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As operações do BEI nos países de África, Caraíbas e Pacífico 
(ACP) e nos países e territórios ultramarinos (PTU) são reali‑
zadas ao abrigo do Acordo de Parceria ACP‑UE («Acordo de 
Cotonu», 2000‑2020) e da Decisão de Associação Ultramarina, 
que constituem o quadro jurídico que rege as relações da 
UE com estas regiões. O financiamento ao abrigo destes 
acordos provém dos orçamentos dos Estados‑Membros da 
UE, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), 
e dos recursos próprios do BEI, captados nos mercados de 
capitais internacionais.

O Banco tem a seu cargo a gestão da Facilidade de Inves‑
timento, um fundo autorrenovável que responde às ne‑
cessidades de financiamento de projetos de investimento 
realizados nestas regiões, recorrendo a um amplo leque de 
instrumentos flexíveis de tomada de risco. Para acompanhar 
a preparação e execução dos projetos que financia, o BEI 
também pode conceder aos seus mutuários e beneficiários 
finais subvenções sob a  forma de bonificações de juros 
e assistência técnica.

Nos termos do «Acordo de Cotonu»2, o objetivo central da 
cooperação ACP‑UE é a redução da pobreza, o desenvol‑
vimento sustentável e a integração progressiva dos países 
ACP na economia mundial3.

O Acordo estabelece ainda que «as estratégias de coope‑
ração ACP‑UE […] têm por objetivo: assegurar um cresci‑
mento económico, rápido e sustentado, que permita criar 
postos de trabalho, desenvolver o setor privado, aumentar 
o  emprego, melhorar o  acesso aos recursos produtivos 
e às atividades económicas e promover a cooperação e a 
integração regionais4». De acordo com o Consenso Europeu 
sobre o Desenvolvimento e os Objetivos de Desenvolvi‑
mento do Milénio das Nações Unidas, as operações do 
BEI nos países ACP apoiam projetos que proporcionem 
benefícios sociais, económicos e ambientais sustentáveis, 
respeitando estritamente as obrigações de transparência 
que devem orientar a gestão de fundos públicos.

2 Assinado em 2000, revisto em 2005 e 2010.
3 Artigo 19.º, n.º 1.
4 Artigo 20.º, n.º 1.
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1   O presente relatório abrange as operações nos países ACP e nos PTU, realizadas ao abrigo do Acordo de 
Cotonu e da Decisão de Associação Ultramarina e financiadas pela Facilidade de Investimento e pelos 
recursos próprios do BEI. As operações na África do Sul, financiadas ao abrigo de um mandato externo 
diferente e do Instrumento para uma Energia Sustentável, são também incluídas no intuito de facultar 
uma perspetiva mais ampla e integrada desta região.
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Prefácio

de Pim Van Ballekom, 
Vice‑Presidente do BEI

D epois de ter registado, em 2013, números im‑
pressionantes nos países de África, das Caraí‑
bas e  do Pacífico (ACP) e  nos países e  territó‑

rios ultramarinos (PTU), em 2014 o Banco Europeu de 
Investimento intensificou, uma vez mais, a sua ativi‑
dade nestas regiões. Considerando o  conjunto dos 
países ACP e dos PTU, incluindo a República da África 
do Sul, o BEI aplicou em 2014 mais de 1 100 milhões 
de EUR em 33 projetos sólidos diferentes, concebi‑
dos para reforçar a  situação económica dos países 
nossos parceiros e  melhorar visivelmente os meios 
de subsistência e  as condições de vida das respeti‑
vas populações. Gostaria de felicitar as equipas que 
contribuíram para este aumento anual do volume de 
empréstimos.

Na sua qualidade de banco da UE, é natural que o BEI 
esteja empenhado em apoiar as políticas da Comis‑
são Europeia e do Serviço Europeu para a Ação Exter‑
na fora do território da União. As operações que o BEI 
realiza através da Facilidade de Investimento, no âm‑
bito do mandato que lhe foi conferido ao abrigo do 
Acordo de Cotonu, estão em total consonância com 
a  «Agenda para a  Mudança» da UE, que privilegia 
o  desenvolvimento do setor privado como o  meio 
mais eficaz para reduzir a pobreza e construir um fu‑
turo sustentável.

Os investimentos do BEI a cargo de recursos próprios, 
por seu turno, tendem a concentrar‑se nas infraestru‑
turas básicas necessárias para que os países ACP pos‑
sam desenvolver‑se. Desde o  setor financeiro até às 
pequenas empresas, passando pelo setor privado, as 
economias não podem fomentar o  crescimento e  a 
vitalidade sem o apoio de uma abundante produção 
de energia e  de amplas redes de transportes, água 
potável, saneamento e  telecomunicações. Estes fa‑
tores são especialmente importantes no continente 
africano, a par da promoção da boa governação, da 
integração regional e da sensibilização para as ques‑
tões climáticas. As alterações climáticas representam 
uma ameaça particular para alguns países e  territó‑
rios da região ACP, pelo que a ação a favor do clima 
constitui uma componente essencial da orientação 
estratégica e das operações do BEI.

Podem ser alcançados progressos, possibilitando fi‑
nanciamentos mais personalizados e eficazes através 
de uma presença e de um envolvimento reforçados 
no terreno. O BEI reconhece que existem desafios fi‑
nanceiros específicos nos países de África, das Ca‑
raíbas e do Pacífico e continua a  reforçar a sua coo‑
peração com a  União Europeia, as instituições de 
desenvolvimento internacionais e  bilaterais e  os 
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parceiros locais, nomeadamente através do aumento 
da presença de colaboradores do BEI nessas regiões.

Devido à  situação económica mundial, o  acesso ao 
financiamento coloca desafios na maioria dos paí‑
ses, tanto para o investimento do setor público como 
do setor privado. A  fim de garantir o  progresso e  o 
desenvolvimento, importa preencher as lacunas 
de financiamento e  explorar continuamente novas 
áreas de cooperação. O BEI é cada vez mais chama‑
do a contribuir para a abordagem destas questões e, 
paralelamente, a  ajustar a  sua carteira para respon‑
der com eficácia a estas necessidades. Em 2014, o BEI 
lançou as suas primeiras operações ao abrigo do Pa‑
cote de Financiamento de Elevado Impacto, que lhe 
permite assumir riscos mais elevados em projetos 
com grande impacto no desenvolvimento, benefi‑
ciando os mais carenciados, nomeadamente as po‑
pulações rurais, as mulheres e as pessoas em risco na 
sequência de conflitos.

É impossível escrever sobre o  ano de 2014 em Áfri‑
ca sem fazer referência à crise do Ébola. Nos limites 
das suas possibilidades e do seu mandato, o BEI tudo 
tem feito e continuará a fazer para responder a este 
problema. Os novos investimentos do BEI na Guiné 
e na Libéria, dois dos países assolados pela tragédia, 
e o diálogo constante do Banco com todos os países 
afetados, demonstram o apoio firme do Banco à Áfri‑
ca Ocidental em momentos de necessidade. Quando 
esta crise chegar ao seu termo, o Banco permanece‑
rá um parceiro essencial para estes países. Aprovei‑
tando a sua experiência europeia e as sinergias entre 
as operações realizadas no mundo inteiro, o  BEI co‑
meçou também a  aumentar o  apoio à  investigação 
farmacêutica e  ao desenvolvimento clínico de no‑
vas terapêuticas na Europa, contribuindo assim para 
a  melhoria da saúde a  nível mundial e  para a  pre‑
venção potencial de futuras pandemias, incluindo 
o Ébola.

O BEI orienta a sua ação pelos resultados dos proje‑
tos que apoia. Ao longo dos anos, o BEI levou água 
potável e energia a milhões de pessoas e apoiou de‑
zenas de milhares de pequenas empresas através do 
microfinanciamento e  de investimentos de capital. 
Com base no seu Quadro de Medição de Resultados, 
o  BEI pode afirmar com confiança que continuará 
a trabalhar no mesmo sentido.

O BEI ocupa uma posição singular como maior cre‑
dor público do mundo e  única instituição de finan‑
ciamento multilateral que apoia projetos tanto na 
Europa como nos países da África, das Caraíbas e do 
Pacífico. A operar em 160 países, a competência téc‑
nica, a  capacidade financeira e  a responsabilidade 
empresarial e  social do BEI podem ser aproveitadas 
para apoiar o  investimento em projetos que, embo‑
ra apresentem um risco financeiro mais elevado, pro‑
porcionam um maior potencial de desenvolvimento. 
Olhando para o futuro, o BEI recorrerá cada vez mais 
à experiência adquirida nos diferentes mercados eu‑
ropeus e  mundiais para aplicar instrumentos finan‑
ceiros inovadores capazes de estimular o desenvolvi‑
mento económico e  social através dos projetos que 
financia. O  papel do BEI continuará sem se esgotar 
na concessão de empréstimos, envolvendo também 
a combinação de vários tipos de financiamento e as 
atividades de consultoria.

Estou confiante de que o Relatório Anual deste ano 
confirmará de novo os compromissos de longa data 
do BEI.

O BEI superou a marca dos 50 anos de atividade nos 
países da África, das Caraíbas e do Pacífico e nos paí‑
ses e  territórios ultramarinos. Prepara‑se agora para 
realizar os seguintes objetivos futuros: aumentar 
o investimento nesses países tal como lhe foi solicita‑
do pelos Estados‑Membros; alavancar o investimento 
público e privado da UE nesses mercados dinâmicos, 
em conformidade com as políticas da UE, reconhe‑
cendo assim que a  indústria e  a inovação deixaram 
de estar limitadas às nossas fronteiras; continuar 
a  ajudar os países ACP a  atenuar a  pobreza através 
do crescimento sustentável, da criação de emprego 
e da promoção do espírito empresarial; e comprovar 
a diferença que as atividades do Banco fazem na vida 
das populações.

Pim van Ballekom 
Vice-Presidente do BEI responsável pelas operações de financiamento na África 

Subsariana, nas Caraíbas e no Pacífico
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Principais resultados 
de 2014

23projetos em 
13 países

e 6 agrupamentos regionais

950
é o montante total das assinaturas 
nas regiões ACP/PTU, que aumenta 
para 1 125 milhões de EUR quando 
se inclui a República da África do Sul.

m

m489
para 15 projetos de apoio a operações no setor 
financeiro, representando 53 % do volume de 
empréstimos

332 milhões de EUR dos quais destinaram‑se 
a linhas de crédito, que representaram 36 % do 
volume de empréstimos

m

m m

m

689

21 42

66,2

m353
destinaram‑se a 16 projetos 
do setor privado 
(mas 24 contratos assinados), 
representando 75 % do 
volume de empréstimos

destinaram‑se a um 
projeto no setor da água 
e do saneamento, 
representando 2 % do 
volume de empréstimos

destinaram‑se a dois 
projetos no setor 
dos transportes, 
representando 5 % 
do volume de 
empréstimos

destinaram‑se 
a assistência técnica 
e a bonificações 
de juros.

destinaram‑se a quatro 
projetos no setor da 
energia, representando 
38 % do volume de 
empréstimos

5
projetos com 
componentes 
de ação 
a favor do 
clima

m175
destinaram‑se 
a dois projetos na 
República da África do Sul 
(ambos com componentes 
de ação climática)
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Resultados esperados dos novos projetos do setor privado 
em 2014

Resultados esperados dos novos investimentos em 
infraestruturas em 2014

Espera‑se que as treze linhas de crédito para PME e  mid‑caps originem 760  empréstimos, no 
montante médio de 454  000 EUR e  prazo de 6,3  anos. Espera‑se que estes empréstimos preservem 
34 133 postos de trabalho nas empresas beneficiárias finais.

Três linhas de crédito para microfinanciamento deverão disponibilizar 10  794 emprésti‑
mos a  beneficiários finais, 55  % dos quais serão mulheres. O  montante médio dos empréstimos 
será de 10  800 EUR nesta modalidade, permitindo a  preservação de 34  658 postos de 
trabalho.

Quatro operações de private equity no valor de 47  milhões de EUR terão um efeito multipli‑
cador de 7,2 EUR de novos investimentos por cada euro mobilizado. Este efeito poderá criar 42 000 
postos de trabalho nas empresas beneficiárias finais.

Os investimentos em quatro projetos de energia limpa permitirão aumentar a produção em 485 MW. 
Esta produção será 100 % proveniente de fontes de energia renováveis e será distribuída a 851 500 ha‑
bitações através de 497 km de linhas de transmissão de eletricidade. Estas operações permitirão efetuar 
45 171 novas ligações.

Dois projetos de reabilitação de aeroportos permitirão a 1  045 milhões de passageiros 
por ano desfrutar de uma segurança reforçada do lado ar.

Um projeto no setor da água e do saneamento permitirá a construção e reabilitação de instalações de 
tratamento de água com uma capacidade de 40 000 m³/dia. O projeto inclui 283 km de condutas de 
água principais e de distribuição novas ou modernizadas, que servem 15 700 ligações domésticas e for‑
necem água potável limpa e segura a mais 31 300 habitações.

2014 Relatório Anual das atividades do BEI em África, nas Caraíbas e no Pacífico, bem como nos países e territórios ultramarinos
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E nquanto a  União Europeia continua a  deba‑
ter‑se com um período de estagnação económi‑
ca que persiste há sete anos desde que eclodiu 

a crise financeira mundial, a situação económica glo‑
bal nas regiões ACP revelou uma rápida melhoria nos 
últimos anos. Os valores do crescimento anual para 
os países ACP no seu conjunto alcançaram os 6,2 % 
entre 2005 e 2013. Ainda que se preveja um abran‑
damento moderado do crescimento, espera‑se que 
até 2018 se mantenha acima dos 5 % na maioria dos 
países.

Apesar de tudo, a pobreza continua a ser generaliza‑
da e  as desigualdades persistem, tanto entre os vá‑
rios países como dentro de cada país. A média do PIB 
per capita nos países ACP de África é de 1 510 USD, 
enquanto que os países das Caraíbas e  do Pacífico 
apresentam valores de 4  220 USD e  de 2  600 USD, 
respetivamente.

Ambiente económico 
e clima de investimento
 
As previsões de crescimento para as regiões ACP são positivas para os 
próximos anos. A situação mantém‑se semelhante à da última década, 
mas há desafios a serem superados na África Subsariana, nas Caraíbas e no 
Pacífico. As três regiões são também portadoras de oportunidades.
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Ambiente económico 
e clima de investimento

Globalmente, a África Subsariana tem registado elevadas taxas de 
crescimento económico nos últimos anos, com alguns países 
a alcançarem taxas de dois dígitos e outros a não ficarem muito longe 
desses valores. Os governos levaram a cabo reformas significativas e, 
paralelamente, registou‑se uma rápida expansão da classe média 
e uma grande penetração da telefonia móvel.

África Subsariana

A s perspetivas a médio prazo também se afigu‑
ram positivas para a região, com o crescimento 
esperado para esses países a rondar em média 

os 5 % ao ano até 2018, ultrapassando outras econo‑
mias em desenvolvimento. Esta evolução está a  ser 
sustentada por avultados investimentos em infraes‑
truturas, incluindo portos, energia elétrica e  trans‑
portes, bem como serviços, nomeadamente teleco‑
municações, turismo e  setor financeiro. Os países 
produtores de petróleo estavam a  crescer a  um rit‑
mo mais rápido até à  recente queda nos preços do 
petróleo. No entanto, o  ritmo de expansão também 
acelerou em alguns países de baixo rendimento e es‑
pera‑se que a descida dos preços do petróleo ajude 
os países importadores de petróleo.

As perspetivas para a  África Subsariana são positivas, 
mas existem desafios a enfrentar, e a região permane‑
ce vulnerável. A  atividade económica está frequente‑
mente orientada para a agricultura, se bem que as ma‑
térias‑primas, o  gás natural e  o petróleo representam 
também parcelas significativas do PIB em certas re‑
giões, à semelhança do turismo. Os países ACP tendem 
a ter uma base de exportação estreita e dependem for‑
temente de um número reduzido de mercadorias.

Esta falta de diversificação torna estes países vulne‑
ráveis a  choques exógenos. Por exemplo, uma de‑
saceleração nos mercados emergentes enfraquece 
imediatamente a procura dos seus produtos e reduz 
a atividade e a apetência pelo investimento. Do mes‑
mo modo, as atuais tendências de descida dos preços 
do petróleo também terão repercussões específicas.

A África Subsariana tem outros obstáculos a superar. 
Apesar dos grandes esforços envidados pelos países 
afetados e  pela comunidade internacional, o  surto 
do vírus Ébola infetou mais de 25  000 pessoas por 
toda a Guiné, Libéria e Serra Leoa, e custou mais de 
10 000 vidas. A segurança constitui um problema em 
certas regiões do continente, nomeadamente na Re‑
pública Centro‑Africana e no Sudão do Sul, mas tam‑
bém nas regiões do norte da Nigéria e do Mali e nas 
zonas costeiras do Quénia.

A política orçamental permanece expansionista, o que 
pode ajudar a promover o desenvolvimento e o investi‑
mento. Se for possível gerir os problemas de segurança, 
e a ameaça do Ébola continuar a regredir, as previsões 
positivas para a  África Subsaariana confirmar‑se‑ão 
e um número crescente de investidores aproveitará as 
oportunidades muito reais existentes na região.
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Caraíbas

2 1 million of these are split quite evenly be‑
tween Haiti and the Dominican Republic. These 
two countries have enjoyed the highest growth 

rates in the Caribbean over the past years, reaching 
4.5% each in 2013, a contrast to that year’s average 
of 1.9%. Other economies have been stagnating, and 
Barbados and St. Lucia have contracted. 

Haiti and the Dominican Republic are expected to 
continue with their relatively strong growth in the 
coming years, while the smaller Caribbean nations 
should pick up to around 2.5%.

Confidence could be quite brittle though. The above 
figures assume an improved economic outlook in Eu‑
rope and the United States, and the Caribbean faces 
its own set of challenges. The region faces long‑stan‑
ding environmental vulnerability, competitiveness 
problems and high levels of public debt. 

The area is heavily threatened by natural disasters. 
Haiti and Montserrat are high‑profile examples of 
this, while over the past decade, Grenada, Domini‑
ca, Belize, St. Kitts and Nevis and St. Lucia have all 
asked for IMF emergency assistance for natural di‑
sasters. Haiti has benefited from considerable inter‑
national humanitarian aid and relief efforts. The vul‑
nerable countries are also highly indebted, and many 
are stuck in a high debt‑low growth trap. Alleviating 
this is the key to long‑term sustainable growth in the 
Caribbean. 

