING FACILITY C República Domi-
nicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,50

AUREOS AFRICA FUND Regional - África Serviços Participação Privado 27,00

ADLEVO CAPITAL AFRICA Regional - África Serviços Participação Privado 15,00

PMND C (DIGICEL TONGA) Regional - Pacífico Telecomunica-
ções

Empréstimo sénior Privado 3,90
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PMND B (DIGICEL VANUATU) Regional - Pacífico Telecomunica-
ções

Empréstimo 
sénior

Privado 4,80

PMND (DIGICEL SAMOA) Regional - Pacífico Telecomunica-
ções

Empréstimo 
sénior

Privado 3,70

PMND D (DIGICEL FIJI) Regional - Pacífico Telecomunica-
ções

Empréstimo 
sénior

Privado 10,70

CAPITAL INVESTMENT LINE GL III Zâmbia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 20,00

INGA POWER REHABILITATION B Congo (República 
Democrática)

Energia Empréstimo 
sénior

Público 55,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B República  
Dominicana

Serviços Participação* Privado 1,00

NFC FORESTRY PROJECT Uganda Agricultura, pes-
cas e silvicultura

Empréstimo 
sénior

Privado 5,00

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III Níger Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 8,00

AFRICINVEST FUND II LLC Regional - África Serviços Participação Privado 20,00

NORMAN MANLEY INTERNATIONAL AIRPORT Jamaica Transportes Empréstimo 
sénior

Público 35,00

SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA Camarões Agricultura, pes-
cas e silvicultura

Empréstimo 
sénior

Privado 4,10

Subtotal para 2008 326,25
2009

LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENTS Regional - ACP Serviços Participação Privado 20,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III Regional - ACP Linhas de crédito Acordo  
de agência

Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III B Regional - ACP Serviços Acordo de  
agência

Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III C Regional - ACP Serviços Acordo de  
agência

Privado 5,00

CAPE III Regional - África 
Ocidental

Serviços Participação Privado 30,00

BANQUE DE DEPOT ET DE CREDIT DJIBOUTI Jibuti Serviços Participação Privado 2,00

PAN-AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II LTD Regional - África Serviços Participação Privado 32,00

GROFIN AFRICA FUND Regional - África Serviços Participação Privado 20,00

BDEAC PRET GLOBAL IV Regional - África 
Central

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 25,00

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY Regional - ACP Serviços Participação Privado 50,00

RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT Ruanda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00

UNELCO WIND POWER Vanuatu Energia Empréstimo 
sénior

Privado 4,30

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C Regional -  
Pacífico

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 3,00

FIPA - ANGOLA PRIVATE EQUITY FUND Angola Serviços Participação Privado 5,00

OLKARIA II EXTENSION B Quénia Energia Empréstimo 
sénior

Público 4,30

SNIM GUELB II Mauritânia Indústria Empréstimo 
sénior

Privado 75,00

MICROCRED II Regional - ACP Serviços Participação Privado 2,00

BTA TOLL ROAD República 
Dominicana

Transportes Empréstimo 
sénior

Privado 32,00

ADVANS SA SICAR II Regional - ACP Serviços Participação Privado 6,00

BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II Santa Lúcia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,50

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)
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Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)

SHORECAP II Regional - África Serviços Participação Privado 15,00

AGRI-VIE FUND PCC Regional - África Serviços Participação Privado 9,00

Subtotal para 2009 450,10

TOTAL 2 489,20

PTU

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)

2007
BCI - LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENTAL

Nova Caledónia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

SOCREDO LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENT

Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

Subtotal para 2007 10,00
2008
OCTS FINANCING FACILITY Regional - PTU Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

Subtotal para 2008 10,00

TOTAL 20,00

Microfinanciamento, Apoio ao Desenvolvimento Autónomo (ADA)
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Estados ACP

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza  
da operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)

2003

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

Subtotal para 2003 6,10

2004
BOAD PG IV A Regional - África  

Ocidental
Linhas de crédito 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 Granadinas

Energia Empréstimo sénior Público 8,30

Subtotal para 2004 62,23

2005

CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Regional - Caraíbas Linhas de crédito 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 Linhas de crédito Empréstimo sénior Privado 20,00

Subtotal para 2005 150,91

2006

BLPC IV WIND 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 Linhas de crédito 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

Subtotal para 2006 167,25

2007

AMBATOVY NICKEL PROJECT Madagáscar Indústria Empréstimo sénior Privado 260,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY Regional - África  
Ocidental

Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00

INTERCONTINENTAL BANK Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00

MASERU WASTEWATER PROJECT Lesoto Água e saneamento Empréstimo sénior Público 14,30

MUNALI NICKEL PROJECT Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 29,51

PROGRAMME EAU SENEGAL Senegal Água e saneamento Empréstimo sénior Público 15,00

SONEB-ALIMENTATION EN EAU 
URBAINE

Benim Água e saneamento Empréstimo sénior Público 13,00

Subtotal para 2007 431,81

2008
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO Madagáscar Energia Empréstimo sénior Público 24,50

AEP OUAGADOUGOU II Burquina Faso Água e saneamento Empréstimo sénior Público 18,50

   3.  Carteira de operações a cargo de recursos próprios 
assinadas em 2003-2009
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PORTS OF CAPE VERDE Cabo Verde Transportes Empréstimo sénior Público 47,00

INGA POWER REHABILITATION A Congo (República 
Democrática)

Energia Empréstimo sénior Público 55,00

MALAWI PERI-URBAN WATER &  
SANITATION

Malavi Água e saneamento Empréstimo sénior Público 15,75

CAPRIVI INTERCONNECTOR PROJECT Namíbia Energia Empréstimo sénior Público 35,00

DFL REGIONAL SME Regional - Caraíbas Linhas de crédito Empréstimo sénior Privado 9,00

ASSAINISSEMENT DAKAR Senegal Água e saneamento Empréstimo sénior Público 20,00

Subtotal para 2008 224,75

2009

BEIRA CORRIDOR  
(PORT COMPONENT)

Moçambique Transportes Empréstimo sénior Público 65,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM

Maurícia Indústria Empréstimo sénior Privado 13,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM PROJECT B

Maurícia Indústria Empréstimo sénior Privado 15,00

OHORONGO CEMENT NAMIBIA Namíbia Indústria Empréstimo sénior Privado 82,30

JKIA UPGRADING AND  
REHABILITATION

Quénia Transportes Empréstimo sénior Público 63,87

MOMBASA-NAIROBI  
TRANSMISSION LINE

Quénia Energia Empréstimo sénior Público 60,00

BENIN-TOGO POWER  
REHABILITATION (BENIN)

Benim Energia Empréstimo sénior Público 32,00

BENIN-TOGO POWER  
REHABILITATION (TOGO)

Togo Energia Empréstimo sénior Público 3,00

PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE Congo Transportes Empréstimo sénior Público 29,00

CAMWATER Camarões Água e saneamento Empréstimo sénior Público 40,00

Subtotal para 2009 403,17

TOTAL 1 446,22

PTU

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza  
da operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)

2009

SOCGEN – LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENTALE

Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

Subtotal para 2009 10,00

TOTAL 10,00

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza  
da operação

Sector público 
ou privado

Montante assi-
nado (milhões 

de EUR)
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   4.  Linhas de crédito concedidas no âmbito  
da Facilidade de Investimento: perspectiva geral

ESTADOS ACP  

País Nome Data  
de assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afectado

Número  
de afectações

FACILIDADE  
DE INVESTIMENTO

 

Burquina Faso PG BURKINA FASO II 08/12/2003 10,00 6,85 19

Burquina Faso PG  BURKINA FASO CREDIT BAIL II 08/12/2003 2,00 2,00 11

Camarões DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A  
CAMEROUN

16/12/2003 3,00 3,00 44

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PART-
NERS (EFP)

13/05/2004 90,00 100,27 20

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09/08/2004 5,00 5,00 11

Gabão PRET GLOBAL II (GABON) B 18/10/2004 3,50 3,50 4

Gabão PRET GLOBAL II (GABON) 18/10/2004 6,50 0,00 0

Nigéria NIGERIA GLOBAL LOAN 06/12/2004 50,00 49,63 25

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
(Development Bank of Samoa)

15/10/2005 7,00 6,88 279

Níger NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II 26/10/2005 8,00 8,00 45

Trindade e Tobago CLICO GLOBAL LOAN 03/11/2005 20,00 10,71 5

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
B (Tonga Development Bank)

15/12/2005 6,00 0,07 1

Trindade e Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20/12/2005 7,00 7,17 10

Namíbia NAMIBIA – OLD MUTUAL MIDINA FUND 10/03/2006 4,00 0,00 0

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PART-
NERS II

12/05/2006 90,00 8,70 1

Regional – África Central BDEAC PRET GLOBAL III 24/05/2006 15,00 15,00 4

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN II 28/06/2006 10,00 6,23 12

Regional – África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY 17/11/2006 25,00 2,94 2

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
II (National Bank of Palau)

05/12/2006 5,00 2,95 41

República Dominicana SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN 19/12/2006 3,20 4,00 7 800

