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Prefácio
Ambroise Fayolle, Vice-Presidente do BEI

O

Banco Europeu de Investimento comemora, em 2018,
um aniversário emblemático, celebrando 60 anos de
investimento em excelentes projetos, que criam postos de trabalho e melhoram as condições de vida. Faz
também 55 anos que o Banco intervém no exterior da União
Europeia. O BEI assume um compromisso sério e duradouro de
ajudar países parceiros em todo o mundo.

dispõe atualmente do quadro necessário para enfrentar estes
desafios, mas precisamos de mais investimento. As atitudes em
relação ao desenvolvimento estão a mudar, e o mundo está a
ganhar mais consciência da ação necessária, dos intervenientes
que podem dar o seu contributo e dos fundos que é necessário
investir. O BEI e os seus parceiros estão a desempenhar um papel muito ativo neste contexto.

Em certa medida, o mundo está a ficar cada vez mais pequeno: as infraestruturas de transportes aproximam as pessoas, enquanto as redes digitais proporcionam vias de comunicação instantâneas e promovem a partilha de informações a níveis nunca
antes vistos. Simultaneamente, as disparidades dificultam o desenvolvimento económico. As comunidades rurais são frequentemente esquecidas, e as mulheres e raparigas, bem como as
populações deslocadas, descuradas. É necessária a adoção de
uma abordagem mais inclusiva e holística para enfrentar estes
problemas. A boa notícia é que o Banco está a tomar medidas
positivas, tanto a nível local como global.

Em 2017, o Banco investiu 1 470 milhões de EUR em 40 projetos
na região ACP, quase o dobro do investimento total de 765 milhões de EUR registado em 2016. Este aumento ocorreu porque
muitos projetos incluídos na lista de reserva do BEI foram aprovados e deram origem a excelentes iniciativas de financiamento. De nada serve analisar apenas os anos de sucesso recentes,
sendo necessário adotar uma perspetiva de longo prazo. Nos
últimos anos, assistiu-se a uma grande dinâmica que permitiu
alcançar resultados apreciáveis. O BEI e os seus parceiros procuram adaptar-se às novas exigências que irão alimentar esta dinâmica e satisfazer as necessidades de investimento em todas
as economias emergentes.

Existe enorme potencial em África, nas Caraíbas e no Pacífico,
mas cada uma destas regiões enfrenta desafios específicos. Graças aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o mundo
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O BEI dispõe dos instrumentos para dar resposta a estas necessidades e para alargar o seu impacto. Por exemplo, em 2017 o
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Em todo o mundo, o setor privado pode
desempenhar um papel fundamental no
desenvolvimento sustentável

Banco efetuou um investimento recorde em private equity, no
valor total de 153 milhões de EUR, em 12 fundos e numa operação direta. Estima-se que isto irá criar 17 100 postos de trabalho
permanentes e de boa qualidade, em 157 empresas. O BEI também está a produzir melhorias nas sociedades, tendo melhorado o abastecimento de água a 2,1 milhões de pessoas nos países
ACP e fornecido eletricidade a 1,7 milhões de famílias. O Banco
melhorou também os transportes para 179 000 passageiros por
dia. As equipas do BEI na sua sede, no Luxemburgo, e nos nove
gabinetes externos, espalhados pela África Subsariana, Caraíbas e Pacífico, trabalharam arduamente para apresentar estes
resultados.
Uma das chaves do êxito reside no desenvolvimento do setor
privado. Em todo o mundo, o setor privado pode desempenhar
um papel fundamental no desenvolvimento sustentável, com as
empresas a criarem postos de trabalho e crescimento sustentável. O desejo dos grandes bancos de desenvolvimento, de aumentar o investimento de milhares de milhões para a ordem
dos biliões, irá exigir que o BEI e os seus parceiros consigam
atrair mais investimentos do setor privado. Para que se concretizem investimentos desta dimensão, é necessário proporcionar
mais apoio e um maior número de instrumentos para suplantar
os desafios.
É aqui que o BEI entra em cena, pois o seu financiamento de
projetos e o seu aval atraem outros investidores, promovendo
assim o desenvolvimento do setor privado em todo o mundo.
O Banco está numa posição única, pois os seus instrumentos financeiros permitem-lhe proporcionar o apoio adequado a empresas de todas as dimensões, desde as que estão em fase de
arranque até às grandes empresas, com milhares de colaboradores. Por exemplo, o fundo autorrenovável da Facilidade de Investimento ACP desempenha um papel fundamental no âmbito
da missão do BEI, permitindo-lhe continuar a financiar excelentes projetos e reinvestir os proveitos das suas operações.
O mesmo acontece com o Pacote de Financiamento de Elevado
Impacto, mas em relação a projetos com maior risco, que exercem um impacto mais elevado no desenvolvimento. Por último,
o Banco utiliza também os seus recursos próprios. O BEI pode
recorrer ao financiamento através de dívida, à tomada de parti-
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cipações, a empréstimos globais e a linhas de crédito no âmbito dos objetivos de política externa da União Europeia. O Banco pode ajudar o setor privado a prosperar, apoiando projetos
de infraestruturas em grande escala, frequentemente realizados
pelo setor público ou em regime de parcerias público-privadas.
O Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento reforça as
ideias anteriores sobre o desenvolvimento, alinhando-as com a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O Banco orgulha-se de participar nesta iniciativa, pois ajuda-o a manter ligações estreitas com as instituições suas parceiras, a Comissão
Europeia, o Parlamento Europeu e o Serviço Europeu para a
Ação Externa.
É necessário promover a inclusão e colocar maior ênfase nos
projetos que ajudam os jovens, as mulheres e raparigas, bem
como as populações rurais. O BEI não aspira apenas a capacitar
as pessoas através de soluções financeiras, mas também a criar
condições justas para todos, mediante a disponibilização de infraestruturas apropriadas.
É precisamente este o objetivo de muitas iniciativas realizadas à
escala mundial, o que exige maior financiamento e um investimento mais inteligente. O BEI está preparado para proporcionar
mais apoio, em colaboração com outros bancos multilaterais de
desenvolvimento e instituições financeiras internacionais. Disponibilizaremos os nossos conhecimentos especializados e continuaremos a trabalhar em parceria com a Comissão Europeia
para assegurar o êxito do Plano de Investimento Externo, bem
como para desenvolver instrumentos ainda mais inovadores no
futuro.
Quando viajo pelo mundo e me encontro com pessoas que beneficiaram dos nossos projetos, com os gestores de fundos em
que investimos e os pequenos empresários, fico impressionado
com a sua ambição. O BEI e os seus parceiros também são movidos pela ambição – nomeadamente, de apoiar o desenvolvimento sustentável e melhorar as condições de vida em todo o
mundo. O Banco procura constantemente novas formas de concretizar este objetivo.

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO BEI EM ÁFRICA, NAS CARAÍBAS E NO PACÍFICO, BEM COMO NOS PAÍSES E TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS

5

O impacto do BEI em 2017
Mais de 2 000 empréstimos a pequenas empresas, melhores
estradas, água mais potável, igualdade, eletricidade fiável,
melhorias na educação

Setor privado
As linhas de crédito para PME e empresas de média capitalização irão resultar em 2 103 empréstimos na região ACP
e na República da África do Sul. O montante médio destes
empréstimos será de 188 000 EUR e o prazo médio de 4,6
anos, permitindo preservar 67 835 postos de trabalho. Entre
os intermediários destas linhas de crédito contam-se o I&M
Bank Rwanda, o Equity Bank Tanzania e o African Export
and Import Bank, de âmbito multirregional.
Os empréstimos às microempresas irão preservar 57 500
postos de trabalho, dos quais 27 % ocupados por mulheres
e 44 % por jovens. Os países onde estes empréstimos farão
a diferença incluem o Mali, o Senegal, a Etiópia e a República Dominicana.
Os veículos de investimento através de microfinanciamento criarão 550 postos de trabalho no setor financeiro, em 14
instituições de microfinanciamento, que irão conceder 402
000 empréstimos a microempresas, cujos beneficiários fi-
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nais serão, em 25 % dos casos, mulheres. Estes veículos de
investimento abrangem vários agrupamentos regionais
em África, nas Caraíbas e no Pacífico, incluindo 8 503 empréstimos a estudantes na República Dominicana concedidos através da Fundapec, dos quais 5 357 destinados a
mulheres.
Os fundos de private equity irão investir, em média, 4,6 milhões de EUR em 157 empresas beneficiárias, criando 17 100
postos de trabalho diretos permanentes. Entre os beneficiários contam-se pequenas empresas nos Camarões, no
Senegal, no Congo, no Gabão e no Chade, dos setores da
tecnologia, da saúde e da indústria agroalimentar.
O investimento em serviços bancários móveis irá beneficiar
2,3 milhões de pessoas na Etiópia, graças ao M-Birr.
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O BEI está a proporcionar eletricidade
a cerca de 300 000 casas no Quénia e a
melhorar escolas para muitas crianças nas
Caraíbas

Infraestruturas básicas
Nova capacidade de produção de eletricidade de 517 MW,
100 % proveniente de fontes renováveis. Produção anual
de 2 066 GW/h, servindo potencialmente 1,7 milhões de
famílias no Quénia e em Madagáscar.
Construção ou modernização de 36 400 km de linhas elétricas, ligando 297 000 famílias à rede no Quénia.
Construção ou modernização de 1 410 km de canalizações
de água doméstica e de 95 600 ligações domésticas à rede
de água, que proporcionarão um melhor abastecimento
de água a 2,1 milhões de pessoas. Construção ou modernização de sistemas de tratamento de águas residuais para
1,1 milhões de pessoas. Construção ou modernização de
1  120 km de canalizações de esgotos e escoamento de
águas pluviais e 13 270 novas ligações domésticas à rede de
saneamento, beneficiando 1,6 milhões de pessoas nas Ilhas
Fiji, na Costa do Marfim, no Maláui, no Ruanda e em vários
países das Caraíbas.

2017

Construção ou reconstrução de diques, reduzindo o risco
de inundações para 676 300 pessoas em Madagáscar e nas
Caraíbas.
Construção ou reabilitação de estabelecimentos de ensino
com uma área de 1 500 m² para 2 000 crianças em idade escolar nas Caraíbas.
Construção ou beneficiação de 783 km de estradas no Quénia, nas Caraíbas e no Senegal, onde circulam 21 900 veículos por dia, resultando numa poupança de 86,3 milhões
de EUR em custos de funcionamento dos veículos e de 25,6
milhões de horas de viagem por ano.
Modernização de uma rede de transportes urbanos de
37 km no Senegal, incluindo 23 paragens e a aquisição de
144 viaturas, beneficiando 179 000 passageiros por dia e
permitindo uma poupança anual de 16,5 milhões de horas
em transportes.
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Atividades em 2017
Uma reserva sólida de projetos

O

investimento total do BEI na África Subsariana, nas
Caraíbas e no Pacífico, incluindo os países e territórios ultramarinos e a República da África do Sul, atingiu um recorde financeiro em 2017, ascendendo a
1 468 milhões de EUR. Este montante corresponde quase ao dobro dos 765 milhões de EUR registados em 2016 e mostra como
uma reserva sólida de projetos para aprovação está a ajudar os
projetos no terreno.
As aprovações diminuíram de 1 384 milhões de EUR em 2016
para 1 277 milhões de EUR em 2017. Os desembolsos também sofreram uma quebra, passando do máximo histórico de
954 milhões de EUR em 2016 para 642 milhões de EUR em 2017,
regressando aos níveis habituais verificados nos anos anteriores a 2015. O máximo histórico de desembolsos em 2016 pode
ser explicado por uma análise da carteira de saldos não desembolsados, que foram corrigidos. No gráfico abaixo, podem observar-se os níveis elevados de aprovações e desembolsos em
comparação com as assinaturas no ano anterior, bem como o
aumento no volume de assinaturas em 2017.

As operações assinadas podem ser divididas em diferentes
fontes de financiamento, que por norma são utilizadas para
diferentes finalidades. As assinaturas a cargo da Facilidade de
Investimento ACP, o fundo autorrenovável gerido pelo BEI, ascenderam a 716 milhões de EUR. Um montante adicional de
670 milhões de EUR foi investido a cargo dos recursos próprios
do Banco. Além disso, o Banco investiu 66 milhões de EUR na
República da África do Sul. As operações na África do Sul são financiadas ao abrigo do Mandato de Financiamento Externo da
União Europeia, cuja gestão está a cargo do BEI, e que tem uma
dotação separada de 462 milhões de EUR para projetos naquele
país. A concessão de empréstimos na África do Sul envolve desafios, incluindo requisitos rigorosos de conteúdo local, que não
se coadunam com as orientações do Banco em matéria de adjudicação de contratos, para além da volatilidade registada a nível
económico e político.
Os 16 milhões de EUR remanescentes (dos 66 milhões de EUR
acima referidos) foram investidos no Global Climate Partnership
Fund (Fundo de Parceria Global para o Clima) – um mecanismo
que beneficia a República da África do Sul e outros países na região ACP, bem como noutros locais.
Os números da Facilidade de Investimento incluem níveis elevados de linhas de crédito e de empréstimos-quadro, o que demonstra o apoio contínuo do Banco aos setores financeiros na
região ACP. O BEI também investiu um valor recorde, de 153 mil-
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Montantes anuais e acumulados das aprovações, assinaturas e desembolsos nos
países ACP e nos PTU (2003 - 2017) (em milhões de EUR)
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Desembolsos

hões de EUR, em operações de participação no capital em 2017,
o que demonstra que a procura por estas operações está em
crescendo e que as mesmas começam a marcar maior presença em diversos setores económicos em África, nas Caraíbas e no
Pacífico. Constituem bons exemplos o Fundo Agri-Vie e o Fundo TL COM Tide Africa, este último um dos dois investimentos
formalizados ao abrigo da iniciativa «Boost Africa» (Impulsionar
África), a plataforma inovadora dirigida a empresas em fase de
arranque, que disponibilizam soluções tecnológicas para problemas sociais e ambientais.

O BEI está sempre em busca de projetos que possam reduzir
a pobreza a nível mundial. Em 2017, o Banco assinou a sua primeira operação de investimento com o Afreximbank (o Banco
Africano de Exportação e Importação), para apoiar PME e criar
emprego através de investimentos na área do comércio em 40
países africanos. A tónica será colocada na industrialização sustentável, uma vez que os países africanos pretendem desenvolver a indústria transformadora, o que criará emprego e promoverá o comércio entre países africanos, mas também entre a
África e a União Europeia.

No âmbito dos empréstimos concedidos a cargo de recursos
próprios, o Banco aprofundou a sua relação com o Banco de
Desenvolvimento das Caraíbas, concedendo-lhe uma segunda
linha de crédito para a ação climática. Esta linha de crédito recebeu uma dotação adicional no verão passado, para apoiar projetos de recuperação pós-catástrofe. Tratou-se de uma medida
oportuna, tendo em conta a grave temporada de furacões que
assolou as Caraíbas em 2017. O BEI também está a financiar uma
operação em Dacar, no Senegal, para modernizar os autocarros
daquela cidade. Simultaneamente, o Banco dá continuidade à
sua relação de longa data com o setor da produção de energias
renováveis no Quénia, com um novo investimento na central
geotérmica de Olkaria.

O Banco procura apoiar a integração regional em África de maneira diferente. O BEI tem várias áreas prioritárias: o desenvolvimento do setor privado, as infraestruturas básicas, a ação climática e a integração regional. Em 2017, o Banco criou o Pacote
para as Infraestruturas ACP, que permitirá ao BEI cumprir o seu
objetivo de investimento nesses projetos essenciais. Entretanto,
está em curso o Pacote para a Migração ACP, com assinaturas de
228 milhões de EUR face à dotação total de 800 milhões de EUR,
contando ainda com uma abrangente reserva de projetos.