21 milhões destes estão distribuídos em 
partes quase iguais pelo Haiti e  pela Re‑
pública Dominicana. Estes dois países têm 

desfrutado das maiores taxas de crescimento das Ca‑
raíbas nos últimos anos, que chegaram aos 4,5 % em 
2013, em contraste com a média de 1,9 % desse ano. 
Outras economias têm vindo a estagnar, e em Barba‑
dos e Santa Lúcia a taxa de crescimento recuou.

Espera‑se que o Haiti e a República Dominicana man‑
tenham o  seu crescimento relativamente forte nos 
próximos anos, enquanto que os países mais peque‑
nos das Caraíbas deverão atingir máximos aproxima‑
dos de 2,5 %.

No entanto, a  confiança pode ser bastante frágil. Os 
números acima têm como pressuposto uma melhoria 
das perspetivas económicas na Europa e nos Estados 
Unidos, mas as Caraíbas confrontam‑se com uma série 
de desafios próprios. A região enfrenta, desde há mui‑
to tempo, vulnerabilidades ambientais, problemas de 
competitividade e altos níveis de dívida pública.

A região é fortemente ameaçada por catástrofes na‑
turais, de que são exemplos muito mediatizados 
o Haiti e  Monserrate, se bem que, ao longo da últi‑
ma década, também Granada, Domínica, Belize, São 
Cristóvão e  Neves e  Santa Lúcia tenham solicitado 
o apoio de emergência do FMI para catástrofes natu‑
rais. O Haiti tem beneficiado de consideráveis esfor‑
ços internacionais de socorro e  ajuda humanitária. 
Os países mais vulneráveis encontram‑se também 
altamente endividados, e  muitos deles estão apri‑
sionados numa armadilha de dívida elevada e  bai‑
xo crescimento. O  alívio desta situação é  a chave 
para o  crescimento sustentável a  longo prazo nas 
Caraíbas.

O crescimento nos países das Caraíbas deverá alcançar os 3,2 % 
ao ano no quinquénio 2014‑2018. Por detrás destes números 
escondem‑se, no entanto, algumas desigualdades, e a região continua 
a enfrentar desafios importantes. Os 15 países das Caraíbas têm uma 
população total de 28 milhões de habitantes.
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Ambiente económico 
e clima de investimento

Pacífico

A par de Timor‑Leste, a Papua‑Nova Guiné é rica 
em recursos naturais, contrariamente aos ou‑
tros Estados insulares do Pacífico, e mesmo Ti‑

mor‑Leste registou um crescimento mais lento do 
que o  esperado em 2014, o  que implicou uma revi‑
são em baixa das projeções para os próximos anos.

As ilhas do Pacífico continuam a  enfrentar uma mi‑
ríade de desafios, por se tratar de territórios peque‑
nos e  periféricos, com recursos limitados e  ameaça‑
dos pelas alterações climáticas a  um ponto em que 
a  sua própria existência está em risco. Quiribáti, as 

Ilhas Marshall e Tuvalu estão a um escasso metro aci‑
ma do nível do mar, tendo mesmo o Governo deste 
último Estado considerado seriamente a  possibili‑
dade de, no futuro, transferir toda a população para 
a Austrália.

O clima de negócios está a melhorar em todas as re‑
giões ACP e, apesar dos potenciais obstáculos natu‑
rais e humanos que enfrentam, estes países poderão 
vir a alcançar um crescimento sustentável e significa‑
tivo se forem tomadas as medidas corretas.

Os dados económicos para o Pacífico são dominados pela Papua‑Nova 
Guiné, que abriga mais de sete milhões dos onze milhões de 
habitantes da região. Um exemplo desta preponderância é o efeito 
global das exportações de gás natural liquefeito da Papua‑Nova Guiné, 
suficientemente importantes para dar ao crescimento na região do 
Pacífico um sinal mais positivo do que normalmente seria de esperar.
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Lista de projetos assinados em 2014

Projetos assinados a cargo da FI em 2014
Países ACP EUR m

Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA ~ Linhas de crédito Privado 7,0

Moçambique MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MB ~ Linhas de crédito Privado 5,0

Quénia LAKE TURKANA WIND POWER A ∞ Energia Privado 50,0

Quénia LAKE TURKANA WIND POWER C ∞ Energia Privado 100,0

Quénia PEFF III KENYA ‑ C Linhas de crédito Privado 50,0

Regional – Caraíbas PORTLAND CARIBBEAN FUND II L P Serviços Privado 23,4

Nigéria ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II Linhas de crédito Privado 50,0

Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK UGANDA ~ Linhas de crédito Privado 28,0

Regional – África Ocidental SYNERGY PRIVATE EQUITY FUND Serviços Privado 11,4

Regional – ACP ADVANS SA SICAR III Serviços Privado 4,5

Gana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B Linhas de crédito Privado 20,0

Libéria AIRSIDE SAFETY WORKS ‑ ROBERTS AIRPORT MONROVIA ∞ Transportes Público 21,7

Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA ~ Linhas de crédito Privado 13,0

Regional – África Oriental EAC MICROFINANCE FACILITY II CRDB ~ Serviços Privado 20,0

Regional – África Oriental PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS Linhas de crédito Privado 64,0

Regional – África Austral PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS Linhas de crédito Privado 16,0

Botsuana BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B) Linhas de crédito Privado 20,0

Regional – África Austral
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (ABC) ~

Serviços
Privado

5,0

Zâmbia BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z) Linhas de crédito Privado 25,0

Regional – África Austral SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MADISON) ~ Serviços Privado 4,5

Regional – África ECOBANK REGIONAL FACILITY III Serviços Privado 80,1

Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA ~ Linhas de crédito Privado 20,0

638.6

PTU

Polinésia Francesa BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE ∞ * Linhas de crédito Privado 8,0

Polinésia Francesa BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE ∞ Linhas de crédito Privado 6,0

14,0

PFEI‑FI ACP Cotonu III
Regional – África Oriental NOVASTAR VENTURES EAST AFRICA FUND Serviços Privado 8,0

8,0

TOTAL FI 660,6

Atividades em 2014

Em África, nas Caraíbas e no Pacífico, bem 
como nos países e territórios ultramarinos

(As listas detalhadas que enumeram o conjunto dos projetos assinados desde o início do mandato 
de Cotonu constam dos anexos 3 e 4). 
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*  Operações que beneficiam/beneficiarão de uma dotação para bonificação de juros e/ou de uma subvenção do Fundo Fiduciário 

UE‑África para as Infraestruturas

~ Operações que beneficiam de uma subvenção para assistência técnica

∞ Operações de apoio à adaptação às alterações climáticas e à atenuação dos seus efeitos

Projetos assinados a cargo de recursos próprios do BEI em 2014
Estados ACP
Quénia LAKE TURKANA WIND POWER B ∞ Energia Privado 50,0
Moçambique REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT * Transportes Público 20,0
Burquina Faso SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO ∞ * Energia Público 23,0
Guiné PROJET ENERGIE GUINEE ∞ * Energia Público 60,0
Burundi JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI ∞ * Energia Público 70,0
Níger AEP NIAMEY * Água e saneamento Público 21,0
PTU
Nova Caledónia MEDIPOLE HOSPITAL Saúde Público 20,0

20,0

TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DO BEI 264,0

2014 foi um ano marcante para as operações do BEI 
nas regiões ACP, o  que demonstra o  compromisso 
constante do Banco com o desempenho de um pa‑
pel cada vez mais preponderante e  visível no apoio 
às políticas de desenvolvimento da UE.

Os dados confirmam esta afirmação. Os resultados 
de 2014 da Facilidade de Investimento ACP (FI), dos 
empréstimos a cargo de recursos próprios do BEI, das 
operações na República da África do Sul no âmbito 
do mandato de financiamento externo (MFE) e  dos 
fundos de terceiros (neste caso, uma subvenção de 
25 milhões de EUR do Fundo Fiduciário UE‑África para 
as Infraestruturas) evidenciam assinaturas no valor 
total de 1 125 milhões de EUR, aprovações de 971 mi‑
lhões de EUR e desembolsos de 622 milhões de EUR.

Quando comparado com 2013, regista‑se um au‑
mento significativo no número de assinaturas, que 
passou de 26 para 33, e no montante total das mes‑
mas, que subiram de 989 milhões de EUR para 1 125 
milhões de EUR. O montante dos desembolsos tam‑
bém é  positivo, tendo aumentado um terço, de 
467 milhões de EUR para 622 milhões de EUR.

As aprovações caíram relativamente aos montan‑
tes manifestamente elevados registados em 2013, 
mas mantiveram‑se em linha com as metas. O  au‑
mento das assinaturas em 2014 reflete esse pico nas 
aprovações em 2013, à  medida que as operações 
do BEI transitam de uma fase para outra. Os valores 
para 2013 e 2014 elevam‑se a 1 495 milhões de EUR 
e 971 milhões de EUR, respetivamente.
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O BEI tem como prioridades nos países ACP o desenvolvimento do setor 
privado e do setor financeiro, as infraestruturas básicas e a ação climática, 
desempenhando esta última um papel fundamental nas operações do 
Banco. Salvas as devidas exceções, o BEI tende a apoiar as operações dos 
setores privado e financeiro através do fundo autorrenovável da Facilidade 
de Investimento (FI), ao passo que utiliza os seus recursos próprios para 
projetos de infraestruturas nos países ACP.

E sta atuação está de acordo com a Comunicação 
da Comissão Europeia de julho de 2013 intitula‑
da «Para além de 2015: rumo a uma abordagem 

global e  integrada do financiamento da erradicação 
da pobreza e de desenvolvimento sustentável», que 
propõe princípios‑chave para o  financiamento da 
erradicação da pobreza e  do desenvolvimento sus‑
tentável após 2015. O BEI assume o compromisso de 
assegurar que o  apoio ao desenvolvimento seja efi‑
caz de modo a gerar impactos mensuráveis e susten‑
táveis a longo prazo. As operações do BEI nos países 
ACP enquadram‑se nos objetivos que a  União Eu‑
ropeia prossegue para além das fronteiras da pró‑
pria UE.

Excluindo as duas assinaturas na África do Sul, com 
um valor acumulado de 175  milhões de EUR destina‑
do às energias renováveis e  à distribuição de energia 
elétrica, bem como a subvenção de 25 milhões de EUR 
do FFUEAI, a  desagregação entre a  África Subsariana, 
as Caraíbas e o Pacífico, bem como os PTU, está repre‑
sentada no quadro das páginas 12 e 13. O investimen‑
to total nos países ACP e PTU através de empréstimos 
complementares a  cargo de recursos próprios e  de 
operações sob mandato ascendeu, assim, a  925  mi‑
lhões de EUR em 2014, o que representa um aumento 
confortável face a 2013 (713 milhões de EUR).

Através da FI, o BEI investiu 489 milhões de EUR em 
15  projetos de apoio às MPME e  mid‑caps na Áfri‑
ca Subsariana e  nos PTU, nomeadamente mediante 
a concessão de empréstimos globais a bancos locais 
e regionais, que podem, por seu turno, canalizar es‑
sas verbas para os seus clientes.

Importante investimento 
para o crescimento

O Banco investiu mais 353 milhões de EUR em quatro 
projetos de energia limpa em 2014, o que correspon‑
de a cerca de 38 % do valor total para os países ACP. 
Os investimentos em transportes, serviços de água 
e saneamento e saúde representam o remanescente 
das operações do Banco em 2014.

O ano de 2014 marcou também o regresso do BEI ao 
Níger, após a  ausência de mais de uma década, e  à 
Papua‑Nova Guiné depois de um quarto de século.
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Desenvolvimento do setor 
privado local

Adaptação às alterações cli‑
máticas e atenuação dos seus 
efeitos

Integração regional

Desenvolvimento das 
infraestruturas
socioeconómicas

Melhorar o acesso ao  
financiamento, em especial  
para as PME e as microempresas

Apoiar a ação a favor do clima atra‑
vés da promoção das energias renováveis, 

da eficiência energética, dos trans‑
portes sustentáveis, da utilização 

sustentável dos recursos naturais e da 
resistência às alterações climáticas

Um objetivo transversal: 
reforçar as ligações dos países 

parceiros entre si e com a UE

Responder às carências de 
infraestruturas estratégi‑

cas em setores como a energia, os 
transportes, a água, o desenvolvi‑

mento urbano, a educação e a saúde
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Combinação de subvenções e empréstimos
Na sua qualidade de banco da UE, o BEI desempenha um papel catalisador, zelando para que as suas 
subvenções e os seus investimentos no desenvolvimento sejam destinados aos setores em que são 
mais eficazes e podem produzir o maior impacto sustentável e a longo prazo.

A utilização de instrumentos de financiamento inovadores que permitam mobilizar recursos adicio‑
nais é essencial para assegurar os resultados a  longo prazo dos projetos realizados nos países em 
desenvolvimento.

As ajudas que o Banco concede permitem contribuir para a solidez económica e financeira de projetos 
com impactos ambientais ou sociais significativos ou situados em países mais pobres ou menos desen‑
volvidos onde as infraestruturas de base foram danificadas devido a conflitos ou catástrofes naturais.

A assistência técnica prestada durante todas as fases do ciclo do projeto pode servir para financiar 
os estudos de pré‑viabilidade, a preparação e execução do projeto, o reforço de capacidades dos 
intermediários financeiros e dos beneficiários, bem como a formação do pessoal com vista a elevar 
os padrões ambientais, sociais e governativos.

A combinação de recursos pode, assim, contribuir para a eficácia e a utilização ótima dos recursos 
disponíveis, para melhorar a qualidade dos projetos e o seu impacto a  longo prazo, para otimizar 
o serviço prestado aos beneficiários e para promover a cooperação entre doadores, nomeadamente 
entre os agentes da ajuda europeia.

O BEI é o maior mutuário e mutuante multilateral do mundo 
e desenvolve a sua atividade em cerca de 160 países, investindo em 
projetos que cumprem os seus rigorosos critérios de elegibilidade para 
financiamento bancário, sustentabilidade, impacto ambiental e social 
e potencial de criação de emprego e redução da pobreza.

O que 
diferencia o BEI

O BEI marca a diferença através da oferta de con‑
dições de financiamento que o mercado, por si 
só, não pode proporcionar e mediante o apoio 

à preparação e execução dos projetos. O Banco nun‑
ca financia mais de 50 % do custo global de um pro‑
jeto. Em vez disso, a  presença do BEI contribui para 
mobilizar investimentos adicionais de instituições 
parceiras ou de outras entidades.

O papel do Banco vai para além do financiamen‑
to, na medida em que abrange a conjugação de re‑
cursos (combinando, por exemplo, empréstimos do 
BEI com subvenções da UE) e o aconselhamento. Os 

empréstimos do BEI têm prazos mais longos do que 
os geralmente disponíveis para o  financiamento de 
projetos, sendo suficientemente flexíveis para adap‑
tar as condições a cada caso concreto. Um exemplo 
notável é  o do empréstimo concedido pelo BEI no 
ano passado à  modernização essencial das instala‑
ções hidroelétricas da Guiné, um país que carece de‑
sesperadamente de infraestruturas básicas, mas tam‑
bém um dos três mais gravemente atingidos pela 
crise do Ébola.

O Banco pode também ajudar os clientes a  atenuar 
o risco cambial através do financiamento em moeda 
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local. As vantagens desse financiamento irão benefi‑
ciar um número crescente de empresas nas regiões 
visadas, principalmente as pequenas empresas, que 
são as que mais carecem deste tipo de empréstimos 
em moeda local. De facto, os empréstimos em moe‑
da local são uma componente significativa do apoio 
do Banco ao setor privado, sendo essenciais para que 
os projetos se concretizem e produzam resultados.

A União Europeia estabelece os mais elevados pa‑
drões ambientais e sociais. O BEI partilha destes valo‑
res e deseja que sejam difundidos à escala mundial.

A contribuição do BEI destaca‑se das alternativas 
existentes no mercado em três aspetos principais:

•  Recursos de longo prazo adaptados às necessi‑
dades dos projetos: são utilizados para este efeito 
cinco indicadores: prolongamento das maturidades 
típicas, coincidência com a vida dos ativos, financia‑
mento em moeda local, componente de subvenção 
e caráter inovador dos produtos.

•  Contribuição técnica: para além de proporcionar 
o financiamento, o BEI contribui também muitas ve‑
zes para aperfeiçoar as características dos projetos 
em termos comerciais, sociais, ambientais, de de‑
senvolvimento ou de governação empresarial.

•  Normas e mobilização de recursos: a presença do 
BEI numa operação representa um valor acrescen‑
tado pelo seu efeito de demonstração, aplicação de 
normas mais exigentes ou mobilização de outros 
recursos financeiros, particularmente entre as insti‑
tuições europeias de financiamento suas parceiras.

Em consonância com a «Agenda para a Mudança» da 
UE, o  BEI desenvolve continuamente instrumentos 
de financiamento inovadores para assegurar que os 
empréstimos que concede satisfazem perfeitamente 
as necessidades dos seus mutuários e preenchem as 
lacunas de financiamento.

A combinação de empréstimos e  subvenções cons‑
titui um elemento fundamental desta abordagem, 
permitindo ao Banco contribuir para a  concretiza‑
ção de projetos em setores ou países onde, de outro 
modo, dificilmente conseguiria intervir.

As subvenções podem revestir diferentes formas: as‑
sistência técnica, bonificações de juros, ajudas ao in‑
vestimento ou instrumentos de atenuação do risco.

A assistência técnica apoia a  preparação e  execução 
dos projetos, reforça as capacidades dos mutuários 
e dos beneficiários finais e contribui para elevar os pa‑
drões ambientais, sociais e governativos, assegurando 
a sustentabilidade dos projetos no longo prazo. A assis‑
tência técnica beneficia todas as fases do ciclo do pro‑
jeto e  aumenta a  qualidade global. Testemunho disso 
é  o facto de o  orçamento para assistência técnica do 
BEI ao abrigo da Facilidade de Investimento ter atin‑
gido 95 milhões de EUR no período 2014‑2020, contra 
pouco mais de 40 milhões de EUR no período anterior.

As bonificações de juros reforçam a solidez económi‑
ca e  financeira de projetos com impactos ambientais 
ou sociais significativos ou de projetos de infraestru‑
turas realizados em países mais pobres ou menos de‑
senvolvidos ou em países atingidos por conflitos ou 
catástrofes naturais. As ajudas ao investimento e  os 
instrumentos de atenuação do risco podem ainda 
contribuir para tornar os projetos elegíveis para finan‑
ciamento bancário ou para reduzir o seu nível de risco.

Transparência

O Banco está empenhado em conferir a maior 
transparência possível às suas atividades. A po‑
lítica de transparência do BEI define as formas 
pelas quais o BEI divulga a informação e consulta 
as partes interessadas.