República Dominicana ADEMI V B 19/12/2006 3,00 3,00 234

Ruanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21/12/2006 3,00 3,00 4

Gana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL 
LOAN II B

22/12/2006 15,00 12,07 6

Ruanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02/02/2007 7,00 5,52 16

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
II B (Development Bank of Niue)

23/02/2007 2,00 0,00 0

Camarões PRET GLOBAL PRO-PME II 28/06/2007 4,00 3,97 29

Uganda PEFF-UGANDA 31/08/2007 30,00 17,27 22

Quénia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY 07/12/2007 20,00 0,00 0

Malavi MALAWI GLOBAL LOAN III 04/06/2008 15,00 2,80 2

República Dominicana DR FINANCING FACILITY 12/08/2008 5,00 0,00 0

República Dominicana DR FINANCING FACILITY B 12/08/2008 10,00 0,00 0
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República Dominicana DR FINANCING FACILITY C 12/08/2008 3,50 0,00 0

Zâmbia CAPITAL INVESTMENT LINE GL III 26/11/2008 20,00 0,89 1

Níger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III 19/12/2008 8,00 2,84 9

Regional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS III

08/05/2009 90,00 0,00 0

Regional - África Central BDEAC PRET GLOBAL IV 26/08/2009 25,00 0,00 0

Ruanda RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR  
SUPPORT

05/10/2009 5,00 0,00 0

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING  
FACILITY II C

20/10/2009 3,00 0,00 0

Santa Lúcia BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II 18/12/2009 10,50 0,00 0

RECURSOS PRÓPRIOS  

Regional - África Ocidental BOAD PG IV A 10/12/2004 25,00 25,00 6

Maurícia SBM GLOBAL LOAN 28/07/2005 20,00 20,00 4

Regional - Caraíbas CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY 22/12/2005 40,00 39,98 9

Gana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL 
LOAN II C

22/12/2006 40,00 11,35 3

Regional - Caraíbas DFL REGIONAL SME 22/12/2008 9,00 0,00 0

  

Total para os Estados ACP 783,20 390,59 8 679

  

PTU  

País Nome Data  
de assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afectado

Número  
de afectações

FACILIDADE  
DE INVESTIMENTO

 

Nova Caledónia BCI - LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENTALE

29/11/2007 5,00 0,00 0

Polinésia Francesa SOCREDO LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENT

10/12/2007 5,00 0,56 3

Regional - PTU OCTS FINANCING FACILITY 09/05/2008 10,00 0,00 0

RECURSOS PRÓPRIOS  

Polinésia Francesa SOCGEN - LIGNE DE CREDIT  
ENVIRONNEMENTALE

19/10/2009 10,00 0,00 0

Total para os PTU  30,00 0,56 3

País Nome Data  
de assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afectado

Número  
de afectações
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Operações de assistência técnica relativa a projectos

 Contratos assinados em 2009 País/região Sector Montante  
da subvenção em EUR

Actualisation “Plan d’assainissement Dakar 2025” Senegal Saneamento 594 675

AFRICAP Regional – África Sector financeiro 2 000 000

AFRITACs – IMF African Technical Assistance Centres Regional – África Sector financeiro 3 000 000

Due diligence studies for GIBE III Power Plant Etiópia Energia 200 000

Establishment of a detailed TA programme in Rwanda  
(two banks: BRD and BCR)

Ruanda Sector financeiro 559 750

ESIAS for the GIBE III Hydropower project Etiópia Energia 283 200

I&P Etudes et Conseils Regional – África Sector financeiro 1 550 000

Institutional capacity building for financial institutions in  
the Dominican Republic, Phase II

República Dominicana Sector financeiro 649 400

Niue Development Bank- asset recovery unit Niue Sector financeiro 30 625

Promotion of  Private Enterprise Finance Facility (PEFF) Uganda Sector financeiro 46 992

REGMIFA FX Risk Study Regional – África Sector financeiro 70 000

Shorecap Exchange Corporation Regional – África Sector financeiro 2 000 000

Solomon Islands Hydropower Ilhas Salomão Energia 560 000

TOTAL   11 544 642

   5. Operações de assistência técnica, 2009

   6.  Dotações destinadas a bonificações de juros (2003-
2009)

 Nome do contrato - ACP País/região Sector Justificação

Montante 
estimado da 
bonificação 

em EUR

Montante do  
empréstimo 

em EUR

Primeiro Protocolo Financeiro - montante da dotação destinada a bonificações de juros: 187 000 000

SONABEL III Burquina Faso Energia Social 2 160 000 15 250 000

Liaison maritime Dakar-Ziguinchor Senegal Transportes PPAE 2 396 000 10 000 000

Compagnie Sucrière du Tchad – Garantie Chade Agro-indústria Ambiental  
e social

1 800 000 11 800 000

Gilgel Gibe II – Hydropower Plant Etiópia Energia PPAE 18 410 000 50 000 000

KPLC Grid Development Project Quénia Energia PPAE 10 290 000 43 000 000

VRA VII Gana Energia PPAE 2 580 000 10 500 000

Maputo Water Supply Moçambique Água PPAE 9 152 000 31 000 000
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Fiji Power Fiji Energia Ambiente  4 251 000 24 500 000

Ecocimento Fibre Cement Project Moçambique Indústria Ambiente 157 070 1 300 000

West African Gas Pipeline Regional-África Ocidental Energia PPAE 18 148 000 75 000 000

Small Town Water and Sanitation Project Etiópia Água PPAE 4 608 000 16 500 000

BLPC IV Wind Power Project Barbados Energia Ambiente 1 960 000 9 750 000

Pacific Islands Financing Facility II-B Regional – Pacífico Sector financeiro Catástrofe 
natural

327 000 2 000 000

Maseru Wastewater Project Lesoto Água Social 3 176 000 14 300 000

Programme Eau Sénégal – SONES water  
programme

Senegal Água Social 1 408 000 15 000 000

SONEB - Alimentation en Eau Urbaine Benim Água PPAE 4 011 000 13 000 000

Jirama Andekaleka Hydro Madagáscar Energia PPAE 8 028 000 24 500 000

AEP Ouagadougou II Burquina Faso Água PPAE 5 917 000 18 500 000

NFC Forestry Project Uganda Silvicultura Ambiente 677 000 5 000 000

Malawi Peri-Urban Water and Sanitation Malavi Água PPAE 3 895 000 15 750 000

INGA Power Rehabilitation Congo (RD) Energia PPAE 18 786 000 110 000 000

Norman Manley International Airport Jamaica Infra-estruturas Privatização 3 500 000 35 000 000

TOTAL    125 637 070 551 650 000

Segundo Protocolo Financeiro - montante da dotação destinada a bonificações de juros: 400 000 000

Assainissement Dakar Senegal Saneamento PPAE 5 644 000 20 000 000

Unelco Wind Power Vanuatu Energia Ambiental e 
social

648 000 4 300 000

Mauritius Sugar Industry Reform Project (+B) Maurícia Indústria Reforma  
do sector 
do açúcar

1 398 000 28 000 000

Mombasa-Nairobi Transmission Line Quénia Energia Social 15 597 000 60 000 000

Camwater Camarões Água PPAE 10 944 000 40 000 000

TOTAL    34 231 000 152 300 000

Nome do contrato - PTU País/região Sector Justificação

Montante 
estimado da 
bonificação 

em EUR 

Montante do 
empréstimo 

em EUR

Primeiro Protocolo Financeiro - montante da dotação destinada a bonificações de juros: 2 000 000

BCI credit line Nova Caledónia Sector financeiro Ambiente 500 000 5 000 000

SOCREDO credit line Polinésia Francesa Sector financeiro Ambiente 500 000 5 000 000

TOTAL    1 000 000 10 000 000

Segundo Protocolo Financeiro - montante da dotação destinada a bonificações de juros: 1 500 000

SocGen FR Polynesia Env GL Polinésia Francesa Sector financeiro Ambiente 491 000 10 000 000

TOTAL    491 000 10 000 000
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   7.   Organigrama

Serviço de  
Consultoria para 

as Questões 
Económicas 

de Desenvolvi-
mento

Director  
associado e 
Economista- 
-Chefe para o 
Desenvolvi-

mento

Daniel
OTTOLENGHI

Direcções operacionais

Direcção  
de Projectos

Directora- 
-Geral 

Grammatiki
TSINGOU

Direcção de 
Assuntos 
Jurídicos 

Director- 
-Geral

Alfonso
QUEREJETA

Direcção  
de Gestão do 

Risco

Director- 
-Geral

Per
JEDEFORS

Direcções  
não  

operacionais

Representação  
Regional

África Ocidental e Sahel  
Dacar

Christophe LUCET

África Central e Oriental
Nairobi

Kurt SImONSEN

África Austral e Oceano Índico 
Tshwane (Pretória)

David WHITE

Caraíbas  
Fort-de-France
Yves FERREIRA

Pacífico
Sydney

Jean-Philippe DE JONG

África  
Ocidental  

e Sahel, 
Caraíbas

Gustaaf  
HEIm

Grupo de Acompanhamento de Projectos        michel mARCIANO

África Central  
e Oriental, 

Pacífico

Flavia  
PALANzA

África Austral  
e  

Oceano Índico

Serge-Arno
KLÜmPER

Project  
Finance

Bernard  
GORDON

Recursos  
e Desenvolvi-

mento

Tassilo  
HENDUS

Director
Patrick Walsh

Divisão ACP-FI

Gestão  
da Carteira  
e Estratégia

Catherine  
COLLIN
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As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.

