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Mensagem do Vice-Presidente

Em 2010, o Banco intensificou o seu apoio às infra-estru-
turas nos países ACP e incentivou o surgimento de ins-
tituições financeiras mais fortes e mais profissionais na 
África Subsariana. Neste sentido, o Banco não só apoiou 
a integração regional, como também contribuiu para 
o crescimento do sector bancário local. As instituições 
financeiras da Nigéria, da Libéria, da República Domini-
cana, de São Cristóvão e Nevis e de outros países foram 
capazes de expandir a sua base de clientes e os seus 
serviços graças ao financiamento e à assistência do BEI. 
Estamos empenhados em ajudar os bancos de África 
a enfrentar os desafios da crise financeira mundial e a 
apoiar o desenvolvimento sustentável das PME. 

A ênfase no crescimento inclusivo e no desenvolvi-
mento do sector privado, como veículos indispensá-
veis ao desenvolvimento sustentável, foi renovada de 
forma notável no ano transacto, reforçando o papel 
e a relevância do Banco Europeu de Investimento na 
utilização do mandato externo e dos instrumentos ao 

Analisando retrospectivamente as realizações recen-
tes e considerando os desafios futuros, o compromisso 
do Banco Europeu de Investimento em colaborar com 
outros intervenientes para promover o desenvolvi-
mento sustentável do sector privado nos países parcei-
ros demonstra não só os pontos fortes da instituição, 
mas também a diversidade do que pode ser realizado.

seu dispor para ajudar os países parceiros a fazer face 
aos desafios mais difíceis. 

A modernização do aeroporto de Nairobi e a melhoria 
das linhas de transporte de electricidade na Tanzânia 
e na Faixa de Caprivi ajudarão a enfrentar os desafios 
energéticos regionais. Os projectos no sector da água 
realizados no Lesoto, no Malavi e na Samoa contribui-
rão para aumentar a qualidade de vida de centenas de 
milhares de famílias.

A importância do microfinanciamento e das parti-
cipações de capital na nossa carteira ficou também 
demonstrada e constitui uma resposta directa ao 
pedido dos nossos parceiros para que haja um maior 
empenhamento da nossa parte. A minha visita aos 
locais onde decorrem os projectos nos Camarões, no 
Quénia e na República Dominicana permitiu-me tes-
temunhar o impacto impressionante deste apoio em 
pequena escala.
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O compromisso global do BEI de viabilizar acções a 
favor do clima pode também ser apreciado em projec-
tos emblemáticos por toda a África, Caraíbas e Pacífico. 
A aprovação pelo Banco do financiamento de parques 
eólicos em Cabo Verde, no primeiro projecto de PPP 
na África Subsariana, uma linha de crédito ambiental 
na Nova Caledónia e a instituição da Interact Climate 
Change Facility (um mecanismo destinado a apoiar 
projectos que visam atenuar as alterações climáticas) 
constituem marcos importantes no exercício de 2010. 
Conseguir um crescimento e desenvolvimento inclusi-
vos num mundo condicionado pelas emissões de car-
bono é um dilema com que teremos de viver. 

Em simultâneo, as reformas operacionais realizadas, 
nomeadamente a criação de uma unidade dedicada 
ao project finance e às garantias e de um grupo de tra-
balho especial de acompanhamento reforçaram a efi-
cácia do Banco, permitindo uma maior concentração, 
responsabilização e transparência nas suas actividades. 

No ano transacto, o Banco Europeu de Investimento 
viabilizou um investimento superior a 1 000 milhões 
de EUR em 26 projectos localizados nos países ACP. 
Estes resultados só foram possíveis graças à estreita 
cooperação com os principais parceiros empresariais 
privados e públicos. Desde o início do mandato de 
Cotonu em 2003, o Banco Europeu de Investimento 

concedeu mais de 6 000 milhões de EUR a projectos 
realizados em África, nas Caraíbas e no Pacífico, 
incluindo a África do Sul. Por detrás destes números 
escondem-se algumas histórias de sucesso que o 
presente relatório anual procura retratar. 

Aproveito esta oportunidade para agradecer a todos 
os nossos parceiros e a todo o pessoal do BEI o seu 
trabalho empenhado e para reiterar o nosso firme 
compromisso em utilizar as nossas competências para 
assegurar uma resposta eficaz às necessidades mais 
prementes dos países ACP.  

Numa perspectiva de futuro, o Banco Europeu de Inves-
timento continua pronto a contribuir, com os seus 
conhecimentos e experiência, para moldar o futuro da 
política da UE em matéria de cooperação externa para 
o desenvolvimento no período após 2013.

