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Impacto do microfinanciamento do BEI
Os instrumentos de microfinanciamento do BEI canalizaram 
300 milhões de EUR para mais de 1,5 milhões de beneficiários através 
de cerca de 30 intermediários. As instituições financeiras intermediárias 
beneficiaram de assistência técnica para a concessão destes 
financiamentos. Com a ajuda da Comissão Europeia e dos Estados- 
-Membros da UE, o Banco lançou instrumentos de microfinanciamento 
específicos em África, nas Caraíbas e no Pacífico, bem como na 
região da vizinhança meridional da UE. Instrumentos semelhantes 
estão agora igualmente disponíveis para a África Ocidental e para a 
vizinhança oriental da UE. O Banco avalia o impacto destes programas 
para se certificar de que respondem às necessidades das pequenas e 
microempresas.
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Com o apoio da Comissão Europeia.
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Lucro para as mulheres do Quénia
Microfinanciamento capacita pequenas empresas e 
muda vidas

Numa ruela no centro de Nairóbi, a amálgama de pessoas, 
camiões de entregas e bancas de comida gera um cenário 
algo caótico. No mercado coberto, as lojas estão repletas 
de todo o tipo de produtos, desde vestuário a boiões, 
jarras e latas de todas as cores. Na sua pequena banca de 
cosméticos, Phyllis Muthoni retira geles para o cabelo e 
cremes para a pele das prateleiras mais altas, enquanto 
dá conselhos de beleza a uma cliente. A azáfama é tal que 
poderia pensar-se que aqui existe tudo em abundância.

Mas não é esse o caso. No Quénia, o acesso ao financiamento 
não é fácil. Phyllis teve sorte. Dirigiu-se ao Faulu Microfinance 
Bank, que lhe concedeu um empréstimo de pouco mais de 
10 000 EUR para abrir a sua loja: a «Jophy Cosmetics». «Desde 
que obtivemos o empréstimo, a situação melhorou muito», 
diz Phyllis. «De facto, os nossos lucros aumentaram bastante, 
tal como o nosso rendimento. Estamos com resultados muito 
positivos.»

O Faulu é uma das instituições locais de microfinanciamento 
apoiadas pelo Banco Europeu de Investimento. 
Os investimentos do banco da UE no setor do 
microfinanciamento em África têm um grande impacto 
na vida de pessoas como Phyllis. Só na região da 
África Oriental, o BEI colabora com 11 instituições de 
microfinanciamento no Quénia, na Tanzânia, no Uganda 
e no Ruanda, disponibilizando crédito no montante de 
125 milhões de EUR a 632 413 beneficiários finais.

«Sinto-me feliz, muitíssimo feliz por ver que o negócio está a correr bem», afirma Phyllis, de 30 anos, que tem duas pessoas a trabalhar para 
si. «Sem o empréstimo, estaria numa situação muito difícil. Se o Faulu não me tivesse concedido o empréstimo, não estaria onde estou 
hoje.»

Em África, os instrumentos de microfinanciamento do BEI totalizam 270 milhões de EUR, contando com quase 1,5 milhões de beneficiários 
como Phyllis. Em virtude do seu extraordinário sucesso, o BEI lançou outro instrumento através do qual concederá empréstimos no total 
de 60 milhões de EUR a pequenos agricultores. Esses instrumentos contemplam também assistência técnica, ajudando os intermediários a 
melhorar a cobertura e as metodologias de crédito, bem como a colaborar com os beneficiários finais.

«É uma verdadeira ajuda para África, especialmente para os 
jovens que precisam de empréstimos», diz Phyllis. «A situação 
estava muito difícil.»

Não há muito espaço livre entre a confusão de bancas que 
rodeiam a «Jophy Cosmetics». Mas, mesmo assim, Phyllis quer 
expandir o seu negócio. «Espero que o Faulu me apoie, porque 
sei que vou conseguir. Com a ajuda deles, vou atingir os meus 
objetivos.»

«SINTO-ME FELIZ,   

MUITÍSSIMO FELIZ» 
Phyllis Muthoni, Nairóbi