   8.  Demonstrações financeiras da Facilidade de 
Investimento em 31 de Dezembro  
de 2009

Conta de Resultados relativa ao exercício de 2009 (em milhares de EUR)

Balanço em 31 de Dezembro de 2009 (em milhares de EUR)

Notas 2009 2008

Juros e proveitos equiparados 5 49 923 61 097

Juros e custos equiparados  5 -1 878 -68

Juros e proveitos equiparados líquidos 48 045 61 029

Receitas de comissões 6 1 985 2 632

Receita líquida de comissões 1 985 2 632

Resultado líquido de operações financeiras 7 9 124 -17 700

Imparidade de empréstimos e contas a receber 11 -44 350 -52 675

Imparidade de activos financeiros disponíveis para venda 12 -2 -1 725

Contribuição especial dos Estados-Membros para os gastos gerais 
administrativos

 
8

 
-

 
17 871

Gastos gerais administrativos 8 -36 410 -35 741

Perda do exercício  -21 608 -26 309

Notas 31.12.2009 31.12.2008

ACTIVO
Caixa e equivalentes de caixa 9 330 057 293 416

Instrumentos financeiros derivados 10 12 870 8 495

Empréstimos e contas a receber 11 693 441 647 449

Activos financeiros disponíveis para venda 12 164 606 129 146

Valores a receber dos doadores 13/18 87 310 65 891

Outros activos 14  925  525

Total do activo  1 289 209 1 144 922

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES
PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados 10 5 522 15 746

Rendimento diferido 15 24 317 20 186

Dívidas a terceiros 16 213 850 193 733

Outros passivos 17 1 560 4 277

Total do passivo 245 249 233 942

RECURSOS DOS DOADORES
Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros 18 995 000 845 000

Lucros não distribuídos 29 250 50 858

Reserva de justo valor 19 710 15 122

Total dos recursos dos doadores 1 043 960 910 980

Total do passivo e dos recursos dos doadores  1 289 209 1 144 922
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As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.

Demonstração das variações dos recursos dos doadores
em 31 de Dezembro de 2009 (em milhares de EUR)

Contribuição 
exigida

Lucros não 
distribuídos

Reserva  
de justo valor

Total 

Em 1 de Janeiro de 2008 830 000 77 167 19 312 926 479

Ganhos e perdas líquidos não realizados de activos financeiros 
disponíveis para venda

 
-

 
-

 
-4 190

 
-4 190

Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o exercício 15 000 - - 15 000

Perda do exercício - -26 309 - -26 309

Variação dos recursos dos doadores 15 000 -26 309 -4 190 -15 499

Em 31 de Dezembro de 2008 845 000 50 858 15 122 910 980

Contribuição 
exigida

Lucros não 
distribuídos

Reserva  
de justo valor

Total 

Em 1 de Janeiro de 2009 845 000 50 858 15 122 910 980

Ganhos e perdas líquidos não realizados de activos financeiros 
disponíveis para venda

 
-

 
-

 
4 588

 
4 588

Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o exercício 150 000 - - 150 000

Perda do exercício - -21 608 - -21 608

Variação dos recursos dos doadores 150 000 -21 608 4 588 132 980

Em 31 de Dezembro de 2009 995 000 29 250 19 710 1 043 960
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As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa 
em 31 de Dezembro de 2009 (em milhares de EUR)

2009 2008

ACTIVIDADES OPERACIONAIS   

Perda do exercício -21 608 -26 309

Ajustamentos

Imparidade de activos financeiros disponíveis para venda 2 1 725

Imparidade de empréstimos e contas a receber 44 350 52 675

Juros capitalizados de empréstimos e contas a receber -4 889 -12 022

Variação dos juros acumulados e do custo amortizado de empréstimos  
e contas a receber

 
 890

 
 352

Aumento do rendimento diferido 4 131 -190

Resultado das actividades operacionais antes da variação dos activos e passivos 
operacionais

 
22 876

 
16 231

Desembolsos de empréstimos -158 400 -176 614

Reembolsos de empréstimos 61 094 73 748

Efeito das flutuações cambiais nos empréstimos concedidos 10 963 -10 315

Variações do justo valor dos instrumentos derivados -14 599 31 689

Aumento de activos financeiros disponíveis para venda -40 306 -41 641

Venda de activos financeiros disponíveis para venda 7 497 15 005

Efeito das flutuações cambiais nos activos financeiros disponíveis para venda 1 935 938

Aumento/diminuição de outros activos  -400 3 369

Aumento/diminuição de outros passivos -2 717 3 361

Variação de outros montantes a pagar ao Banco Europeu de Investimento 669 2 985

Fluxos de caixa líquidos originados pelas actividades operacionais -111 388 -81 244

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO   

Contribuição dos Estados-Membros 150 000 15 000

Aumento/diminuição dos montantes a receber dos doadores -21 419 115 292

Aumento dos montantes devidos relativos a bonificações de juros ainda  
não desembolsadas 

 
19 448

 
59 596

Fluxos de caixa líquidos originados pelas actividades de financiamento 148 029 189 888

Variação líquida da caixa e equivalentes de caixa 36 641 108 644

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 293 416 184 772

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 330 057 293 416
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1. Informações gerais
A Facilidade de Investimento (a «Facilidade») foi constituída 
ao abrigo do Acordo de Cotonou (o «Acordo») relativo à coo-
peração e ajuda ao desenvolvimento, negociado entre os Es-
tados de África, das Caraíbas e do Pacífico (os «Estados ACP») 
e a União Europeia e os seus Estados-Membros em 23 de Ju-
nho de 2000, e revisto em 25 de Junho de 2005.

O financiamento no âmbito do Acordo provém dos orçamen-
tos dos Estados-Membros da UE e é desembolsado ao abrigo 
de protocolos financeiros definidos para períodos sucessivos 
de cinco a seis anos. No quadro do Acordo e após a entrada 
em vigor de um segundo protocolo financeiro em 1 de Julho 
de 2008 (abrangendo o período de 2008-2013), designado 
por 10.º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), o Banco 
Europeu de Investimento (BEI) foi incumbido da gestão:

•  da Facilidade, um fundo auto-renovável de tomada de risco 
com uma dotação de 3 137 milhões de EUR destinado a pro-
mover o investimento do sector privado nos Estados ACP; e

•  de subvenções destinadas ao financiamento da bonificação 
de juros com a dotação de 400 milhões de EUR, dos quais 
40 milhões de EUR poderão ser aplicados em assistência 
técnica relacionada com os projectos. 

As presentes demonstrações financeiras evidenciam a situ-
ação da Facilidade e da utilização das subvenções.

Na reunião de 11 de Março de 2010, o Conselho de Adminis-
tração do BEI decidiu, por proposta do Comité Executivo, 
aprovar as presentes demonstrações financeiras e subme-
tê-las à aprovação do Conselho de Governadores na Sessão 
Anual de 8 de Junho de 2010.

2. Princípios contabilísticos de base

2.1. Critérios de base

Nos termos do Acordo de Gestão da Facilidade de Investi-
mento, a elaboração das demonstrações financeiras da Faci-
lidade rege-se pelas Normas Internacionais de Relato 
Financeiro, tal como aprovadas pela União Europeia. As de-
monstrações 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 recur-
so a estimativas contabilísticas decisivas e exige igualmente 
que a Direcção do Banco Europeu de Investimento se pronun-
cie quanto à aplicação dos princípios contabilísticos da Faci-
lidade de Investimento. Os domínios que exigem um maior 
grau de apreciação, ou que são mais complexos, ou aqueles 
em que os pressupostos e estimativas afectam significativa-
mente as demonstrações financeiras, são indicados a seguir.

Os juízos e estimativas mais 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 incluem a utilização de modelos 
matemáticos. Os dados integrados nestes modelos provêm, 
sempre que possível, de mercados observáveis, mas, caso 
não seja viável, é necessário um certo grau de apreciação 
para determinar os justos valores. Esse juízo incidirá, nome-
adamente, sobre questões de liquidez e de parâmetros de 
modelização, tais como a correlação e a volatilidade para 
os instrumentos derivados de longo prazo.

Perdas por imparidade de empréstimos e contas a receber

A Facilidade passa em revista os seus empréstimos e contas 
a receber problemáticos em cada data de fecho de contas, 
a fim de determinar se deve ser inscrita uma provisão para 
imparidade na conta de resultados. Para determinar o nível 
de provisão necessário, a Direcção do Banco Europeu de 
Investimento deve ajuizar do montante e do calendário dos 
fluxos de caixa futuros. Estas estimativas partem de hipóte-
ses em relação a vários factores, pelo que os resultados efec-
tivos poderão delas diferir, conduzindo a alterações futuras 
da provisão. Além das provisões específicas para emprésti-
mos e contas a receber significativos, a Facilidade pode tam-
bém constituir uma provisão colectiva para imparidades 
relativamente a compromissos que, conquanto não sejam 
expressamente identificados como necessitando de uma 
provisão específica, apresentam um risco de incumprimen-
to maior do que na data em que foram concedidos.