Plutarchos Sakellaris
Vice-Presidente do BEI

responsável pelos financiamentos na 
África Subsariana, nas Caraíbas e no Pacífico
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Enquadramento institucional

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

Presentemente, o BEI intervém nestas regiões ao abrigo 
do Acordo de Parceria ACP-CE («Acordo de Cotonu») 
e da Decisão de Associação Ultramarina. Ambos os 
acordos de cooperação estão centrados na redução 
da pobreza e, a prazo, na sua erradicação, no desenvol-
vimento sustentável e na integração progressiva dos 
países ACP e dos PTU na economia mundial. 

Neste quadro, o BEI tem a seu cargo a gestão da Faci-
lidade de Investimento2, que responde às necessida-
des de financiamento de projectos de investimento 
realizados nestas regiões através de uma vasta gama 
de instrumentos flexíveis com tomada de risco, nome-
adamente empréstimos subordinados, participações 
de capital, quase-capital, garantias e, em casos espe-
cíficos, bonificações de juros.   

A segunda revisão do Acordo de Parceria ACP-UE 
(Acordo de Cotonu) foi assinada durante o 34.º Con-
selho de Ministros ACP-UE reunido em Uagadugu (no 
Burquina Faso) em Junho de 2010. Reconhece, pela pri-
meira vez, que as alterações climáticas são uma ques-
tão fundamental para a parceria ACP-UE, ao mesmo 
tempo que confirma o papel do investimento público 
em infra-estruturas básicas e introduz a possibilidade 
de financiamento de operações do BEI nos países ACP 
através de intermediários sul-africanos. 

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

2 A Facilidade de Investimento para os países ACP, tal como definida 
no Acordo de Parceria ACP-UE assinado em Junho de 2000 em Coto-
nu, Benim, por um período de 20 anos e revisto em 2005 e em 2010; e 
a Facilidade de Investimento para os PTU, tal como definida na Deci-
são de Associação Ultramarina assinada em 2001 por um período de 
12 anos e revista em 2007. Para mais informações sobre os termos e 
condições da Facilidade de Investimento como instrumento, consul-
tar a ficha informativa «Facilidade de Investimento e Empréstimos a 
cargo de Recursos Próprios do BEI – Linhas Gerais dos Termos e Condi-
ções», disponível no site do BEI.  

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

«Apoio às políticas de cooperação e desenvolvimento 
da União Europeia»
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«A Facilidade de Investimento deve intervir em todos os sectores económicos e apoiar investimentos 
de entidades privadas, bem como de entidades do sector público geridas de acordo com as regras do 
mercado, incluindo infra-estruturas económicas e tecnológicas susceptíveis de gerar receitas que se 
revistam de especial importância para o sector privado. A Facilidade deve:

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

Banco Europeu de Investimento

Comissão Europeia

➾  Subvenções

•  Programas indicativos 

nacionais e regionais

•  Cooperação intra-ACP 

e inter-regional

Facilidade de 
Investimento

➾ Empréstimos*
➾ Fundos próprios
➾ Garantias

Fundo auto-renovável

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

➾  ACP: 3 137 milhões 
de EUR

➾  PTU: 48,5 milhões 
de EUR

Bonificações 

➾  Bonificações de 
juros

➾ Assistência técnica

Recursos próprios

➾  Empréstimos 
sénior

Montantes disponibilizados no âmbito do 10.º FED 

2008-2013

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

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

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

apoiar o sector financeiro ACP e ter um efeito catalisador, incentivando a mobilização de recur-
sos locais a longo prazo e atraindo investidores e mutuantes privados estrangeiros para projec-
tos nos Estados ACP;

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

procurar canalizar fundos através de instituições e programas nacionais e regionais ACP que 
incentivem o desenvolvimento das pequenas e médias empresas (PME)».

                             Acordo de Parceria de Cotonu revisto, Anexo II, artigo 3.°









➾  ACP: máx. 2 000 
milhões de EUR

➾  PTU: máx. 30 milhões 
de EUR

➾  ACP: 400 milhões 
de EUR 

➾  PTU: 1,5 milhões 
de EUR
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O Banco concentra os seus esforços no apoio a ini-
ciativas do sector privado susceptíveis de favore-
cer o crescimento económico e de ter um impacto 
positivo à escala mais vasta da comunidade ou da 
região. O Banco também apoia projectos do sector 
público, geralmente no domínio das infra-estrutu-
ras, essenciais para o desenvolvimento do sector 
privado e para a criação de um ambiente econó-
mico competitivo.  

«Total empenhamento no desenvolvimento 
de um sector privado sustentável»

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

apoiar investimentos privados e públicos responsáveis;

favorecer a cooperação e a integração regionais;

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

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

tomar como base e promover parcerias.