Em outubro de 2013, o BEI aderiu à Iniciativa 
Internacional para a Transparência da Ajuda 
(IITA), uma iniciativa multilateral voluntária que 
define linhas orientadores para a publicação de 
informações relativas ao financiamento da ajuda 
e do desenvolvimento, tendo por objetivo facilitar 
a acessibilidade, utilização e compreensão de 
tais informações. O Banco aplica as normas da 
IITA a todos os seus empréstimos concedidos no 
exterior da União Europeia, a fim de promover 
um melhor conhecimento e compreensão das 
suas estratégias, políticas e operações e de re‑
forçar a sua contribuição financeira e técnica.
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O BEI adotou o Quadro de Medição de Resultados (REM) para reforçar 
a avaliação, a medição e a prestação de informações sobre os 
resultados e os impactos das suas operações no exterior da UE. O REM 
está a ser utilizado desde 2012 e melhora a avaliação ex ante dos 
resultados. O quadro harmoniza, tanto quanto possível, os indicadores 
de resultados do Banco com os de outras IFI, a fim de simplificar as 
obrigações de prestação de informações dos clientes no que respeita 
às operações cofinanciadas.

O Quadro de
Medição de Resultados

O Banco participa num grupo de trabalho que 
reúne instituições financeiras internacionais 
e  instituições europeias de financiamento do 

desenvolvimento com o  objetivo de harmonizar in‑
dicadores de resultados setoriais específicos para 
operações do setor privado.

Através do quadro, o BEI pode evidenciar os benefí‑
cios esperados de cada um dos projetos realizados 
fora da União Europeia.

O REM utiliza uma metodologia de três pilares para 
abranger três dimensões distintas dos projetos, que 
não podem ser comparadas entre si. Estas dimensões 
são classificadas separadamente, não sendo atribuí‑
da uma notação agregada ao projeto. O  primeiro 
pilar aprecia em que medida o  projeto se insere no 

mandato. O  segundo examina os resultados sociais, 
económicos e  ambientais esperados. O  terceiro de‑
bruça‑se sobre a adicionalidade do BEI, quantifican‑
do os fatores que foram discutidos nos parágrafos 
anteriores.

O quadro tem uma estrutura suficientemente flexí‑
vel de modo a ter em conta as diferenças ao nível do 
ambiente socioeconómico das regiões, a adaptar‑se 
à evolução dos requisitos no futuro e a permanecer 
útil como instrumento de aprendizagem no seio do 
Banco. O  BEI continuará a  dedicar‑se ao aperfeiçoa‑
mento do REM, a fim de dar um contributo mais útil 
para aumentar a eficácia das ações a favor do desen‑
volvimento, tanto ao nível interno como nas relações 
com os parceiros europeus e  outras IFI que traba‑
lham em prol do desenvolvimento.

1.º pilar Impactos

Contributos

Resultados

Realizações
2.º pilar

3.º pilar

verifica a elegibilidade ao abrigo dos mandatos do BEI e classi‑
fica a contribuição para as prioridades nacionais e da UE.

classifica a qualidade e a solidez da operação com base nos 
resultados esperados.

classifica a adicionalidade financeira e não financeira do BEI 
em relação às alternativas disponíveis no mercado.

Adicionalidade = contributo do BEI – alternativa do mercado

O Quadro REM
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Fundo Europeu de Desenvolvimento – FED 
(Recursos orçamentais dos Estados‑Membros da UE)

➾  Empréstimos júnior ou 
subordinados 

➾  Financiamento sob a forma 
dequase‑capital

➾  Financiamento sob 
a forma de capital

➾ Garantias

Moedas locais

➾  Bonificações de juros
➾  Assistência técnica #

➾ Empréstimos sénior*
➾ Empréstimos intermediados*
➾  Moedas amplamente 

transacionadas

➾ ACP 634 milhões de EUR ➾ ACP até 2 500 milhões de EUR
➾ PTU 5 milhões de EUR ➾ PTU até 100 milhões de EUR

 

➾ ACP 3 637 milhões de EUR ° 
➾ PTU 48,5 milhões de EUR

Montantes disponibilizados no âmbito do 11.º FED 2014‑2020

Dotação total de capital ao 
abrigo dos 9.º , 10.º  e 11.º FED

Recursos próprios do BEI

Fundo autorrenovável da Facilidade de Investimento (FI)

* Instrumentos também disponíveis ao 
abrigo da FI

°  Incluindo 500 milhões de EUR do pacote de «financiamento 
de impacto»

#  Até ao máximo de 15 % da dotação global para bonificação 
de juros

O BEI dispõe de uma vasta gama de instrumentos financeiros para 
apoiar diferentes iniciativas e projetos, quer utilizando recursos 

próprios, quer através da Facilidade de Investimento. 

As prioridades do BEI:
como são atribuídos financiamentos 

aos projetos

Fundos geridos pelo BEI: o Acordo de Parceria de Cotonu e a De‑
cisão de Associação Ultramarina



E sta abordagem traz diversos benefícios aos paí‑
ses ACP. As MPME constituem uma parte subs‑
tancial da economia, mas o setor financeiro está 

muitas vezes mal preparado para apoiá‑las no aces‑
so ao crédito, o que significa que não podem desen‑
volver‑se, crescer e  criar novos postos de trabalho 
e  oportunidades. Se se amplificar o  fenómeno, a  la‑
cuna de crédito ou de financiamento prejudica toda 
a economia. Este problema é generalizado, especial‑
mente em África.

A contribuição que empresas sólidas e um bom am‑
biente de negócios dão para o crescimento económi‑
co e  o desenvolvimento, bem como para a  redução 
da pobreza é  por demais evidente, pelo que a  Co‑
missão Europeia e os Estados‑Membros mandataram 
o BEI para prestar apoio ao desenvolvimento do se‑
tor privado fora da União Europeia.

Existe, sem dúvida, apetência para o  investimento 
em África. Em 2014, o BEI celebrou com o PTA Bank 
o seu maior programa de empréstimos ao setor pri‑
vado de sempre, investindo 80 milhões de EUR numa 
iniciativa avaliada em 160 milhões de EUR.

2014: apoiar o setor privado 
nos países ACP
 
O apoio ao setor privado é essencial para ajudar a África Subsariana, 
as Caraíbas e o Pacífico a desenvolver as suas economias de forma 
sustentável. Dado que muitos países são prejudicados por um setor 
financeiro subdesenvolvido, o BEI assumiu o apoio a este setor como 
prioridade, em consonância com o Acordo de Cotonu.

20 Relatório Anual das atividades do BEI em África, nas Caraíbas e no Pacífico, bem como nos países e territórios ultramarinos  2014
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T rata‑se do primeiro empréstimo intermediado 
do BEI que visa responder especificamente às 
necessidades das mid‑caps e PME africanas. Esta 

iniciativa surge num momento oportuno. Embora 
alguns dos 12 países visados pela iniciativa estejam 
num estágio mais avançado do desenvolvimento 
do setor privado do que outros, o défice de financia‑
mento para as empresas de menor dimensão perma‑
nece um obstáculo à  criação de crescimento e  em‑
prego sustentável e  à luta contra a  pobreza. Alguns 
dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo 
desta linha de crédito estão, por sua vez, fora do âm‑
bito do que constitui tradicionalmente uma PME na 
África Subsariana, o  que justifica a  disponibilização 
de financiamento para empresas mid‑cap.

Poderão beneficiar desta linha de crédito empre‑
sas da indústria agroalimentar, do setor da energia, 
da indústria transformadora e  do setor dos serviços 
no Quénia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi, Etió‑
pia, Eritreia, Jibuti, República Democrática do Congo, 
Zâmbia, Seicheles, Maláui, Moçambique e  Maurícia, 
bem como no Egipto.

O BEI está a  dar um contributo adicional através de 
um programa de assistência técnica com uma dota‑
ção aproximada de 2 milhões de EUR, que permitirá 
ao PTA Bank reforçar as competências de avaliação 
do seu pessoal em questões sociais e  ambientais, 
a consciencialização para as questões do branquea‑
mento de capitais, bem como os impactos económi‑
cos dos projetos financiados através deste programa.

PTA Bank:
ajudar as PME e outras empresas em 

toda a África Austral e Oriental
O BEI celebrou com o PTA Bank um acordo relativo à concessão de 

80 milhões de EUR para uma iniciativa no valor de 160 milhões EUR, 
a maior operação do setor privado jamais assinada pelo BEI na África 
Subsariana. Nos termos desta iniciativa financeira, as PME e mid‑caps 
(empresas com 250 a 3 000 trabalhadores) de vários países da África 

Austral e Oriental poderão obter crédito não só em moeda local, mas 
também em USD e EUR.
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A linha de crédito ambiental está disponível 
para empresas com atividades ligadas às ener‑
gias renováveis, ao tratamento de resíduos 

ou à proteção do meio ambiente. A outra linha tem 
como destinatárias empresas com dez ou menos tra‑
balhadores que têm a ambição de se expandir e de‑
senvolver, mas se confrontam com custos proibitivos.

O Banque de Tahiti, instituição intermediária, estima 
que não menos de 60 empresas de pequena dimen‑
são da Polinésia Francesa serão beneficiadas com 
a  linha de crédito ambiental, número que será qua‑
se decerto mais elevado. Numerosas microempresas 
também poderão tirar proveito deste financiamento.

Banque de Tahiti: 
potenciar a prosperidade das pequenas 
empresas e das iniciativas ambientais
O BEI concedeu 14 milhões de EUR ao Banque de Tahiti destinados 
a apoiar as pequenas empresas e as empresas «verdes» na Polinésia 
Francesa, para as quais o acesso ao financiamento pode ser 
problemático. Este empréstimo, subdividido em duas linhas de crédito 
no valor de oito e seis milhões de EUR cada, concederá crédito 
adequado às microempresas a taxas preferenciais.
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O PFEI permite ao BEI apoiar projetos que, em‑
bora apresentem um maior nível de risco, são 
suscetíveis de exercer um maior impacto no 

desenvolvimento. O primeiro investimento do PFEI, 
no East Africa Fund da Novastar Ventures, foi assina‑
do em 2014, tendo sido concedida uma outra apro‑
vação ao The Currency Exchange Fund (TCX). O TCX 
está vocacionado para as MPME dos países de baixo 
e  médio rendimento, recorrendo a  swaps cambiais 
para lhes facultar acesso a  financiamento de longo 
prazo em moeda local através de métodos alterna‑
tivos. O BEI aprovou a decisão de participar no TCX 
com um investimento de 40 milhões de EUR.

Em linha com as orientações do FED e  da Agenda 
para a Mudança da UE, o PFEI contempla duas gran‑
des categorias de investimento no setor privado: os 
projetos sociais/democráticos e  as iniciativas am‑
bientais. A primeira diz respeito ao desemprego, no‑
meadamente nas zonas rurais, entre as mulheres e os 
jovens, bem como à  segurança alimentar, à  exclu‑
são social e  financeira, às migrações, à  recuperação 
pós‑conflito e pós‑catástrofe e ao acesso a serviços de 
saúde e educação.

Os desafios ambientais prendem‑se com o  acesso às 
energias renováveis e a eficiência energética, as ques‑
tões florestais, a gestão de resíduos, a biodiversidade 
e o abastecimento de água. O BEI tem vindo a adqui‑
rir experiência em todos estes domínios, e pode ago‑
ra contribuir com essa experiência, bem como com 
financiamento, para projetos com características dife‑
rentes dos projetos que financiou no passado.

São quatro os tipos de instrumentos financeiros ele‑
gíveis para o financiamento do PFEI: fundos de capi‑
tal próprio de impacto social, empréstimos a  inter‑
mediários financeiros, instrumentos de facilitação da 
partilha de riscos e  financiamento direto da dívida 
e do capital próprio.

Risco mais elevado para 
benefícios acrescidos: o Pacote de 
Financiamento de Elevado Impacto
O novo Pacote de Financiamento de Elevado Impacto (PFEI), dotado de 
500 milhões de EUR, foi lançado efetivamente em 2014 e a sua utilização 
crescerá ao longo dos próximos anos. Os fundos constituem recursos 
adicionais provenientes do 11.º FED e não afetam a forma como 
a Facilidade de Investimento é normalmente utilizada. 
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Primeiras operações 
no âmbito do PFEI

O East Africa Fund da Novastar Venture é a primeira operação do BEI 
realizada no âmbito do Pacote de Financiamento de Elevado Impacto. 
O Banco investiu 8 milhões de EUR num fundo com um valor total 
aproximado de 60 milhões de EUR, vocacionado para empresários 
locais envolvidos em MPME do setor privado em fase de arranque, para 
quem o acesso ao crédito é um desafio, principalmente por se tratar de 
empresas recentes.

E ste fundo irá disponibilizar financiamento de 
capital ou quase‑capital a  cerca de 20  dessas 
pequenas empresas nos setores da educação, 

saúde, serviços financeiros básicos, agroindústria 
e acesso a alimentos e água. Ao fornecer a estas em‑
presas o  financiamento de que necessitam na fase 
de arranque e  início da atividade, o fundo contribui‑
rá para a  criação de emprego, a  redução da pobre‑
za e  a estabilidade socioeconómica nas regiões vi‑
sadas. As populações beneficiarão de uma melhoria 
dos rendimentos, dos serviços de educação e saúde, 
das condições de habitação e do acesso à energia e à 
informação.

Em termos de impacto, o Novastar East Africa Fund 
pretende servir pelo menos dois milhões de pessoas, 
de famílias de baixos rendimentos, que serão, dire‑
ta ou indiretamente, beneficiadas pelas atividades 
das empresas beneficiárias. O  fundo visa criar cer‑
ca de 40 000 novos postos de trabalho, 25 000 dos 
quais se destinam às referidas famílias ou pessoas 
de baixos rendimentos, devendo pelo menos meta‑
de dos postos de trabalho diretos ser ocupados por 
mulheres.

O fundo pretende apoiar empresas em fase de ar‑
ranque lideradas por empresários com capacidade 
e  ambição para transformar mercados de consumi‑
dores de baixos rendimentos, satisfazendo a procura 
existente de bens e serviços básicos com modelos de 
negócio inovadores. A título de exemplo, a Novastar 
está a  apoiar a  criação e  expansão de uma rede de 
escolas primárias a  custos acessíveis nas áreas mais 
desfavorecidas («Bridge International Academies»). 
Desta forma, espera‑se não só tornar o ensino primá‑
rio universal mais acessível, mas também contribuir 

para a promoção da igualdade de género e emanci‑
pação das mulheres, porquanto 65 % dos professores 
e metade dos gestores das Academias são mulheres.
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A Novastar tem também como alvo a  m‑Farm, uma 
empresa criada por três mulheres quenianas que 
procuram criar uma bolsa de mercadorias acessível 
por SMS para pequenas explorações agrícolas, bem 
como uma empresa fornecedora de instalações sani‑
tárias e serviços auxiliares a microempresários locais. 
Espera‑se que este último projeto contribua para me‑
lhorar as instalações e as condições sanitárias de um 
grande número de moradores de bairros degrada‑
dos, reforçando simultaneamente a sustentabilidade 
ambiental através da conversão de resíduos em ferti‑
lizantes orgânicos para os agricultores.

Os fundos de impacto social, como o Novastar, não es‑
tão configurados para maximizar rendimentos finan‑
ceiros, mas resultados sociais. Ainda que visem obter 

um retorno financeiro positivo, estes fundos envol‑
vem riscos superiores aos dos fundos normais. O  in‑
vestimento de 8 milhões de EUR que o BEI aplicou no 
Fundo ao abrigo do PFEI constitui um financiamen‑
to essencial para absorver os riscos, oferecendo aos 
empresários a  margem financeira de que necessitam 
para desenvolver soluções inovadoras para os proble‑
mas que se colocam aos mais desfavorecidos. Ainda 
em 2011, o BEI foi a primeira grande instituição de fi‑
nanciamento a  apoiar a  Novastar na conceção e  es‑
truturação do fundo, tendo o apoio do Banco tido um 
importante efeito catalisador do interesse de outros 
investidores.
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D ado ser impossível a qualquer país desenvolver 
a sua economia sem dispor das infraestruturas 
adequadas, o BEI apoia projetos sólidos nos se‑

tores da produção e do fornecimento de energia elé‑
trica, das telecomunicações, da água e do saneamen‑
to básico, bem como dos transportes, da saúde e da 
educação.

O objetivo final consiste em gerar crescimento sus‑
tentável, criar emprego e promover a  integração re‑
gional em toda a  África Subsariana, nas Caraíbas e, 
vencendo o  desafio colocado pela sua dispersão 
geográfica, nos países insulares do Pacífico. Em Áfri‑
ca, estes projetos são consentâneos com o Plano de 
Ações Prioritárias do PIDA (Programa para o  Desen‑
volvimento das Infraestruturas em África).

Os requisitos diferem consoante os países, mas pos‑
suindo a  África recursos naturais em abundância, 
o  foco principal deve incidir nas energias renová‑
veis. Este critério é  aplicável a  todas as regiões ACP. 
É bem sabido que as emissões são indubitavelmente 
responsáveis pelas alterações climáticas que se verifi‑
cam atualmente, situando‑se nos países ACP muitas 
das regiões mais vulneráveis a essas alterações.

O Banco dispõe de uma longa experiência no apoio 
às energias renováveis em todo o  mundo, pelo que 
se assume como parceiro confiável e  consciencioso 
no desenvolvimento de novas infraestruturas limpas, 
capazes de contribuir para a diversificação e o cresci‑
mento das economias.

2014: projetos de infraestruturas
 
As infraestruturas básicas são uma necessidade em muitos países de 
África, das Caraíbas e do Pacífico. O BEI vai continuar a investir nestes 
fatores essenciais para o desenvolvimento económico.
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Fornecer 
energia limpa indispensável ao Burundi

O acesso à eletricidade constitui um enorme desafio no Burundi. 
Atualmente, apenas cerca de 4 % da população do país tem acesso 

à energia elétrica, uma situação que é inaceitável para o Governo, que 
gostaria de ver este número crescer para 35 % até 2030.

O BEI concedeu um empréstimo de 70  milhões 
de EUR ao país para financiar duas centrais hi‑
droelétricas, Jiji e Mulembwe, que, em conjun‑

to, fornecerão eletricidade a  cerca de 130  500 pes‑
soas no Burundi. Como projeto conjunto, pois assim 
estão as ser construídas, Jiji e  Mulembwe represen‑
tam um dos maiores investimentos numa única in‑
fraestrutura na história do Burundi. As centrais com‑
pensarão também cerca de 177  000 toneladas de 
emissões de CO2, além de contribuírem para a  cria‑
ção de novos postos de trabalho.