Em princípio, um empréstimo é considerado incobrável 
quando o pagamento dos juros e do capital estiverem ven-
cidos e por pagar durante 90 dias ou mais e, ao mesmo 
tempo, a Direcção do Banco Europeu de Investimento con-
siderar que o pagamento será de todo improvável.

Avaliação de participações de capital não cotadas 
disponíveis para venda

A avaliação de participações de capital não cotadas disponí-
veis para venda é geralmente feita com base numa das se-
guintes referências:

• transacções recentes efectuadas em condições de mercado;

•  justo valor actual de outro instrumento substancialmente 
idêntico;

•  fluxos de caixa previsionais actualizados às taxas correntes 
aplicáveis a rubricas com características e riscos similares; 

ou 

• outros modelos de avaliação.

Anexo às demonstrações financeiras
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A determinação dos fluxos de caixa e dos factores de actua-
lização de participações não cotadas disponíveis para venda 
exige estimativas substanciais. A Facilidade calibra periodi-
camente as técnicas de avaliação e verifica a respectiva vali-
dade com base em transacções correntes do mesmo 
instrumento observáveis no mercado, ou noutros dados de 
mercado observáveis disponíveis.

Imparidade de activos financeiros disponíveis para venda

A Facilidade considera que os seus investimentos em títulos 
disponíveis para venda estão depreciados quando se verifica 
uma redução significativa ou prolongada do respectivo justo 
valor, abaixo do custo de aquisição, ou quando existem pro-
vas objectivas de imparidade. Para determinar se uma depre-
ciação é «significativa» ou «prolongada», é necessário  
formular uma apreciação crítica. De um modo geral, a Facili-
dade considera uma redução como «significativa» se for igual 
ou superior a 30 % e «prolongada» se for superior a 12 meses. 
Além disso, a Facilidade avalia outros factores, incluindo a 
normal volatilidade do preço das acções relativamente aos 
títulos cotados e, relativamente aos títulos não cotados, os 
fluxos de caixa futuros e os factores de actualização.

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 dis-
tinção entre as rubricas de curto, médio e longo prazo.

2.4.1. Bases de conversão
As demonstrações financeiras da Facilidade são denomina-
das em euros (EUR), que é a sua moeda operacional.

As operações em moeda estrangeira são convertidas à taxa 
de câmbio em vigor na data da transacção. 

Os activos e passivos monetários denominados em moedas 
que não o euro são convertidos em euros com base nas taxas 
de câmbio em vigor na data do balanço. Os ganhos ou per-
das resultantes dessa conversão são registados na conta de 
resultados.

As rubricas não monetárias cujo custo histórico é denomina-
do em moeda estrangeira, são convertidas com base nas 
taxas de câmbio em vigor na data da transacção inicial. As 
rubricas não monetárias, cujo justo valor é denominado em 
moeda 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 tran-
sacções a taxas diferentes das taxas em vigor na data dessas 
transacções, assim como as diferenças cambiais não realiza-
das em activos e passivos monetários em divisas a liquidar, 
são reconhecidas na conta de resultados.

Os elementos da conta dos resultados são convertidos em euros 
com base nas taxas de câmbio em vigor no final de cada mês.

2.4.2. Caixa e equivalentes de caixa

A Facilidade define «caixa e equivalentes de caixa» como 
contas correntes e depósitos a curto prazo com vencimentos 
iniciais até três meses.

2.4.3. Activos financeiros que não produtos 
derivados

Os activos financeiros são contabilizados segundo o princí-
pio da contabilização na data de liquidação.

Empréstimos 
Os empréstimos emitidos pela Facilidade são inscritos no 
activo da Facilidade na data de desembolso aos mutuários, 
sendo inicialmente contabilizados ao respectivo custo (mon-
tante líquido desembolsado), que é o justo valor do montan-
te desembolsado, incluindo custos eventuais de transacção, 
e seguidamente medidos, segundo o método da taxa de juro 
efectiva, pelo custo de amortização líquido de uma eventual 
provisão para imparidade ou incobrabilidade.

Activos financeiros disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda são os que são 
designados como tal, ou que não podem ser designados pelo 
seu justo valor por via dos resultados, como investimentos de-
tidos até à data de vencimento, ou como empréstimos e contas 
a receber. Incluem instrumentos de capital, investimentos em 
fundos de capital de risco ou outros instrumentos de dívida.

Após uma avaliação inicial, os activos financeiros disponíveis 
para venda são reconhecidos pelo seu justo valor. Devem ser 
considerados os seguintes elementos 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) mais recente disponível decla-
rado pelo fundo, se este for calculado com base em regras de 
valorimetria internacionais reconhecidas como estando con-
forme com as IFRS (por exemplo, as International Private Equity 
And Venture Capital Valuation Guidelines, regras IPEV, publicadas 
pela Associação Europeia de Capital de Risco).  A Facilidade 
pode, no entanto, decidir ajustar o VPL declarado pelo fundo, 
caso existam elementos susceptíveis de afectar a avaliação.

b. Tomadas de participação directas
O justo valor das participações é calculado com base nas 
últimas demonstrações financeiras disponíveis, reutilizando, 
se for caso disso, o mesmo método aplicado quando da res-
pectiva aquisição.

Os ganhos ou perdas não realizados de investimentos em fun-
dos de capital de risco ou participações directas são registados 
nos recursos dos doadores, até os investimentos serem ven-
didos, cobrados ou de qualquer outra forma cedidos, ou até 
serem considerados depreciados. No caso de um investimen-
to disponível para venda ser considerado depreciado, o ganho 
ou perda acumulado não realizado, anteriormente contabili-
zado nos capitais próprios, é inscrito na conta de resultados.

Quanto às participações não cotadas, o justo valor é deter-
minado por meio de uma técnica de avaliação reconhecida 
(por exemplo, o modelo de fluxos de caixa actualizados ou 
análises múltiplas). Estes investimentos devem ser contabi-
lizados ao respectivo custo de aquisição se o seu justo valor 
não puder ser determinado de modo fidedigno.

Garantias
No reconhecimento inicial, as garantias financeiras são reco-
nhecidas pelo justo valor, correspondente ao valor actual 
líquido (VAL) do influxo de prémios previsto. Este cálculo é 
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efectuado na data de início de cada transacção e é reconhe-
cido no balanço como Garantias financeiras nas rubricas  
Outros activos e Outros passivos. 

Após a contabilização inicial, o passivo da Facilidade no âm-
bito destas garantias é mensurado pelo mais alto dos seguin-
tes valores:

•  a melhor estimativa dos custos de liquidação de todos os 
compromissos financeiros decorrentes da garantia, que é 
calculada com base em todos os factores e informações 
relevantes existentes na data de fecho do exercício.

•  o montante inicialmente reconhecido, após dedução da amor-
tização acumulada. A amortização do montante inicialmente 
reconhecido é efectuada segundo o método actuarial.

Todos os aumentos ou reduções do passivo relativo a garan-
tias financeiras são inscritos na conta de resultados, na rubri-
ca Receitas de comissões. 

Além disso, quando um acordo de garantia é assinado, é 
apresentado como um passivo eventual para a Facilidade e 
quando a garantia é accionada como um compromisso para 
a Facilidade.

2.4.4. Imparidade de activos financeiros

A Facilidade verifica em cada fecho do exercício se existem 
provas objectivas de depreciação de qualquer dos seus acti-
vos financeiros. Um activo financeiro (ou um grupo de acti-
vos financeiros) é considerado em imparidade se, e somente 
se, existirem provas objectivas dessa imparidade em virtude 
de um ou mais eventos ocorridos depois da contabilização 
inicial do activo (eventos «geradores de perdas») e esse(s) 
evento(s) tiver(em) um impacto nos fluxos de caixa futuros 
previstos do activo financeiro ou do grupo de activos finan-
ceiros, que possa ser estimado de uma forma fidedigna. A 
imparidade pode ser considerada comprovada, particular-
mente nos seguintes casos: grandes dificuldades financeiras 
do mutuário ou grupo de mutuários; incumprimento ou ces-
sação de pagamento dos juros ou do reembolso do capital; 
probabilidade de falência ou de reestruturação financeira do 
mutuário; 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.

A imparidade é contabilizada para os empréstimos em curso 
no final do exercício e registados pelo custo amortizado, que 
apresentem sinais objectivos de risco de não cobrança do 
todo ou parte das respectivas quantias, estabelecidas nos 
termos contratuais iniciais ou de valores equivalentes. No 
caso de se comprovar objectivamente a ocorrência de uma 
perda por imparidade, o montante da perda de valor será a 
diferença entre o valor contabilístico do activo e o valor actu-
al líquido dos fluxos de caixa futuros previstos. O valor conta-
bilístico 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 produ-
zir juros, à taxa efectiva inicialmente aplicável ao activo. Os 
empréstimos, assim como a provisão correspondente, são 
anulados quando não exista uma probabilidade realista de 
cobrança futura. Se, durante um exercício posterior, o mon-
tante da perda por imparidade estimada aumentar ou dimi-
nuir por força de um evento ocorrido depois da contabilização 
da imparidade, a imparidade anteriormente contabilizada 
será correspondentemente ajustada na conta de provisão.