O presente relatório abrange os projectos financiados ao abrigo das Facilidades de Investimento ACP e PTU3, 
bem como as operações de empréstimo a cargo de recursos próprios do BEI realizadas nestas regiões. Se bem 
que sejam financiadas ao abrigo de um mandato externo diferente (ver nota de rodapé 1), as operações na África 
do Sul são também incluídas a bem da coerência e exaustividade do relatório. 

3 A lista completa dos 
países ACP e dos 
PTU abrangidos pelo 
mandato do Banco 
consta do anexo 1.
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Condições de Investimento 
nos países ACP e nos PTU



Relatório Anual 2010 9 Facilidade de Investimento

«Recuperação após a crise»

Crescimento nos países ACP

Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspectivas Económicas Mundiais (FMI), Outubro de 2010. 
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Em 2010, a economia mundial registou um sólido 
crescimento de 4,8 %, impulsionada essencialmente 
pelos níveis de actividade das economias emergentes. 
O crescimento foi particularmente forte nos países 
emergentes da Ásia, com a China e a Índia a servirem 
de motores de crescimento para toda a região. Em 
contrapartida, a recuperação nas economias avançadas 
foi hesitante, particularmente na Europa e no Japão. 
Dito isto, a recuperação das economias emergentes 

Em linha com a evolução da economia mundial, de um 
modo geral, os países ACP recuperaram bem do forte 
abrandamento económico em 2009. A resposta variou, 
no entanto, de país para país, com desempenhos mais 
positivos nos países menos dependentes das econo-
mias avançadas e mais expostos à procura dos merca-
dos emergentes. 

Moma Titanium – Projecto de desenvolvimento 
da Kenmare, Moçambique
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As economias da África Subsariana responderam bem 
à melhoria geral da situação económica mundial em 
2010. Beneficiando da recuperação do comércio mun-
dial e do aumento dos preços dos produtos de base 
combinados com o dinamismo da procura interna, as 
economias da África Subsariana cresceram 5,3 %, face 
aos 3,6 % de 2009. Embora positivo, este desempe-
nho não correspondeu, uma vez mais, ao das econo-
mias emergentes de rápido crescimento e manteve-se 
abaixo dos valores de crescimento anteriores à crise 
(entre 2004 e 2008, o crescimento excedeu os 6,5 % ao 
ano). Revela, no entanto, que as economias da região 
conseguiram manter-se relativamente insensíveis à 
debilidade da recuperação das economias avançadas, 
nomeadamente a da União Europeia, principal parceiro 
comercial da África Subsariana. 

Além disso, este desempenho em termos de cresci-
mento foi generalizado. Com a excepção de Mada-
gáscar, onde a instabilidade política compromete 
gravemente a evolução da economia, os valores do cres-
cimento foram positivos em todos os países da região. 
Foi, no entanto, um país produtor de petróleo a apre-
sentar o melhor resultado, concretamente a República 
Democrática do Congo, cujo PIB progrediu mais de 10 %.

Por outro lado, a crise de 2008-2009 deixou marcas 
profundas nas economias da África Subsariana. Os 
progressos para alcançar os Objectivos de Desen-
volvimento do Milénio foram adiados. O rendimento 
per capita recuou pela primeira vez em vários anos, o 
desemprego aumentou e o impacto na pobreza, apesar 
de dificilmente quantificável, foi evidente. Além disso, a 

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

África Subsariana4 

conduziu a um forte crescimento do comércio mundial 
e a um aumento acentuado nos fluxos de capitais para 
estas economias. 
 
A aceleração do ritmo de actividade nos mercados 
emergentes tem sido acompanhada por um aumento 
da inflação, impulsionada principalmente pela subida 
rápida dos preços dos alimentos e da energia, que per-
manecem voláteis. Em geral, as autoridades monetárias 
têm reagido com uma política monetária restritiva, o 
que reforçou ainda mais o fluxo de capitais para esses 

países. Esta situação conduziu à aplicação de medidas 
de controlo do capital destinadas a conter as concomi-
tantes pressões de apreciação da moeda.

Se bem que a evolução macroeconómica nos países 
ACP tenha sido globalmente positiva, a crise mundial 
de 2008-2009 deixou marcas profundas na região. Os 
progressos para alcançar os Objectivos de Desenvol-
vimento do Milénio foram adiados. O rendimento per 
capita recuou pela primeira vez em vários anos e as 
condições de emprego deterioraram-se.  
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Indicadores macroeconómicos para os países ACP de África*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Países ACP de África 6,0 3,6 5,3 6,1 11,6 10,5 8,6 7,5 1,4 -2,0 -0,8 -1,1

* Exclui a África do Sul; 
médias ponderadas em 
função do PIB. 