Por ocasião da sua visita ao BEI, o ministro das Finan‑
ças do Burundi, Tabu Abdallah Manirakiza, afirmou 
que o  país «fez um grande esforço para chegar à  si‑
tuação em que hoje se encontra, e  terá de continuar 
por essa via». A importância de Jiji e Mulembwe resi‑
de não apenas na energia que irão produzir, mas tam‑
bém no significado que irão ter. Quando estiverem 
concluídas e  em exploração (a construção terá início 
no final de 2015),o Burundi poderá comprovar as van‑
tagens de um maior acesso às energias renováveis, 
e todo o país beneficiará deste primeiro grande passo.
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Estamos perante um projeto emblemático, significativo a vários títulos. 
Foi distinguido com um prémio da revista Project Finance International 
(PFI) (e nomeado melhor projeto de energias renováveis em África). 
O projeto está avaliado em 623 milhões de EUR, o que o torna a maior 
PPP da história do Quénia, bem como o maior investimento privado 
individual do país. O BEI contribuiu com um empréstimo de 
200 milhões de EUR e estabeleceu um genuíno exemplo de 
combinação de financiamentos. O Banco demonstrou a confiança 
suficiente para apoiar o projeto não só com os seus recursos próprios, 
mas também com financiamento da FI.

Parque eólico do Lago Turkana: 
anatomia de uma operação premiada

E stas parcelas de investimento são combinadas 
com mais 25 milhões de EUR do Fundo Fiduciá‑
rio UE‑África para as Infraestruturas, numa ope‑

ração que não só reforçou a confiança no projeto do 
Lago Turkana, como recuperou a sua viabilidade, col‑
matando uma lacuna de financiamento que ameaça‑
va causar novos atrasos.

Depois de concluído, provavelmente em 2017, o  par‑
que eólico de 365  turbinas junto às águas cor de jade 
do Lago Turkana produzirá 310 MW de energia elétrica, 
graças às condições de geração de energia eólica prati‑
camente perfeitas. O projeto representa 20 % da capa‑
cidade instalada no Quénia. O parque eólico deslocará 
16 milhões de toneladas de emissões de CO2 ao longo 
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do seu ciclo de vida de 20 anos e garantirá um aumen‑
to estável do aprovisionamento da rede nacional que‑
niana, fornecendo energia elétrica a milhares e milhares 
de pessoas no país. Será o maior parque eólico da África 
Subsariana.

O projeto teve um começo humilde, com um lampe‑
jo de inspiração do agricultor Willem Dolleman, que 
estava acampado na área em 2004, e viu a sua tenda 
ser arrancada pelo vento. Agora que é possível avan‑
çar com o projeto, surgem outros benefícios. O parque 
eólico do Lago Turkana criará cerca de 2 800 postos de 
trabalho na fase de construção, a grande maioria dos 
quais se destina à população local. Serão construídas 
estradas para ligar o norte do Quénia ao resto do país, 
e  a disponibilidade de energia elétrica nas margens 
do próprio lago revolucionará a  vida dos moradores 
da região. Será possível aos pescadores congelar os 
produtos da sua pesca e transportá‑los para a capital 
queniana, Nairóbi, graças às novas estradas.

A energia elétrica será significativamente mais barata 
do que a equivalente produzida por geradores, a que 
acresce a  maior estabilidade no seu fornecimento. 

Estas condições permitirão aos quenianos viver e tra‑
balhar com menos despesas gerais e mais paz de es‑
pírito, proporcionando um estímulo à  atividade das 
pequenas empresas e dos artesãos.

A região em torno do lago Turkana é extensa, deserti‑
ficada e perfeita para a produção de energia eólica em 
grande escala. A produção potencial da região pode‑
rá atingir os 40 000 MW. Graças a este projeto, o Qué‑
nia poderá vir a exportar energia limpa para os países 
vizinhos, potenciando o  seu próprio desenvolvimen‑
to e contribuindo para o desenvolvimento da região, 
melhorando as condições de vida de milhões de pes‑
soas em toda a  África Subsariana. As oportunidades 
existem, de facto.
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Em 2014, o Banco investiu 60 milhões de EUR na República da Guiné, um 
país assolado pelo vírus Ébola. Trata‑se da primeira operação do BEI neste 
país africano desde a modernização do porto de Conacri em 2003.

Um investimento decisivo 
numa Guiné atingida pelo Ébola

A pobreza é  generalizada na República da Gui‑
né, um país com 11  milhões de habitantes si‑
tuado na África Ocidental. O PIB per capita é de 

606  USD por ano. É  o resultado de uma economia 
subdesenvolvida e pouco diversificada, em si própria 
uma consequência da carência de infraestruturas bá‑
sicas essenciais, bem como da grave instabilidade 
política, que levou a União Europeia a impor sanções 
ao país desde 2008 até ao início do presente ano.

Dito isto, o país não é desprovido de recursos natu‑
rais e  renováveis, e  são estes recursos que o  inves‑
timento do BEI vai ajudar a  rentabilizar, edifican‑
do uma plataforma para um futuro mais brilhante. 
O Banco concedeu 60 milhões de EUR a um projeto 
de 161 milhões de EUR para reabilitar quatro centrais 
hidroelétricas na Guiné, localizadas, respetivamente, 
em Grand Chutes, Donkea, Baneah e Garafiri, naque‑
le que é o primeiro empréstimo do BEI na Guiné em 
mais de 10 anos.

Estes projetos de modernização vão aumentar a ca‑
pacidade de produção de energia de 75  MW para 
122  MW, permitindo à  Guiné substituir uma central 
com motor diesel de 50 MW, utilizada como fonte de 
emergência, mas que é poluente e de exploração dis‑
pendiosa. A  capacidade de produção adicional evi‑
tará 122 000 toneladas em emissões de CO2 por ano 
em comparação com as fontes alternativas.

Duas subestações, em Sonfonia e  Kipe, serão tam‑
bém modernizadas e  ampliadas, à  semelhança dos 
328  km da rede de distribuição de eletricidade de 
Conacri, num projeto que é  necessário e  oportu‑
no. O fornecimento atual é desigual e débil em todo 
o  país, dificultando o  seu desenvolvimento. Serão 
ainda instaladas 130 000 ligações elétricas, parte das 
quais serão novas, enquanto outras servirão para 
substituir ligações ilegais existentes.

A Guiné debate‑se atualmente com a  crise do Ébola, 
doença que já infetou mais de 3 500 pessoas, e custou 
a vida a outras 2 377. A epidemia do Ébola encontra‑se 
ainda em fase de contenção, pelo que é essencial que 
a  comunidade internacional não abandone a  região. 
O Banco está disponível para tudo fazer, nos limites do 
seu mandato, a fim de prestar assistência no presente 
e apoiar a recuperação económica nos próximos anos.

Considerando que a situação sanitária poderia causar 
adiamentos na projetada modernização das centrais 
hidroeléctricas, o Banco alargou o período de dispo‑
nibilidade dos fundos. É  essencial que a  República 
da Guiné esteja em condições de estabelecer as suas 
próprias prioridades. O BEI está a contribuir para esse 
objetivo.
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Diversificar 
o cabaz energético da África do Sul

Como país altamente desenvolvido, mas ainda emergente, da África 
Subsariana, a África do Sul apresenta uma elevada procura de energia, 

a par de vastos recursos renováveis, principalmente de energia solar. 
A procura de energia é compreensivelmente elevada no país, e o BEI 

está a contribuir com 175 milhões de EUR para o financiamento de 
duas centrais solares de concentração (CSP) na ensolarada região 

sul‑africana do Cabo Setentrional.

C ada uma das centrais de Ka Xu e  Eskom terá 
100 MW de capacidade de produção instalada, 
e ambas são inovadoras, na medida em que uti‑

lizam grandes espelhos de concentração de energia 
térmica para produzir o vapor que alimenta uma tur‑
bina. Trata‑se de um processo de produção de ener‑
gia muito semelhante ao utilizado nas centrais de 
tecnologia tradicional. A  diferença, enorme, é  evi‑
dente: dispensam a  combustão de carvão, petróleo 
ou gás para atingir o mesmo resultado. Em seu lugar, 
é necessário apenas o recurso mais abundante e gra‑
tuito do Cabo Setentrional – o sol.

O Banco investiu 75 milhões EUR na central de 
Eskom, e  contribuiu com 210  milhões de EUR 
para a  central de Ka Xu em parcelas separadas de 
110  milhões e  100  milhões de EUR, assinadas em 
2013 e 2014 respetivamente.

Os projetos contribuirão para diversificar o  cabaz 
energético da África do Sul e ajudarão a aumentar 
a  segurança do aprovisionamento, que nem sem‑
pre se verifica no país. As centrais criarão também 
postos de trabalho locais no Cabo Setentrional e, 
em conjunto, fornecerão eletricidade suficiente 
para cobrir as necessidades de cerca de 273 500 fa‑
mílias no país.

Além disso, a  central de Eskom ajudará a  evitar 
329  000 toneladas de emissões de CO2 por ano, en‑
quanto Ka Xu permitirá economizar outras 263  000 
toneladas. A África do Sul é fortemente dependente 
dos combustíveis fósseis, mas comprometeu‑se a sa‑
tisfazer 15 % do total da procura de energia a partir 

de fontes renováveis até 2030. Projetos como as cen‑
trais solares de concentração de Ka Xu e Eskom aju‑
darão o país a alcançar esta meta.
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A melhoria das redes de transportes é uma das pedras angulares 
do desenvolvimento económico e regional. 

Plataformas de transporte
para a integração regional

T al como as redes rodoviárias melhoradas, assim 
também os corredores de transporte aéreo e os 
aeroportos funcionais e  úteis promovem a  cir‑

culação de bens e serviços. Possibilitar um transporte 
simplificado e mais fiável entre os países, bem como 

um acesso às plataformas aeroportuárias e  aos por‑
tos marítimos, reforça o comércio e a integração re‑
gional. O  BEI apoia o  desenvolvimento sustentável 
nestas áreas.
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O BEI possui uma vasta experiência no que respeita ao investimento em 
aeroportos em todo o mundo, e a África não é exceção. No ano transato, 

o BEI assinou acordos para apoiar projetos de modernização do lado ar 
no Aeroporto Internacional Roberts (RIA), próximo de Monróvia, na 

Libéria, bem como no Aeroporto de Maputo, em Moçambique, este 
último no âmbito da Iniciativa de Delegação Recíproca (IDR).

Melhorar 
a segurança e a fiabilidade do 

transporte aéreo na Libéria e em 
Moçambique

D e acordo com a Estratégia de Redução da Po‑
breza do Governo da Libéria, em que a reabi‑
litação das infraestruturas, incluindo no setor 

dos transportes, é um dos quatro pilares fundamen‑
tais, as obras visam reabilitar 200  000  m² de pistas 
e  caminhos de circulação, modernizar o  sistema de 
drenagem, substituir o  sistema de iluminação da 
pista e  fornecer novos equipamentos de segurança 
para assistência aos passageiros e  às operações em 
pista. Para além de permitir a exploração segura das 
aeronaves, prevê‑se que o  projeto reduza em 90  % 
o  tempo despendido em manutenção. O  BEI está 
a  investir 20 milhões de EUR nestas obras, que pro‑
porcionarão benefícios para a região como um todo.

Este aeroporto, que foi, durante muito tempo, uma 
infraestrutura essencial na África Ocidental, poderá 
voltar a cumprir o seu papel depois da reparação dos 
danos causados pela negligência e pela guerra civil. 
O BEI está empenhado em apoiar o desenvolvimen‑
to a  longo prazo e  a conectividade da Libéria, país 
atingido pelo Ébola, e  continuará a  ser um interve‑
niente ativo no país.

Moçambique tem desfrutado de um crescimento 
económico impressionante ao longo dos últimos 
anos, mas o aeroporto que serve a capital, Maputo, 
exige obras de adaptação aos padrões internacio‑
nais. O  Banco concedeu um empréstimo de 20  mi‑
lhões de EUR, juntamente com a  AFD, financiador 
principal da IDR, para apoiar a modernização das ins‑
talações do lado ar do aeroporto.

Esta modernização é  extremamente necessária, dado 
que o  aeroporto simplesmente não cumpre as nor‑
mas, o que impedirá o seu desenvolvimento e cresci‑
mento futuros a menos que sejam tomadas outras me‑
didas. Os pavimentos do lado ar e a iluminação serão 
globalmente modernizados no âmbito do novo proje‑
to, melhorando a segurança e reforçando a atrativida‑
de de Maputo como plataforma graças à conformida‑
de com as normas internacionais. O mau estado atual 
das instalações do lado ar deve‑se, em parte, à falta de 
manutenção. O programa de investimento inclui tam‑
bém a prestação de assistência técnica no sentido de 
solucionar estes problemas e de manter uma explora‑
ção mais fluida do aeroporto modernizado.



34 Relatório Anual das atividades do BEI em África, nas Caraíbas e no Pacífico, bem como nos países e territórios ultramarinos  2014

Água, 
fonte de vida
A população da África Subsariana está a passar por um processo de 
crescente urbanização. Trata‑se de uma consequência inevitável da 
migração económica, que exerce, por seu turno, pressão sobre os 
recursos urbanos e as infraestruturas autárquicas. 

O s sistemas adequados de abastecimento de 
água são uma necessidade básica, mas a  falta 
de acesso a água limpa potável é uma situação 

demasiado frequente entre as populações urbanas 
da África Subsariana. Ao longo dos anos, o BEI tem in‑
vestido em vários projetos neste domínio, nomeada‑
mente para servir as áreas urbanas nas margens do 
Lago Victoria e, em 2014, para melhorar os serviços 
de água no Níger, um país pobre que carece de inves‑
timentos em infraestruturas para se desenvolver.

Água do Níger: 
parte do plano diretor

O primeiro empréstimo do Banco para apoiar o setor 
da água no Níger foi assinado em 2014. O projeto de 
60 milhões de EUR dará acesso à água potável limpa 
a mais 200 000 pessoas residentes nos subúrbios de 
Niamei, a capital do país.

A população da capital do Níger está a  aumentar 
a  uma taxa aproximada de 4  % ao ano. A  procura 
de água está a  aumentar 7  % ao ano. «Este progra‑
ma permitir‑nos‑á não só satisfazer as necessidades 
da população nos próximos anos, mas também ligar 
mais 200 000 pessoas à rede de abastecimento», afir‑
mou Amadou Boubacar Cissé, Ministro de Estado do 
Níger. O ministro assinou formalmente um emprésti‑
mo do BEI de 21 milhões de EUR, como parte de um 
projeto de 60 milhões de EUR que será realizado pela 
companhia nacional das águas, a Société de Patrimoi‑
ne des Eaux du Niger (SPEN).

O investimento para melhorar o  acesso à  água po‑
tável no Sahel é  essencial. Este novo projeto assina‑
la o primeiro apoio ao investimento no setor da água 
no Níger, e a maior intervenção de sempre do Banco 

no país. A  nova iniciativa beneficiará os moradores 
de toda a  área de Niamei e  permitirá ao serviço de 
tratamento de água responder à  procura durante 
a estação seca.

As instalações de tratamento existentes serão am‑
pliadas e  modernizadas, permitindo a  disponibiliza‑
ção de mais 40 000 m³ de água potável por dia. Serão 
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instaladas novas condutas, que levarão a água às po‑
pulações que vivem na periferia da cidade.

O Níger é  um dos países mais pobres do mundo, 
com um PIB per capita de 420  USD por ano (2013), 
mas regista um crescimento de 5‑7  % ao ano. «A 
água é  claramente um setor essencial para um país 
em desenvolvimento como o  nosso», afirmou o  mi‑
nistro. «Estamos a  investir no setor da água e  te‑
mos um plano diretor para o efeito. O BEI está a aju‑
dar‑nos a cumprir essa missão, prestando assistência 
técnica.»

Aproximadamente 67  % da população de Niamei 
está ligada à  rede de abastecimento de água. Uma 
vez concluídas as obras que constituem este projeto, 
esse número crescerá para 76 %. O quadro é encora‑
jador e o ministro Amadou Boubacar Cissé não pre‑
tende ficar por aqui.

«Discutimos e identificámos outros possíveis setores 
em que podemos colaborar. Para além do setor fer‑
roviário e  do sistema de transportes em geral, exis‑
te o acesso ao financiamento para as pequenas em‑
presas do país. Espero que seja apenas o começo de 
uma relação duradoura entre o BEI e o Níger», decla‑
rou com um sorriso o ministro.

Melhorar as unidades de saúde na 
Nova Caledónia

O Banco concedeu um empréstimo de 20  milhões 
de EUR destinado ao Hospital Médipôle na Nova Ca‑
ledónia, uma infraestrutura que beneficiará não só 
a  população da capital, Nouméa, como também re‑
giões muito mais distantes. O  novo hospital criará 
várias centenas de postos de trabalho durante o pe‑
ríodo de cinco anos da sua construção, e  contribui‑
rá para aumentar e melhorar a prestação de cuidados 
de saúde na ilha da Nova Caledónia.

À semelhança da maioria dos seus equipamentos de 
última geração, o  hospital terá uma eficiência ener‑
gética cerca de 40 % superior à de um edifício novo 

de dimensão equivalente, ou seja, os recursos econo‑
mizados com energia poderão ser aplicados para ou‑
tros fins.

O Médipôle substituirá, a  prazo, o  Centre Hospitalier 
Territorial de Nouvelle Calédonie (CHT). Esta infraestru‑
tura está repartida por quatro edifícios e  dispõe de 
462 camas (434 para pacientes internados e 28 para 
pacientes em regime ambulatório). Aquando da 
abertura, a  nova unidade disporá de 477  camas de 
internamento e de 51 camas de ambulatório, perfa‑
zendo um total de 528. Uma vez concluído, o  novo 
hospital terá um total de 645  camas. Combinado 
com instalações modernizadas, tratará um maior nú‑
mero de utentes da Nova Caledónia, de forma mais 
eficiente, beneficiando o conjunto da população.
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O Fundo Fiduciário UE‑África para as Infraestruturas:
mobilizar investimentos para um 
progresso real

O Fundo Fiduciário UE‑África para as Infraestruturas (FFUEAI) foi 
instituído em 2007 pela Comissão Europeia e por um grupo de 
12 Estados‑Membros da UE. É administrado pelo BEI e tem por objetivo 
principal promover investimentos em projetos de infraestruturas na 
África Subsariana através da concessão de subvenções, que são, por sua 
vez, combinadas com investimentos a longo prazo de instituições de 
financiamento do desenvolvimento.

D esta forma, o  FFUEAI ajuda a  mobilizar finan‑
ciamento adicional para projetos, aumentando 
assim o  acesso aos serviços de energia, trans‑

portes, água e  telecomunicações para aqueles que 
deles mais necessitam. Estes projetos contribuem 
para a  redução da pobreza e  para um crescimento 
económico sustentável.