A Facilidade procede a avaliações do risco de crédito, com 
base nas quais se conclui que não é necessário constituir 
uma provisão global para imparidade.

Quanto aos activos financeiros disponíveis para venda, a Fa-
cilidade verifica em cada fecho do exercício se existem provas 
objectivas de depreciação de qualquer dos investimentos. 
Considera-se como prova objectiva de depreciação um de-
créscimo significativo ou prolongado do justo valor dos títu-
los abaixo do respectivo custo de aquisição. Quando existirem 
provas objectivas de imparidade do activo, o montante da 
perda acumulada (igual à diferença entre o custo de aquisição 
e o justo valor actual, dedução feita de qualquer perda de 
valor nesse activo previamente reconhecido na conta de re-
sultados) é deduzido dos recursos dos doadores e inscrito na 
conta de resultados. As perdas por imparidade dos activos 
financeiros disponíveis para venda não são revertidas na con-
ta de resultados; os aumentos do seu justo valor após conta-
bilização da imparidade são reconhecidos directamente nos 
recursos dos doadores.
A Direcção de Gestão do Risco do Banco Europeu de Investi-
mento efectua pelo menos uma vez por ano um teste de de-
preciação 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 ajusta-
mento ditado por uma reavaliação da imparidade inicial.

2.4.5. Instrumentos financeiros derivados
Os instrumentos derivados incluem as operações de swap  
de divisas e de swap de taxas de juro e de divisas, forwards 
de divisas e warrants.
No decurso normal das suas actividades, a Facilidade pode 
concluir contratos de swap para efeitos de cobertura de  
operações de financiamento específicas ou contratos de 
forwards de divisas para efeitos de cobertura das suas posi-
ções em divisas, denominadas em moedas activamente tran-
saccionadas que não o euro, a fim de compensar perdas ou 
ganhos decorrentes de flutuações cambiais.
No entanto, em 31 de Dezembro de 2008 e de 2009, a Facili-
dade não tinha efectuado quaisquer operações contabilísticas 
de cobertura. Por conseguinte, todos os instrumentos deriva-
dos são inscritos pelo seu justo valor na conta de resultados. 
Esse justo valor é calculado principalmente com base em mo-
delos de fluxos de caixa actualizados, modelos de avaliação 
das opções e cotações facultadas por terceiros.
Os warrants foram recebidos pela Facilidade como taxas 
acessórias no contexto de uma operação de empréstimo.
Os instrumentos derivados são registados pelo seu justo va-
lor e contabilizados como activos quando esse valor é posi-
tivo, e como passivos quando é negativo. As variações de 
justo valor dos instrumentos financeiros derivados são ins-
critas na rubrica Resultado líquido de operações financeiras.

2.4.6. Contribuições
As contribuições dos Estados-Membros são reconhecidas no 
balanço como valores a receber na data da Decisão do Con-
selho que fixa o montante da contribuição financeira dos 
Estados-Membros para a Facilidade.

2.4.7. Proveito de juros de empréstimos
Os juros de empréstimos originados pela Facilidade são 
registados na conta de resultados (Juros e proveitos equipa-
rados) e no balanço (Empréstimos e contas a receber) segun-
do 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 empréstimo. Caso o valor regista-
do de um empréstimo tenha sido reduzido na sequência 
de imparidade, os proveitos de juros continuam a ser reco-
nhecidos segundo o método da taxa de juro efectiva inicial 
aplicada ao novo valor contabilístico.
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2.4.8. Bonificações de juros e assistência técnica

No âmbito das suas actividades, a Facilidade gere bonifica-
ções de juros e operações de assistência técnica por conta 
dos Estados-Membros.

A fracção das contribuições dos Estados-Membros afectada ao 
pagamento de bonificações de juros não é inscrita nos recursos 
dos doadores da Facilidade, mas classificada como dívidas a 
terceiros. A Facilidade procede aos desembolsos a favor dos 
beneficiários finais e deduz em seguida as dívidas a terceiros.

2.4.9. Juros de tesouraria

Os juros de tesouraria são registados na conta de resultados 
da Facilidade de acordo com o princípio da especialização 
dos exercícios. 

2.4.10. Comissões, emolumentos e dividendos

As comissões recebidas pela prestação de serviços durante 
um dado período de tempo são inscritas nos proveitos na 
data da respectiva prestação. As comissões de imobilização 

são diferidas e reconhecidas nos proveitos segundo o méto-
do da taxa de juro efectiva durante o período de tempo com-
preendido entre o desembolso e o reembolso do empréstimo 
em causa.

Os dividendos relativos a activos financeiros disponíveis para 
venda são contabilizados na data de recepção.

2.4.11. Impostos

O Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comu-
nidades Europeias, anexo ao Tratado de 8 de Abril de 1965 
que instituiu um Conselho único e uma Comissão única das 
Comunidades Europeias, estipula que os haveres, rendimen-
tos e outros bens das instituições da União estão isentos de 
quaisquer impostos directos.

2.4.12.  Reprocessamento de valores do exercício 
anterior

Quando necessário, para efeitos de comparação com o exer-
cício em apreço, certos valores do exercício anterior foram 
reprocessados.

3. Gestão do risco
3.1. Risco de crédito

Apresentam-se neste capítulo informações financeiras sobre as operações realizadas pela Facilidade de Investimento.

3.1.1. Exposição ao risco de empréstimos e contas a receber e de activos financeiros disponíveis para venda 
desembolsados, pelo tipo de mutuário/emitente (em milhares de EUR)

O quadro a seguir apresenta a desagregação dos valores desembolsados pela Facilidade por tipo de mutuário.

3.1.2. Exposição ao risco de empréstimos e contas a receber e de activos financeiros disponíveis para venda 
desembolsados, por tipo de instrumento (em milhares de EUR)

O quadro a seguir apresenta a desagregação dos valores desembolsados pela Facilidade por tipo de instrumento de investimen-
to utilizado.

2009 2008

Bancos/Instituições financeiras 267 986  258 824

Operações de project finance / estruturadas  330 654  314 705 

Mutuários soberanos e públicos  100 042  76 319 

Fundos de capital de risco 136 179  102 975 

Empresas  23 186  23 772 

Total  858 047  776 595 

2009 2008

Empréstimos sénior  604 354  524 168 

 dos quais empréstimos globais e acordos de agência  224 859  205 598 

Empréstimos subordinados  89 087  123 281 

Tomadas de participação  164 606  129 146 

Total  858 047  776 595
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3.1.3. Concentrações de risco na exposição a empréstimos e contas a receber e activos financeiros disponíveis 
para venda desembolsados (em milhares de EUR)

O quadro a seguir apresenta a desagregação dos valores desembolsados pela Facilidade por sector de actividade. As operações 
desembolsadas em primeiro lugar a um intermediário financeiro antes de serem desembolsadas ao beneficiário final são repor-
tadas na rubrica Empréstimos globais.

2009 2008

Empréstimos globais  178 860  150 430 

Energia  236 198  153 985 

Indústria  141 826  155 811 

Serviços  241 072  241 957 

Transportes  7 938  9 148 

Água e saneamento  2 998  2 549 

Agricultura, pescas, silvicultura  3 156  7 537 

Acordos de agência  45 999  55 168 

Total  858 047  776 595 

Até três 
meses

3 a  
12 meses 1 a 5 anos Mais  

de 5 anos
Não 

definido Total

ACTIVO

Caixa e equivalentes de caixa 330 057 - - - - 330 057

Instrumentos financeiros derivados 2 211  656 5 923 4 080 - 12 870

Empréstimos e contas a receber 8 164 5 100 86 565 593 612 - 693 441

Activos financeiros disponíveis para venda - - - 151 049 13 557 164 606

Valores a receber dos doadores 87 310 - - - - 87 310

Outros activos  490 - -  435 -  925

Total do activo 428 232 5 756 92 488 749 176 13 557 1 289 209

PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados 379  155  320 4 668 - 5 522

Rendimento diferido - - - 24 317 - 24 317

Dívidas a terceiros 36 410 - - - 177 440 213 850

Outros passivos  707  418 -  435 - 1 560

Total do passivo 37 496  573  320 29 420 177 440 245 249

Situação líquida da tesouraria  
em 31 de Dezembro de 2009 390 736 5 183 92 168 719 756 -163 883 1 043 960

Situação líquida da tesouraria  
em 31 de Dezembro de 2008 324 695 4 855 60 735 675 416 -154 721 910 980

3.2. Risco de liquidez e gestão da captação de fundos

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



Relatório Anual 2009 97 Facilidade de Investimento

3.3. Risco de mercado

3.3.1. Risco de variação da taxa de juro (em milhares de EUR)

O quadro a seguir sintetiza a exposição da Facilidade ao risco de taxa de juro inerente aos seus empréstimos e contas a receber.