2017
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Financiamento concedido em 2017
Montante total das assinaturas
nos países ACP

1 386

66

milhões
de EUR

para a República da
África do Sul

38

projetos

(40, incluindo a República
da África do Sul)

420

milhões
de EUR

destinados à ação climática
(30 % do investimento total)

10

milhões
de EUR

16

milhões
de EUR

para os países ACP ao
abrigo do Global Climate
Partnership Fund

52%

no setor público

48%

no setor privado
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Quase 1 400 milhões de
EUR distribuídos por muitos
países e instrumentos de
crédito

Projetos em

597

milhões
de EUR

destinados ao setor financeiro
e aos serviços, a cargo da
Facilidade de Investimento
ACP, incluindo:
• 428 milhões de EUR (72 %)
para apoiar PME através de linhas de crédito assinadas com
sete intermediários diferentes
• 16 milhões de EUR (3 %)
destinados ao
microfinanciamento
• 153 milhões de EUR (25 %)
de investimento em 12 fundos
de participação e numa operação de participação direta

98

milhões
de EUR

ao abrigo do Pacote
de Financiamento de
Elevado Impacto ACP

2017

16

países

e cinco agrupamentos regionais

716

milhões
de EUR

670

milhões
de EUR

a cargo da Facilidade de
Investimento ACP

a cargo dos recursos
próprios do BEI

4

milhões
de EUR

destinados ao financiamento
direto de grandes empresas
e 43 milhões de EUR para a
prestação de garantias
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Lista de contratos
assinados em 2017

Contratos a cargo da Facilidade de Investimento assinados em 2017
Estados ACP
Botsuana
Costa do Marfim
República Dominicana
Etiópia
Gana
Mali
Namíbia
Nigéria
Regional - ACP
Regional - África
Regional - África

INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS FUND II
OASIS AFRICA SME FUND
FUNDAPEC
LEASING AND LENDING FOR SMES 
OASIS AFRICA SME FUND
KABALA II EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO 
INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS FUND II
DEVELOPMENT BANK OF NIGERIA
ACCESS MICROFINANCE HOLDING III C
AFREXIMBANK LOAN FOR PRIVATE SECTOR 
AGRI-VIE FUND II

Regional - África
Regional - África
Regional - África

BANK OF AFRICA SUB-SAHARAN FINANCING FACILITY 
SHORECAP III
VANTAGE MEZZANINE FUND III

Regional - Caraíbas

CDB CLIMATE ACTION FL II 

Regional - África Orient.
Regional - África Orient.
Regional - África Orient.
Regional - África Orient.
Regional - África Orient.
Regional - África Ocid.
Regional - África Ocid.
Senegal

CATALYST FUND II LP
EQUITY BANK MBIL (UGANDA) 
EQUITY BANK TANZANIA LTD 
I AND M BANK REGIONAL FINANCING FACILITY RWANDA
PROCREDIT CONGO SA 
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC MALI) 
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC SENEGAL) 
CORRIDOR COTIER - SECTION NORD 

Desenvolvimento urbano
Serviços financeiros
Educação
Linhas de crédito
Serviços financeiros
Água e saneamento
Desenvolvimento urbano
Serviços financeiros
Serviços financeiros
Linhas de crédito
Agricultura, pescas e silvicultura
Serviços financeiros
Indústria
Linhas de crédito
Serviços financeiros
Serviços financeiros
Energia
Indústria
Transportes
Água e saneamento
Serviços financeiros
Linhas de crédito
Linhas de crédito
Linhas de crédito
Linhas de crédito
Serviços financeiros
Serviços financeiros
Indústria

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

5,6
2,7
5,0
70,0
4,1
50,0
11,2
16,9
2,3
100,0
5,0
2,5
5,0
34,0
17,0
23,6
40,8
30,0
6,0
43,2
16,3
19,0
36,0
8,5
20,0
0,8
0,8
22,0
598,3

PTU
Nova Caledónia
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BCI PRIVATE ENTERPRISE FACILITY (NEW CALEDONIA)

Linhas de crédito

Privado

*
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Contratos a cargo do Pacote de Financiamento de Elevado Impacto
Estados ACP
Etiópia
Etiópia
Regional - ACP
Regional - África
Regional - África
Regional - África
Regional - Caraíbas
Regional - África Orient.
Regional - África Ocid.
Regional - África Ocid.
Regional - África Ocid.

CEPHEUS ETHIOPIA SME FUND
M-BIRR MOBILE BANKING SERVICE
ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY (ADVANS IC) 
I AND P AFRIQUE ENTREPRENEURS II
PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
AFRICA ENERGY GUARANTEE FACILITY
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY ACME 
TLCOM TIDE AFRICA FUND
TLCOM TIDE AFRICA FUND
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC MALI) 
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC SENEGAL) 

Serviços financeiros
Telecomunicações
Linhas de crédito
Serviços financeiros
Serviços financeiros
Energia
Linhas de crédito
Serviços financeiros
Serviços financeiros
Serviços financeiros
Serviços financeiros

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

AEP ABIDJAN 
FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT 
KENYA POWER DISTRIBUTION LAST MILE CONNECTIVITY 
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION 
REGIONAL MOMBASA PORT ACCESS ROAD
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO EXPANSION 
MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR 
MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT 
KIGALI CENTRAL SEWERAGE 
BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR 
LUSAKA SANITATION PROGRAM 

Água e saneamento
Água e saneamento
Energia
Energia
Transportes
Energia
Transportes
Água e saneamento
Água e saneamento
Transportes
Água e saneamento

Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

38 projetos

41 contratos

8,4
4,0
5,0
10,0
10,0
42,2
3,0
4,4
4,4
3,2
3,2
97,8
716,0

*

*
*

*
*

TOTAL FI

Contratos a cargo de recursos próprios do BEI assinados em 2017
Estados ACP
Costa do Marfim
Fiji
Quénia
Quénia
Quénia
Madagáscar
Madagáscar
Maláui
Ruanda
Senegal
Zâmbia

*
*

35,0
64,4
60,0
72,0
50,0
30,6
110,0
20,5
45,0
80,0
102,5
670,0
670,0

*
*
*
*
*
*

TOTAL RP BEI
TOTAL

1 386,0

 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 ação climática. A ação climática é registada como percentagem das operações de financiamento do BEI assinadas, na medida em que
estas estejam em conformidade com as definições, os setores e os tipos de atividade da ação climática, de forma granular (ou seja, contabilizando o componente, o subcomponente ou a proporção relevantes). No que respeita às linhas de crédito, a menos que tenha sido estabelecida uma dotação dedicada à
ação climática, o Banco aplicou em 2017 uma estimativa de 2 % como componente climática provável a apurar em futuras afetações ao abrigo de linhas de
crédito assinadas em 2017.

2017
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M-Birr: inclusão
digital na Etiópia

E

stão a ser lançadas ambiciosas empresas em fase de
arranque e a surgir fundos que investem em novas
tecnologias nas plataformas de Nairóbi, Lagos e Campala, bem como em Dacar. Mas que serviços criam estas plataformas? Na Etiópia, milhões de pessoas estão a utilizar um serviço financeiro móvel designado M-Birr, um sistema
mais avançado do que a tecnologia bancária móvel utilizada
pela maioria dos europeus. É assim que mudamos as vidas das
pessoas.
Encostada à parede de barro da sua casa, Amadi recorda os
dias em que costumava esperar na fila sob o sol escaldante da
Etiópia para receber os seus pagamentos da segurança social.
Muitas vezes, o dinheiro não estava disponível e Amadi, uma
senhora idosa, tinha de caminhar durante horas para regressar à sua aldeia remota sem dinheiro, apenas para passar pela
mesma provação num dia diferente. «Havia muitos problemas.
Foram tempos bastante difíceis», lembra. «Mas agora estamos
numa situação muito melhor.»
Amadi é uma de dois milhões de etíopes que utilizam o M-Birr,
um serviço de banca móvel que deve o seu nome ao birr, a
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Espera-se que a economia digital
venha a registar um crescimento
exponencial em África
moeda do país. Agora, as prestações sociais do Estado são creditadas todos os meses diretamente na sua conta M-Birr móvel
junto da instituição regional de microfinanciamento. Em vez
de uma longa caminhada para receber o seu dinheiro, a idosa
desloca-se a um agente bancário nas proximidades para fazer
um levantamento. «Sou respeitada e recebo o meu dinheiro»,
declara.
O M-Birr planeia ser a ponta de lança etíope no fenómeno móvel que está a transformar os serviços financeiros para o comum
dos africanos, ombreando com outros operadores, como a MTN,
a M-Pesa e a Orange. Se descontarmos os poucos países onde
se utilizam os serviços bancários móveis, o continente depende
consideravelmente dos pagamentos em numerário. A logística
não é fácil em África, pelo que uma rede móvel permite movimentar o dinheiro de forma segura e simples. As plataformas
móveis estão a aumentar de forma eficaz a inclusão financeira.
O BEI está a apoiar a próxima fase de expansão do M-Birr com
um investimento de capital de 3 milhões de EUR, que poderá ser
reforçado com mais 1 milhão de EUR, tendo o investimento ficado a cargo do Pacote de Financiamento de Elevado Impacto.
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O BEI está a apoiar a próxima fase
de expansão do M-Birr com um
investimento de capital de
3 milhões de EUR, que poderá ser
reforçado com mais
1 milhão de EUR

Ao serviço das comunidades locais
Bakala, proprietário de uma loja, é um agente M-Birr por conta
da instituição de microfinanciamento local. Das 125 famílias que
habitam na sua aldeia, apenas três não recebem prestações sociais do Estado. Graças à regularidade dos pagamentos através do
sistema M-Birr, os beneficiários podem planear as suas finanças
de uma forma que não era possível com o sistema anterior. Isso
também é bom para o negócio de Bakala, que pretende pedir um
empréstimo para comprar um moinho elétrico de milho e para
abrir um restaurante, onde dará trabalho a várias pessoas, porque
agora imensa gente visita a sua loja.
Mas não é apenas por isso que gosta do M-Birr. «O M-Birr melhora as condições de vida da minha comunidade», afirma Bakala. «Estou a prestar um serviço à minha comunidade. Este serviço
móvel teve um grande impacto na minha comunidade.»
«Para mim, é melhor assim.»
No exterior da loja, uma senhora idosa chamada Mareh tira um
telemóvel de uma bolsa que traz pendurada ao pescoço. A maioria dos utilizadores do M-Birr compra um telefone barato por alguns dólares, mas aqueles que nem a esse luxo se podem dar têm
a possibilidade de obter um cartão de raspar com um código PIN,
que introduzem quando efetuam o levantamento das suas prestações sociais nas agências M-Birr. Mareh gesticula entusiasmada
com o telemóvel à medida que enumera a lista de melhorias que
o M-Birr trouxe à sua vida diária.
Tal como Amadi, Mareh ficava exausta depois das longas caminhadas até aos pontos de entrega dos pagamentos do Estado, que
muitas vezes acabavam por não estar disponíveis. «Utilizar o telemóvel não é fácil para mim, mas o agente ajuda-me e eu recebo o meu dinheiro através do M-Birr», afirma Mareh. «Para mim,
é melhor assim.»
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Trata-se da primeira vez que o BEI investe em tecnologia financeira móvel em África, através de um coinvestimento
com a DEG, uma filial do banco de desenvolvimento alemão
KfW.
Antes de concluída a sua implementação em 2015, o MBirr realizou um programa ao longo de um ano, que permitiu a cinco instituições locais de microfinanciamento a
prestação de serviços financeiros móveis. Os serviços MBirr são prestados através de mais de 7 000 estabelecimentos, nomeadamente sucursais e agentes das instituições de
microfinanciamento M-Birr em lojas, farmácias ou postos
de abastecimento em toda a Etiópia. Atualmente, a empresa processa pagamentos de prestações sociais a mais de
750 000 famílias, com cerca de três milhões de beneficiários,
servindo ainda 280 000 clientes que recorrem diretamente
aos serviços financeiros móveis. É uma revolução para um
país onde apenas uma em cada cinco pessoas tem uma
conta bancária, mas metade da população adulta possui
um telemóvel. «Desempenhamos um papel de relevo na inclusão social», defende Thierry Artaud, presidente executivo
da M-Birr, acrescentando que «o investimento do BEI permitir-nos-á desenvolver a empresa e ajudar o país a crescer».
Com o investimento do BEI, o M-Birr planeia alargar a sua
atividade a outros setores da economia etíope, servindo
pequenas empresas que podem incorrer em situações perigosas ou despesas suplementares ao transportar as receitas
diárias em numerário de um local para outro. O M-Birr também está a apoiar as instituições de microfinanciamento que
oferecem o serviço M-Birr, com vista à expansão da sua rede
de agentes e sucursais.
Num país com uma dimensão equivalente à superfície
conjunta da França e da Espanha, é crucial a existência de
uma rede mais alargada. O M-Birr e os seus parceiros estão
a proporcionar à Etiópia um universo de serviços financeiros
móveis, que terão um impacto tremendo na vida quotidiana
dos utilizadores. A empresa está, verdadeiramente, a satisfazer uma necessidade e planeia alargar o acesso a todos os
setores da economia.
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Criação de
emprego
e concretização
de sonhos
Apoio a empresários e empresas
inovadoras em fase de arranque

A

nunciada oficialmente em 2016, a iniciativa «Boost
Africa» é um empreendimento conjunto do BEI, do
Banco Africano de Desenvolvimento e da Comissão
Europeia. Trata-se de um fundo de fundos, concebido
para apoiar empresários e empresas inovadoras em fase de arranque que atuam no espaço digital na África Subsariana, tendo
como objetivo criar 25 000 postos de trabalho.

O primeiro investimento realizado no âmbito da iniciativa visou
o TL Com Tide Africa Fund e concretizou-se em 2017. A TL Com
está a investir numa plataforma interessante dedicada a transformar África numa verdadeira força motriz da próxima geração
de engenheiros de software. A Andela foi fundada em 2014 por
Christina Sass, Brice Nkengsa e Jeremy Johnson, tendo recebido
investimentos de muitas fontes, incluindo a Chan Zuckerberg Initiative. O BEI, através da TL Com, investiu 3 milhões de USD na
Andela, que assenta no pressuposto de que o talento pode ser
encontrado em qualquer lugar, ao contrário das oportunidades.
O objetivo é dar formação a 100 000 programadores de software
africanos durante a primeira década de atividade.
Pelos vistos, está a funcionar. A Andela arrancou em Lagos, na Nigéria, em 2014 e, desde então, tem vindo a expandir-se para novas plataformas em Nairóbi, no Quénia, e na capital do Uganda,
Campala. Africanos jovens e ambiciosos recebem formação da
Andela na arte de codificar, sendo depois colocados em empresas onde integram equipas de desenvolvimento, habitualmente
de forma remota, auferindo salários equivalentes aos praticados
nos Estados Unidos ou na Europa para profissionais da área. Ao
integrarem estas equipas de desenvolvimento, os formandos da
Andela ganham uma boa experiência profissional, mas segundo eles, também se sentem capacitados para perseguir as suas
ambições.
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Cerca de 25 % dos formandos da Andela são mulheres, um número impressionante tendo em conta que a média global entre
os programadores de software se situa nos 7 %. A empresa espera que as mulheres venham a representar 50 % dos formandos.
O plano da Andela, de dar formação a 100 000 programadores,
apenas é concretizável se a empresa continuar a crescer ao ritmo atual. A empresa arrancou com seis colaboradores e quatro
formandos, em 2014, e conta atualmente com 600 funcionários
e vários milhares de formandos. A iniciativa «Boost Africa» está
orientada para o setor das tecnologias, com vista a criar oportunidades em África. A Andela é uma empresa à altura desta
ambição.
Enquanto empresa tecnológica em fase de arranque, dedicada
a servir o mercado africano, os primeiros anos de atividade da
Andela foram extraordinários. Os gestores de fundos começam
a ver que África está preparada para prosperar nos domínios do
private equity e do capital de risco. A Partech Ventures quer fazer
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O BEI está a investir em empresas
africanas em fase de arranque,
lideradas por jovens empresários,
que oferecem novos serviços
nos setores da banca, seguros e
comunicações móveis

parte deste crescimento, tendo acabado de lançar o seu fundo
Partech Africa, sediado em Dacar, no Senegal. O BEI investiu 10
milhões de EUR – a cargo do Pacote de Financiamento de Elevado Impacto – no fundo, que tem como objetivo chegar aos 100
milhões de EUR. Este valor será investido em empresas africanas
em fase de arranque, dirigidas por jovens empresários locais, que
estão a criar novas plataformas inovadoras de inclusão financeira, designadamente nos domínios da banca e dos seguros, bem
como da prestação de serviços ao consumidor através de acesso
online ou móvel.
Para além das plataformas no Quénia e na Nigéria, o Partech
Africa pretende investir em empresas em fase de arranque nos
Camarões, na Costa do Marfim e no Senegal. Inicialmente, o
Partech Africa pretende investir em 25 a 30 empresas, com montantes que, embora podendo oscilar entre 500 000 EUR até 5 milhões de EUR, irão situar-se sobretudo a meio deste intervalo. Os
sócios comanditados do Partech Africa acreditam que o fundo
irá beneficiar do seu posicionamento único. «O investimento de
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capital de risco nas novas tecnologias em África não para de crescer», afirma Cyril Collon, sublinhando que «passou de 40 milhões
de USD em 2012 para 367 milhões de USD em 2016, prevendose que venha a superar a barreira dos 1 000 milhões de USD em
2020, mas grande parte deste investimento tem sido realizado
por investidores dos Estados Unidos e da UE. Acreditamos que o
ecossistema está pronto para os intervenientes locais. As equipas
africanas são capazes de financiar as melhores empresas africanas em fase de arranque.»
O fundo está muito bem encaminhado para atingir o seu objetivo, e Tidjane Dème acrescenta que «o Partech proporcionará
uma excelente experiência às empresas e aos fundadores africanos. A nossa equipa de desenvolvimento empresarial irá expor
empresas africanas em fase de arranque aos mercados europeu
e norte-americano e ajudará a criar parcerias estratégicas de longo prazo.» A Partech tem vindo a obter êxito em todo o mundo,
nas empresas onde investe. Agora, chegou a vez das empresas
africanas.
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Água potável em
Suva, o motor
económico
das Ilhas Fiji
A batalha contra inúmeras ameaças