O financiamento proveniente do FFUEAI está dis‑
ponível a  partir de duas dotações para subvenções. 
A dotação regional de 469,4 milhões de EUR promo‑
ve projetos com impacto e  benefícios regionais de‑
monstráveis, enquanto que a  dotação da iniciativa 
«Energia Sustentável para Todos» (SE4ALL) apoia pro‑
jetos regionais, nacionais e locais no setor da energia 
em consonância com os objetivos da SE4ALL.

Estes projetos são concebidos para assegurar o acesso 
universal a  serviços de energia modernos, acessíveis 
e  sustentáveis, duplicar a  taxa de melhoria da eficiên‑
cia energética a nível mundial, e duplicar a quota‑parte 
das energias renováveis no cabaz energético mundial. 
A meta consiste em alcançar estes objetivos até 2030.

O FFUEAI concede subvenções para assistência téc‑
nica, bonificações de juros, ajudas ao investimento 
e  instrumentos financeiros, tais como instrumentos 
de partilha de riscos, estando previsto que cada euro 
concedido gere 13,50 EUR de investimento total num 
projeto. Como se verifica no projeto de parque eóli‑
co do Lago Turkana, para citar apenas um exemplo, 
o  FFUEAI pode fazer a  diferença na viabilização de 
um projeto e na sua passagem à fase seguinte do seu 
desenvolvimento.
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Empresas europeias

Com uma presença desde há mais de cinco décadas 
em África, o BEI está na posição ideal para ajudar as 
empresas europeias que estão interessadas em in‑
vestir no mercado africano, bem como nos mercados 
das Caraíbas e do Pacífico. Trata‑se de regiões prepa‑
radas para o  progresso, pela sua riqueza em recur‑
sos naturais e energias renováveis, e que apresentam 
uma demografia favorável. A  África está claramente 
sedenta de investimento, e o BEI tem vindo a sensibi‑
lizar toda a União Europeia para esse facto.

A Comissão Europeia e o Serviço 
Europeu de Ação Externa (SEAE)

Como instituição europeia, o BEI associa‑se à Comissão 
Europeia (CE) e  ao Serviço Europeu de Ação Externa 
(SEAE) para promover as políticas de desenvolvimento 
da UE no exterior. O Banco continuará a desempenhar 
um papel importante no exercício de programação em 

curso nos países e regiões ACP, contribuindo dessa for‑
ma para a implementação da Agenda para a Mudança 
e da nova estratégia da Comunidade Europeia para o de‑
senvolvimento do setor privado.

Programação do 11.º FED: designadamente em conso‑
nância com os pacotes de financiamento para infraes‑
truturas regionais, o Banco está preparado para prestar 
a  sua contribuição técnica para o  mecanismo de go‑
vernação que deverá ser estabelecido a nível regional.

Programação conjunta (PC): o  Banco participa no 
processo de forma crescente, nos países relevantes, 
e  contribuirá para as discussões sobre a  elaboração 
e implementação do pacote de orientações para a PC 
atualmente em preparação.

O BEI pretende desempenhar um papel mais ativo no 
diálogo da UE com os comités económicos regionais 
e  os países ACP sobre políticas setoriais e  questões 
de regulamentação económica e financeira.

Parcerias europeias 
e internacionais para 
o desenvolvimento
 
Protagonista no desenvolvimento internacional, o BEI contribui para a realização 
das políticas e dos objetivos da UE nos Estados de África, das Caraíbas e do 
Pacífico através dos seus laços fortes e de longa data com as instituições da 
União Europeia e dos Estados‑Membros e com as empresas da UE.
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Instituições de financiamento 
bilaterais e instituições de 
financiamento do desenvolvimento 
europeias e internacionais

Os bancos de fomento nacionais e  regionais visam 
mobilizar financiamento de longo prazo juntamen‑
te com o Grupo BEI e outras instituições de financia‑
mento do desenvolvimento (IFD) internacionais e eu‑
ropeias e instituições financeiras internacionais (IFI).

Um bom exemplo desta cooperação estratégica é  a 
participação regular do BEI na reunião do Grupo de 
Trabalho IFD/IFI sobre Financiamento das PME. Os 
trabalhos têm por objetivo conseguir uma apresen‑
tação mais eficiente de projetos através da harmo‑
nização da documentação e  normas jurídicas. O  BEI 
participará, em 2015, na reunião anual do comité di‑
retor e do grupo de trabalho.

Iniciativa de Delegação Recíproca
Tendo em vista aumentar a eficácia da cooperação para 
o desenvolvimento, o BEI é um dos parceiros da Inicia‑
tiva de Delegação Recíproca (IDR), que congrega os es‑
forços do Banco com a AFD (Agence Française de Déve‑
loppement) e o banco de desenvolvimento alemão KfW.

Esta iniciativa permite aos promotores de projetos de 
investimento nos países parceiros da UE cofinanciados 
pelas três instituições de desenvolvimento beneficiar 
de uma maior capacidade de financiamento de proje‑
tos através de uma divisão estruturada do trabalho.

Nos países ACP, uma vez concluída a  fase‑piloto, 
a metodologia da Iniciativa de Delegação Recíproca 
está a ser aplicada a nove operações novas. O BEI é o 
financiador principal de três delas. Os projetos em 
causa contribuem para a expansão das infraestrutu‑
ras públicas em áreas vitais para o desenvolvimento 
económico e social.

Seis projetos pertencem ao setor da água e do sanea‑
mento, nomeadamente os dois projetos nas margens 
do Lago Victoria, em Mwanza (Tanzânia) e  em Kisu‑
mu (Quénia), que complementam investimentos si‑
milares em Campala (Uganda), realizados no âmbito 
da fase‑piloto da Iniciativa de Delegação Recíproca. 
Dois outros projetos centram‑se na modernização de 
aeroportos e  infraestruturas de energia elétrica, um 
terceiro consiste na modernização de um hospital.

Energia Sustentável para Todos 
(SE4All)

Iniciativa SE4All: foram criadas vertentes para apoiar 
a  SE4All na África Subsariana através de três instru‑
mentos que beneficiam da reafetação de recursos 
do FED:

O Fundo Fiduciário UE‑África para as Infraestruturas 
(FFUEAI) com uma dotação de 330 milhões de EUR 
para a Iniciativa SE4All;
Um suplemento de 20 milhões de EUR para o Fundo 
Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Re‑
nováveis (GEEREF) destinado a projetos de pequena 
dimensão no setor da energia em África;
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Um Instrumento UE‑IEFD de Desenvolvimento do 
Setor Privado (EEDF) através do qual a  Comissão 
Europeia presta uma garantia proporcional (pro rata) 
a projetos de investimento do setor privado de risco 
mais elevado no setor da energia na África Subsaria‑
na que sejam elegíveis no âmbito da Iniciativa SE4All. 
O Banco assinou, em agosto de 2014, os acordos rela‑
tivos à aplicação deste Instrumento (no montante de 
45 milhões de EUR), acompanhado de uma dotação 
de 5 milhões de EUR para assistência técnica.

O BEI está também a  desenvolver um conjunto de 
iniciativas de financiamento inovadoras concebidas 
para colmatar lacunas específicas nos mercados de 
energia e  facilitar o  investimento do setor privado, 
tendo por finalidade alcançar os objetivos da Iniciati‑
va SE4All, de que são exemplos:

O Fundo de Garantia Africano para a Energia, con‑
cebido para responder à carência de produtos adequa‑
dos de atenuação de riscos, mobilizará competências 

técnicas nos setores da banca, dos seguros e dos res‑
seguros para projetos energéticos elegíveis em África.

O Instrumento de Energia Sustentável para os Paí‑
ses ACP, que tem por objetivo a prestação de garan‑
tias e a partilha de riscos com financiamento a  inter‑
mediários financeiros selecionados a fim de aumentar 
o  financiamento de projetos de pequena dimensão 
nas áreas das energias renováveis e da eficiência ener‑
gética, deverá ser aprovado até meados de 2015.

O BEI aceitou assumir a gestão do Instrumento UE‑IE‑
FD de Desenvolvimento do Setor Privado (IDSP UE‑
‑IEFD), em nome da UE, no quadro do seu compro‑
misso de apoiar a Iniciativa «Energia Sustentável para 
Todos» (SE4All). Este instrumento possui uma dota‑
ção de 45 milhões de EUR para garantias e de 5 mi‑
lhões de EUR para assistência técnica de apoio a pro‑
jetos de alto risco que as IEFD realizem ao abrigo do 
programa European Financing Partners (EFP) e da In‑
teract Climate Change Facility (ICCF).
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Os mecanismos de financiamento 
das IEFD («European Financing 
Partners» e «Interact Climate 
Change Facility»)

Em termos operacionais, o BEI e as demais IEFD coo‑
peram sempre que se justifique através de financia‑
mentos conjuntos, mas principalmente no contexto 
de duas iniciativas:

i) a  iniciativa «European Financing Partners» (EFP). 
No final de dezembro de 2014, o montante total de 
247  milhões de EUR da contribuição da FI para as 
iniciativas EFP I a V, no valor total de 490 milhões de 
EUR, tendo em conta os cancelamentos, tinha sido 
afetado a 32 projetos.

ii) a «Interact Climate Change Facility» (ICCF), um fun‑
do de 461 milhões de EUR vocacionado para o com‑
bate às alterações climáticas constituído em 2011 
com um compromisso de 50  milhões de EUR da FI, 
e baseado no conceito da EFP com a participação da 
AFD. Em 31 de dezembro de 2014, tinha sido apro‑
vado um total de 16  projetos no valor agregado de 
302,4 milhões de EUR, dos quais apenas seis se en‑
contravam localizados na região ACP. O BEI financiou 
um projeto no Gana, um empréstimo de 40 milhões 
de USD destinado à conversão de uma central elétri‑
ca de ciclo simples de 220 MW numa central elétrica 
de ciclo combinado mediante a adição de uma turbi‑
na a vapor de 110 MW.

O Fundo Fiduciário UE‑África para as Infraestrutu‑
ras incentiva o  financiamento de programas de in‑
fraestruturas que facilitam a  interconectividade e  a 
integração regional no continente africano. O Fundo 
visa encorajar o  aproveitamento das sinergias entre 
as agências europeias de desenvolvimento em bene‑
fício de África, ao mobilizar fundos adicionais através 
de uma combinação das subvenções da Comissão 
Europeia e dos Estados‑Membros da UE com emprés‑
timos de longo prazo concedidos por financiadores 
elegíveis.

O Instrumento para a  Sustentabilidade Energética 
é um mecanismo que visa contribuir de forma mais 
eficaz para a aplicação das políticas prioritárias da UE 
nos domínios da sustentabilidade energética e  da 

segurança do aprovisionamento, através do financia‑
mento de projetos nos países vizinhos, nos Estados 
ACP, na África do Sul e nos países ALA.

O Instrumento UE‑IEFD de Desenvolvimento do Se‑
tor Privado (EEDF) usa recursos do 10.º Fundo Euro‑
peu de Desenvolvimento para prestar garantias (até 
45  milhões de EUR) e  assistência técnica (até 5  mi‑
lhões de EUR) a projetos de investimento privado no 
setor da energia na África Subsariana que sejam ele‑
gíveis no âmbito da iniciativa «Energia Sustentável 
para Todos» (SE4All).
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Conta de resultados

No que respeita ao exercício de 2014, a  Facilida‑
de de Investimento evidencia uma perda líquida de 
‑46,7 milhões de EUR, em comparação com um gan‑
ho líquido de 500 000 EUR no ano anterior. O decrés‑
cimo significativo do resultado anual da Facilidade 
é atribuível principalmente às rubricas seguintes:

As perdas por imparidade na carteira de operações 
de financiamento de dívida, líquidas de reversões, au‑
mentaram significativamente para uma perda líquida 
de ‑75,8 milhões de EUR, em comparação com ‑27,3 
milhões de EUR em 2013. Foram inscritos ‑79,2  mi‑
lhões de EUR de perdas por imparidade adicionais, 
enquanto que 3,4 milhões de EUR de perdas por im‑
paridade de exercícios anteriores foram revertidos 
devido à melhoria da situação dos projetos subjacen‑
tes. A  imparidade da carteira de operações de finan‑
ciamento de capital decresceu 23 %, de ‑8,2 milhões 
de EUR em 2013 para ‑6,3  milhões de EUR. O  nível 
atual de provisionamento das operações de financia‑
mento (dívida e capital) é equivalente a 9 % do valor 
da carteira em dívida. Este valor foi de 6 % em 2013.

As receitas de comissões diminuíram significativa‑
mente entre 2013 e 2014, de 2,7 milhões de EUR para 
1,2 milhões de EUR. Este decréscimo de 56 % deve‑se 
principalmente a uma diminuição das comissões de 
reembolso antecipado cobradas.

O resultado cambial líquido registou um aumen‑
to significativo de 97  %, de uma perda líquida de 
‑6,9  milhões de EUR para uma perda líquida de 
‑0,2 milhões de EUR.

Os ganhos líquidos realizados com ativos financeiros 
disponíveis para venda aumentaram 53 %, de 5,3 mi‑
lhões de EUR para 8,1  milhões de EUR. Tal deve‑se 
ao aumento dos dividendos recebidos em 2014, no 
montante de 4,9 milhões de EUR face a 2,6 milhões 
de EUR em 2013, para além dos proveitos nas ven‑
das, que aumentaram para 3,2 milhões de EUR, face 
a 2,7 milhões de EUR em 2013.

As variações de justo valor dos instrumentos finan‑
ceiros derivados constituídos por contratos de swap 
diminuíram significativamente de um ganho líqui‑
do de 4,4 milhões de EUR para uma perda líquida de 
‑11,7 milhões de EUR. Esta diminuição pode ser atri‑
buída principalmente ao aumento do montante de 
swaps de divisas cruzadas de curto prazo, montantes 
nocionais, e à apreciação do dólar americano ao lon‑
go do ano de 2014.

Os juros e proveitos equiparados aumentaram 11 % 
desde 2013, de 69,6  milhões de EUR para 77,2  mi‑
lhões de EUR, em linha com o aumento da carteira de 
operações de financiamento de dívida.

Os gastos administrativos líquidos cifraram‑se em 
‑38,1  milhões de EUR, o  que corresponde a  um au‑
mento de 1 % face a ‑37,9 milhões de EUR em 2013.

Balanço
O total dos capitais próprios aumentou de 
1  884,7  milhões de EUR em 2013 para 2  311,6  mi‑
lhões de EUR em 2014. As contribuições dos Esta‑
dos‑Membros aumentaram de 395,7 milhões de EUR 
para 2 057 milhões de EUR. Os lucros não distribuídos 
ascenderam a 98,5 milhões de EUR, face a 145,2 mi‑
lhões de EUR em 2013. Por último, a reserva de justo 
valor apresentou um saldo de 156,1 milhões de EUR 
no final do exercício de 2014, face a 78,2 milhões de 
EUR em 2013.

Dado que a  atividade financeira do Banco está em 
expansão, a  respetiva carteira de empréstimos cres‑
ceu 109,7  milhões de EUR para 1  331,9  milhões de 
EUR, o que representa uma taxa de crescimento glo‑
bal de 9 % e constitui a rubrica de maior valor do ati‑
vo, com 55 % do total.

Entre 2013 e 2014, a rubrica «Caixa e equivalentes de 
caixa» diminuiu 9  %, de 599,5  milhões de EUR para 
545,4 milhões de EUR.

Resultados da carteira 
da FI como fundo autorrenovável
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O capital e  os investimentos de capital aumenta‑
ram 22  %, de 331,7  milhões de EUR para 403,1  mil‑
hões de EUR.

No que respeita ao passivo, as «dívidas a  terceiros» 
constituem a rubrica mais importante, com um total 
de 68,8 milhões de EUR, montante significativamen‑
te inferior aos 331,2  milhões de EUR registados em 
2013. Esta rubrica inclui o montante de 30,4 milhões 
de EUR (2013: 292,6  milhões de EUR) de bonifica‑
ções de juros e assistência técnica recebidos dos Es‑
tados‑Membros mas ainda não desembolsados. Esta 
diminuição significativa ficou a  dever‑se a  uma rea‑
fectação à  Facilidade de Investimento de contribui‑
ções dos Estados‑Membros que estavam inicialmen‑
te destinadas a  pré‑financiar as referidas operações 
no âmbito do 10.º  FED. Foram também contabili‑
zados os montantes a  pagar ao Banco, no valor de 
38,4 milhões de EUR (2013: 38,6 milhões de EUR), que 
consistiram principalmente em comissões de gestão 
do BEI.

Perfil de risco
O Banco assegura a  qualidade da carteira global da 
FI através de um exame seletivo dos projetos numa 
fase precoce, de um acompanhamento regular e re‑
forçado das operações que realiza e de avaliações ex 
post. Tendo em vista uma gestão adequada do ris‑
co de crédito inerente a  algumas novas operações 
ou dos efeitos de circunstâncias adversas sobre as 
contrapartes atuais, o  Banco mantém uma lista de 
operações de risco potencial a  vigiar, que é  regu‑
larmente atualizada. Duas vezes por ano apresen‑
ta um relatório de risco às partes interessadas nos 
Estados‑Membros.

Em 31 de dezembro de 2014, a carteira da FI cumpria 
todos os limites aplicáveis.

Em termos gerais, a  qualidade de crédito global da 
carteira da FI registou uma melhoria devido princi‑
palmente à  qualidade de crédito superior das no‑
vas operações em 2014. A  quota‑parte dos emprés‑
timos de «primeira qualidade» até «risco aceitável» 
aumentou de 56,9 % em 2013 para 67,1 % em 2014, 
tendo a  quota‑parte dos empréstimos de maior ris‑
co decrescido de 23,6  % em 2013 para 15,0  % em 
2014. A  proporção das operações equiparadas 

a  participações de capital diminuiu ligeiramente de 
19,6 % para 17,8 % da carteira da FI.

A análise das cinco principais exposições a  contra‑
partes evidencia um risco de concentração não negli‑
genciável na carteira (as cinco principais contrapar‑
tes representam 21,9  % da carteira). Por outro lado, 
no plano setorial, os projetos pertencentes aos dois 
setores predominantes (excluindo os empréstimos 
globais) ou seja, a energia e os serviços, continuaram 
a apresentar um perfil de risco muito elevado.

Operações em imparidade – Em 31 de dezembro 
de 2014, eram 17 as operações a vigiar constantes da 
respetiva lista, face a 20 operações em junho de 2014 
e  22 no final de 2012. As operações a  vigiar ascen‑
deram a 184,1 milhões de EUR, representando 5,8 % 
do total de operações assinadas em curso, em queda 
face ao valor de 2013, que se situou nos 7,5 %.