2009 2008

Taxa de juro fixa 354 638  329 111 

Taxa de juro variável 338 803  318 338 

Total 693 441  647 449

3.3.2. Risco cambial (em milhares de EUR)

 EUR USD CAD Divisas  
ACP/PTU Total

ACTIVO
Caixa e equivalentes de caixa 297 717 32 340 - - 330 057

Instrumentos financeiros derivados 12 870 - - - 12 870

Empréstimos e contas a receber 332 474 297 427 - 63 540 693 441

Activos financeiros disponíveis para venda 30 422 121 146 7 782 5 256 164 606

Valores a receber dos doadores 87 310 - - - 87 310

Outros activos  490 - -  435  925

Total do activo 761 283 450 913 7 782 69 231 1 289 209

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES

Passivo

Instrumentos financeiros derivados 5 522 - - - 5 522

Rendimento diferido 24 317 - - - 24 317

Dívidas a terceiros 213 850 - - - 213 850

Outros passivos  559  566 -  435 1 560

Total do passivo 242 248  566 -  435 245 249

Recursos dos doadores

Fracção exigida da contribuição  
dos Estados-Membros

 
995 000

 
-

 
-

 
-

 
995 000

Lucros não distribuídos 29 250 - - - 29 250

Reserva de justo valor -1 443 22 606 - -1 453 19 710

Total dos recursos dos doadores 1 022 807 22 606 - -1 453 1 043 960

Total do passivo e dos recursos dos doadores 1 267 055 23 172 - -1 018 1 289 209

Posição cambial em 31 de Dezembro 2009 -505 772 427 741 7 782 70 249 -

Posição cambial em 31 de Dezembro 2008 -486 885 428 467 2 171 66 247 -

Em 31 de Dezembro de 2009:

COMPROMISSOS

Empréstimos e participações de capital não 
desembolsados

 
885 667

 
150 899

 
-

 
-

 
1 036  566

Garantias accionadas 11 800 - - - 11  800

PASSIVOS EVENTUAIS

Garantias não accionadas 105 000 - - - 105 000
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4. Informação por segmentos
O critério de segmentação primário seguido pela Facilidade baseia-se no sector de actividade e o critério secundário, no sector 
geográfico.

4.1. Desagregação por segmento de actividade (em milhares de EUR)

À escala mundial, as actividades da Facilidade dividem-se em dois segmentos principais:

Operações bancárias - representam 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, investi-
mentos de capital próprio disponíveis para venda e de garantias financeiras. 

Operações de tesouraria - consistem em investir os excedentes de liquidez e em gerir o risco cambial da Facilidade. •

Em 31 de Dezembro de 2009 Tesouraria
Operações 

bancárias
Total

Receitas por segmentos 10 904 51 225 62 129

Encargos e despesas por segmentos -2 975 -44 352 -47 327

Despesas não atribuídas -36 410

Perda do exercício -21 608

Activo por segmentos 343 417 858 483 1 201 900
Activos não atribuídos 87 309

Total do activo 1 289 209

Passivo por segmentos 39 325 25 336 64 661
Passivos não atribuídos 180 588

Total do passivo 245 249

Outras informações por segmentos
Compromissos e passivos eventuais - 1 153 366 1 153 366

Em 31 de Dezembro de 2008 Tesouraria
Operações 

bancárias
Total

Receitas por segmentos 14 979 48 767 63 746

Encargos e despesas por segmentos -17 787 -54 398 -72 185

Despesas não atribuídas -17 870

Perda do exercício -26 309

Activo por segmentos 301 911 777 120 1 079 031
Activos não atribuídos 65 891

Total do activo 1 144 922

Passivo por segmentos 54 235 21 715 75 950
Passivos não atribuídos 157 992

Total do passivo 233 942

Outras informações por segmentos
Compromissos e passivos eventuais - 1 082 456 1 082 456
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Em 31 de Dezembro de 2009 Receitas (*) Total do activo Total do passivo
Compromissos e 

passivos eventuais

Caraíbas e Pacífico -22 796 102 363 1 173 143 297

África Central e Oriental 9 410 249 261 21 425 371 286

Região África e Estados ACP 3 260 153 006  - 340 437

África Austral e Oceano Índico 13 195 202 809  524 104 654

África Ocidental e Sahel 3 804 151 043 2 214 193 692

Outros (**) - 430 727 219 913 -

Total  6 873 1 289 209 245 249 1 153 366

4.2. Desagregação por segmento geográfico (em milhares de EUR)

As actividades da Facilidade distribuem-se por cinco regiões para efeitos de gestão interna.

Em 31 de Dezembro de 2008 Receitas (*) Total do activo Total do passivo
Compromissos e 

passivos eventuais

Caraíbas e Pacífico 3 694 116 572 - 146 588

África Central e Oriental 9 418 152 838 18 222 498 066

Região África e Estados ACP 1 094 115 534 - 231 628

África Austral e Oceano Índico -31 530 206 744 554 108 892

África Ocidental e Sahel 11 693 182 160 2 427 97 282

Outros (**) - 371 074 212 739 -

Total -5 631 1 144 922 233 942 1 082 456

(*) As receitas representam o resultado líquido das actividades bancárias da Facilidade (ou seja, juros e proveitos equiparados, bonificações de juros, recei-
tas líquidas de comissões, uma vez deduzidas as imparidades dos empréstimos e contas a receber e dos activos financeiros disponíveis para venda).

(**)  A rubrica Outros do segmento geográfico inclui o montante a pagar ou a receber dos Estados-Membros ou do Banco Europeu de Investimento e o 
montante da rubrica Caixa e equivalentes de caixa da Facilidade.

5. Proveitos líquidos de juros (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos juros e proveitos equiparados são os seguintes:

Os principais elementos dos juros e custos equiparados são os seguintes:

2009 2008

Disponibilidades e fundos de curto prazo 2 978 12 452

Empréstimos e contas a receber  45 359 43 966

Bonificações de juros 1 586 1 242

Instrumentos financeiros derivados - 3 437

Total dos juros e proveitos equiparados 49 923 61 097

2009 2008

Instrumentos financeiros derivados -1 878 -
Remuneração paga à Comissão Europeia - - 68

Total dos juros e custos equiparados -1 878 - 68
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6. Receitas de comissões (em milhares de EUR)

Os principais elementos das receitas de comissões são os seguintes:

7. Resultado líquido de operações financeiras (em milhares de EUR)

Os principais elementos do resultado líquido de operações financeiras são os seguintes:

2009 2008

Comissões de empréstimos e contas a receber 1 709 2 340
Comissões de garantias financeiras  276  292

Total das receitas de comissões 1 985 2 632

2009 2008

Variação do justo valor dos instrumentos derivados 14 599 -31 689

Operações cambiais -6 673 13 972

Receitas de dividendos de activos financeiros disponíveis para venda 1 198  17

Resultado líquido de operações financeiras 9 124 -17 700

8. Gastos gerais administrativos (em milhares de EUR)

Os gastos gerais administrativos representam os custos efectivamente incorridos pelo BEI com a gestão da Facilidade, líquidos 
das receitas das comissões de apreciação correntes cobradas directamente pelo BEI aos clientes da Facilidade.

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 durante os primeiros cinco anos do 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento.

Na sequência da entrada em vigor do Acordo de Parceria de Cotonou revisto em 1 de Julho de 2008, os gastos gerais adminis-
trativos deixaram de ser cobertos pelos Estados-Membros. Por conseguinte, relativamente ao exercício de 2008, a contribuição 
dos Estados-Membros para os gastos gerais administrativos cobriu apenas 50 % dos gastos totais incorridos durante o exercício, 
correspondendo a 17 871 000 EUR.

2009 2008

Custos efectivos incorridos pelo BEI -37 653 -36 766
Receitas de comissões de apreciação cobradas directamente aos clientes da Facilidade 1 243 1 025

Gastos gerais administrativos líquidos -36 410 -35 741

2009 2008

Contribuições recebidas dos Estados-Membros ainda não desembolsadas 120 807 9 028
Proveitos de actividades operacionais e financeiras da Facilidade 209 250 284 388

Caixa e equivalentes de caixa 330 057 293 416

9. Caixa e equivalentes de caixa (em milhares de EUR)

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica Caixa e equivalentes de caixa inclui os activos com vencimento até 
três meses a contar da data de aquisição.