E

m fevereiro de 2016, a maior ilha do arquipélago
das Fiji, Viti Levu, foi assolada pelo ciclone Winston, que ceifou as vidas de mais de 40 fijianos, para
além de destruir aldeias inteiras. No seguimento da
tragédia, milhares de pessoas ficaram sem acesso a água e
a eletricidade, com a economia do país a perder o equivalente a cerca de 20 % do seu produto interno bruto (PIB).
As alterações climáticas representam uma ameaça existencial para as Ilhas do Pacífico, devido à subida do nível do
mar e ao aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como o ciclone Winston. Os efeitos podem ser numerosos e letais, desde a destruição das colheitas nas aldeias
e zonas rurais, até à proliferação de doenças transmitidas
pela água.
Nas Ilhas Fiji, os sistemas de abastecimento e tratamento
de água não estão preparados para resistir às cheias, o que
constitui um verdadeiro problema e, tendo em conta o aumento da população da capital, Suva, é fundamental que
os sistemas de água e saneamento satisfaçam as necessidades dos habitantes.
O Governo das Ilhas Fiji criou um programa abrangente
para satisfazer as necessidades dos 224 000 habitantes da
área metropolitana de Suva. O BEI está a apoiar este pro-
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grama, com um empréstimo de cerca de 65 milhões de
EUR, contando com a assistência com o Banco Asiático de
Desenvolvimento. Trata-se da primeira operação do Banco
nas Ilhas Fiji nos últimos 18 anos, bem como da sua primeira operação num país ACP a ser cofinanciada pelo Fundo
Verde para o Clima, um programa das Nações Unidas que
ajuda países em desenvolvimento a enfrentar as alterações
climáticas. O programa está a ser gerido pela Water Authority of Fiji (Autoridade da Água das Ilhas Fiji) e aumentará
significativamente a capacidade de resistência a choques
da cidade de Suva, mediante a modernização das infraestruturas hídricas a diversos níveis, com vista à sua adaptação às alterações climáticas.
Será construído um novo sistema de captação de água no
Rewa, o maior rio de Viti Levu, situado mais para o interior
da ilha, reduzindo assim o risco de contaminação salina,
uma vez que a infraestrutura existente no delta do rio está
mais exposta ao Oceano Pacífico. Este sistema será dotado
de uma estação de tratamento da água e de uma estação
elevatória, bem como de um novo reservatório, que será ligado à atual rede de água de Suva. Para além destas novas
fontes de abastecimento de água potável, as instalações de
tratamento de águas residuais existentes serão ampliadas.
A capacidade na estação de tratamento de águas residuais
de Kinoya será aumentada em 164 %, o que significa que
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conseguirá satisfazer as necessidades de 277 000 pessoas.
Para além disto, para dar resposta às exigências crescentes
colocadas aos sistemas, serão melhorados cerca de 18 km
de adutores. A rede de saneamento será alargada a mais
4 500 famílias, que atualmente não são servidas pela rede
pública e têm de recorrer a fossas sépticas.
O desenvolvimento sustentável nas Ilhas Fiji depende de
uma abordagem inclusiva e resiliente aos serviços essenciais, tais como as instalações de abastecimento de água e
saneamento. De um modo global, este projeto disponibilizará água potável a mais pessoas e minimizará as interrupções no serviço, que continuam a ser um problema. Esta
abordagem inclusiva não se fica pelo abastecimento de
água, incluindo também um plano para promover a igualdade de género. A Water Authority of Fiji contratará um especialista em impacto social para assegurar que o projeto
proporciona às mulheres as mesmas oportunidades de trabalho nas suas componentes técnica e de manutenção.

O desenvolvimento sustentável
nas Ilhas Fiji depende de uma
abordagem inclusiva e resiliente
aos serviços essenciais, tais como
o abastecimento de água e o
saneamento

Suva é um centro urbano vital para as Ilhas Fiji, mas também é importante para a região do Pacífico, pois acolhe
muitas grandes empresas dos setores privado e financeiro.
Este projeto hídrico proporcionará tranquilidade nos anos
vindouros e melhorará a saúde e as condições de vida das
pessoas em toda a região.
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Um maior sentido de urgência
A forte apetência do BEI pela ação climática

T  

al como sucede no Pacífico, as alterações climáticas
constituem o principal desafio enfrentado pelas Caraíbas, colocando grandes entraves ao desenvolvimento da região. As chuvas torrenciais e a seca extrema representam um grande perigo para a saúde pública,
a produtividade económica, a agricultura e a qualidade de
vida da população. O aumento das temperaturas do mar e
da atmosfera torna o clima instável, prejudicando o abastecimento alimentar e permitindo o reaparecimento da
malária, bem como o surgimento de novas doenças, como
o vírus Zika.
O verão de 2017 veio recordar os perigos de viver nas Caraíbas, com a chegada dos furacões Irma e Maria. É raro
que duas tempestades de categoria 5 atinjam as zonas
costeiras na mesma estação, pelo que os estragos causados foram ainda mais devastadores. As duas tempestades
ocorreram no espaço de algumas semanas, em setembro,
piorando a situação.
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«Este verão, quase todos os países sofreram danos nas infraestruturas», afirma Cheryl Dixon, especialista principal na área
do ambiente no Banco de Desenvolvimento das Caraíbas
(BDC). «Estes danos atingiram não só as infraestruturas físicas
– estradas, pontes, defesas costeiras e fluviais, bem como sistemas de transmissão e distribuição de água e eletricidade –
como também as infraestruturas sociais, designadamente escolas, hospitais e centros de saúde. São necessários recursos
para financiar estes investimentos.»
Existe grande apetência pela ação climática na região. O BEI
e o BDC têm uma relação de longa data, que perdura há 40
anos. As duas instituições trabalharam em conjunto num empréstimo-quadro destinado a projetos de atenuação das alterações climáticas e adaptação aos seus efeitos, que foi assinado em 2011. Este projeto investiu em nove operações,
espalhadas por oito países, incluindo infraestruturas hídricas
nas Baamas, a Autoestrada do Norte em Belize e a modernização em grande escala da iluminação pública na Jamaica.
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«Temos de melhorar a nossa
gestão dos recursos hídricos,
especialmente do abastecimento
de água potável»

Em maio de 2017, o BEI assinou uma segunda linha de crédito destinada a projetos de ação climática, de valor superior a 100 milhões de EUR, ou cerca de 124 milhões de USD,
o dobro da operação de 2011. A procura de financiamento
nestes projetos é enorme, e o BDC já tinha identificado uma
lista de projetos elegíveis, com um valor na ordem dos 300
milhões de USD. «Agora, há um maior sentido de urgência para ver ações concretas no terreno, nos nossos países
membros mutuários», refere Cheryl Dixon.
Este apelo à ação está a assumir várias formas, com os
países das Caraíbas a assumirem um papel ativo no combate às alterações climáticas e na «melhoria da construção»,
o que significa que estão a integrar a ação climática nos
seus projetos, tanto quanto possível. Existe aqui um maior
entendimento do problema em comparação com outros
locais. «A necessidade de financiamento é particularmente
elevada ao nível do reforço das infraestruturas físicas, designadamente as estradas, os sistemas de drenagem e as defesas costeiras, por exemplo», adianta Cheryl Dixon. «Mas,
ao mesmo tempo, temos de melhorar a nossa gestão dos
recursos hídricos, especialmente do abastecimento de água
potável», acrescenta.
Estas medidas ajudarão a atenuar o impacto das condições
meteorológicas extremas, ao fomentar a resiliência, mas
não se ficam por aqui. O projeto para instalar lâmpadas
LED nos candeeiros públicos na Jamaica tem vários benefícios. A iluminação pública é um serviço essencial, mas na
Jamaica representava o segundo maior consumidor de eletricidade no país. As lâmpadas anteriores duravam cerca de
5 anos e, todos os anos, era necessário substituir 20 % das
mesmas. As novas lâmpadas LED são mais fiáveis e muito
mais eficientes, o que poupa energia e reduz as emissões.
Para além disso, iluminam melhor, contribuindo assim para
tornar as zonas urbanas mais seguras.
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A segunda linha de crédito está centrada em projetos semelhantes aos da primeira linha de crédito, mas em maior
quantidade. Serão efetuados novos investimentos na iluminação pública em São Vicente e Granadinas e em Santa Lúcia, sendo ainda disponibilizado apoio adicional ao projeto
em curso na Jamaica. Serão realizados mais investimentos
nas defesas costeiras e na educação, bem como no âmbito
das energias renováveis. Em Antígua e Barbuda, foi aprovado um investimento nas defesas costeiras, bem como na reconstrução de algumas ligações rodoviárias e pontes.
Há muito trabalho a fazer – e é por isso que o BEI e o BDC
criaram uma iniciativa de financiamento destinada à reconstrução de infraestruturas na sequência de furacões, na
qual o Banco investiu 24 milhões de USD. Este instrumento foi criado no espaço de algumas semanas, após ficar patente o rasto de destruição deixado pelos furacões Irma e
Maria. O financiamento também ajudará à recuperação e
reconstrução com urgência de infraestruturas básicas, designadamente redes elétricas, sistemas de abastecimento de
água e infraestruturas rodoviárias.
«São necessários avultadíssimos recursos financeiros para
responder de forma exaustiva aos desafios colocados pelas
alterações climáticas, abrangendo todos os aspetos da atenuação e adaptação aos seus efeitos», afirma Cheryl Dixon.
O Banco de Desenvolvimento das Caraíbas possui, efetivamente, conhecimentos especializados em projetos neste
domínio, tendo as equipas técnicas do BEI e do BDC beneficiado imenso do trabalho conjunto realizado. A região das
Caraíbas está no bom caminho para assegurar um futuro
sustentável, preparando-se para os desafios e reduzindo
a sua própria pegada ambiental através desta abordagem
holística, que conjuga uma resposta rápida em termos de
financiamento com uma mudança de mentalidades. Com o
passar do tempo, os resultados ficarão à vista de todos.
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Retrato breve de
alguns projetos
Desde a modernização urbana
e produção alimentar a centrais
elétricas e melhores empregos
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Redução do congestionamento
e dos engarrafamentos no Senegal
Na capital do Senegal, Dacar, vive quase um quarto da população do país, e a cidade está a crescer rapidamente. A infraestrutura de transportes da cidade está sob enorme pressão devido a
este crescimento e à falta de investimento.
No âmbito de um programa governamental de modernização
urbana, o BEI irá investir 80 milhões de EUR para apoiar um projeto orçado em 370 milhões de EUR, que irá revitalizar a rede de
transportes públicos em Dacar. Este projeto irá criar corredores
reservados a autocarros em vias estratégicas, prevendo ainda a
construção de 23 paragens e a aquisição de 144 autocarros articulados. A sua concretização permitirá diminuir o congestionamento na cidade e fomentar o crescimento económico, ao proporcionar transportes rápidos, económicos e menos poluentes
a cerca de 65 milhões de passageiros por ano. Este projeto apoia
diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tais
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como: trabalho digno e crescimento económico; indústria, inovação e infraestruturas; cidades e comunidades sustentáveis; e
ação climática.
O BEI também está a investir no projeto da Pont de Rosso, uma
ponte sobre o rio Senegal, que constitui um elemento essencial
dos planos para a rede de transportes de África. A estrutura, que
se estende por cerca de 1,5 km e irá ligar o Senegal à Mauritânia,
encurtará os tempos de viagem e diminuirá significativamente

O nosso apoio à agricultura na
África do Sul irá preservar vários
milhares de postos de trabalho para
agricultores jovens e emergentes em
comunidades rurais

as emissões, reduzindo a dependência dos ferries. Uma vez que
será a única ligação fixa entre as duas nações, esta ponte fomentará significativamente as economias de ambas as regiões.
O projeto é cofinanciado pelo Banco Mundial, pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pela União Europeia, através da Facilidade de Investimento para África (FIA).

Ação climática
e produção alimentar na África do Sul
O BEI vai conceder um empréstimo de 50 milhões de EUR ao
Land and Agricultural Development Bank of South Africa (Land
Bank). O banco usará estes fundos para conceder empréstimos
a projetos de pequena e média dimensão na cadeia alimentar
agrícola, dos quais cerca de 35 % devem ter como prioridade
a ação climática. Esta operação contribuirá para o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 (Erradicar a fome) e para
o ODS 13 (Ação climática). O setor agroalimentar tem uma importância significativa na economia sul-africana, embora não
seja tão preponderante como nos restantes países da África
Subsariana, representando cerca de 12 % do produto interno
bruto e empregando entre 7 % e 10 % da população ativa do
país.
O setor agroalimentar da África do Sul carece de financiamento. O Land Bank dedica-se exclusivamente a este setor e, sendo
uma instituição estatal, dispõe de maior capacidade do que os
bancos comerciais tradicionais, que são desencorajados pelos
riscos mais elevados associados às condições climáticas adversas e à falta de garantias dos pequenos agricultores. A operação do BEI tem por objetivo preencher esta lacuna, atraindo
mais financiamento para o setor e disponibilizando-o a diversos
intervenientes.
Entre estes incluem-se os agricultores pequenos e emergentes, que tradicionalmente sentem dificuldades no acesso
ao financiamento, bem como entidades de maior dimensão do
setor privado, que pretendem modernizar os seus processos
ou equipamentos e melhorar a produtividade. A dotação desta
operação destinada à ação climática constitui uma nova medida, pois inclui iniciativas nos domínios da gestão dos recursos
naturais, das novas tecnologias e da captação de carbono.
O Banco espera que esta operação melhore as condições de
vida nas zonas rurais e ajude à segurança alimentar na África do
Sul, preservando cerca de 3 900 postos de trabalho, a maioria
dos quais destinados a jovens agricultores emergentes em comunidades rurais.
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Os planos energéticos
ambiciosos do Quénia
Como parte dos seus planos de desenvolvimento do país a
médio e longo prazo – delineados num programa designado KenyaVision 2030 (Visão para o Quénia 2030) – o Governo
queniano pretende assegurar o fornecimento de eletricidade
a toda a população. O Governo planeia diversificar a produção e concluir um programa de eletrificação abrangente.
Em 2017, o BEI assinou empréstimos para projetos nestes
dois domínios, designadamente para o programa «Last Mile
Connectivity» e o novo aumento da capacidade da central geotérmica de Olkaria. Estes projetos contribuirão para
vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente: erradicar a pobreza, energias renováveis e acessíveis,
trabalho digno e crescimento económico, e ação climática.
O BEI cofinancia um programa designado «Last Mile» juntamente com a Agence Française de Développement. Este
projeto também recebe uma subvenção da União Europeia
ao abrigo do Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas. No âmbito do programa, as linhas elétricas serão alargadas às zonas rurais de 32 dos 47 distritos do Quénia. Mais de
300 000 famílias beneficiarão da ligação à rede, fornecendo
eletricidade a cerca de 1,5 milhões de quenianos, ou seja,
mais do que a população de Mombaça, a segunda maior cidade do país, o que torna o objetivo de conclusão até 2020
ambicioso, mas ainda assim concretizável, graças à utilização de equipamento testado e de comprovada eficácia, que
pode ser instalado rapidamente.
Ao nível da produção de eletricidade, o Banco investiu na
ampliação da central geotérmica Olkaria I, mediante a instalação de uma turbina adicional, que acrescentará 70 MW à
capacidade total da unidade, potenciando o fornecimento
de eletricidade a 529 000 famílias. A energia geotérmica é renovável e limpa, uma vez que utiliza fontes termais e géiseres
para produzir eletricidade.