Receitas de operações precedentes
No final de 2014, as contribuições de capital dos Es‑
tados‑Membros da UE para a  Facilidade de Investi‑
mento ACP totalizaram 2 057 milhões de EUR, consi‑
derando o total das dotações do Acordo de Cotonu 
1 e 2 no montante de 3 185 milhões de EUR. Através 
deste mecanismo autorrenovável único, as disponi‑
bilidades adicionais, provenientes de reembolsos de 
capital de empréstimos, proveitos de juros, vendas 
de ações e receitas de dividendos, são reinjetadas na 
Facilidade. No final de 2014, as receitas de operações 
precedentes cifraram‑se em 1 181 milhões de EUR.

Deste modo, é possível aprovar financiamentos adi‑
cionais para projetos, que excedem o  montante to‑
tal da dotação atribuída à Facilidade, tendo por base 
projeções futuras quanto às receitas previstas de 
operações precedentes. Todas as novas aprovações 
desde o início de 2012 têm sido financiadas com re‑
ceitas de operações precedentes.

O valor total acumulado desde 2003 das aprovações 
ao abrigo da Facilidade de Investimento ACP alcan‑
çou o montante global de 5 700 milhões de EUR. Se‑
gundo as previsões, o volume de financiamento de‑
verá continuar a aumentar todos os anos até atingir, 
no final de 2020, três vezes o valor da dotação inicial.
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À medida que o prazo para a concretização dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio se 
aproxima do fim, e  que a  agenda de desen‑

volvimento pós‑2015 e  os Objetivos de Desenvol‑
vimento Sustentável estão sobre a  mesa, o  BEI está 

preparado para apoiar as demais instituições euro‑
peias na implementação das respetivas políticas no 
exterior da UE, promovendo o  crescimento e  o em‑
prego e  contribuindo para a  efetiva erradicação da 
pobreza.

Os anos futuros
 
O BEI está pronto a intensificar as suas operações nos países ACP e nos 
PTU e está empenhado em apoiar projetos sustentáveis e financeiramente 
viáveis em benefício das populações destas regiões. A experiência que já 
acumulou e as novas experiências que irá adquirir permitir‑lhe‑ão 
transpor as suas melhores práticas de uma região para outra, e de um 
mandato para outro.
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The years
ahead

Actual roteiro para as actividades do BEI na África Subsariana (2015‑2017)

Pr
io

ri
da

de
s

Desenvolvimento do setor 
privado local Intervenções do setor público

Promovem a criação de emprego e estimulam 
o empreendedorismo, melhorando o clima 
empresarial, participando em PPP e encorajan‑
do a integração regional

Indispensável à atividade sustentável do 
setor privado, ao crescimento económi‑
co e, em última instância, à erradicação 
da pobreza

Projetos com elevado impacto no desenvolvimento

Projetos em que a participação do BEI pode acrescentar maior valor

Em termos setoriais, a estratégia comporta diferentes níveis de prioridade, com duas áreas de 
enfoque principais:

En
fo

qu
e 

pr
in

ci
pa

l

Infraestruturas:
‑  Infraestruturas com enfoque regional, no‑

meadamente projetos conformes com o Pla‑
no de Ações Prioritárias do PIDA (Programa 
para o Desenvolvimento das Infraestruturas 
em África)

‑  projetos orientados para as populações 
pobres

‑  projetos que promovam o crescimento eco‑
nómico sustentável,

em qualquer dos seguintes setores: ener‑
gia, água e saneamento, transportes 
e telecomunicações

Setor financeiro:
‑  canalizar financiamento para as PME e as 

microempresas, tendo por objetivo estimu‑
lar a criação de emprego, o crescimento 
do setor privado e apoiar o desenvolvi‑
mento dos mercados financeiros locais

‑  linhas de crédito, também em moeda lo‑
cal, para intermediários financeiros locais 
selecionados

‑  fundos de capital privado vocacionados 
para as PME e o microfinanciamento

‑  capital de risco (participações diretas 
e quase‑capital) e instrumentos de partilha 
de risco, tais como garantias

O
bj

et
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o 
gl

ob
al

Em todos os setores, o investimento na Ação a favor do Clima assume especial relevância 
para a região, visto os países ACP serem, na sua maioria, altamente vulneráveis às alterações 
climáticas. Uma das maiores prioridades do BEI é o financiamento de iniciativas de atenuação 
das alterações climáticas e de adaptação aos seus efeitos através da promoção de transportes 
e energias com baixas emissões de carbono, bem como de medidas para aumentar a resistên‑
cia ao clima e promover as fontes de energia renováveis e a eficiência energética.

Se
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a 
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Os projetos na área da agricultura e da 
segurança alimentar têm um forte efei‑
to multiplicador em termos de impacto 
no desenvolvimento e constituem um se‑
tor prioritário da Agenda para a Mudança

Empréstimos 
às empresas e à 
indústria, que 
apoiam direta‑
mente as ativi‑
dades do setor 
privado

Saúde,especialmen‑
te nos países mais 
afectados pelo vírus 
Ébola, na África Sub‑
sariana e noutras 
regiões similares se 
potencialmente afec‑
tadas por epidemias.

O
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ro
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s

Habitação social a preços acessíveis, Saúde e educação, Recursos minerais, Turismo

Fazer mais:
aumento 
progressivo dos 
empréstimos

Fazer melhor:
medição dos 
resultados – 
cumprimento 
mínimo dos 
indicadores de 
desempenho

Fazer diferente:
intervenção em 
novos setores, 
utilização de 
instrumentos 
financeiros 
diferentes 
e financiamento 
de impacto
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Organização
e recursos humanos

Organização e recursos humanos

Equipa do gabinete de 
Tshwane (Pretória)

Equipa do gabinete de 
Sidney

Equipa do gabinete de 
Nairóbi

Equipa do gabinete de 
Dakar

Equipa do gabinete de 
São Domingos
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O s colaboradores que se dedicam a  estas ativi‑
dades integram também outras equipas no 
âmbito da Direção de Operações no Exterior 

da União Europeia, como sejam a Divisão de Acom‑
panhamento das Operações, a  Divisão de Capital 
Próprio e  Microfinanciamento e  a Divisão de Fun‑
dos Fiduciários e  Combinação de Recursos, incluin‑
do a  equipa do Fundo Fiduciário UE‑África para as 
Infraestruturas. Estas duas últimas divisões foram 
criadas no final de 2013 e abrangem o conjunto das 
regiões exteriores à União Europeia.

No final de 2014, contavam‑se 77 membros do pes‑
soal equivalentes a tempo inteiro (ETI) encarregados 
das operações nos países ACP e 19 agentes locais co‑
locados nos gabinetes regionais de Nairóbi (África 
Central e  Oriental), Dacar (África Ocidental), Pretó‑
ria (África Austral), Sidney (Pacífico) e São Domingos 
(Caraíbas).

O Gabinete das Caraíbas funciona nas instalações da 
delegação local da UE. A presença do BEI no terreno 
permite‑lhe avaliar o  mercado, iniciar projetos, efe‑
tuar análises e  operações, acompanhar os projetos, 
comunicar e colaborar com os parceiros locais. A pre‑
sença em instalações partilhadas com as delegações 
da UE, como é o caso do Gabinete das Caraíbas, de‑
verá reforçar o diálogo e aumentar as sinergias entre 
os dois braços financeiros da política de cooperação 
para o desenvolvimento da União Europeia.

Em 2013, o Comité Executivo do Banco aprovou um 
aumento do número de funcionários a  trabalhar na 
Facilidade de Investimento ACP, que se tornou neces‑
sário por várias razões: para além do aumento cons‑
tante do volume de assinaturas anuais ao abrigo da 
FI, a complexidade das operações está também a au‑
mentar com a utilização de instrumentos inovadores 
e de operações complexas de project finance, e con‑
tinuará a  intensificar‑se com a  atribuição da nova 

dotação de 500 milhões de EUR, destinada ao finan‑
ciamento de elevado impacto.

Um diretor de assistência técnica foi recrutado pela 
unidade de assistência técnica na sede do BEI, en‑
quanto que dois engenheiros especializados em 
agricultura, segurança alimentar e transportes deve‑
rão ingressar proximamente nos gabinetes regionais 
existentes.

Foram identificadas outras necessidades de pessoal 
para os próximos anos. No decurso de 2015 e  nos 
anos subsequentes, haverá uma reestruturação no 
seio do Banco e uma maior presença no terreno, que 
serão acompanhadas de um aumento de efetivos na 
sede do BEI e nos países ACP. A fim de corresponder 
às expectativas, é  essencial dispor de recursos hu‑
manos suficientes e dotados das competências per‑
tinentes. Os lugares, já aprovados pelo Comité Exe‑
cutivo do BEI, destinam‑se a  dois especialistas em 
medição de resultados, um responsável por investi‑
mentos em microfinanciamento e outro responsável 
pelo acompanhamento.

 
O departamento ACP‑FI do BEI tem a seu cargo a gestão de todas as 
atividades do Banco nos Estados ACP, na República da África do Sul e nos 
países e territórios ultramarinos, assim como a realização de atividades 
com interesse para os Estados ACP ao abrigo de mandatos especiais, 
nomeadamente o mandato relativo às alterações climáticas.
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1.   Evolução da desagregação dos 
financiamentos desde a criação 
da Facilidade de Investimento

Desagregação por setor e região

 Energia 

  Serviços financeiros

 Transportes 

 Indústria 

  Desenvolvimento urbano

  Serviços (incl. turismo)

  Água e saneamento

  Linhas de crédito 

 Telecomunicações 

  Agricultura, pescas e silvicultura
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  Serviços financeiros

 Transportes 

 Indústria 

  Desenvolvimento urbano

  Serviços (incl. turismo)

  Água e saneamento

  Linhas de crédito 

 Telecomunicações 

  Agricultura, pescas e silvicultura

África Ocidental
e Sahel Caraíbas
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e Oriental Pacífico
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e Oceano Índico
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Valor acumulado das assinaturas a cargo de RP e da FI de Cotonu
01.04.2003 ‑ 31.12.2014 (ACP e PTU)
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  Acordo de agência

  Tomada de participação

  Linhas de crédito

  Garantia
  Empréstimo sénior

  Facilidade de Investimento

  Empréstimo subordinado e quase‑ capital

  Recursos próprios do BEI

Desagregação por ano
in EUR (m)
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2.  Países ACP: resultados esperados dos novos 
projetos em 2014

Linhas de crédito para PME e mid‑caps

Número de operações 12

Número de empréstimos 760

Total de empréstimos (milhões de EUR) 345 milhões de EUR 

Montante médio de empréstimo 454 000 EUR

Prazo médio de empréstimo 6,3 anos

Postos de trabalho preservados nas empresas beneficiárias finais 34 133

Linhas de crédito destinadas ao microfinanciamento

Número de operações 3

Financiamento do BEI 30 milhões de EUR

Custo total 58 milhões de EUR

Número de empréstimos a beneficiários finais 10 794

Total dos empréstimos 49 milhões de EUR

Empréstimos a mulheres 55 %

Montante médio de empréstimo 10 800 EUR

Número de postos de trabalho nos beneficiários finais 34 658

Private Equity

Número de operações 3

Financiamento do BEI 45 milhões de EUR

Volume total de fundos 340 milhões de EUR

Efeito de alavanca médio 7,2

Número total de empresas beneficiárias 45

Montante médio de investimento 7,7 milhões de EUR

Total dos investimentos nas empresas beneficiárias 293 milhões de EUR

Postos de trabalho criados nas empresas beneficiárias 42 000

Desenvolvimento do setor privado local:
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Energia

Número de projetos 3

Financiamento do BEI 453 milhões de EUR

Custo total do projeto 1 900 milhões de EUR

Capacidade adicional de produção de eletricidade 485 MW

Produção adicional de eletricidade 2 268 GWh/ano

% de produção a partir de fontes renováveis 100 %

Linhas elétricas construídas ou modernizadas 497 km

Energia transportada 437 GWh/ano

Economias nacionais resultantes da redução das importações ou das receitas de 
exportações 58 milhões de EUR/ano

Habitações potencialmente beneficiadas pela produção adicional 851 500

Ligações adicionais de habitações 45 171

Transportes

Número de projetos (reabilitação de aeroportos) 2

Financiamento do BEI 42 milhões de EUR

Custo total do projeto 100 milhões de EUR

Superfície da pista ou do pavimento do aeroporto renovada 791 000 m²

Número de passageiros que beneficiam de segurança reforçada 1 045 000/ano

Água e saneamento

Número de projetos 1

Financiamento do BEI 21 milhões de EUR

Custo total do projeto 60 milhões de EUR

Capacidade de tratamento de água nova ou renovada 40 000 m³/dia

Condutas de adução ou distribuição de água novas ou renovadas 283 km

Ligações domésticas novas ou reabilitadas 15 700

Habitações adicionais que beneficiam de acesso a água potável 31 300
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• Angola

• Benim

• Botsuana

• Burquina Faso

• Burundi

• Camarões

• Cabo Verde

• República Centro‑Africana

• Chade

• Comores

• Congo

• República Democrática do Congo

• Costa do Marfim

• Jibuti

• Guiné Equatorial*

• Eritreia

• Etiópia

• Gabão

• Gâmbia

• Gana

• Guiné

• Guiné‑Bissau

• Quénia

• Lesoto

• Libéria

• Madagáscar

• Maláui

• Mali

• Mauritânia

• Maurícia

• Moçambique

• Namíbia

• Níger

• Nigéria

• Ruanda

• São Tomé e Príncipe

• Senegal

• Seicheles

• Serra Leoa

• Somália

• África do Sul**

• Sudão*

• Sudão do Sul*

• Suazilândia

• Tanzânia

• Togo

• Uganda

• Zâmbia

• Zimbabué

• Ilhas Cook

• Fiji

• Quiribáti

• Ilhas Marshall

• Micronésia

• Nauru

• Niue

• Palau

• Papua‑Nova Guiné

• Samoa

• Ilhas Salomão

• Timor‑Leste

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

• Antígua e Barbuda

• Baamas

• Barbados

• Belize

• Cuba*

• Domínica

• República Dominicana

• Granada

• Guiana

• Haiti

• Jamaica

• São Cristóvão e Nevis

• Santa Lúcia

• São Vicente e Granadinas

• Suriname

• Trindade e Tobago

*     Estado ACP que não é signatário ou não ratificou o Acordo de Parceria de Cotonu 
revisto.

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

• Anguila

• Aruba

• Bermuda

• Bonaire

• Território Antártico Britânico

•  Território Britânico do Oceano Índico

• Ilhas Virgens Britânicas

• Ilhas Caimão

• Curaçau

• Ilhas Falkland

• Polinésia Francesa

•  Territórios Austrais e Antárticos 
Franceses

• Gronelândia

• Monserrate

• Nova Caledónia e Dependências

• Pitcairn

• Saba

• São Bartolomeu

• Santa Helena e Dependências

• São Pedro e Miquelon

• Santo Eustáquio

• São Martinho

• Geórgia do Sul e Sandwich do Sul

• Ilhas Turcas e Caicos

• Wallis e Futuna

3. Lista dos países ACP e dos PTU

África

Pacífico

Caraíbas

PTU
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4.  Montantes anuais e acumulados das aprovações, 
assinaturas e desembolsos, 2003‑2014

(ACP e PTU)  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

ACP‑FI (2003‑2020) 
(3 185,5 milhões 
de EUR)

Aprovações 368,9 318,2 478,9 586,0 261,7 339,4 624,3 419,1 429,6 617,0 818,0 443,6 5 704,6

Assinaturas 136,9 336,2 353,7 566,2 310,0 334,7 409,3 369,1 193,0 355,0 471,5 652,6 4 488,2

Desembolsos 4,1 93,6 113,8 184,9 328,5 218,0 198,5 260,0 305,5 315,1 277,2 290,5 2 589,6
            
PFEI‑FI ACP 
COTONU III 
(500 milhões 
de EUR)

Aprovações            88,3 88,3

Assinaturas            8,0 8,0

Desembolsos            0,0 0,0
            
ACP‑Recursos 
próprios 1.º Prot. 
(1 720 milhões 
de EUR)

Aprovações 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 151,0

Assinaturas 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,1

Desembolsos 0,0 6,7 13,7 85,9 107,4 194,7 156,5 34,3 60,4 28,8 27,8 8,7 724,9
            
ACP‑Recursos 
próprios 2.º Prot. 
(2 030 milhões 
de EUR)

Aprovações      83,8 663,2 680,0 129,2 375,0 308,5 0,0 2 239,7

Assinaturas      83,8 413,2 597,8 386,6 289,5 240,5 93,0 2 104,4

Desembolsos      0,0 26,8 156,4 62,2 86,0 123,1 155,9 610,3
            
ACP‑Recursos 
próprios 3.º Prot. 
(2 600 milhões 
de EUR)

Aprovações            348,0 348,0

Assinaturas            171,0 171,0

Desembolsos            0,0 0,0
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5.  Lista de operações assinadas a cargo da Facilidade 
de Investimento, 2003‑2014 (ACP e PTU)

Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

2003

AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC Regional – África Serviços Participação  Privado 27,45

AUREOS EAST AFRICA FUND Regional – África Oriental Serviços Participação  Privado 6,77

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL Regional – África Austral Serviços Participação  Privado 10,15

AUREOS WEST AFRICA FUND Regional – África Ocidental Serviços Participação  Privado 8,46
BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED LOAN) Maurícia Serviços Empréstimo subordina‑

do 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 Desenvolvimento 
urbano Empréstimo sénior*  Privado 4,00

KANSANSHI COPPER MINE Zâmbia Indústria Empréstimo subordina‑
do 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         136,93

2004

AFRICAN LION MINING FUND II Regional – ACP Serviços Participação  Privado 6,45

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 Linhas de crédito Acordo de agência  Privado 90,00

EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) Regional – ACP Serviços Acordo de agência  Privado 0,01
FABULOUS FLOWERS Botsuana Agricultura, pescas e 

silvicultura
Empréstimo subordina‑

do 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 subordina‑

do e quase‑capital
 Privado 1,65

MOMA TITANIUM MINERALS Moçambique Indústria Empréstimo sénior  Privado 15,00
MOMA TITANIUM MINERALS Moçambique Indústria Empréstimo subordina‑

do 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

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

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND Samoa Serviços Participação  Privado 0,30

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Regional – ACP Serviços Participação  Privado 2,05