A rubrica Caixa e equivalentes de caixa desdobra-se em contribuições recebidas dos Estados-Membros e ainda não desembolsa-
das, e em proveitos das actividades operacionais e financeiras da Facilidade.
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10. Instrumentos financeiros derivados (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos instrumentos financeiros derivados são os seguintes:

Em 31 de Dezembro de 2009 Justo valor Montante 
nocionalActivo Passivo

Swaps de divisas (cruzadas) 8 542 -237 87 720

Swaps de taxas de juro e de divisas (cruzadas) 2 041 -5 285 95 713

Contratos de câmbio a prazo 2 287                        -   290 000

Instrumentos financeiros derivados 12 870 -5 522  

Em 31 de Dezembro de 2008 Justo valor Montante 
nocionalActivo Passivo

Swaps de divisas (cruzadas) 8 045 -947 104 446

Swaps de taxas de juro e de divisas (cruzadas)  450 -13 305 109 739

Contratos de câmbio a prazo  - -1 494 211 000

Warrants -   -  719

Instrumentos financeiros derivados 8 495 -15 746

11. Empréstimos e contas a receber (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos empréstimos e contas a receber são os seguintes:

Empréstimos 
globais (*)

Empréstimos 
sénior

Empréstimos 
subordinados

Total

Valor nominal em 1 de Janeiro de 2009 205 430 334 397 153 109 692 936
Desembolsos 67 275 91 125 -  158 400

Reembolsos -37 035 -14 361 -9 698 -61 094

Juros capitalizados -  553 4 336 4 889

Diferenças cambiais -4 681 -4 915 -2 265 -11 861

Valor nominal em 31 de Dezembro de 2009 230 989 406 799 145 482 783 270

Imparidade em 1 de Janeiro de 2009 -2 996 -19 749 -31 947 -54 692

Variação líquida da imparidade -5 375 -11 018 -27 957 -44 350

Diferenças cambiais -  550  348  898

Imparidade em 31 de Dezembro de 2009 -8 371 -30 217 -59 556 -98 144

Custo amortizado -1 355 -1 801 -1 628 -4 784

Juros acumulados 3 596 4 714 4 789 13 099

Empréstimos e contas a receber em 31 de Dezembro 
de 2009

 
224 859

 
379 495

 
89 087

 
693 441

Valor nominal em 1 de Janeiro de 2008 144 288 268 903 154 542 567 733
Desembolsos 82 696 92 992 926 176 614

Reembolsos -25 282 -31 322 -17 144 -73 748

Juros capitalizados - 676 11 346 12 022

Diferenças cambiais 3 728 3 148 3 439 10 315

Valor nominal em 31 de Dezembro de 2008 205 430 334 397 153 109 692 936

Imparidade em 1 de Janeiro de 2008 - -2 242 -2 121 -4 363

Acréscimo -2 996 -17 484 -29 826 -50 306

Diferenças cambiais - -23 - -23

Imparidade em 31 de Dezembro de 2008 -2 996 -19 749 -31 947 -54 692
Custo amortizado -292 -1 576 -364 -2 232

Juros acumulados 3 456 5 498 2 483 11 437

Empréstimos e contas a receber em 31 de Dezembro 
de 2008

 
205 598

 
318 570

 
123 281

 
647 449

(*) incluindo acordos de agência
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12. Activos financeiros disponíveis para venda
Os principais elementos dos activos financeiros disponíveis para venda são os seguintes:

13. Valores a receber dos doadores (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos valores a receber dos doadores são os seguintes:

Fundos de 
capital de risco

Tomadas de 
participação 

directas

Total

Custo em 1 de Janeiro de 2009 89 919 26 194 116 115
Desembolsos 36 624 3 682 40 306

Reembolsos -7 497 - -7 497

Diferenças cambiais -2 395  585 -1 810

Custo em 31 de Dezembro de 2009 116 651 30 461 147 114

Ganhos e perdas não realizados em 1 de Janeiro de 2009 20 190 -7 159 13 031

Variação líquida de ganhos e perdas não realizados -2 052 6 640 4 588

Imparidade -2 - -2

Diferenças cambiais realizadas - -125 -125

Ganhos e perdas não realizados em 31 de Dezembro de 2009 18 136 - 644 17 492

Activos financeiros disponíveis para venda em 31 de Dezembro de 2009 134 787 29 817 164 606

Fundos de 
capital de risco

Tomadas de 
participação 

directas

Total

Custo em 1 de Janeiro de 2008 63 760 26 657 90 417
Desembolsos 40 994  647 41 641

Reembolsos -15 005                           -   -15 005

Diferenças cambiais  170 -1 110 - 938

Custo em 31 de Dezembro de 2008 89 919 26 194 116 115

Ganhos e perdas não realizados em 1 de Janeiro de 2008 4 546 14 400 18 946

Variação líquida de ganhos e perdas não realizados 15 644 -19 834 -4 190

Imparidade                           -   -1 725 -1 725

Ganhos e perdas não realizados em 31 de Dezembro de 2008 20 190 -7 159 13 031

Activos financeiros disponíveis para venda em 31 de Dezembro de 2008 110 109 19 035 129 146

Em 31 de Dezembro de 2009, a desagregação dos activos financeiros disponíveis para venda entre instrumentos cotados e não 
cotados era a seguinte:

 Justo valor em 31.12.2009 Justo valor em 31.12.2008

Instrumentos cotados 13 557 3 272

Instrumentos não cotados 151 049 125 874

Total 164 606 129 146

2009 2008

Contribuição dos Estados-Membros exigida, mas não realizada 87 310 48 020

Contribuição especial para os gastos gerais administrativos  - 17 871

Valor total a receber dos doadores 87 310 65 891
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14. Outros activos (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos outros activos são os seguintes:

15. Rendimento diferido (em milhares de EUR)

Os principais elementos do rendimento diferido são os seguintes:

2009 2008

Valores a receber do BEI 490                        -   
Garantias financeiras  435  525

Valor total de outros activos  925  525

2009 2008

Bonificações de juros diferidas 23 888 19 962
Comissões diferidas de empréstimos e contas a receber  429  224

Total do rendimento diferido 24 317 20 186

17. Outros passivos (em milhares de EUR)

Os outros passivos distribuem-se da seguinte forma:

2009 2008

Valores a reembolsar ao BEI  - 2 257

Garantias financeiras  435  525

Outros 1 125 1 495

Valor total de outros passivos 1 560 4 277

16. Dívidas a terceiros (em milhares de EUR)

Os principais elementos das dívidas a terceiros são os seguintes:

2009 2008

Gastos gerais administrativos líquidos a pagar ao BEI 36 410 35 741
Bonificações de juros ainda não desembolsadas 177 440 157 992

Total das dívidas a terceiros 213 850 193 733
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19. Compromissos e passivos eventuais (em milhares de EUR)

2009 2008

Compromissos
Empréstimos não desembolsados 784 612 777 597

Compromissos não desembolsados relativos a activos financeiros disponíveis para venda 251 954 188 059

Garantias accionadas 11 800 11 800

Passivos eventuais
Garantias não accionadas 105 000 105 000

Total 1 153 366 1 082 456

20. Eventos posteriores à data de fecho
Não se verificou, após a data de fecho do balanço, qualquer acontecimento significativo que justificasse uma actualização das 
informações prestadas ou quaisquer ajustamentos das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2009.

18. Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros (em milhares de EUR)

Estados-Membros Contribuição 
para a 

Facilidade

Contribuição para 
bonificações  

de juros

Contribuição total Montante exigido, 
mas não realizado (*)

Alemanha 26 368 6 095 32 463 2 650

Áustria 39 004 9 016 48 020 3 920

Bélgica 21 293 4 922 26 215 2 140

Dinamarca 14 727 3 404 18 131 1 480

Espanha 241 785 55 890 297 675 24 300

Finlândia 232 432 53 728 286 160 23 360

França 12 437 2 875 15 312 1 250

Grécia 6 169 1 426 7 595  620

Irlanda 124 773 28 842 153 615 12 540

Itália 2 885  667 3 552  290

Luxemburgo 51 939 12 006 63 945 5 220

Países Baixos 9 651 2 231 11 882  970

Portugal 58 108 13 432 71 540 5 840

Reino Unido 27 164 6 279 33 443 2 730

Suécia 126 265 29 187 155 452  -

Total em 31 de Dezembro de 2009 995 000 230 000 1 225 000 87 310

Total em 31 de Dezembro de 2008 845 000 190 000 1 035 000 48 020

(*) Em 17 de Novembro de 2009, o Conselho fixou o montante da contribuição financeira a pagar por cada Estado-Membro até 21 de Janeiro de 
2010.
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Relatório dos Auditores Independentes

Examinámos as presentes demonstrações financeiras da 
Facilidade de Investimento, que incluem o balanço em 31 de 
Dezembro de 2009, a conta de resultados, a demonstração 
das variações dos recursos dos doadores e a demonstração 
dos fluxos de caixa relativos ao exercício então findo, assim 
como um resumo dos princípios contabilísticos de base e 
outras notas explicativas.

Responsabilidade da Direcção do BANCO EUROPEU DE 
INVESTIMENTO pelas demonstrações financeiras

A Direcção do BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO é res-
ponsável pela elaboração e apresentação das presentes 
demonstrações financeiras, em conformidade com os prin-
cípios contabilísticos enunciados na nota 2 do anexo às 
demonstrações financeiras. Essa responsabilidade inclui: 
a concepção, implementação e manutenção de controlos 
internos relevantes para a elaboração e apresentação de 
demonstrações financeiras isentas de declarações inexactas 
significativas, quer estas se devam a fraude ou a erro; a selec-
ção e aplicação de princípios contabilísticos adequados; e o 
apuramento de estimativas contabilísticas que se afigurem 
razoáveis nas circunstâncias.

Responsabilidade do «Réviseur d’Entreprises»

A nossa responsabilidade consiste em formular um parecer 
sobre estas demonstrações financeiras, com base na nossa 
auditoria. Conduzimos a nossa auditoria em conformidade 
com as Normas Internacionais de Auditoria, tais como adop-
tadas pelo «Institut des Réviseurs d’Entreprises» do Luxem-
burgo, as quais exigem que cumpramos requisitos éticos e 
planeemos e executemos a auditoria com o objectivo de 

obter garantias bastantes de que as demonstrações finan-
ceiras não contêm qualquer inexactidão significativa.