O Programa «Last Mile
Connectivity» está a ajudar o
Quénia a fazer progressos para
concretizar o seu objetivo de
fornecer eletricidade a toda a
população
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O BEI já colabora com o promotor, a KenGen, há cerca de três
décadas, no âmbito de seis operações. A parceria tem sido
proveitosa e ambas as partes têm aprendido em conjunto
a executar projetos da melhor forma. No seguimento de alguns problemas ao nível da reinstalação de populações locais, o Banco e a KenGen estão a assegurar elevados padrões
ambientais e sociais, enquanto a KenGen está a colaborar
com o Kenyan Wildlife Service (Serviço de Vida Selvagem do
Quénia) para minimizar o impacto nas diversas espécies de
vida selvagem no Parque Nacional de Hell’s Gate, onde está
situada a central de Olkaria. A energia geotérmica constitui
um elemento fundamental do cabaz energético do Quénia.
Além disso, pode ser sustentável e benéfica para todos.
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Criação de oportunidades
na Nova Caledónia
Embora o rendimento médio no território ultramarino francês seja elevado, este arquipélago do Pacífico enfrenta
problemas ao nível da desigualdade de rendimentos e do
crescimento lento, enquanto os empresários locais sentem
dificuldades no acesso ao financiamento. Acresce a queda
do preço mundial do níquel, o principal produto de exportação das ilhas. O BEI concedeu um empréstimo de 20 milhões de EUR ao Banque Calédonienne d’Investissement
(BCI), no âmbito de um programa que tem como prioridade
ajudar as pequenas empresas, embora o financiamento
também esteja disponível para o setor público.
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Este empréstimo contribuirá para a concretização do
ODS 8 (Trabalho digno e crescimento económico) e do
ODS 10 (Reduzir as desigualdades). As ilhas periféricas da
Nova Caledónia encontram-me numa situação extremamente desfavorecida em comparação com Nouméa, a capital do território situada na ilha principal, e seus arredores.
O BCI tem uma vantagem neste aspeto, pois possui uma
boa cobertura territorial. Prevê-se que a operação permita
conceder cerca de 500 empréstimos a pequenas empresas
sediadas no arquipélago, com um valor médio na ordem
dos 40 000 EUR. Deste modo, serão preservados cerca de
5 000 postos de trabalho no território, além de se fomentar
o desenvolvimento dos setores privado e financeiro a nível
local.
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Pacote para as Infraestruturas do BEI
Um grande aumento
no financiamento

E

m novembro de 2017, o BEI mobilizou 1 500 milhões de
EUR de recursos adicionais para conceder empréstimos
ao setor público nas regiões ACP e PTU, entre 2018 e 2020.
Estes recursos irão mobilizar 5 000 milhões de EUR de investimentos em projetos essenciais.
O Pacote para as Infraestruturas ACP reforça significativamente
o apoio do BEI ao setor público nos países ACP e dá resposta à
carência de infraestruturas nesta região, o que impulsionará o
setor privado, ajudando ao seu desenvolvimento e diversificação. No espírito da Estratégia Global da UE, isto permitirá ao
BEI maximizar o apoio prestado às economias locais, nacionais
e regionais, bem como criar oportunidades para as populações
rurais, os jovens, as mulheres e as raparigas. Ao mobilizar estes
fundos, o Banco pode disponibilizar investimentos onde são
mais necessários. O Pacote para as Infraestruturas permite ao
BEI redobrar os seus esforços no combate às causas da migração e na melhoria das condições nos países situados nas rotas
migratórias. O Banco pode ainda acelerar os trabalhos de recuperação na sequência de catástrofes ou conflitos, bem como
ajudar na atenuação das alterações climáticas e adaptação aos
seus efeitos.
Trata-se de uma medida transitória para fomentar o investimento até ao final de 2020, abarcando os últimos três anos do Acordo de Cotonu. Surge na sequência dos níveis significativos de
financiamento do BEI concedido aos setores público e privado
nas regiões ACP e complementa outros financiamentos geridos
pelo BEI. Tal como sucede com todos os seus instrumentos, o
Banco está a colaborar com os seus parceiros para apoiar o crescimento económico sustentável, a diversificação, a integração
regional e a criação de emprego.

Como será usado
o Pacote para as Infraestruturas?
O Pacote para as Infraestruturas do BEI pode ser usado para
conceder empréstimos a governos soberanos, que podem, por
sua vez, conceder financiamentos a órgãos governamentais e
empresas do setor público. Estes empréstimos aos países ACP
e nos PTU serão utilizados para financiar investimentos em infraestruturas. Alguns empréstimos podem incluir bonificações
de juros e assistência técnica.
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Que projetos são elegíveis?
• Energia: produção de energias
renováveis, distribuição de eletricidade,
eficiência energética.
• Transportes: vias rodoviárias e
ferroviárias, portos, vias marítimas
e fluviais, transporte aéreo.
• Gestão da água e dos resíduos:
abastecimento de água, centrais
de tratamento de águas residuais e
saneamento, instalações de processamento
de resíduos sólidos.
• Agricultura e segurança
alimentar: sistemas de regadio,
unidades de transformação, instalações
de refrigeração e de armazenamento,
mercados locais.
• I ndústria: todos os tipos de
infraestruturas destinadas a promover
a industrialização – como, por exemplo,
zonas industriais – ou modernizar a
produção associada aos recursos naturais,
assegurar uma melhor integração industrial
a nível regional e desenvolver as cadeias de
valor.
•E
 conomia digital: todas as
infraestruturas relacionadas com as
redes de telecomunicações e a respetiva
capacidade, bem como com sistemas
públicos de tecnologias da informação e
comunicação (TIC), aplicações e serviços.
• Reconstrução de infraestruturas
na sequência de catástrofes: todos
os tipos.
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O que diferencia
o BEI
Muito mais do que empréstimos

O

BEI é o maior emitente e mutuante supranacional
do mundo. Desenvolve a sua atividade em cerca de
160 países, investindo em projetos que cumprem rigorosos critérios de elegibilidade para financiamento bancário, sustentabilidade, impacto ambiental e social e potencial de criação de emprego e redução da pobreza.
O BEI melhora as condições de vida através da oferta de condições de financiamento que o mercado, por si só, não pode proporcionar e ao ajudar a preparar e implementar projetos. O Banco raramente financia mais de 50 % do custo de um projeto. Em
vez disso, o BEI espera que a sua percentagem do financiamento de um projeto atraia investimentos adicionais de instituições
parceiras ou de outras entidades, como por exemplo, bancos
privados. O Banco tem a seu cargo a gestão da Facilidade de Investimento ACP desde o seu lançamento, em 2003. Esta facilidade está a marcar a diferença na região e coloca o BEI bem no
cerne dos esforços da UE para enfrentar os desafios globais.
O papel do Banco vai para além do financiamento, abrangendo também a conjugação de recursos, ou seja, a combinação de
empréstimos do BEI e subvenções da UE, bem como a prestação
de serviços de consultoria. Os empréstimos do BEI têm prazos
de reembolso mais longos do que os geralmente disponíveis
para o financiamento de projetos, sendo as condições suficientemente flexíveis para se adaptar a cada caso concreto.
Os instrumentos dedicados à combinação de recursos têm
vindo a assumir um papel cada vez mais importante. As necessidades de investimento em todos os setores são enormes, e o
recurso ao financiamento das instituições europeias em acréscimo ao dos bancos de desenvolvimento dará ao setor privado
uma certa garantia de viabilidade, independentemente dos padrões que o Banco aplica aos seus projetos.
O BEI ajuda tanto economias frágeis como robustas. A gama de
opções de financiamento do BEI é suficientemente flexível para
permitir ao Banco desenvolver a sua atividade em países que
enfrentam conflitos civis e políticos. O Banco é uma instituição
financeira de longo prazo e os países frágeis exigem frequentemente mais investimento, por carecerem das condições que outros têm por adquiridas.
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Combinação de subvenções
e empréstimos
Na qualidade de banco da UE, o BEI funciona como um catalisador de empréstimos de outras organizações. O Banco
procura assegurar que as suas subvenções e os seus investimentos no desenvolvimento produzem o maior impacto
sustentável e a longo prazo.
A utilização de instrumentos de financiamento inovadores
que permitam mobilizar recursos adicionais é essencial para
assegurar o êxito 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 ajudar quando as
infraestruturas de base foram danificadas devido a conflitos ou catástrofes naturais em países mais pobres ou menos
desenvolvidos.
A assistência técnica prestada durante todas as fases do projeto pode servir para financiar os estudos de 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.
Por conseguinte, a combinação de recursos garante a eficiência e a melhor utilização possível dos recursos disponíveis. Pode aumentar a qualidade dos projetos e o seu
impacto a longo prazo, otimizar os serviços prestados pelo
Banco aos beneficiários, num esforço de melhoria contínua, e promover a cooperação entre os doadores ao nível da
União Europeia.
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O Banco pode também ajudar os clientes a atenuar o risco cambial através do financiamento em moedas locais. Isto ajuda particularmente as empresas de menor dimensão, que são as que
mais carecem deste tipo de empréstimos em moeda local. Até
40 % da dotação de capital da Facilidade de Investimento ACP,
no valor de 3 700 milhões de EUR, pode ser emprestada em
moedas locais. Os empréstimos em moedas locais representam
uma parcela 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 padrões ambientais e sociais. O BEI partilha destes valores e deseja que sejam difundidos à escala mundial.
As ofertas do BEI destacam-se das alternativas existentes no
mercado em três aspetos principais:

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

Contribuição técnica: para além do financiamento, o BEI
pode ajudar a aperfeiçoar as características dos projetos em termos comerciais, sociais, ambientais, de desenvolvimento ou de
governação empresarial.

Normas e mobilização de recursos: a participação do
BEI na operação representa um valor acrescentado para o projeto, pelo seu efeito de demonstração, aplicação de normas mais
exigentes ou mobilização de outros recursos financeiros, particularmente entre as instituições europeias de financiamento
suas parceiras.
Em resposta às necessidades globais, o BEI desenvolve continuamente instrumentos inovadores para assegurar que os empréstimos que concede satisfazem da melhor forma as necessidades dos mutuários e preenchem as lacunas de financiamento.
Isto aplica-se ao apoio prestado pelo Banco em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao Consenso Europeu
sobre o Desenvolvimento, que promove uma abordagem holística e interligada para enfrentar os desafios mundiais.
A combinação de empréstimos e subvenções constitui um elemento fundamental desta abordagem, permitindo ao Banco
contribuir para o êxito de projetos em setores ou países difíceis.
As subvenções podem revestir diferentes formas: assistência
técnica, bonificações de juros, ajudas ao investimento ou instrumentos de atenuação do risco.
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Transparência
A transparência e a responsabilidade são extremamente
importantes para o BEI. Como instituição financeira pública orientada pelas políticas da UE, o Banco está sujeito
à obrigação de transparência nos seus processos de decisão e de implementação das políticas da UE nos países
parceiros.
O BEI é responsável perante os cidadãos e deve manter o
mais elevado nível de credibilidade. Os princípios orientadores da atuação do BEI são a abertura, a boa governação, a participação e a responsabilidade democrática.
Para reforçar estes princípios, desde 2014, o BEI publica
os seus dados em consonância com as normas da Iniciativa Internacional para a Transparência da Ajuda (IITA),
um quadro técnico para a publicação de informações
e dados sobre atividades de cooperação para o desenvolvimento. No sítio Web do BEI, disponível em www.
eib.org, qualquer pessoa pode descarregar informações sobre a conformidade das informações que o Banco publica sobre as suas atividades com estas normas
internacionais.
No mesmo ano, o BEI lançou um registo público, que
contém as avaliações de impacto social e ambiental dos
projetos que fazem parte das operações do Banco. Estas
informações também podem ser consultadas no sítio
Web do BEI.

A assistência técnica apoia a preparação e execução dos projetos, reforça as capacidades dos mutuários e dos beneficiários
finais e contribui para elevar os padrões ambientais, sociais e
governativos. Isto é benéfico para o ciclo do projeto e aumenta a qualidade global. Testemunho da mais-valia da assistência
técnica do BEI é o facto de o respetivo orçamento ao abrigo da
Facilidade de Investimento ter atingido 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 económica e financeira de projetos com impactos ambientais ou sociais significativos ou de projetos de infraestruturas básicas realizados em
países mais pobres ou menos desenvolvidos, ou em regiões
atingidas por conflitos ou catástrofes naturais. As ajudas ao investimento e os instrumentos de mitigação do risco podem ainda ajudar a tornar estes projectos elegíveis para financiamento
bancário ou a reduzir os seus riscos.
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As opções de
financiamento do BEI
Instrumentos diferentes
para necessidades diferentes
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O

BEI emprega instrumentos diferentes para financiar
diversos tipos de operações na África Subsariana,
nas Caraíbas e no Pacífico. Regra geral, o Banco financia as operações do setor público, que incidem
predominantemente nas infraestruturas, sob a forma de empréstimos sénior. Estes fundos também podem ser utilizados
para empréstimos intermediados. A Facilidade de Investimento
ACP está vocacionada para investimentos do setor privado. Para
além dos empréstimos sénior e intermediados, o Banco efetua
investimentos de capital e quase-capital, concede empréstimos
júnior e subordinados, presta garantias e oferece bonificações
de juros e assistência técnica.
O Pacote de Financiamento de Elevado Impacto é uma dotação
separada da Facilidade de Investimento, utilizada para projetos
de impacto mais elevado, que apresentam maiores riscos e retornos mais altos. Este pacote permite apoiar iniciativas que extravasam o âmbito financeiro, geográfico ou setorial de outros
instrumentos. Também pode ser usado para conceder empréstimos a intermediários financeiros em mercados com maior risco,
ou que procuram investir em setores com risco acrescido.

Empréstimos
sénior
Empréstimos
intermediados
Instrumentos também disponíveis
ao abrigo da FI
Moedas amplamente
transacionadas

Fundo autorrenovável da Facilidade de Investimento (FI)
9.º , 10.º e 11.º FED
• ACP: 3 637 milhões de EUR
(incluindo 500 milhões de EUR
para financiamento de elevado
impacto)
• PTU: 48,5 milhões de EUR

• Empréstimos júnior ou subordinados
• Financiamento sob a forma de
quase-capital
• Financiamento sob a forma de
capital
• Garantias
Moedas amplamente transacionadas e moedas locais

Dotações do 11º FED
• ACP: 634 milhões de EUR
• PTU: 5 milhões de EUR

• Bonificações de juros
• Assistência técnica (até 15 %)

Recursos próprios
do BEI
11.º FED
• ACP: até 2 500 milhões
de EUR
• PTU: até 100 milhões
de EUR
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Áreas
prioritárias
do BEI
Fazer a diferença
nas infraestruturas básicas

O

BEI dedica-se primordialmente ao desenvolvimento do setor privado e das infraestruturas básicas na África Subsariana, nas Caraíbas e no Pacífico.
As atividades do Banco estão em consonância com
a Agenda para a Mudança da UE, o novo Consenso Europeu
sobre o Desenvolvimento e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
Isto significa que o BEI pode concretizar muitos tipos de operações, abrangendo desde microempresas até grandes projetos
regionais, como as redes elétricas e de transportes. Algumas das
áreas prioritárias do Banco estão interligadas com outras, o que
significa que os projetos podem fazer a diferença em mais do
que um domínio.

O setor privado
Setores financeiros
O desenvolvimento dos setores financeiros locais e regionais
é essencial para melhorar o acesso ao financiamento e para o
desenvolvimento económico sustentável. O BEI concede linhas
de crédito em moeda local, bem como garantias, para além de
investir em fundos e no microfinanciamento. O Banco disponibiliza financiamento para as despesas de capital das instituições
financeiras e para o reforço de capacidades em todas as áreas.
Pequenas e médias empresas
O Banco fornece os recursos financeiros, as ferramentas e o
aconselhamento necessários para investir em pequenas empresas – a força motriz do crescimento económico e do emprego
em todo o mundo. Além disso, disponibiliza financiamento a
empresas de média capitalização (empresas com mais de 2 500
colaboradores).
Grandes empresas e indústria
O BEI apoia as empresas europeias interessadas em investir em
regiões fora da UE e em programas de desenvolvimento industrial sustentável nas regiões ACP e nos PTU.
Economia digital
O BEI acredita nas empresas que utilizam a tecnologia em benefício dos mais pobres, criando soluções no domínio dos cuidados de saúde, da educação e dos serviços financeiros. O Banco
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investe nas infraestruturas, mas também em fundos orientados
para empresas ambiciosas em fase de arranque, que utilizam a
tecnologia para disponibilizar serviços ou bens essenciais de formas inovadoras.