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 subordina‑

do e quase‑capital
 Privado 20,00

Subtotal para 2004         336,17

* em moeda local
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

2005

ADVANS Regional – ACP Serviços Participação  Privado 3,50

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

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

CAP VERT ‑ SECTEUR FINANCIER PG II Cabo Verde Linhas de crédito Linha de crédito  Privado 8,00

CAPE FUND II Regional – África Ocidental Serviços Participação  Privado 12,75

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

LIAISON MARITIME DAKAR‑ZIGUINCHOR Senegal Transportes Empréstimo sénior Público 10,00
MOMA TITANIUM C Moçambique Indústria Empréstimo subordina‑

do 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 34,08

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, pescas 

e silvicultura
Empréstimo sénior  Privado 2,50

SEPH‑NOUADHIBOU Mauritânia Indústria Empréstimo sénior  Privado 2,50

VRA VII Gana Energia Empréstimo sénior Público 10,50

ZESCO KARIBA NORTH II Zâmbia Energia Empréstimo sénior Público 7,60

Subtotal para 2005         353,64

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 3,56

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 3,92
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

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

ECP AFRICA FUND II Regional – África Serviços Participação  Privado 38,29

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, pescas 

e silvicultura
Empréstimo sénior  Privado 3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I Congo Indústria Empréstimo subordina‑
do e quase‑capital

 Privado 13,00

KULA FUND II Regional – Pacífico Serviços Participação  Privado 3,99
LUMWANA COPPER PROJECT A Zâmbia Indústria Empréstimo subordina‑

do e quase‑capital
 Privado 48,00

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

MAPUTO WATER SUPPLY Moçambique Água e saneamento 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

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 4,21

Subtotal para 2006         566,21

2007

ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE CENTRALE Regional – África Central Serviços Garantia*  Privado 50,00

ADEMI V C República Dominicana Serviços Participação  Privado 0,52

ADENIA FUNDS II Regional – Oceano Índico Serviços Participação  Privado 4,61

AFRICAP II Regional – África Serviços Participação  Privado 4,01

AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Regional – Caraíbas Serviços Participação  Privado 37,97

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT Uganda Energia Empréstimo sénior Público 92,13

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

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 1,09

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         300,04
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

2008

ACCESS BANK LIBERIA Libéria Serviços Participação Privado 0,96

ADLEVO CAPITAL AFRICA Maurícia Serviços Participação  Privado  13,98

AFRICAN LION MINING FUND III Regional – África Serviços Participação  Privado 9,67

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

ATLANTIC COAST REGIONAL FUND Regional – África Serviços Participação  Privado 15,65

AUREOS AFRICA FUND Regional – África Serviços Participação  Privado 27,15

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

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

DR FINANCING FACILITY República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito*  Privado 5,00

DR FINANCING FACILITY B República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito*  Privado 10,00

DR FINANCING FACILITY C República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito*  Privado 3,50

INGA POWER REHABILITATION B Congo (República 
Democrática) Energia Empréstimo sénior  Público 55,00

JIRAMA WATER II (MADAGASCAR) Madagáscar Água e saneamento Empréstimo sénior  Público 23,50

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

NFC FORESTRY PROJECT Uganda Agricultura, pescas e 
silvicultura Empréstimo sénior Privado 5,00

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

NORMAN MANLEY INTERNATIONAL AIRPORT Jamaica Transportes Empréstimo sénior  Público 35,00

PMND (DIGICEL SAMOA) Regional – Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior  Privado 3,70

PMND B (DIGICEL VANUATU) Regional – Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior  Privado 4,80

PMND C (DIGICEL TONGA) Regional – Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior  Privado 3,90

PMND D (DIGICEL FIJI) Regional – Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior  Privado 10,70

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B República Dominicana Serviços Participação*  Privado 1,00

SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA Camarões Agricultura, pescas 
e silvicultura Empréstimo sénior  Privado 4,10

Subtotal para 2008         324,66

2009

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

AGRI‑VIE FUND PCC Regional – África Serviços Participação  Privado 7,99

BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II Santa Lúcia Linhas de crédito Linha de crédito  Privado 9,98

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

BDEAC PRET GLOBAL IV Regional – África Central Linhas de crédito Linha de crédito  Privado 25,00

BTA TOLL ROAD República Dominicana Transportes Empréstimo sénior  Privado 29,82

CAPE III Regional – África Ocidental Serviços Participação  Privado 28,63

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

FIPA ‑ ANGOLA PRIVATE EQUITY FUND Angola Serviços Participação  Privado 4,05

GROFIN AFRICA FUND Regional – África Serviços Participação  Privado 14,15

LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENTS Regional – ACP Serviços Participação  Privado 15,07

MICROCRED II Regional – ACP Serviços Participação  Privado 2,00

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY Regional – ACP Serviços Participação  Privado 35,03

OLKARIA II EXTENSION B Quénia Energia Empréstimo sénior  Público 3,95

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C Regional – Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito  Privado 3,00

PAN‑AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II LTD Regional – África Serviços Participação  Privado 28,37

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

SHORECAP II Regional – África Serviços Participação  Privado 9,98

SNIM GUELB II Mauritânia Indústria Empréstimo sénior  Privado 75,00

UNELCO WIND POWER Vanuatu Energia Empréstimo sénior  Privado 4,30

Subtotal para 2009         409,32

2010
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

ACCESS BANK LIBERIA B Libéria Serviços Empréstimo sénior Privado 1,50

ACCESS MICROFINANCE HOLDING II Regional – ACP Serviços Participação Privado 1,73

ADEMI RURAL MICROFINANCE República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 7,00

AFRICA CAPITALISATION FUND Regional – África Serviços Participação Privado 28,55

CAPE VERDE WIND POWER PPP Cabo Verde Energia Empréstimo sénior Privado 30,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY II Regional – África Ocidental Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV Regional – ACP Linhas de crédito Acordo de agência Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV B Regional – ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV C Regional – ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY Regional – ACP Serviços Empréstimo sénior Privado 45,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY B Regional – ACP Serviços Garantia Privado 5,00

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

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E Regional – Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 4,00

PHILIPS LIGHTING MASERU Lesoto Indústria Empréstimo sénior Privado 5,00

PRET GLOBAL PRO‑PME III (CAMEROUN) Camarões Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II Uganda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 40,00
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) Congo (República 

Democrática)
Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA Regional – África Serviços Participação Privado 11,27

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II Regional – ACP Serviços Participação Privado 10,00

Subtotal para 2010         354,05

2011

ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN Haiti Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,00

BOA REGIONAL FACILITY (REGIONAL WEST AFRICA) Regional – África Ocidental Serviços Empréstimo sénior Privado 10,00

CATALYST FUND I Regional – África Oriental Serviços Participação Privado 8,93

CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT Regional – Caraíbas Linhas de crédito Linha de crédito Privado/
Público 50,00

DR FINANCING FACILITY D República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,50

DR MICROFINANCE FACILITY II República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 6,00

DR MICROFINANCE FACILITY II C República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 6,00

EAC MICROFINANCE LOAN (FAULU) Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 4,00

FEFISOL MICROFINANCE FUND Regional – ACP Serviços Participação Privado 5,00

I AND P CAPITAL (III) LLC LTD Regional – África Serviços Participação Privado 12,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C Regional – ACP Serviços Participação Privado 0,01

JAMAICA TOLL ROAD Jamaica Transportes Empréstimo sénior Privado 39,13

MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT Maurícia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00

PEFF II KENYA A Quénia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 7,00

PEFF II KENYA B Quénia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 6,50

PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN. EQUITY FUND Regional – África Oriental Serviços Participação Privado 5,96

RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY Ruanda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 8,00

SOFIHDES GL III Haiti Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00

UT BANK GLOBAL LOAN Gana Linhas de crédito Linha de crédito Privado 8,00

Subtotal para 2011         193,02

2012

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

ACCESS MICROFINANCE HOLDING III Regional – ACP Serviços Participação Privado 4,56

ASECNA V Regional – África Transportes Empréstimo sénior Público 40,00

CONVERGENCE ICT FUND Regional – África Serviços Participação Privado 19,25

DBS GLOBAL LOAN VI Seicheles Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00

EAC MICROFINANCE LOAN (CENTENARY) Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 8,00

EAC MICROFINANCE LOAN (K‑REP) Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 7,00

EAC MICROFINANCE LOAN (THE CO‑OP) Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 20,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY GL II Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 25,00
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

FONDS CAURIS CROISSANCE II LIMITED Regional – ACP Serviços Participação Privado 5,00

I AND P AFRIQUE ENTREPRENEURS Regional – África Serviços Participação Privado 7,00

KRIBI GAS FIRED POWER PLANT Camarões Energia Empréstimo sénior Privado 29,50

MAURITIUS AIRPORT HOTEL Maurícia Serviços Empréstimo sénior Privado 8,00

PEFF II KENYA / C Quénia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 6,50

PEFF III KENYA Quénia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 50,00

PEFF III KENYA ‑ B Quénia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 20,00

UBA REGIONAL FACILITY Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 50,17

Subtotal para 2012         354,98

2013

DR MICROFINANCE FACILITY II D República Dominicana Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 1,00

EAC MICROFINANCE LOAN DFCU Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 5,00

EAC MICROFINANCE LOAN II (NMB) Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 20,00

EAC MICROFINANCE LOAN KCB RWANDA Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 6,00

EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 10,00

EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 8,00

EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 50,00

EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V Regional – ACP Linhas de crédito Acordo de agência Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V B Regional – ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V C Regional – ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00

FAMILY BANK Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 10,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A Gana Linhas de crédito Linha de crédito Privado 20,00

LEAPFROG II Regional – ACP Serviços Participação Privado 18,83

MALAWI CREDIT LINE Maláui Linhas de crédito Linha de crédito Privado 15,00

MAURITIUS ETHANOL PROJECT Maurícia Agricultura, pescas 
e silvicultura Empréstimo sénior Privado 8,00

MICROCRED COTE D IVOIRE Costa do Marfim Serviços Participação Privado 1,70

NIGERIA SECOND TIER LOAN B Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 50,00

NIGERIA SECOND TIER LOAN C Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 25,00

NIGERIA SECOND TIER LOAN D Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 25,00

SHELTER‑AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT Regional – África Desenvolvimento 
urbano Empréstimo sénior Privado 15,00

ZENITH BANK MID‑CAP LOAN Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 40,00

ZENITH BANK MID‑CAP LOAN B Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 20,00

Subtotal para 2013         453,5

2014

ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II Nigéria Linhas de crédito Linha de crédito Privado 50,00

ADVANS SA SICAR III Regional – ACP Serviços Participação Privado 4,51

AIRSIDE SAFETY WORKS ‑ ROBERTS AIRPORT MONROVIA Libéria Transportes Empréstimo sénior Público 21,70

BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B) Botsuana Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 20,00

BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z) Zâmbia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 25,00

EAC MICROFINANCE FACILITY II CRDB Regional – África Oriental Serviços Empréstimo sénior* Privado 20,00
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 7,00
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK UGANDA Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 28,00
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 20,00
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 13,00
ECOBANK REGIONAL FACILITY III Regional – África Serviços Empréstimo sénior Privado 80,11

GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B Gana Linhas de crédito Linha de crédito Privado 20,00

LAKE TURKANA WIND POWER A Quénia Energia Empréstimo sénior Privado 50,00

LAKE TURKANA WIND POWER C Quénia Energia Empréstimo sénior Privado 100,00

MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MB Moçambique Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

PEFF III KENYA ‑ C Quénia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 50,00

PORTLAND CARIBBEAN FUND II L P Regional – Caraíbas Serviços Participação Privado 23,43

PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 64,00

PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS Regional – África Austral Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 16,00

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (ABC) Regional – África Austral Serviços Empréstimo sénior* Privado 5,00

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MADISON) Regional – África Austral Serviços Empréstimo sénior* Privado 4,50

SYNERGY PRIVATE EQUITY FUND Regional – África Ocidental Serviços Participação Privado 11,37

PFEI‑FI ACP Cotonu III

NOVASTAR VENTURES EAST AFRICA FUND Regional – África Oriental Serviços Participação Privado 8,01

Subtotal para 2014         646,63

TOTAL         4 429,18

PTU

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(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

2010

NC‑LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II Nova Caledónia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

Subtotal para 2010         15,00

2013

BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 8,00

SOCREDO GLOBAL LOAN VI B Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

Subtotal para 2013         18,00

2014

BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 8,00

BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 6,00

Subtotal para 2014         14,00

TOTAL         67,00
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

PEFF III KENYA ‑ C Quénia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 50,00

PORTLAND CARIBBEAN FUND II L P Regional – Caraíbas Serviços Participação Privado 23,43

PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS Regional – África Oriental Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 64,00

PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS Regional – África Austral Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 16,00

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (ABC) Regional – África Austral Serviços Empréstimo sénior* Privado 5,00

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MADISON) Regional – África Austral Serviços Empréstimo sénior* Privado 4,50

SYNERGY PRIVATE EQUITY FUND Regional – África Ocidental Serviços Participação Privado 11,37

PFEI‑FI ACP Cotonu III

NOVASTAR VENTURES EAST AFRICA FUND Regional – África Oriental Serviços Participação Privado 8,01

Subtotal para 2014         646,63

TOTAL         4 429,18

PTU

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(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

2010

NC‑LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II Nova Caledónia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

Subtotal para 2010         15,00

2013

BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 8,00

SOCREDO GLOBAL LOAN VI B Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

Subtotal para 2013         18,00

2014

BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 8,00

BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito Privado 6,00

Subtotal para 2014         14,00

TOTAL         67,00

6.  Lista de operações assinadas a cargo de 
recursos próprios, 2003‑2014 (ACP e PTU)

Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(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 Linha de crédito  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 Linha de crédito 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 Linha de crédito  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 Linha de crédito  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

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

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

CAPRIVI INTERCONNECTOR PROJECT Namíbia Energia Empréstimo sénior  Público 35,00

DFL REGIONAL SME Regional – Caraíbas Linhas de crédito Linha de crédito  Privado 9,00

INGA POWER REHABILITATION A Congo (República 
Democrática) Energia Empréstimo sénior  Público 55,00

JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO Madagáscar Energia Empréstimo sénior  Público 24,50

MALAWI PERI‑URBAN WATER & SANITATION Maláui Água e saneamento Empréstimo sénior  Público 15,75

PORTS OF CAPE VERDE Cabo Verde Transportes Empréstimo sénior  Público 54,80

Subtotal para 2008         232,55

* em moeda local



64 Relatório Anual das atividades do BEI em África, nas Caraíbas e no Pacífico, bem como nos países e territórios ultramarinos  2014

Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

2009

BEIRA CORRIDOR (PORT COMPONENT) Moçambique Transportes Empréstimo sénior Público 65,00

BENIN‑TOGO POWER REHABILITATION (BENIN) Benim Energia Empréstimo sénior  Público 32,00

BENIN‑TOGO POWER REHABILITATION (TOGO) Togo Energia Empréstimo sénior  Público 3,00

CAMWATER Camarões Água e saneamento Empréstimo sénior  Público 40,00

JKIA UPGRADING AND REHABILITATION Quénia Transportes Empréstimo sénior  Público 63,87

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM Maurícia Indústria Empréstimo sénior  Privado 13,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM PROJECT B Maurícia Indústria Empréstimo sénior  Privado 15,00

MOMBASA‑NAIROBI TRANSMISSION LINE Quénia Energia Empréstimo sénior  Público 60,00

OHORONGO CEMENT NAMIBIA Namíbia Indústria Empréstimo sénior  Privado 82,30

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

Subtotal para 2009         403,17

2010

AIDBANK LINE OF CREDIT III A Domínica Linhas de crédito Linha de crédito Privado 7,00

AIDBANK LINE OF CREDIT III B Domínica Linhas de crédito Linha de crédito Privado 1,00

DBSKN LINE OF CREDIT IV ‑ B São Cristóvão e Nevis Linhas de crédito Linha de crédito Privado 0,75

DBSKN LINE OF CREDIT IV ‑ A São Cristóvão e Nevis Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,24

ETED POWER TRANSMISSION República Dominicana Energia Empréstimo sénior Público 26,80

MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION Mauritânia Telecomunicações Empréstimo sénior Público 7,32

METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM Lesoto Água e saneamento Empréstimo sénior* Público 140,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN A Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 80,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN C Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 55,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN D Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 55,00

OLKARIA I & IV GEOTHERMAL EXTENSION Quénia Energia Empréstimo sénior Público 119,00

TANZANIA BACKBONE INTERCONNECTOR Tanzânia (República Uni‑
da da) Energia Empréstimo sénior Público 100,65

Subtotal para 2010         597,76

2011

BOAD PG V A Regional – África Ocidental Linhas de crédito Linha de crédito Privado 30,00

BOAD PG V B Regional – África Ocidental Linhas de crédito Linha de crédito Privado 30,00

ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS PROJECT Moçambique Energia Empréstimo sénior Público 33,89

GREAT EAST ROAD REHABILITATION PROJECT Zâmbia Transportes Empréstimo sénior Público 80,00

IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS Tanzânia (República Uni‑
da da) Transportes Empréstimo sénior Público 50,00

INTERCONNEXION BOLGATANGA‑OUAGADOUGOU Burquina Faso Energia Empréstimo sénior Público 23,00

LAKE VICTORIA WATSAN ‑ KAMPALA WATER Uganda Água e saneamento Empréstimo sénior Público 75,00

SBM LINE OF CREDIT II Maurícia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 30,00

SEYCHELLES SUBMARINE CABLE PROJECT Seicheles Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 8,00

SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN RESOURCES) Seicheles Água e saneamento Empréstimo sénior Público 26,74

Subtotal para 2011         386,62

2012

BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR Camarões Energia Empréstimo sénior Público 30,00

CLSG INTERCONNECTION Regional – África Ocidental Energia Empréstimo sénior Público 75,00

EASTERN AFRICA TRANSPORT CORRIDOR Uganda Transportes Empréstimo sénior Público 55,00

ITEZHI‑ TEZHI HYDRO PROJECT Zâmbia Energia Empréstimo sénior Público 50,00

MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION Libéria Energia Empréstimo sénior Público 50,00

TRANSMISSION LINE KAFUE‑LIVINGSTONE Zâmbia Energia Empréstimo sénior Público 22,00
Subtotal para 2012         282,00
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Estados ACP

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(milhões de EUR)

2013

AEP OUAGADOUGOU III Burquina Faso Água e saneamento Empréstimo sénior Público 33,00

KABALA AEP BAMAKO Mali Água e saneamento Empréstimo sénior Público 50,00
LAKE VICTORIA WATSAN – MWANZA Tanzânia (República 

Unida da)
Água e saneamento Empréstimo sénior Público 45,00

TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT Mauritânia Telecomunicações Empréstimo sénior Público 15,00

ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT Zâmbia Água e saneamento Empréstimo sénior Público 75,00