Uma auditoria consiste na execução de procedimentos des-
tinados 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 inexactidão significativa das demonstrações financeiras, 
devida a fraude ou a erro. Para avaliar esse risco, o «Réviseur 
d’Entreprises» tem em conta o controlo interno em vigor na 
instituição para efeitos de elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras, com vista a definir procedimen-
tos de auditoria que se adeqúem às circunstâncias, e não 
com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia 
do sistema de controlo interno da instituição. Uma auditoria 
inclui igualmente a avaliação da adequação dos princípios 
contabilísticos seguidos e da razoabilidade das estimativas 
contabilísticas efectuadas pela Direcção do BANCO EUROPEU 
DE INVESTIMENTO, assim como a avaliação, em termos glo-
bais, da apresentação das demonstrações financeiras.

Entendemos que a nossa auditoria constitui uma base 
razoável para formular o nosso parecer.

Parecer

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras da FACI-
LIDADE DE INVESTIMENTO para o exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2009 foram elaboradas, em todos os aspec-
tos relevantes, , em conformidade com os princípios conta-
bilísticos enunciados na nota 2 do anexo às demonstrações 
financeiras.

Ao Presidente do Comité de Fiscalização do BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
98-100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 LUXEMBURGO

Luxemburgo, 11 de Março de 2010
KPMG Audit S.à r.l.
Réviseurs d’Entreprises
 Emmanuel Dollé
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Luxemburgo, 11 de Março de 2010
O Comité de Fiscalização

O. KLAPPERG G. SMYTH E. MATHAY 

J. RODRIGUES DE JESUS D. NOUY J. GALEA

Declaração do Comité de Fiscalização

O artigo 134.° do Regulamento Financeiro aplicável ao 10.° 
Fundo Europeu de Desenvolvimento estipula que as opera-
ções 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 opera-
ções. É nesta base que o Comité de Fiscalização formula a 
presente declaração.

Declaração do Comité de Fiscalização relativa às demonstra-
ções financeiras da Facilidade de Investimento elaboradas 
em conformidade com os princípios contabilísticos enuncia-
dos na nota 2 do anexo às demonstrações financeiras

O Comité, constituído nos termos do artigo 12.° dos Estatu-
tos e do artigo 27.° do Regulamento Interno do Banco Euro-
peu de Investimento para verificar a regularidade das suas 
operações e dos seus livros,

•  tendo nomeado a empresa KPMG como auditores externos, 
revisto o respectivo processo de planeamento da auditoria, 
examinado e debatido os seus relatórios,

•  tendo constatado que o parecer da KPMG sobre as demons-
trações financeiras da Facilidade de Investimento, relativas 
ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2009, não 
coloca quaisquer reservas,

•  tendo-se avistado periodicamente com os chefes das 
direcções e serviços relevantes e verificado os documen-
tos que considerou necessários para o desempenho do 
seu mandato,

•  tendo recebido garantias bastantes do Comité Executivo 
quanto à eficácia da estrutura de controlo interno e da ges-
tão administrativa interna,

e considerando

•  as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31 de Dezembro de 2009 na redacção adoptada pelo Conse-
lho de Administração na sessão de 11 de Março de 2010,

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

•  os artigos 24.°, 25.° e 26.° do Regulamento Interno,

tanto quanto lhe é dado conhecer após análise cuidada:

•  certifica que as actividades da Facilidade de Investimento 
são conduzidas de uma forma adequada, em particular no 
que respeita à gestão e ao controlo do risco;

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

•  certifica que as demonstrações financeiras, constituídas 
pelo balanço, pela conta de resultados, pela demonstra-
ção das variações dos recursos dos doadores, pela demons-
tração dos fluxos de caixa e pelo anexo às demonstrações 
financeiras, reflectem com exactidão a situação financeira 
da Facilidade de Investimento em 31 de Dezembro de 
2009 no que respeita ao activo e ao passivo e, bem assim, 
aos resultados das suas operações relativos ao exercício 
então findo, em conformidade com os princípios contabi-
lísticos enunciados na nota 2 do anexo às demonstrações 
financeiras.
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    9. Glossário

A
ACP África, Caraíbas e Pacífico
ADEMI Banco de Ahorro y Credito Ademi
ADOPEM Banco de Ahorro y Credito Adopem 
AFD Agence Française de Développement
AID Associação Internacional de Desenvolvimento
Aprovações Projectos aprovados para financiamento pelos órgãos de decisão 

do BEI
AT Assistência técnica
B
BAD Banco Africano de Desenvolvimento
BAI Banco Africano de Investimentos 
BDEAC Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale
BEI Banco Europeu de Investimento
BIRD Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
BM Banco Mundial
BMD Banco multilateral de desenvolvimento
BMZ Ministério Alemão do Desenvolvimento
BOAD Banque Ouest-Africaine de Développement
C
CAMWATER Cameroon Water Utilities Corporation
CDC Capital for Development Group Plc
CE Comissão Europeia
CEB Communauté Electrique du Bénin 
CGAP Grupo Consultivo de Assistência aos Mais Pobres
CO2 Dióxido de carbono
COMESA Mercado Comum da África Oriental e Austral
Compromissos Empréstimos assinados, investimento de capital e quase-capital, 

acordos de agência e de garantia
CQNUAC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
D
Danida Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional
DBS Banco de Desenvolvimento da Samoa
DBSA Banco de Desenvolvimento da África Austral
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Desembolsos Empréstimos e investimentos pagos
E
EASSY Sistema de Cabo Submarino da África Oriental
ECP Emerging Capital Partners 
EFP European Financing Partners
ESIAF Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social
EUA Estados Unidos da América
EUR Euro
F
FA Facilidade para a Água
FED Fundo Europeu de Desenvolvimento
FFI Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas
FI Facilidade de Investimento
FinnFund Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
FIPA Fundo de Investimento Privado, SICAV-SIF
FIRP Facilidade para as Infra-estruturas da Região do Pacífico 
FMI Fundo Monetário Internacional
FMO Sociedade Neerlandesa para o Financiamento do Desenvolvimento
FNB First National Bank 
G
GAF GroFin Africa Fund
GEEREF Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis 
GSM Sistema Global de Comunicações Móveis
I
ICA Consórcio para as Infra-estruturas em África
ICF Mecanismo de Apoio a Infra-estruturas em Conjuntura de Crise
IDC International Development Corporation
IDE Investimento Directo Estrangeiro

IEFD Instituição Europeia de Financiamento do Desenvolvimento
IFD Instituição de Financiamento do Desenvolvimento
IFI Instituições Financeiras Internacionais
IFU Industrialiserings Fonden For Udviklingslandene  

(Fundo para a Industrialização dos Países em Desenvolvimento)
IMF Instituição de Microfinanciamento
INFRA Plataforma de Recuperação da Infra-estrutura e Activos
IPP Água Instrumento ACP para a Preparação de Projectos no Sector  

da Água 
K
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
M
MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Protocolo de Quioto)
MEF Microfinance Enhancement Facility
MFW4A Parceria para o Desenvolvimento do Sector Financeiro em África 

(Making Finance Work for Africa Partnership)
MPME Micro, pequenas e médias empresas
MRI Iniciativa de Delegação Recíproca
N
NEPAD Nova Parceria para o Desenvolvimento de África
NFC New Forests Company (Uganda)
Norfund Fundo Norueguês de Investimento para os Países em  

Desenvolvimento (IEFD norueguesa)
O
OBNA Development Bank of the Netherlands Antilles 
ODM Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
OFID Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional 
ONG Organização não governamental
ONU Organização das Nações Unidas
OSC Organizações da sociedade civil
P
PA Protocolo do Açúcar
Países ACP Países da África, Caraíbas e Pacífico
PAPN Port Autonome de Pointe-Noire
PIB Produto interno bruto
PME Pequenas e médias empresas
PROPARCO Société de Promotion et de Participation pour la Coopération  

Economique
PPAE Países Pobres Altamente Endividados
PPP Parceria público-privada
PTU Países e Territórios Ultramarinos
Q
Quase-capital Instrumentos que incorporam características dos empréstimos  

e das participações de capital
R
RAS República da África do Sul
RP Recursos próprios
RWF Franco do Ruanda 
S
SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
Sanral South African National Roads Agency
SFI Sociedade Financeira Internacional
SONATEL Société Nationale des Télécommunications du Sénégal  
U
UE União Europeia
Unelco Union Electrique du Vanuatu Ltd.
USD Dólar dos Estados Unidos
W
WIOCC West Indian Ocean Cable Company Ltd.
X
XOF (F CFA) Franco da Comunidade Financeira Africana 
Z
ZAR Rand sul-africano
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Banco Europeu de Investimento

98-100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1

L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org/acp – U info@eib.org

África Austral e Oceano Índico / Tshwane (Pretória)
5, Greenpark Estate 3 (+27-12) 425 04 60

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

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria

África do Sul 

África Central e Oriental / Nairobi
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 

África Ocidental e Sahel / Dacar
3, rue du Docteur Roux 3 (+221) 33 889 43 00

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

Senegal 

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

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

Pacífico / Sydney
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 

Gabinetes Regionais nos Estados ACP e nos PTU

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.
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