Infraestruturas sustentáveis
O BEI investe em infraestruturas sustentáveis nos domínios da
água e saneamento, da energia, dos transportes e das telecomunicações, que representam as bases necessárias para o desenvolvimento do setor privado.

Prioridades transversais
Ação climática
O Banco investe na atenuação das alterações climáticas e na
adaptação aos seus efeitos. A atenuação diz respeito à redução
das emissões e da poluição, no âmbito da luta contra o aquecimento global, enquanto a adaptação consiste em reforçar a resiliência às alterações climáticas, incluindo as condições meteorológicas mais extremas. O Banco adotou uma nova estratégia
no domínio da ação climática para a região ACP.
Economias frágeis
O BEI concede financiamento de longo prazo e presta assistência técnica para impulsionar a economia em países fustigados por conflitos, catástrofes naturais e epidemias. O Pacote de
Financiamento de Elevado Impacto também permite ao Banco
assumir riscos mais elevados em mercados que não cumpririam
os seus requisitos se utilizasse os métodos de financiamento
tradicionais.
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volvimento, mas carecem das infraestruturas necessárias. Este
problema verifica-se não só ao nível da arquitetura dos seus
setores financeiros, que podem carecer de sofisticação e diversidade, mas também das infraestruturas físicas. Neste capítulo,
estão em causa a água e o saneamento, a energia, as redes elétricas, os serviços de saúde, bem como as redes de transportes e
de comunicações.

Segurança alimentar
O BEI investe em projetos de agroindústria, aumentando a segurança alimentar e criando bons postos de trabalho em zonas
rurais. O Banco explora cadeias de valor agrícolas e investe em
fundos dedicados a este setor de atividade.
Igualdade de género e juventude
O BEI dá prioridade a iniciativas que apoiam as mulheres e os jovens e que promovem a igualdade. O Banco criou uma nova estratégia para dar mais relevo à igualdade de género em todas as
atividades e irá promover ativamente projetos que apoiam mulheres e raparigas, criando oportunidades para elas.
Migração
O BEI combate as causas da migração, dando resposta às necessidades dos pequenos agricultores e das pequenas empresas, criando instrumentos financeiros específicos e explorando
setores novos e emergentes. O Banco financia investimentos
que melhoram a resiliência económica nos países ACP que estão
sobrecarregados por um grande número de refugiados. O BEI
criou instrumentos especificamente para estes projetos, nomeadamente o Pacote para a Migração ACP, que apoia projetos do
setor público no domínio das infraestruturas, bem como operações do setor privado que criem postos de trabalho.
Integração regional
O Banco apoia projetos que promovem a aproximação de países
e regiões, ao nível do setor financeiro e no âmbito de operações
de infraestruturas partilhadas que ligam pessoas e empresas.
As prioridades do BEI na região ACP podem ser divididas em
quatro categorias principais: o desenvolvimento do setor privado, as infraestruturas básicas, a ação climática e a integração
regional. Muitos países ACP têm um imenso potencial de desen-
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Regra geral, as operações do setor privado e o apoio ao setor financeiro são financiados através da Facilidade de Investimento
ACP, o fundo autorrenovável eficiente gerido pelo BEI. Os empréstimos do BEI a cargo de recursos próprios destinam-se a projetos do setor público, que tendem a incidir essencialmente em
infraestruturas. As economias não se podem desenvolver ao seu
potencial máximo se não estiverem reunidas as condições adequadas. Simultaneamente, também se exigem soluções mais
imediatas para dar resposta à situação dos refugiados e da migração que o mundo enfrenta. No caso do BEI, este esforço implicou adaptar os seus instrumentos.
O Pacote de Financiamento de Elevado Impacto ACP foi reforçado, de 500 milhões de EUR para 800 milhões de EUR, e foi transformado num fundo autorrenovável, com uma parte substancial
das afetações destinada a apoiar projetos centrados na migração. Esta dotação separada da Facilidade de Investimento é utilizada para operações do setor privado que, embora excedendo
os níveis de risco associados às operações tradicionais, têm um
grande impacto no desenvolvimento, beneficiando o maior número de pessoas possível. As pessoas da região ACP dão mostras do mesmo espírito empreendedor e apresentam ideias tão
criativas como em qualquer outra parte do mundo. O Pacote de
Financiamento de Elevado Impacto é uma das vias ao dispor do
Banco para fomentar esta criatividade.
A própria Facilidade de Investimento ACP também foi reforçada.
Desde o início das operações do fundo autorrenovável, em 2003,
mais de 80 % das dotações foram atribuídas ao setor privado. É
o caso dos setores financeiros dos países da África, das Caraíbas
e do Pacífico. No mesmo período, 66 % dos investimentos a cargo de recursos próprios do BEI nestes países contemplaram o setor público, destinando-se o remanescente a operações do setor
privado. Para dar resposta à falta de infraestruturas para apoiar
o setor privado, a Facilidade de Investimento ACP irá afetar 500
milhões de EUR adicionais para apoiar projetos do setor público.
Esta decisão foi tomada tendo em vista o desenvolvimento do
setor privado. Estes projetos lançarão as bases para a criação de
bons postos de trabalho e para enfrentar a crise migratória, que
está a criar pressões sobre países em todo o mundo e, pior do
que isso, está a provocar a perda de vidas humanas.
Em consonância com o aumento da procura por investimentos em infraestruturas, a resposta do BEI inclui também o Pacote
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para as Infraestruturas ACP. Este programa no valor de 1 500 milhões de EUR será financiado com recursos próprios do Banco e,
nos próximos dois anos, mobilizará investimentos na ordem dos
5 000 milhões de EUR em projetos de infraestruturas sólidos que
satisfaçam as necessidades das populações na região ACP.
Uma gama de opções
Analisando de forma mais pormenorizada as prioridades do
Banco no setor privado, a abordagem adotada é multifacetada,
não só em termos de instrumentos financeiros disponibilizados,
como também de setores visados. A Facilidade de Investimento
irá reduzir a pobreza, através da criação de emprego e do crescimento sustentável. O BEI disponibiliza financiamento de longo
prazo, mas também mantém uma abordagem flexível e apresenta opções de financiamento alternativas. Isto aplica-se aos
problemas relacionados com a migração. Trata-se de uma crise,
e cabe a organizações como o BEI disponibilizar investimento e
incentivar outras entidades a investir para combater as causas
profundas destes problemas. O Pacote para a Migração ACP funciona em articulação com a nova Iniciativa de Resiliência Económica para proporcionar um pacote de opções de financiamento,
com vista a impulsionar as economias locais e colmatar lacunas
no financiamento às pequenas empresas.
Na região ACP, o BEI está empenhado no desenvolvimento dos
setores financeiros. Embora existam algumas exceções, os bancos nesta região carecem frequentemente de modernidade nas
suas perspetivas, ou na gama de transações que podem realizar. Isto leva a que evitem o risco e não consigam maximizar o
seu potencial de apoio às economias locais. Esta aversão ao risco
pode prejudicar as microempresas locais, as pequenas empresas e até mesmo as empresas de maior dimensão. O BEI continua
a conceder linhas de crédito aos bancos, em moeda local e em
moedas-padrão, para incentivar o apoio às pequenas empresas.
O Banco está também a colocar maior ênfase no investimento
em fundos de private equity, tendo em mente as PME e o microfinanciamento. Os investimentos em private equity aumentaram
ao longo dos últimos anos. O BEI alcançou algum êxito neste
domínio, tanto no exterior como no interior da UE, onde o capital de risco está mais consolidado. A apetência pelas tomadas de
participação como alternativa ao financiamento institucional tradicional tem vindo a aumentar. Esta é uma tendência patente em
África, onde estão a surgir novos gestores de fundos que visam
investir em empresas que utilizam a tecnologia para dar resposta
a problemas sociais e ambientais. «Boost Africa» é uma das novas iniciativas neste domínio, tratando-se de um fundo de fundos que tem como objetivo investir nos setores tecnológicos em
todo o continente.
No âmbito dos seus esforços para maximizar a sua eficácia na
região ACP, o BEI não tenciona aumentar o peso das linhas de
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crédito no investimento total no setor privado e no setor financeiro. É necessário maximizar os benefícios dos financiamentos
do BEI para os utilizadores finais. Estes são as empresas que pretendem evoluir, mas às quais o setor financeiro não disponibiliza
os meios nem as competências de que necessitam, uma lacuna
que o BEI procura solucionar.
Um contributo maior
O BEI presta assistência técnica para promover as melhores práticas entre as instituições financeiras, mas está também atento
aos utilizadores finais do financiamento. Estas empresas do setor
privado no final da cadeia de valor também devem ter consciência daquilo que podem fazer, sendo este um domínio em que a
assistência técnica pode ajudar.
Para esse efeito, o BEI tem de atuar em diversos setores, como,
por exemplo, a agricultura e a agroindústria. Este setor emprega uma elevada percentagem da população em muitos países
ACP. Não se trata de um setor novo para o Banco, que há muito desenvolve atividades neste domínio. A sua importância não
pode ser subestimada como meio de produção de alimentos
para populações em crescimento, mas também como um setorchave para o desenvolvimento e o crescimento económico. A
agricultura transcende em muito as culturas vegetais ou a criação de gado, existindo cadeias de valor inteiras ao nível da produção neste setor.
O BEI pretende investir nestas cadeias de valor completas, em
cooperação com os seus parceiros. O apoio às empresas que integram estas cadeias de valor é essencial. Não só proporciona os
meios necessários para que os intervenientes estabelecidos possam crescer e inovar, como também permite o alargamento da
economia, mediante a integração de mais pessoas. Na qualidade
de instituição multilateral e multirregional, o BEI adquire conhecimentos num domínio ou região que, em seguida, aplica noutros domínios ou regiões. Ao longo dos últimos dois anos, o Banco tem colaborado com a Organização das Nações Unidas para o
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tos e rodovias, para assegurar ligações físicas mais fortes entre os
países, muitos dos quais partilham fronteiras, mas não dispõem
de vias de comunicação.
Do mesmo modo, o Banco investe em redes regionais de distribuição de eletricidade, que são importantes por várias razões. A
falta de acesso à eletricidade constitui um grande obstáculo ao
desenvolvimento económico. Não só as redes de transmissão levam essa eletricidade a um maior número de pessoas em mais
países, como a modernização dos sistemas existentes permite
reduzir o desperdício e o impacto no meio ambiente.

Desenvolvimento Industrial (UNIDO) na identificação de projetos
em cadeias de valor sustentáveis da indústria, tendo identificado
algumas opções na Etiópia.
Existem muitos exemplos de aprendizagem de lições e aplicação dos novos conhecimentos noutros locais. Os conhecimentos
técnicos e processuais adquiridos através do financiamento de
um projeto na União Europeia podem ser aplicados a um investimento no mesmo tipo de equipamento na África Subsariana, nas
Caraíbas ou no Pacífico, e vice-versa.
Plataformas essenciais
Em matéria de infraestruturas, tal como ao nível do investimento no setor privado, o BEI trabalha em consonância com a estratégia global da UE na região ACP, onde os serviços essenciais
pura e simplesmente não estão disponíveis para todos. O Banco centra a sua atenção no investimento em benefício dos mais
pobres, bem como na integração regional. No que respeita ao
primeiro ponto, a título de exemplo, mais de metade da população de África não tem acesso à eletricidade, e o acesso à água potável e aos serviços de saneamento é um luxo. Do mesmo modo,
as alterações climáticas constituem um enorme desafio no Pacífico e nas Caraíbas, pelo que o Banco dá prioridade a investimentos nestes domínios naquelas regiões. Neste relatório, são analisadas de perto duas destas operações: um projeto no domínio
da água e do saneamento em Suva, a capital das Ilhas Fiji, e arredores, bem como a concessão da segunda linha de crédito para
a ação climática ao Banco de Desenvolvimento das Caraíbas, que
irá apoiar um conjunto de iniciativas de atenuação das alterações
climáticas e de adaptação aos seus efeitos.
É necessário promover o intercâmbio económico entre os
países e incentivar o comércio. Deste modo, todos serão ajudados se tiverem acesso aos mesmos serviços essenciais. Se um
país sofrer atrasos devido à precariedade das suas infraestruturas, os restantes também não avançarão. O BEI investe em infraestruturas de transportes, nomeadamente portos, aeropor-
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Nos países ACP, os programas de infraestruturas com uma certa escala concentram-se tendencialmente no setor público. Para
operacionalizar programas deste tipo, o BEI pode conceder financiamento direto ao setor público ou a estruturas de parceria
público-privada, embora também procure outras formas de facilitar o investimento. O Fundo de Garantia Africano para a Energia, por exemplo, é uma operação inovadora, uma vez que irá
congregar recursos para criar um mecanismo de partilha de riscos destinado a apoiar a atividade seguradora para projetos no
domínio da energia ao abrigo da iniciativa Energia Sustentável
para Todos (SEforAll). Espera-se, deste modo, incentivar os investidores a participar em projetos que são essenciais, mas que carecem de financiamento.
Ecológico e não poluente
A ação climática está no cerne de toda a atuação do BEI. Por
ocasião da COP 21, em Paris, no final de 2015, o Banco Europeu
de Investimento comprometeu-se a reforçar o investimento em
medidas de atenuação das alterações climáticas e adaptação aos
seus efeitos. O Banco tem o objetivo de dedicar 35 % de todo o
financiamento concedido no exterior da UE a projetos de ação
climática até 2020, o que afetará naturalmente as operações nos
países ACP. Apesar de algumas oscilações de ano para ano, em
média, o BEI não está longe de alcançar os seus objetivos. A nova
Estratégia para a Ação Climática do Banco proporcionará o enquadramento necessário para assegurar que os investimentos
apoiam mais e melhores projetos.
Os países ACP são especialmente vulneráveis às alterações climáticas, situação esta que será levada em conta nos investimentos realizados no domínio da energia. Uma das prioridades
do Banco são as energias renováveis, mas é necessário considerar sistemas completos, incluindo desde redes de distribuição
resilientes até uma produção mais resistente a catástrofes naturais. O Banco está também a investir em fundos de participação
vocacionados para as energias renováveis e em pequenos projetos que visam a ação climática e a identificação de soluções
sustentáveis para suprir a falta de serviços essenciais para as populações mais carenciadas.
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Como o BEI mede
os resultados da
sua atividade

N

o exterior da UE, o BEI utiliza o seu Quadro de Medição de Resultados (ReM) para acompanhar os resultados dos projetos e avaliar o contributo para os
objetivos da UE e do país em questão, bem como a
diferença que resulta da intervenção do Banco face à oferta dos
mercados locais. Esta metodologia reforça o processo de avaliação, apoia a monitorização ao longo do ciclo de vida do projeto
e complementa o processo de análise prévia do BEI.
No início do ciclo de vida do projeto, são identificados indicadores adequados, sendo posteriormente definidos níveis de referência e valores previstos, para aferir os resultados da operação
a nível económico, social e ambiental. Os projetos são então classificados segundo três «pilares», que abrangem a concretização
dos objetivos da política, a qualidade e solidez da operação e os
resultados previstos, bem como o contributo do BEI. O BEI trabalha com outras agências de desenvolvimento e instituições financeiras para continuar a melhorar a coordenação e a harmonização dos indicadores de resultados utilizados.
Os resultados do projeto face às estimativas indicadas são monitorizados em diferentes etapas do respetivo ciclo de vida. No
caso dos investimentos diretos, geralmente relacionados com
projetos de infraestruturas, os resultados são monitorizados
quando o projeto é concluído e, de novo, três anos após essa
data. Relativamente às operações intermediadas, os resultados
são monitorizados no final do período de afetação, no caso das
linhas de crédito, ou no final do período de investimento, no
caso dos fundos de participações. Os resultados dos fundos de
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Reforço do poder
dos empréstimos do BEI

participações são monitorizados novamente no final da vida do
fundo. Para os projetos financiados ao abrigo do Pacote de Financiamento de Elevado Impacto é utilizado um quadro ampliado, designado de «ReM+».