Subtotal para 2013         218,00

2014

AEP NIAMEY Níger Água e saneamento Empréstimo sénior Público 21,00

JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI Burundi Energia Empréstimo sénior Público 70,00

LAKE TURKANA WIND POWER B Quénia Energia Empréstimo sénior Privado 50,00

PROJET ENERGIE GUINEE Guiné Energia Empréstimo sénior Público 60,00

REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT Moçambique Transportes Empréstimo sénior Público 20,00

SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO Burquina Faso Energia Empréstimo sénior Público 23,00

Subtotal para 2014         244,00

TOTAL         3 182,40

PTU

Designação do contrato Região ou país Setor Natureza da 
operação

Setor 
público ou 

privado

Montante 
assinado 

(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

2012

TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC Polinésia Francesa Energia Empréstimo sénior Público 7,50
Subtotal para 2012         7,50

2013

SOCREDO GLOBAL LOAN VI A Polinésia Francesa Linhas de crédito Linha de crédito  Privado 22,50

Subtotal para 2013         22,50

2014

MEDIPOLE HOSPITAL Nova Caledónia Saúde Empréstimo sénior Público 20,00

Subtotal para 2014         20,00

TOTAL         60,00
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7.  Perspetiva geral das linhas de crédito 
(FI e RP, ACP e PTU), 2003‑2014 

ESTADOS ACP      

País Nome Data de 
assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afetado

Número de 
afetações

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
Camarões DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN * 16‑12‑2003 25,00 0,00 0
Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) 13‑05‑2004 90,00 53,68 11
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 26

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

Cabo Verde CAP VERT ‑ SECTEUR FINANCIER PG II * 20‑12‑2005 8,00 0,00 0
Trindade e Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20‑12‑2005 7,00 6,85 12
Namíbia NAMIBIA ‑ OLD MUTUAL MIDINA FUND * 10‑03‑2006 4,00 0,00 0
Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II 12‑05‑2006 90,00 68,29 11
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 6,00 11
Regional – África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY * 17‑11‑2006 25,00 0,00 0
Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II (National Bank of Palau) 05‑12‑2006 5,00 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 4,00 234
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 7,02 17

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B (Development Bank of 
Niue)* 23‑02‑2007 2,00 0,00 0

Gabão PRET GLOBAL III (GABON) * 07‑05‑2007 7,00 0,00 0
Camarões PRET GLOBAL PRO‑PME II 28‑06‑2007 4,00 4,00 30
Uganda PEFF‑UGANDA 31‑08‑2007 30,00 20,92 30
Quénia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY * 07‑12‑2007 20,00 0,00 0
Trindade e Tobago CLICO GLOBAL LOAN B * 21‑12‑2007 10,00 0,00 0
Maláui MALAWI GLOBAL LOAN III 04‑06‑2008 15,00 5,84 4
República Dominicana DR FINANCING FACILITY 12‑08‑2008 5,00 5,00 9 600
República Dominicana DR FINANCING FACILITY B 12‑08‑2008 10,00 10,00 888
República Dominicana DR FINANCING FACILITY C 12‑08‑2008 3,50 3,50 3 579
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 6,67 20
Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III 08‑05‑2009 90,00 16,83 2
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 3,81 4
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 9,98 2,28 3
Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D 15‑02‑2010 5,00 2,97 12
Camarões PRET GLOBAL PRO‑PME III (CAMEROUN) 28‑06‑2010 5,00 4,53 20
Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E 30‑08‑2010 4,00 1,00 7
República Dominicana ADEMI RURAL MICROFINANCE 01‑11‑2010 7,00 0,00 0
Congo (República Democrática) RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) * 03‑11‑2010 5,00 0,00 0
Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV 08‑12‑2010 90,00 0,00 0
Uganda PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II 20‑12‑2010 40,00 40,08 56
Ruanda RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY 19‑09‑2011 8,00 0,00 0
República Dominicana DR FINANCING FACILITY D 10‑10‑2011 3,50 3,50 1
Haiti SOFIHDES GL III 28‑10‑2011 5,00 5,00 31
Haiti ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN 28‑11‑2011 3,00 0,00 0
Quénia PEFF II KENYA A 16‑12‑2011 7,00 7,00 11
Maurícia MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT * 19‑12‑2011 5,00 0,00 0
República Dominicana DR MICROFINANCE FACILITY II 20‑12‑2011 6,00 6,00 1
Gana UT BANK GLOBAL LOAN 20‑12‑2011 8,00 8,00 7
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ESTADOS ACP      

País Nome Data de 
assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afetado

Número de 
afetações

Quénia PEFF II KENYA B 21‑12‑2011 6,50 3,20 5
República Dominicana DR MICROFINANCE FACILITY II C 28‑12‑2011 6,00 0,00 0
Regional – Caraíbas CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT 29‑12‑2011 50,00 0,00 0
Quénia PEFF III KENYA 11‑04‑2012 50,00 20,78 14
Quénia PEFF III KENYA ‑ B 11‑04‑2012 20,00 18,00 14
Seicheles DBS GLOBAL LOAN VI 24‑08‑2012 5,00 0,00 0
Quénia PEFF II KENYA / C 04‑09‑2012 6,50 3,00 2
Nigéria UBA REGIONAL FACILITY 12‑11‑2012 50,17 6,01 1
Regional – África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY II 27‑12‑2012 25,00 9,52 5
Nigéria ACCESS BANK GLOBAL LOAN NIGERIA 28‑12‑2012 50,00 39,19 9
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA 27‑06‑2013 50,00 26,38 13
Nigéria ZENITH BANK MID‑CAP LOAN * 21‑08‑2013 40,00 0,00 0
Nigéria ZENITH BANK MID‑CAP LOAN B 21‑08‑2013 20,00 20,00 5
Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V 30‑08‑2013 90,00 0,00 0
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK 27‑09‑2013 5,00 2,11 3
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK 27‑09‑2013 10,00 0,00 0
Maláui MALAWI CREDIT LINE 12‑11‑2013 15,00 7,44 4
Nigéria NIGERIA SECOND TIER LOAN B 11‑12‑2013 50,00 6,67 2
Nigéria NIGERIA SECOND TIER LOAN C 11‑12‑2013 25,00 0,00 0
Nigéria NIGERIA SECOND TIER LOAN D 13‑12‑2013 25,00 0,00 0
República Dominicana DR MICROFINANCE FACILITY II D 13‑12‑2013 1,00 0,00 0
Gana GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A 23‑12‑2013 20,00 0,00 0
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA 23‑12‑2013 8,00 1,57 6
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA 05‑03‑2014 7,00 0,00 0
Moçambique MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MB 19‑03‑2014 5,00 4,92 10
Quénia PEFF III KENYA ‑ C 03‑04‑2014 50,00 8,58 3
Nigéria ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II 12‑08‑2014 50,00 0,00 0
Regional – África Oriental EAST & CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK UGANDA 01‑09‑2014 28,00 8,74 3
Gana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B 06‑10‑2014 20,00 0,00 0
Regional – África Oriental EAST & CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA 28‑10‑2014 13,00 0,00 0
Regional – África Oriental PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS 25‑11‑2014 64,00 0,00 0
Regional – África Austral PTA BANK ‑ CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS 25‑11‑2014 16,00 0,00 0
Botsuana BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B) 02‑12‑2014 20,00 0,00 0
Zâmbia BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z) 04‑12‑2014 25,00 0,00 0
Regional – África Oriental EAST & CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA 28‑11‑2014 20,00 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 10,73 3
Regional – Caraíbas DFL REGIONAL SME 22‑12‑2008 9,00 4,40 9
Domínica AIDBANK LINE OF CREDIT III A 14‑07‑2010 7,00 7,00 22
Domínica AIDBANK LINE OF CREDIT III B 20‑09‑2010 1,00 0,00 0
São Cristóvão e Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV A * 17‑12‑2010 5,24 0,00 0
São Cristóvão e Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV ‑ B * 17‑12‑2010 0,75 0,00 0
Maurícia SBM LINE OF CREDIT II 16‑05‑2011 30,00 16,53 22
Regional – África Ocidental BOAD PG V A 15‑06‑2011 30,00 15,00 3
Regional – África Ocidental BOAD PG V B 15‑06‑2011 30,00 8,90 2

Total para os Estados ACP  2 084,34 769,97 23 082

PTU      

País Nome Data de 
assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afetado

Número de 
afetações

FACILIDADE DE INVESTIMENTO      
Nova Caledónia BCI ‑ LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL 29‑11‑2007 5,00 5,00 3
Polinésia Francesa SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT 10‑12‑2007 5,00 3,83 8
Regional ‑ PTU: OCTS FINANCING FACILITY * 09‑05‑2008 10,00 0,00 0
Nova Caledónia NC‑LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II * 08‑07‑2010 10,00 0,00 0
Polinésia Francesa SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II 09‑07‑2010 5,00 5,00 11
Polinésia Francesa BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN 22‑03‑2013 8,00 8,00 14
Polinésia Francesa SOCREDO GLOBAL LOAN VI B 18‑11‑2013 10,00 4,80 7
Polinésia Francesa BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE 15‑10‑2014 8,00 0,00 0
Polinésia Francesa BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE 15‑10‑2014 6,00 0,00 0
RECURSOS PRÓPRIOS      
Polinésia Francesa SOCGEN ‑ LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE 19‑10‑2009 10,00 0,00 0
Polinésia Francesa SOCREDO GLOBAL LOAN VI A 18‑11‑2013 22,50 0,34 2
Total para os PTU  99,50 26,97 45
* contrato anulado após a assinatura
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8.  Demonstrações financeiras abreviadas da Facilidade 
de Investimento em 31 de dezembro de 2014

Demonstração da posição financeira

Em 31 de dezembro de 2014 (em milhares de EUR)

Notas 31.12.2014 31.12.2013

ATIVO
Caixa e equivalentes de caixa 5 545 399 599 515

Instrumentos financeiros derivados 6 448 1 024

Empréstimos e contas a receber 7 1 331 918 1 222 199

Ativos financeiros disponíveis para venda 8 403 085 331 699

Montantes a receber dos doadores 9/15 42 590 ‑

Ativos financeiros detidos até à data de vencimento 10 99 988 102 562
Outros ativos 11 5 522 148

Total do ativo  2 428 950 2 257 147

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES
PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados 6 14 632 3 545

Contas de regularização 12 31 310 35 083

Dívidas a terceiros 13 68 824 331 235
Outros passivos 14 2 591 2 572

Total do passivo 117 357 372 435

RECURSOS DOS DOADORES
Fração exigida da contribuição dos Estados‑Membros 15 2 057 000 1 661 309

Reserva de justo valor 156 122 78 191
Lucros não distribuídos 98 471 145 212

Total dos recursos dos doadores 2 311 593 1 884 712

Total do passivo e dos recursos dos doadores   2 428 950 2 257 147

As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.
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Notas De 01.01.2014 
a 31.12.2014

De 01.01.2013
a 31.12.2013

Juros e proveitos equiparados 17 77 240 69 593
Juros e custos equiparados 17 ‑1 522 ‑1 175

Juros e proveitos equiparados líquidos 75 718 68 418
Receitas de comissões 18 1 163 2 728

Despesas de comissões 18 ‑37 ‑43

Receita líquida de comissões 1 126 2 685
Variação do justo valor dos instrumentos financeiros derivados ‑11 663 4 399

Ganhos líquidos realizados com ativos financeiros disponíveis 
para venda 19 8 109 5 294

Perdas cambiais líquidas ‑222 ‑6 925

Resultado líquido das operações financeiras ‑3 776 2 768
Variação da imparidade de empréstimos e contas a receber, líquida 
de reversões 7 ‑75 756 ‑27 334

Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda 8 ‑6 262 ‑8 176

Outro rendimento 21 337 ‑
Gastos gerais administrativos 20 ‑38 128 ‑37 851

Resultado do exercício ‑46 741 510

Outro rendimento integral:
Elementos que são ou podem ser reclassificados nos resultados:

Ativos financeiros disponíveis para venda – reserva de justo valor 8

1. Variação líquida do justo valor dos ativos financeiros disponíveis 
para venda 87 230 12 350

2. Montante líquido transferido para resultados ‑9 299 ‑2 593

Total de ativos financeiros disponíveis para venda 77 931 9 757
Total de outro rendimento integral 77 931 9 757

Total do rendimento integral do exercício 31 190 10 267

Demonstração dos resultados e de outro rendimento integral

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (em milhares de EUR)

As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.
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Mapa da variação dos recursos dos doadores

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (em milhares de EUR)

Notas Contribuição
exigida

Reserva de
justo valor

Lucros não
distribuídos

Total 

Em 1 de janeiro de 2014 1 661 309 78 191 145 212 1 884 712

Contribuição dos Estados‑Membros exigida durante 
o exercício 15 105 691 ‑ ‑ 105 691

Bonificações de juros e assistência técnica não 
utilizadas 15 290 000 ‑ ‑ 290 000

Perda do exercício de 2014 ‑ ‑ ‑46 741 ‑46 741

Total do outro rendimento integral do exercício ‑ 77 931 ‑ 77 931
Variação dos recursos dos doadores 395 691 77 931 ‑46 741 426 881

Em 31 de dezembro de 2014 2 057 000 156 122 98 471 2 311 593

Notas Contribuição
exigida

Reserva de
justo valor

Lucros não
distribuídos

Total 

Em 1 de janeiro de 2013 1 561 309 68 434 144 702 1 774 445

Contribuição dos Estados‑Membros exigida durante 
o exercício 15 100 000 ‑ ‑ 100 000

Resultado do exercício de 2013 ‑ ‑ 510 510

Total do outro rendimento integral do exercício ‑ 9 757 ‑ 9 757
Variação dos recursos dos doadores 100 000 9 757 510 110 267

Em 31 de dezembro de 2013 1 661 309 78 191 145 212 1 884 712

As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.
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28 As demonstrações financeiras completas e os respetivos anexos encontram-se disponíveis para download em www.eib.org ou podem ser solicitadas pore-mail: info@eib.org

Demonstração dos fluxos de caixa

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (em milhares de EUR)

Notas De 01.01.2008 a
31.12.2014

De 01.01.2008 a
31.12.2013

ATIVIDADES OPERACIONAIS   
Resultado do exercício ‑46 741 510
Ajustamento para:
Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda 8 6 262 8 176
Outro rendimento 21 ‑337 ‑
Variação líquida das perdas por imparidade de empréstimos e contas a receber 7 75 756 27 334
Juros capitalizados de empréstimos e contas a receber 7 ‑11 915 ‑10 363
Variação dos juros vencidos e do custo amortizado de empréstimos e contas a receber 895 ‑249
Variação dos juros vencidos e do custo amortizado de ativos detidos até à data 
de vencimento 10 12 733

Variação da conta de regularização ‑3 773 ‑2 725
Efeito das flutuações cambiais nos empréstimos concedidos 7 ‑92 707 30 402
Efeito das flutuações cambiais nos ativos financeiros disponíveis para venda ‑449 ‑1 154
Efeito das flutuações cambiais nas disponibilidades ‑9 362 ‑378
Resultado das atividades operacionais antes da variação dos ativos e passivos 
operacionais ‑82 359 52 286

Desembolsos de empréstimos 7 ‑248 326 ‑242 203
Reembolsos de empréstimos 7 166 578 119 160
Variação dos juros vencidos sobre caixa e equivalentes de caixa 5 7 ‑1
Variações do justo valor dos instrumentos derivados 11 663 ‑4 399
Variação do valor de ativos financeiros detidos até à data de vencimento 10 ‑1 610 057 ‑680 635
Vencimento de ativos financeiros detidos até à data de vencimento 10 1 612 619 676 369
Variação do valor de ativos financeiros disponíveis para venda 8 ‑42 646 ‑34 700
Reembolso/Venda de ativos financeiros disponíveis para venda 8 43 378 38 737
Variação de outras rubricas do ativo ‑5 374 76
Variação de outras rubricas do passivo 19 1 419
Variação dos montantes a pagar ao Banco Europeu de Investimento ‑175 ‑6 539

Fluxos de caixa líquidos utilizados em atividades operacionais ‑154 673 ‑80 430

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  
Contribuição recebida dos Estados‑Membros 15 105 691 187 310
Montantes recebidos dos Estados‑Membros a título de bonificações de juros e assistência técnica 7 410 50 000
Montantes pagos por conta dos Estados‑Membros a título de bonificações de juros e assistência técnica ‑21 899 ‑24 312

Fluxos de caixa líquidos originados pelas atividades de financiamento 91 202 212 998

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa ‑63 471 132 568

Mapa resumo dos fluxos de caixa:

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 599 507 466 561

Fluxos de caixa líquidos originados por:
atividades operacionais ‑154 673 ‑80 430
atividades de financiamento 91 202 212 998
Efeito das flutuações cambiais na rubrica Caixa e equivalentes de caixa 9 362 378

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 545 398 599 507

Composição da rubrica Caixa e equivalentes de caixa:
Dinheiro em caixa 5 9 642 194 107
Depósitos a prazo (excluindo juros vencidos) 415 756 405 400
Papel comercial 5 120 000 ‑

545 398 599 507

As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.
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9. Endereços do BEI

Banco Europeu de Investimento

98‑100, boulevard Konrad Adenauer 3 +352 43 79‑1

L‑2950 Luxembourg 5 +352 437704

www.eib.org/acp – U info@eib.org

Caraíbas / República Dominicana

1063, Ave. Abraham Lincoln, 3 +1 8094734496

Ensanche Serrallés 5 +1 8094734031

Santo Domingo U caribbeanoffice@eib.org

África Central e Oriental / Nairóbi

Africa Re Centre, 5th Floor,  3 +254 202735260

Hospital Road, PO Box 40193 5 +254 202713278

KE‑00100 Nairobi U nairobioffice@eib.org 

Pacífico / Sydney

Level 32 3 +61 282110536

88 Phillip Street 5 +61 282110538

Sydney NSW 2000 U pacificoffice@eib.org

Austrália 

África Austral e Oceano Índico / Tshwane (Pretória)

5, Greenpark Estate 3 +27 124250460

27, George Storrar Drive 5 +27 124250470

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria U southernafricaoffice@eib.org

África do Sul 

África Ocidental e Sahel / Dacar

3, rue du Docteur Roux 3 +221 338894300

BP 6935 Dakar‑Plateau 5 +221 338429712

Senegal U dakaroffice@eib.org 

Gabinetes Regionais nos Estados ACP e nos PTU

http://www.eib.org/acp
mailto:info@eib.org
mailto:caribbeanoffice@eib.org
mailto:nairobioffice@eib.org
mailto:pacificoffice@eib.org
mailto:southernafricaoffice@eib.org
mailto:dakaroffice@eib.org
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