Como o ReM+ ajuda
a monitorização do BEI
O ReM+ melhora a monitorização dos projetos do Pacote de
Financiamento de Elevado Impacto. Os dados recolhidos contribuem para fornecer ensinamentos e promovem a eficácia do
desenvolvimento e a transparência externa. O BEI utilizou o ReM
para desenvolver o quadro ampliado ReM+.
O 1.º pilar do ReM+ abrange o contributo do projeto para as
prioridades do BEI, da UE e do país em causa. É semelhante ao
quadro ReM descrito anteriormente, com a diferença de que
acrescenta uma avaliação das intenções e da capacidade do promotor para implementar e monitorizar projetos com elevado
impacto no desenvolvimento e para fornecer bens e serviços à
base da pirâmide. A experiência demonstra que estes são fatores
fundamentais para o êxito de um projeto.
O 2.º pilar diz respeito à qualidade e solidez do projeto e dos
resultados. No âmbito do PFEI, o 2.º pilar é monitorizado anualmente e distingue-se pela inclusão de indicadores de desem-
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penho mais aprofundados a nível social e setorial, bem como por
ir mais longe na cadeia de beneficiários para acompanhar os resultados dos projetos ao nível das pequenas empresas, dos colaboradores, das famílias e das pessoas que são as beneficiárias
finais dos projetos do BEI. Também analisa de forma mais detalhada o perfil destes beneficiários, estimando a quota-parte de
beneficiários na base da pirâmide, bem como as dimensões de
género e idade. O 3.º pilar abrange os contributos técnico e financeiro do BEI.
Os indicadores registados e acompanhados no ReM+ foram
concebidos para captar os resultados relevantes ao nível do
desenvolvimento, no contexto específico de cada instrumento
e projeto. Sempre que possível, os indicadores são harmonizados para facilitar a agregação, mas tanto a definição dos beneficiários diretos e indiretos como a natureza do contributo do BEI
para esses beneficiários variam substancialmente nos quatro instrumentos do PFEI, pelo que nem sempre é possível agregar os
dados.
Em termos gerais, o impacto dos investimentos do PFEI suplantará em muito a simples dimensão da participação do BEI. Algumas das operações no âmbito do PFEI podem parecer relativamente pequenas, mas ainda assim, chegar a muitos milhares de
pessoas. Estes investimentos terão um efeito catalisador no crescimento. Reconhecendo este facto, o ReM+ acompanha os resultados do projeto global para o qual o BEI contribui, sendo depois
necessário analisar os mesmos no contexto do projeto como um
todo, incluindo o tipo de projeto, o valor do efeito de alavanca e
as informações relativas aos contributos técnico e financeiro do
BEI fornecidas pelo 3.º pilar do ReM.

nologias de ponta à avaliação de projetos referentes a operações realizadas ao abrigo do PFEI. No âmbito deste programa
de formação e de tutoria, um grupo de 12 bolseiros passará um
ano a avaliar o impacto dos projetos financiados ao abrigo do
Pacote de Financiamento de Elevado Impacto do Banco. Os jovens investigadores são oriundos de países como os Camarões,
a Costa do Marfim, a Etiópia, o Gana, o Mali, a Nigéria e o Senegal, tendo sido selecionados através de um concurso para atribuição de uma bolsa do BEI e da Global Development Network
(GDN) na área da investigação aplicada ao financiamento do
desenvolvimento.

ReM para a assistência técnica
A assistência técnica usada pelo BEI é altamente diversificada e
abrange todo o espectro de setores, desde os projetos de pequena dimensão no setor privado até aos projetos de infraestruturas em grande escala. Esta assistência está relacionada, direta ou
indiretamente, com as operações de financiamento e visa assegurar que estão devidamente direcionadas, têm boa qualidade e
são sustentáveis. A assistência técnica também ajuda os promotores, as autoridades nacionais e os intermediários financeiros a
melhorar as estruturas, a identificação dos projetos, os métodos
de avaliação, bem como a gestão financeira e dos riscos.
As operações de assistência técnica são também avaliadas recorrendo a uma metodologia assente em três pilares, e a medição destes resultados permite ao Banco aperfeiçoar e melhorar
o processo, bem como compreender quais os tipos de operações
que funcionam melhor numa determinada situação.

O Banco lançou também um programa de investigação, em
parceria com a Global Development Network, para aplicar tec-

O Quadro REM
1.º pilar

Verifica a elegibilidade ao abrigo dos mandatos do
BEI e classifica a contribuição para as prioridades
nacionais e da UE.

2.º pilar

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

3.º pilar

Classifica a contribuição técnica e financeira do BEI
em relação às alternativas disponíveis no mercado.
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impactos
resultados
realizações

contributos
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Parcerias e iniciativas à escala mundial
O BEI continua empenhado no seu
trabalho no exterior da Europa

O

s laços do BEI com as empresas, instituições e delegações da UE nas regiões de África, das Caraíbas e do
Pacífico são estáveis e de longa data. O BEI coopera estreitamente com a Comissão Europeia e o Serviço Europeu para a Ação Externa e investe em projetos e iniciativas no
âmbito da Agenda para a Mudança da UE, do Acordo de Cotonu e
do Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento.
O Banco trabalha há muito tempo com instituições europeias de
financiamento do desenvolvimento em projetos no exterior da
União Europeia. Essa colaboração revelou-se de importância vital. Mais adiante neste relatório, é abordada a Iniciativa de Delegação Recíproca, um empreendimento conjunto do Banco com a
Agence Française de Développement (AFD) e o KfW, o banco de
desenvolvimento alemão, cuja atuação está sobretudo centrada
no setor público. O BEI mantém uma relação profunda com estes
parceiros. Nas últimas duas décadas, o Banco cofinanciou na região ACP 90 projetos com a AFD, no valor total de 16 300 milhões
de EUR, e 48 projetos com o KfW, no montante de 11 700 milhões
de EUR. Estas parcerias são eficazes para angariar financiamento.
Em ambos os casos, a contribuição financeira total do BEI para os
valores globais é inferior a 25 %. Já no caso da AFD e do KfW, este
número é inferior a 15 %, o que demonstra que, ao unir esforços,
é possível mobilizar investimentos significativos de outras fontes.
No setor privado, especialmente na área de private equity, que está
em crescimento, o BEI tem cofinanciado com alguma frequência
projetos com a Proparco, detida em parte pela AFD e pela DEG,
uma subsidiária do KfW. Estes projetos permitem que as instituições trabalhem em conjunto para disponibilizar mais financiamento a quem carece de acesso ao mesmo: as pequenas e médias
empresas, os empresários e as empresas em fase de arranque.
Estes setores e pessoas criarão a maioria dos postos de trabalho
necessários para as populações jovens e emergentes em África,
nas Caraíbas e no Pacífico.
Estas organizações partilham objetivos comuns: Para concretizar
os ODS e reunir o financiamento de que a região ACP necessita,
é importante estabelecer mais parcerias. Segundo as estimativas
das Nações Unidas, a concretização dos ODS implicará investir 11,5
biliões de USD por ano ao longo dos próximos 15 anos.
Este esforço não pode ser suportado unicamente pelos bancos
multilaterais de desenvolvimento (BMD) e pelas instituições financeiras internacionais (IFI). O BEI mantém parcerias com outras organizações, para partilhar ideias e experiências, bem como para
colaborar em projetos futuros, num vasto leque de setores. O trabalho em conjunto assegura o lançamento de mais projetos de
boa qualidade.
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Comissão Europeia e Serviço Europeu
de Ação Externa
Como instituição europeia, o BEI associa-se à Comissão Europeia 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 nos países e regiões ACP,
contribuindo assim para a Agenda para a Mudança, a estratégia
da Comunidade Europeia para o Desenvolvimento do Setor Privado (DSP) e o Novo Consenso Europeu para o Desenvolvimento.
O novo consenso reveste-se de especial importância atualmente,
uma vez que foi concebido para incluir a Agenda 2030 e os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo um
equilíbrio entre as dimensões económica, social e ambiental do
desenvolvimento sustentável. O consenso está estruturado em
torno dos cinco temas fundamentais da Agenda 2030, os «5 P»:
pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria.

Energia Sustentável para Todos
Os objetivos da iniciativa Energia Sustentável para Todos
(SEforALL), designadamente o acesso universal à energia, bem
como a duplicação da taxa de eficiência energética e da quota das
energias renováveis no cabaz energético global, são agora refletidos no ODS 7 (Energias renováveis e acessíveis). Isto representa
um marco significativo no reconhecimento das ligações existentes
entre a energia e o desenvolvimento sustentável.
A carteira substancial de empréstimos do BEI para projetos de
energias renováveis e a sua aposta estratégica nesta área têm em
conta a importância fundamental deste setor para o desenvolvimento e a participação do Banco na resposta da UE à iniciativa
SEforAll e aos ODS.
O Banco ajuda ativamente a UE a responder a esta iniciativa e
trabalha com a Comissão Europeia para intensificar significativamente os esforços no setor da energia, designadamente através
do recurso à combinação de subvenções e empréstimos e a iniciativas para atrair investimentos do setor privado. Na região ACP,
estas iniciativas incluem vários mecanismos de apoio à SEforAll
na África Subsariana, que beneficiaram da reafetação do financiamento do FED e dos Estados-Membros.
O BEI desenvolveu também um conjunto de iniciativas de financiamento para colmatar lacunas específicas nos mercados de
energia e facilitar o investimento do setor privado, tendo por finalidade alcançar os objetivos da Iniciativa SEforAll. Estas iniciativas
incluem:
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• O Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias
Renováveis (GEEREF), que é um fundo de fundos com diferentes níveis de risco, no valor de 220 milhões de EUR, que disponibiliza capital de risco para mobilizar investimentos privados em projetos nos domínios das energias renováveis e da
eficiência energética nos países em desenvolvimento. Ao captar um montante igual de capitais privados e públicos, o GEEREF foi um dos primeiros veículos a demonstrar como utilizar o
capital de risco público para atrair o setor privado para o financiamento do desenvolvimento e da ação climática. No final de
2017, o GEEREF tinha investido em 13 fundos de mercados em
desenvolvimento, cinco dos quais dedicados a projetos na África Subsariana e um igualmente direcionado para as Caraíbas e
a América Latina. No total, os fundos participados pelo GEEREF
desenvolveram cerca de 90 projetos, que representam mais de
1,6 GW de capacidade de produção de energia limpa, incluindo 330 MW na África Subsariana.
• O GEEREF NeXt, sucessor do GEEREF, recebeu uma aprovação no valor de 265 milhões de USD do Fundo Verde para o
Clima (250 milhões de USD destinados a uma parcela de capital subordinado e 15 milhões de USD para assistência técnica).
Tendo já disponível o capital público, o GEEREF NeXt irá angariar 500 milhões de USD adicionais junto de um leque diversificado de investidores privados, incluindo fundos de pensões.
Prevê-se que a primeira subscrição do fundo estará concluída
em meados de 2018, iniciando-se depois as atividades de investimento. No seu período de investimento de cinco anos, o
GEEREF NeXt irá afetar capital a mais de 20 fundos e mobilizar até 30 000 milhões de USD para projetos nos domínios das
energias renováveis e da eficiência energética nos países em
desenvolvimento.
• Em dezembro de 2017, o BEI assinou um acordo para investir
até 75 milhões de USD no Global Climate Partnership Fund
(Fundo de Parceria Global para o Clima – GCPF). A participação do Banco ajudará o fundo a reforçar o seu investimento na África Subsariana, em projetos no domínio da eficiência
energética e das energias renováveis. O GCPF está estruturado
como operação independente, mas irá complementar outras
iniciativas do BEI para apoiar a iniciativa SEforAll, designadamente a Plataforma para o Desempenho na área das Energias Renováveis (REPP), desenvolvida pelo BEI e pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) em resposta à
iniciativa SEforAll. A REPP é uma plataforma de doadores, que
ajudará a desenvolver projetos de energias renováveis em
pequena escala na África Subsariana com uma capacidade de
produção de, pelo menos, 150 MW. Proporciona acesso a instrumentos existentes de atenuação de risco, assistência técnica, serviços de estruturação financeira e análise prévia, bem
como apoio financeiro com base nos resultados. O BEI não investiu diretamente na REPP.
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O Fundo de
Garantia Africano
para a Energia
Atenuar a aversão ao risco

A

operacionalização de projetos de infraestruturas em
África continua a ser uma tarefa difícil, tendo em conta
o fosso existente entre as necessidades de financiamento e a apetência pelo investimento. Os diferentes
financiadores e seguradoras enfrentam diferentes obstáculos,
constituindo a aversão ao risco um entrave significativo. O BEI
e a Munich Re estão a trabalhar com a African Trade Insurance
Agency (ATI) para atenuar este risco e tornar os projetos africanos no domínio da energia mais apelativos para os investidores
e as seguradoras.
O Fundo de Garantia Africano para a Energia, assinado em
dezembro de 2017, permitirá tranquilizar os investidores. Beneficiará o mercado de energia sustentável em todo o continente e
incentivará o setor privado a aumentar o financiamento em geral para os projetos elegíveis ao abrigo da iniciativa SEforAll, que
também cumpram as normas ambientais e sociais do BEI.
Estima-se que o défice de investimento anual para satisfazer
as necessidades energéticas de África ronda os 20 000 milhões
de USD, não obstante o imenso potencial que o continente possui para se tornar um líder mundial na produção sustentável
de energias renováveis. As necessidades em termos de acesso
à energia e de eficiência energética também padecem de subfinanciamento crónico. Está na altura de dotar África, cuja população jovem em rápido crescimento deverá atingir quase 2
000 milhões de habitantes em 2030, de infraestruturas adequadas. Cerca de 600 milhões de pessoas na África Subsariana não
têm acesso à eletricidade, enquanto os cortes de energia são
frequentes e têm efeitos muito perturbadores.
Há muitas formas de enfrentar estes desafios e, por vezes, as
soluções pessoais em pequena escala funcionam. Noutras situações, são necessárias grandes infraestruturas, mas o financiamento está frequentemente indisponível, devido à perceção de
riscos políticos no longo prazo. É necessário tomar medidas diferentes para colmatar as grandes lacunas de financiamento no
âmbito das infraestruturas.
«A capacidade de um país fornecer energia fiável e limpa às
empresas e aos seus cidadãos é fundamental para o desenvolvimento sustentável», afirma George Otieno, o responsável máximo da African Trade Insurance. «Nos últimos cinco anos, o setor
da energia tem assumido um papel central nos nossos objetivos
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de desenvolvimento e crescimento empresarial. Esta aposta estratégica surgiu em resposta aos apelos dos governos africanos
que são nossas partes interessadas, que apontaram claramente a
melhoria do acesso à energia como uma das suas principais prioridades para o futuro próximo», acrescenta.
O Fundo de Garantia Africano para a Energia representa um
avanço na melhoria do acesso à energia. Embora esteja a dar os
primeiros passos, o FGAE permitirá o financiamento de mais projetos, podendo vir a beneficiar milhões de pessoas, ao aumentar
a disponibilidade de seguros de investimento para os financiadores que ponderam investir em projetos em África. Na sua primeira operação deste género, o BEI está a contribuir com 50 milhões de USD, ao abrigo do Pacote de Financiamento de Elevado
Impacto, possibilitando à Munich Re atrair outros investidores e
disponibilizar um valor global de 1 000 milhões de USD para seguros de investimento de longa duração.
Deste modo, as seguradoras poderão oferecer uma maior cobertura de risco, mais adequada ao mercado africano, onde é
necessário aumentar a capacidade. Isto permitirá a concretização de mais projetos de boa qualidade, pois os promotores terão
mais oportunidades de adquirir seguros para o seu investimento em participações. Os bancos e os investidores institucionais
verão aumentar a sua capacidade para atuar nestes setores e haverá uma maior disponibilidade de financiamento sob a forma
de capital próprio e de dívida.
O fundo foi concebido para partilhar o risco político e soberano
nas PPP, bem como para ajudar a aumentar a disponibilidade de
produtos de seguros nos países membros da ATI. A subscrição dos
riscos ficará a cargo da ATI, que possui um conhecimento local
dos mercados dos seus países membros que lhe permite adaptar
os produtos em conformidade, enquanto a monitorização dos riscos será feita segundo as normas da Munich Re e do BEI.
Estes produtos incluirão seguros que cobrem o risco de incumprimento a nível soberano ou subsoberano, bem como os riscos
políticos tradicionais, como a expropriação ou a inconvertibili-
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to europeu mais eficaz no exterior da UE. Melhora também as
relações com os promotores dos projetos e alivia os seus encargos administrativos. Estão a ser exploradas formas de alargar a
iniciativa.

Os mecanismos de financiamento
«European Financing Partners»
e «Interact Climate Change Facility»
dade das divisas. O reforço de capacidades será assegurado pela
estrutura aberta do fundo, no âmbito da qual diferentes investidores desempenham papéis diversos numa unidade coesa, sob a
gestão de uma única agência, a Sustainable Finance Risk Consulting, criada especificamente para esse efeito. As instituições financeiras poderão participar ao nível das garantias, que sustentam todo o modelo, enquanto as seguradoras, as resseguradoras
e as agências de crédito à exportação poderão intervir na qualidade de seguradoras e resseguradoras em países onde ainda
não estejam presentes e oferecer aos investidores produtos que
não estavam anteriormente disponíveis nesses mercados.
África carece de investimentos significativos no domínio da
energia para poder concretizar as suas ambições. Este fundo ajudará a efetivar novos investimentos elegíveis ao abrigo da iniciativa SEforAll, oferecendo também um modelo de partilha de riscos entre seguradoras e instituições financeiras internacionais.
Este modelo pode ajudar a mobilizar os balanços das resseguradoras, de forma a atenuar os principais riscos de investimento
nos países emergentes. A energia sustentável tem um significativo potencial de impacto no desenvolvimento em África, mas o
mesmo também se verifica noutros setores e regiões que carecem de mais investimento privado.

Iniciativa de Delegação Recíproca
Nos países ACP, desde que foi concluída a fase-piloto, 23 novas
operações começaram a aplicar a metodologia da Iniciativa de
Delegação Recíproca (IDR). Três dessas operações tiveram de
ser retiradas devido a um impasse no projeto de investimento ou
à alteração da estratégia de financiamento dos mutuantes. O BEI
está envolvido em 14 das restantes 20 operações, assumindo o
papel de financiador principal em seis delas, designadamente
em projetos no setor da água nas Seicheles, na Tanzânia e na
Zâmbia, bem como num projeto no setor da eletricidade em
Moçambique e num projeto de desenvolvimento portuário no
Quénia. De uma forma geral, a IDR estabelece laços mais fortes
com os nossos parceiros AFD e KfW e promove um financiamen-
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Em termos operacionais, o BEI e outras instituições europeias
de financiamento do desenvolvimento (IEFD) cooperam sempre
que se justifique através de financiamentos conjuntos, mas principalmente no contexto de duas iniciativas:
A iniciativa «European Financing Partners» (EFP): no final de
2017, o montante total de 205 milhões de EUR da contribuição
da FI para as iniciativas EFP I a V, no valor total de 490 milhões
de EUR, tinha sido afetado a 33 projetos. As verbas comprometidas destinaram-se maioritariamente a intermediários financeiros
(35 %) e aos setores das comunicações (20 %) e da indústria
(17 %), com a Nigéria (29 %) e o Quénia (22 %) a receberem a
maior parte dos investimentos.
A «Interact Climate Change Facility» (ICCF) é um fundo de
300 milhões de EUR vocacionado para o combate às alterações climáticas, constituído em 2011 com uma dotação de
50 milhões de EUR da FI, e baseado no conceito da EFP com a
participação da Agence Française de Développement. No final de 2017, tinham sido aprovados ou encontravam-se em
apreciação nove projetos na região ACP, no valor agregado de
135 milhões de EUR. O BEI está a participar em três destes projetos através da ICCF, com um montante total de compromissos de
12,8 milhões de EUR, e a financiar diretamente outros três. A maioria dos projetos da ICCF insere-se nos setores da energia eólica
(43 %) e solar (27 %).
O BEI também está a gerir o Instrumento UE-IEFD de Desenvolvimento do Setor Privado (EEDF) por conta da Comissão Europeia. Este instrumento, dotado de 45 milhões de EUR, proporciona garantias de crédito parciais a projetos elegíveis aprovados
no âmbito da iniciativa SEforAll que sejam submetidos a financiamento pela EFP ou pela ICCF. Até à data, o BEI emitiu uma garantia (de 5,35 milhões de EUR) para um projeto da ICCF com a
Mobisol, que comercializa sistemas solares residenciais na modalidade pré-pago a clientes de baixo rendimento no Ruanda e na
Tanzânia. Um segundo projeto, que inclui uma central solar fotovoltaica no Quénia, foi aprovado pelo Comité de Investimento
da ICCF em novembro de 2015, estando a sua assinatura prevista
para este ano.
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países em desenvolvimento junto de várias fontes, apela aos BMD
para que coordenem as suas ações.
O BEI coopera com os restantes BMD no contexto do G20 e do G7,
nomeadamente em resposta aos pedidos formulados pelos países
membros no sentido de analisar as melhores formas de aprofundar
a cooperação entre os BMD e reforçar os objetivos das políticas.

O Pacto com África
O BEI participa no debate sobre as prioridades de investimento,
tanto a nível global como nacional, no âmbito da iniciativa «Compact with Africa» (Pacto com África) lançada pela presidência
alemã do G20, que reflete uma mudança na cooperação para o
desenvolvimento e no seu financiamento, exigindo uma ação coletiva e o reforço da implementação de medidas complementares
entre países, doadores e instituições financeiras. Esta iniciativa está
em sintonia com o Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento e com as próprias ambições do BEI para os anos vindouros.
O Pacto com África pretende oferecer oportunidades significativas
para o planeamento exaustivo de intervenções complementares,
combinando o diálogo político, o reforço de capacidades e a realização de programas de investimento setoriais. É essencial para a
governação do pacto permitir a existência de instrumentos complementares, com base nas competências e nos pontos fortes. O
BEI pode assumir um papel ativo a vários níveis, desde o diálogo
político à partilha de conhecimentos e ao cofinanciamento. O Banco participa ativamente nas missões a nível nacional, bem como
nas conversações com as autoridades nacionais e com outras organizações internacionais.
No sítio Web da iniciativa CwA está disponível uma lista de todos
os instrumentos dos BMD que apoiam o setor privado, com vista a
fornecer mais informações aos países parceiros e beneficiários.
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Na cimeira do G7 realizada em Bari, em maio de 2017, os países
membros chegaram a acordo sobre alguns princípios que exigem
um alinhamento progressivo das salvaguardas e uma maior cooperação. O G20 pediu aos BMD para colaborarem no financiamento
de infraestruturas e na mobilização de recursos do setor privado
durante os próximos três anos. Ao longo dos últimos dois anos, o
G20 também tem vindo a trabalhar em medidas para otimizar os
balanços dos BMD, tendo em conta as necessidades de novos capitais das instituições em crescimento.

Clima
A coordenação com os BMD é particularmente intensa no domínio da ação climática. O BEI acompanha o financiamento da ação
climática utilizando definições desenvolvidas em cooperação com
instituições congéneres. Existem cinco princípios voluntários: o
compromisso com estratégias de ação climática, a gestão dos riscos climáticos, a promoção de objetivos inteligentes a nível climático, a melhoria do desempenho climático e a prestação de contas
no âmbito da ação climática.
Em 2017, o BEI e o Fundo Verde para o Clima assinaram um Acordo-Quadro de Acreditação (AQA), que lhes permite trabalhar em
conjunto para financiar projetos de ação climática nos países em
desenvolvimento. A assinatura deste tipo de acordos constitui um
pré-requisito para a execução de projetos aprovados pelo Fundo
Verde para o Clima, em colaboração com as autoridades nacionais designadas. A adoção deste AQA permite prosseguir com a
colaboração em dois projetos liderados pelo BEI e já aprovados
pela direção do Fundo Verde para o Clima: o projeto «Sustainable
Landscapes in Eastern Madagascar» (paisagens sustentáveis na
costa oriental de Madagáscar) e o supracitado GEEREF NeXt.

Iniciativas do grupo de BMD

Migração

No contexto da Agenda 2030, o grupo de BMD, do qual o BEI faz
parte, vai aumentar o financiamento do desenvolvimento e reforçar a sua capacidade para ajudar a concretizar os ODS, através da
alavancagem, mobilização e catalisação de recursos a todos os
níveis. O ODS 17, que irá mobilizar financiamento adicional para os

À margem das reuniões de primavera do Banco Mundial/Fundo
Monetário Internacional, realizadas em Washington, em abril de
2017, os BMD decidiram formalizar o grupo de trabalho conjunto
sobre migrações e deslocações forçadas, com o objetivo de elaborar posições comuns, reforçar a partilha de conhecimentos e fo-
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mentar uma maior colaboração entre as sete instituições, em parte
através da procura de sinergias a nível nacional.
O BEI coopera com outros BMD em iniciativas lançadas por instituições individuais para dar resposta aos problemas da migração
económica e da deslocação forçada, incluindo o Mecanismo Global de Financiamento em Condições Preferenciais do GBM, a IRE
do BEI, o Pacto para África aprovado pelo G20 e o novo Plano de
Investimento Externo (PIE).

Infraestruturas
Em 2016, dos 350 000 milhões de USD que os BMD, no seu conjunto, financiaram e mobilizaram junto de outros investidores para
projetos de investimento, 150 000 milhões de USD foram aplicados
em projetos de infraestruturas, incluindo nos domínios da eletricidade, da água, dos transportes, das telecomunicações e das tecnologias da informação, bem como de infraestruturas sociais, como
escolas e hospitais.
Durante o Fórum Global das Infraestruturas de 2017, organizado
pelo BEI e pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento, que teve lugar em Washington, em abril de 2017, os líderes dos BMD decidiram aprofundar a colaboração para incentivar o investimento do
setor privado em infraestruturas básicas, para apoiar o crescimento económico sustentável e inclusivo em todo o mundo. Os BMD
comprometeram-se a unir forças para cofinanciar projetos, bem
como a ajudar a suscitar o interesse dos investidores do setor privado nas parcerias público-privadas e no desenvolvimento das
infraestruturas como categoria de ativos para investidores institucionais. Estão a ser preparadas iniciativas a este nível, mas também existe um grande potencial associado ao Fundo de Garantia
Africano para a Energia, que é abordado noutra parte do presente
relatório.

Mobilização de financiamentos
e investimentos privados
No contexto da Agenda 2030, e considerando o objetivo de passar de milhares de milhões para biliões ao nível do investimento, a
mobilização do investimento e do financiamento do setor privado
tornou-se uma área prioritária para os BMD. Foi criado um grupo
de trabalho conjunto de BMD para definir indicadores comuns e
elaborar relatórios conjuntos sobre a mobilização do investimento privado. O desenvolvimento da cooperação institucional entre
os BMD e as IFD implicará o aperfeiçoamento dos princípios que
regem a utilização de soluções combinadas de financiamento,
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bem como o desenvolvimento de novas abordagens para que os
fundos públicos sejam prioritariamente aplicados e garantir que
potenciam o investimento privado. Aqui incluem-se iniciativas
relativas a instrumentos para diluir e partilhar o risco, bem como
a regimes de garantia com vista à angariação de financiamento
privado.

Cooperação com
o sistema das Nações Unidas
Para maximizar o impacto dos seus projetos, bem como para explorar novas formas de intervenção e novos setores a visar no âmbito da Agenda 2030, o Banco está a trabalhar em parceria com
várias organizações, no intuito de combinar o seu know-how financeiro com as competências técnicas e o conhecimento local dessas
entidades. Em conjunto, as instituições estão a aumentar as suas
capacidades em vários setores relevantes para os ODS.
O BEI colabora com várias agências da ONU nestes setores, como é
o caso da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial (UNIDO), por exemplo, no domínio da industrialização e
do apoio às cadeias de valor na Etiópia, cujo Governo pediu ao BEI
para financiar dois projetos no âmbito da estratégia de industrialização do país – a zona industrial do couro em Mojo denominada
«Modjo Leather City» e os parques agroindustriais. Relativamente
ao primeiro projeto, a UNIDO irá trabalhar ao nível da cadeia de valor com financiamento da Comissão Europeia. A UNIDO será também o principal parceiro do «Dia da África» do BEI, que terá lugar
em Adis Abeba, em novembro de 2018.
A parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está a alargar-se rapidamente a nível institucional e
operacional. O PNUD está a desempenhar um papel cada vez mais
ativo no envolvimento precoce dos BMD e das IFD no quadro dos
planos de desenvolvimento nacionais, de modo a fomentar a mobilização de recursos internacionais. O BEI e o PNUD conversam
regularmente sobre as regiões onde desenvolvem a sua atividade
(África/Caraíbas) e sobre possíveis operações conjuntas, especialmente no âmbito do Fundo Verde para o Clima. Estão a ser exploradas outras iniciativas prometedoras com os restantes parceiros
do Banco na Organização das Nações Unidas, designadamente
o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Capital
(UNCDF), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (FAO) e o Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrícola (FIDA). O BEI e o FIDA estão a estudar a possibilidade de
realizar operações conjuntas no âmbito do Instrumento de Financiamento de Pequenos Agricultores da região ACP.
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Instrumentos de
combinação de
recursos para os
países ACP
Redução da pobreza e melhoria
das infraestruturas
O Fundo Fiduciário UE-África para
as Infraestruturas celebra o seu
10.º aniversário
Fruto de uma ideia do recém-falecido Philippe Maystadt, na
altura presidente do BEI, e do Comissário Europeu para o
Desenvolvimento, Louis Michel, o Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas comemorou 10 anos de atividade
em 2017. O fundo fez grandes progressos na concretização
do seu objetivo de reduzir a pobreza através do investimento em infraestruturas na África Subsariana, tendo apoiado
mais de 80 projetos de infraestruturas nos domínios dos
transportes, da energia, da água e das tecnologias da informação e da comunicação (TIC).
Este apoio provém de subvenções, concedidas pelos
doadores do Fundo Fiduciário, designadamente a Comissão
Europeia e vários Estados-Membros da UE, em combinação
com financiamento a longo prazo do BEI e de outros financiadores participantes. Por cada euro proporcionado pelo
FFUEAI já foram desbloqueados 18,1 EUR de novos investimentos em infraestruturas, totalizando 8 100 milhões de
EUR.

Seguem-se alguns dos marcos alcançados pelo
FFUEAI:
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projetos definidos como prioritários no Programa para o
Desenvolvimento das Infraestruturas em África (PIDA). Financiados a partir de uma dotação original consagrada a
operações regionais no valor de 483 milhões de EUR, a
maioria destes projetos foi implementada pelo setor público. Em 2017, foi aprovada uma subvenção para um projeto
de transportes de dimensão regional, no valor de 9,4 milhões de EUR.
• Em 2013, foi criada a dotação da iniciativa «Energia Sustentável para Todos», no montante de 330 milhões de EUR.
O número de projetos de âmbito nacional apoiados no
domínio da energia tem vindo a aumentar, com uma tónica crescente no setor privado. O FFUEAI tem vindo a ajudar
uma crescente variedade de operações no domínio da eletrificação rural ou em situações nas quais uma instituição
financeira intermediária empresta fundos em condições
vantajosas aos beneficiários finais para investimentos nos
domínios da eficiência energética ou das energias renováveis. Em 2017, o FFUEAI aprovou apoios para seis projetos
no âmbito da iniciativa SEforAll, no valor de 64,2 milhões
de EUR.
• À medida que o FFUEAI foi transferindo o seu apoio de
projetos maioritariamente realizados pelo setor público
para iniciativas privadas, ou parcerias público-privadas,
aumentou também a utilização de instrumentos financeiros, desde garantias a mecanismos de partilha de riscos e
tomadas de participação. Em 2017, o FFUEAI aprovou dois
tipos de subvenções dessa natureza.

• Tendo iniciado a sua atividade com 10 doadores (a Comissão Europeia e nove Estados-Membros da UE) e 87 milhões de EUR de contribuições, o fundo cresceu até atingir
14 doadores e 813 milhões de EUR de contribuições pagas.
A carteira do FFUEAI passou de quatro subvenções, no valor de 15,5 milhões de EUR, aprovadas no seu primeiro ano
de atividade, em 2007, para 119 subvenções aprovadas até
à data, no montante global de 733,9 milhões de EUR.

• Desde o arranque do fundo, diversos projetos receberam várias subvenções em diferentes etapas do seu ciclo
de vida. As subvenções do FFUEAI são suficientemente
flexíveis para se ajustarem às diferentes etapas dos projetos e assumem a forma de vários instrumentos, incluindo
assistência técnica, bonificações de juros, ajudas ao investimento e instrumentos financeiros.

• Nos seus primeiros anos de existência, a atividade centrou-se em projetos regionais que visavam promover a interligação, o comércio e a integração regional, bem como

• Um bom exemplo disto é a terceira central hidroelétrica
no rio Ruzizi, entre o Ruanda e a República Democrática
do Congo, que beneficiou, em 2008, de uma subvenção
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vadas subvenções para seis projetos diferentes, no valor global de 287 milhões de EUR, mobilizando empréstimos do BEI
no valor de 373 milhões de EUR. O Banco também atua como
cofinanciador noutros cinco projetos aprovados. Serão preparados novos pedidos de subvenções em 2018 e 2019.

do FFUEAI sob a forma de assistência técnica para a realização dos estudos de viabilidade. Em 2017, numa fase já
bastante adiantada do projeto, foi concedida uma ajuda
ao investimento para suprir uma lacuna no plano de financiamento, de modo a garantir que as tarifas máximas visadas para a eletricidade não sejam ultrapassadas. De permeio, foram concedidas outras duas subvenções, uma sob
a forma de ajuda ao investimento e outra para assistência
técnica. A primeira serviu para cofinanciar os custos de
desenvolvimento do projeto e a segunda para os estudos
técnicos desde a fase de desenvolvimento até à exploração
comercial.
• Em 2017, o FFUEAI afetou todos os seus recursos, mas continua a ter fundos disponíveis, resultantes de poupanças realizadas durante a execução das operações ou devido a cancelamentos. O FFUEAI irá agora centrar-se na gestão destes
fundos, na agilização dos desembolsos, na execução dos
projetos e na monitorização dos resultados.

Facilidade de Investimento para África
Em atividade desde 2016, a Facilidade de Investimento para
África (FIA) é o mais recente instrumento de financiamento misto de âmbito regional da UE. A título provisório, a Comissão Europeia afetará pelo menos 1 800 milhões de EUR à
FIA entre 2016 e 2020. No final de 2017, a FIA dispunha de uma
dotação de 1 500 milhões de EUR proveniente de vários programas, ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento e
do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (programas indicativos regionais e programas indicativos nacionais). Serão afetados mais fundos do programa intra-ACP em
2017, o que propiciará a combinação de recursos para apoiar
o desenvolvimento do setor privado e o programa «Boost
Africa».
O montante total de subvenções aprovadas ao abrigo da Facilidade em 2017 ascendeu a 967 milhões de EUR. Após uma
utilização modesta da FIA em 2016, o BEI intensificou significativamente o recurso a este instrumento em 2017. Foram apro-
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Facilidade de Investimento para as
Caraíbas
O Banco utilizará a Facilidade de Investimento para as Caraíbas com base numa abordagem casuística, para apoiar infraestruturas, por exemplo, nos setores da energia e da água,
e potencialmente a área do microfinanciamento. Foi aprovada
uma operação na República Dominicana ao abrigo da FIC, que
tem como financiador principal o BEI, com uma subvenção de
9,3 milhões de EUR. O montante total de subvenções aprovadas ao abrigo da facilidade ascendia a 92 milhões de EUR no final de 2017, face a um total de 102 milhões de EUR afetados. A
lista de potenciais projetos conta atualmente com uma operação liderada pelo BEI na República Dominicana e o Banco está
a procurar oportunidades de cofinanciamento.

Facilidade de Investimento para o
Pacífico
A programação do 11.º FED inclui uma dotação para a Facilidade de Investimento para o Pacífico (FIP), com um valor
estimado em 20 milhões de EUR. Tal como sucede com a Facilidade de Investimento para as Caraíbas, o BEI utilizará os recursos da FIP com base numa abordagem casuística, dando
particular atenção à ação climática. Foram aprovadas duas
operações nas Ilhas Fiji e em Timor-Leste ao abrigo da FIP, que
têm como financiador principal o BEI e beneficiaram de subvenções no montante total de 10 milhões de EUR, embora a
última tenha sido suspensa. Por ocasião de uma visita oficial
às Ilhas Fiji, em finais de 2016, o BEI assinou um contrato de
prorrogação do seu programa de assistência técnica com a Fiji
Electricity Authority (Autoridade da Eletricidade das Ilhas Fiji).
Esta assistência técnica irá centrar-se em Viti Levu, a maior
ilha do arquipélago das Fiji, que foi fortemente afetada pelo
ciclone Winston, de categoria 5, em fevereiro de 2016. A assistência ajudará a estabelecer um plano de desenvolvimento da
rede de transmissão, que tornará o abastecimento de energia elétrica da ilha mais resistente aos problemas relacionados com as alterações climáticas. Esta assistência enquadra-se
numa iniciativa mais ampla de assistência técnica, que prevê
a elaboração de um estudo preparatório para o projeto de
desenvolvimento da produção hidroelétrica no rio Qaliwana.
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Organização
do BEI
Vasto leque de peritos assegura
o êxito na região ACP

O

departamento de Parceiros Internacionais do BEI
tem a seu cargo a gestão das atividades nos países
ACP, na República da África do Sul e nos países e territórios ultramarinos, Bem como a realização de atividades com interesse para os países ACP ao abrigo de mandatos
especiais. Muitas outras pessoas asseguram o êxito das operações nos países ACP, incluindo os colaboradores da Direção de
Projetos, do Departamento de Gestão de Mandatos, da Direção
de Gestão e Reestruturação das Operações, da Divisão de Acompanhamento das Operações, da Divisão de Instrumentos de Capital Próprio e Microfinanciamento, da Divisão de Fundos Fiduciários e Combinação de Recursos e da Direção Jurídica.
No final de 2017, 107 membros do pessoal estavam encarregados das operações nos países ACP, distribuídos entre a sede do
BEI no Luxemburgo e as representações e os gabinetes regionais
na região ACP.
O BEI tem gabinetes externos ou representações em Adis Abeba, Abidjan, Dacar, Nairóbi e Iaundé para a África Oriental, Ocidental e Central, em Pretória para a África Austral, em Sydney
para o Pacífico e em São Domingos e Barbados para as Caraíbas.
O Banco tem colaboradores a trabalhar em gabinetes regionais
porque isto ajuda a avaliar mercados, a organizar projetos, a analisar o trabalho e a comunicar melhor com os parceiros locais.
A presença local em instalações partilhadas com as delegações
da UE, como é o caso dos gabinetes em Iaundé e São Domingos, reforça o diálogo e aumenta as sinergias entre os dois braços financeiros da política de cooperação para o desenvolvimento da União Europeia. O gabinete de Adis Abeba, por seu turno,
aproxima o BEI da sede da União Africana, permitindo ao Banco
estreitar os laços com aquela organização. O Banco passou o gabinete regional da África Ocidental de Dacar para Abidjan, para
ficar mais próximo da sede do Banco Africano de Desenvolvimento, um parceiro muito importante no continente.
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Os anos
vindouros
Desenvolvimento sustentável
e mais emprego

E

nquanto braço financeiro da União Europeia e banco multilateral de desenvolvimento, o BEI continuará a desempenhar um papel fundamental ao nível do desenvolvimento
global. O Banco é o maior mutuante do mundo, em termos
de volume de financiamento destinado à ação climática, e um dos
principais financiadores de projetos no domínio da água, dois setores importantes para o desenvolvimento estrutural das economias emergentes. O Banco também permanece empenhado no
apoio ao desenvolvimento do setor privado, dispondo de uma vasta gama de instrumentos para esse efeito nos próximos anos.
O Acordo de Cotonu expira em 2020, mas o BEI continuará a apoiar
o desenvolvimento económico inclusivo e sustentável em África,
nas Caraíbas e no Pacífico ao longo das próximas décadas.
Nos anos vindouros, o Banco centrará atenções no apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à criação de emprego. O
BEI desempenhará também um papel ativo na prossecução dos
objetivos da União Europeia em matéria de migração, desenvolvimento sustentável e redução da pobreza. O BEI tomou medidas
efetivas para aperfeiçoar a sua oferta, desde o Pacote para a Migração ACP ao Pacote para as Infraestruturas e à iniciativa «Boost Africa». Através destas iniciativas, o Banco espera vir a apoiar muitos
projetos excelentes no futuro.
O BEI não atua de forma isolada, nem é esse o seu desejo. É fundamental reforçar a sua coordenação com as agências bilaterais europeias, a Comissão Europeia e o Serviço Europeu para a Ação Externa, bem como com outros bancos de desenvolvimento globais.
O BEI irá explorar novas formas de estabelecer parcerias com outras organizações e cofinanciar os seus projetos, fazendo uma melhor utilização dos recursos públicos limitados. Isto ajudará o Banco
a apoiar o desenvolvimento do setor privado e a atrair mais capital
deste setor. O Banco continuará a desempenhar um papel fundamental no âmbito de iniciativas de maior alcance, como o Plano de
Investimento Externo da União Europeia.
Os esforços coordenados em prol do desenvolvimento têm as
maiores probabilidades de êxito e produzem o maior impacto nas
vidas das pessoas. Trabalhando em conjunto, podemos produzir o
maior impacto em qualquer parte do mundo.
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Lista dos países ACP e dos PTU
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África

Caraíbas

PTU
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Angola
África do Sul**
Benim
Botsuana
Burquina Faso
Burundi
Camarões
Cabo Verde
Chade
Comores
Congo
Costa do Marfim
Eritreia
Etiópia
Gabão
Gâmbia
Gana
Guiné
Guiné-Bissau
Guiné Equatorial*
Jibuti
Lesoto
Libéria
Madagáscar
Maláui
Mali
Mauritânia
Maurícia
Moçambique
Namíbia
Níger
Nigéria
Quénia
República Democrática do Congo
República Centro-Africana
Ruanda
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicheles
Serra Leoa
Somália
Sudão*
Sudão do Sul*
Suazilândia
Tanzânia
Togo
Uganda
Zâmbia
Zimbabué

Antígua e Barbuda
Baamas
Barbados
Belize
Cuba*
Domínica
Granada
Guiana
Haiti
Jamaica
República Dominicana
Santa Lúcia
São Cristóvão e Nevis
São Vicente e Granadinas
Suriname
Trindade e Tobago

Pacífico
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Fiji
Ilhas Cook
Ilhas Marshall
Ilhas Salomão
Micronésia
Nauru
Niue
Palau
Papua-Nova Guiné
Quiribáti
Samoa
Timor-Leste
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Anguila
Aruba
Bermuda
Bonaire
Curaçau
Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
Gronelândia
Ilhas Caimão
Ilhas Falkland
Ilhas Turcas e Caicos
lhas Virgens Britânicas
Monserrate
Nova Caledónia e Dependências
Pitcairn
Polinésia Francesa
Saba
Santa Helena e Dependências
Santo Eustáquio
São Bartolomeu
São Pedro e Miquelon
São Martinho (Sint Maarten)
Território Antártico Britânico
Territórios Austrais e Antárticos Franceses
Território Britânico do Oceano Índico
Wallis e Futuna

* 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
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O perfil das operações do BEI
nos países ACP
A gestão da Facilidade de Investimento ACP está a
cargo do BEI desde o seu lançamento, em 2003.
Nas páginas seguintes, analisaremos o destino
dos investimentos, desagregados por região e por
setor, procedendo à respetiva comparação.
Também iremos comparar o perfil das operações
realizadas em 2017 com o das operações dos anos
anteriores.

Evolução dos financiamentos a cargo da Facilidade de Investimento ACP e de Recursos
Próprios ao longo dos anos, em milhões de EUR
 Recursos próprios do BEI
 Facilidade de Investimento
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Setores público e privado, apenas 2017

Setores público e privado entre 2003-2017
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Energia
 gua e saneamento
Á
Transportes
Telecomunicações
Serviços financeiros
Linhas de crédito
Indústria
Agricultura, pescas e silvicultura
Serviços, incl. turismo
Saúde
Educação
Desenvolvimento urbano

10  %

8  %
19 %

3  %
1  %
2  %

1%
11 %

1%

8%

1%

1%

6%

6%

9%

17  %

15 %

15  %

14 %

46  %
6%
21%
38 %

26 %

18  %

24 %
10  %

África Ocidental
e Sahel

Caraíbas

África Central e
Oriental

Pacífico

13  %

África Austral
e Oceano Índico

1  %
3  %
3  %
Regional África e
Estados ACP

* Para maior clareza, foram omitidos alguns montantes irrisórios.
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Desagregação por setor* e por região, em 2017

Assinaturas a cargo
de RP e da FI de Cotonu
em 2017
(ACP & PTU)

10 %

4%

6%
24 %

16 %

23 %
37 %
39 %

2%

54 %

5%














E nergia
Água e saneamento
Transportes
Telecomunicações
Serviços financeiros
Linhas de crédito
Indústria
Agricultura, pescas e silvicultura
Serviços, incl. turismo
SaúdeS
Educação
Desenvolvimento urbano

2%
2%

7%
36 %

1%
34 %

12 %

11 %

76 %
44 %
26 %

38 %
32 %

32 %

11 %

África Ocidental
e Sahel

Caraíbas

África Central e
Oriental

Pacífico

África Austral
e Oceano Índico

16 %

Regional África e
Estados ACP

* Para maior clareza, foram omitidos alguns montantes irrisórios.
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Operações assinadas em 2017, por setor

10 %

Operações assinadas em 2017, por região
9%

18 %

30 %
16 %

23 %

26 %

6%

19 %

4%
1%

20 %
18 %







Energia
 gua e saneamento
Á
Transportes
Desenvolvimento urbano
Indústria

 L inhas de crédito
 Serviços financeiros

2017

 Á
 frica Central e Oriental
 Pacífico
 África Austral e Oceano Índico
 Regional África e Estados ACP
 África Ocidental e Sahel
 Caraíbas
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Desagregação por setor, desde 2013
10 %

18 %

23 %

26 %
4%
1%
18 %







Energia
 gua e saneamento
Á
Transportes
Desenvolvimento urbano
Indústria

 L inhas de crédito
 Serviços financeiros

Montantes anuais e acumulados das aprovações, assinaturas e desembolsos (2003 - 2017)
(ACP e PTU)
ACP-FI (2003-2020)
(3 185,5 milhões de EUR)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aprovações

360,7

288,0

500,9

586,2

297,3

309,5

647,3

Assinaturas

136,9

336,2

353,6

566,2

310,0

344,7

409,3

4,1

91,8

107,8

132,7

268,2

211,7

199,5

Desembolsos
PFEI-FI ACP COTONU III
(500 milhões de EUR)

Aprovações
Assinaturas
Desembolsos

54

ACP-Recursos próprios
1.º Prot. (1 720 milhões de
EUR)

Aprovações

43,1

47,3

170,0

207,2

550,3

133,0

Assinaturas

6,1

62,2

150,9

167,3

431,8

148,8

Desembolsos

0,0

6,1

8,4

23,0

86,2

187,9

156,5

ACP-Recursos próprios
2.º Prot. (2 030 milhões de
EUR)

Aprovações

83,8

663,2

Assinaturas

83,8

413,2

0,0

26,7

ACP-Recursos próprios
3.º Prot. (2 600 milhões de
EUR)

Aprovações

Desembolsos
Assinaturas
Desembolsos
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0,0

Operações assinadas em 2017,
por instrumento financeiro

Desagregação por região, desde 2013

3%
15 %
26 %

24 %
62 %

21 %
7%
11%
3%
28 %






 Á
 frica Central e Oriental
 Pacífico
 África Austral e Oceano Índico
 Regional África e Estados ACP
 África Ocidental e Sahel
 Caraíbas

Empréstimo sénior
T omada de participação
EIMB*
Garantia

*Empréstimo intermediado com múltiplos beneficiários.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

395,5

381,1

561,0

834,0

448,5

479,7

654,8

479,7

7 235,8

369,0

193,0

353,6

471,5

652,6

516,5

282,1

618,3

5 913,7

260,0

305,5

315,1

277,2

290,5

348,9

597,1

411,1

3 962,7

88,3

63,9

139,4

105,1

396,3

8,0

60,0

96,7

97,8

262,5

0,0

2,3

64,9

24,3

98,2

0,0

0,0

1 150,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

967,0

8,7

12,9

10,4

0,0

651,4

0,0

0,0

2 239,7
2 104,4

0,0

0,0

0,0

34,3

60,4

28,8

27,8

672,0

129,7

382,5

308,5

597,8

386,6

289.5

240,5

93,0

0,0

0,0

0,0

156,4

62,2

85.9

123,1

155,9

174,3

254,9

143,5

1 182,9

4,0

353,4

498,2

569,7

594,5

2 019,0

171,0

359,1

386,3

670,0

1 586,3

0,0

0,0

20,0

12,9

32,9
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O BEI e o Acordo de Cotonu
As operações do BEI nos países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e nos países e territórios ultramarinos
(PTU) são realizadas 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 Investimento, um fundo autorrenovável que responde às necessidades 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 (assinado em 2000 e revisto em 2005 e 2010), o objetivo central da cooperação ACP-UE é a redução da pobreza, o desenvolvimento sustentável e a integração progressiva dos
países ACP na economia mundial (artigo 19.º, n.º 1).
O Acordo estabelece ainda que «as estratégias de cooperação ACP-UE […] têm por objetivo: assegurar
um crescimento 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 regionais» (artigo 20.º, n.º 1).
De acordo com o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas e agora também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 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.
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European Investment Bank
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