 Fonte: Cálculos do BEI, 
baseados em dados das 
Perspectivas Económicas 
Mundiais (FMI), Outubro 
de 2010.

recuperação de 2010 e a consolidação da retoma, pre-
vista para 2011, não conseguirão neutralizar comple-
tamente os efeitos da crise, pelo menos a curto prazo. 

Alguns dados macroeconómicos confirmam estas 
tendências. Se bem que claramente superiores aos 
números do período 2008-2009, as exportações da 
região não recuperaram para os níveis anteriores à 
crise, em que culminaram nos 40 % do PIB. O valor cor-
respondente a 2010 não excede os 32 %.  O impacto 
no saldo da balança corrente foi, todavia, mínimo, 
dado que as importações recuaram aproximada-
mente tanto como as exportações. Em contrapar-
tida, a situação orçamental continuou a deteriorar-se, 
reflectindo, por um lado, as medidas tomadas deli-
beradamente para manter a procura interna e, por 
outro, a diminuição automática das receitas fiscais 
ligada ao declínio da actividade. O impacto da crise 
faz-se igualmente sentir na actual aversão ao risco 
por parte dos intermediários financeiros. Ainda que 
o sector financeiro tenha suportado bem a crise nos 
países da África Subsariana, os valores do crescimento 
do crédito caíram sistematicamente em toda a região.

As perspectivas para 2011 são positivas, com um 
crescimento que deverá alcançar os 6,3 %. Toda-
via, a balança dos riscos parece pender para o lado 
negativo, porquanto a consolidação da retoma da 
economia mundial depende da evolução da situ-
ação nas economias avançadas e das suas conse-
quências potenciais para os mercados emergentes. 
Além disso, a eliminação programada dos incenti-
vos fiscais poderá conduzir a um enfraquecimento 
relativo da procura interna na África Subsariana. 
Por outro lado, o aumento da disciplina orçamental 
poderá contribuir para melhorar o clima da activi-
dade económica na região. Os esforços de alguns 
destes países – o caso mais emblemático foi o do 
Ruanda, designado como principal país reformador 
do mundo em 2010 na classificação Doing Business 
do Banco Mundial – contribuíram para uma melhoria 
global da governação e do ambiente de negócios na 
África Subsariana e ajudam a explicar a capacidade 
de resistência revelada pela região durante a grave 
crise de 2008-2009.

Visita oficial da delegação do BEI ao Quénia, Junho de 2010
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De entre os países ACP, os países da região das Caraíbas 
foram os mais duramente atingidos pela crise finan-
ceira e económica mundial. Segundo os dados mais 
recentes, a região escapou com dificuldade à contrac-
ção económica em 2009, sintoma da sua dependên-
cia face à situação económica dos países avançados. A 
quebra nas receitas do turismo contribuiu para agravar 
as restrições às condições de financiamento externo, a 
diminuição das remessas de emigrantes e a deteriora-
ção da procura externa da região. 

Em contrapartida, mercê da melhoria da situação nos 
países avançados – nomeadamente nos Estados Uni-
dos, principal parceiro económico da região – o cresci-
mento dos países das Caraíbas recuperou claramente 
em 2010 para alcançar os 2,3 %.  Esta taxa inclui quer 
a contracção económica provocada pelo sismo no 
Haiti (- 8,5 %) quer, na outra extremidade da escala, 
a rápida aceleração do ritmo de actividade na Repú-
blica Dominicana (5,5 %), após a adopção de um pro-
grama de estabilização sob a égide do FMI, no final de 
2009. A região beneficiou igualmente de uma ligeira 
retoma da procura turística e das iniciativas a favor da 
reconstrução do Haiti.

A prazo, as perspectivas para a região são positi-
vas. Todavia, a crise mundial deixou marcas e cabe 
agora a alguns países da região tomar medidas difí-
ceis de consolidação orçamental. Os défices orça-
mentais mantiveram-se elevados em 2010 e muitos 
países têm de suportar o pesado fardo da dívida 

Países das Caraíbas

Floresta tropical da República Dominicana

Indicadores macroeconómicos para os países ACP das Caraíbas*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Países ACP das Caraíbas 2,8 0,1 2,3 4,2 11,9 3,6 7,2 5,6 -1,8 -4,2 -3,0 -2,9

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

 Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspectivas Económicas Mundiais (FMI), Outubro de 2010.

pública. Além disso, a região continua exposta à 
evolução dos mercados de trabalho nas econo-
mias avançadas.
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A região do Pacífico conheceu em 2010 – em valores 
agregados – uma forte recuperação económica, tendo 
a taxa de crescimento passado de 2,5 % em 2009 para 
5,7 % em 2010. No entanto, este ganho de crescimento 
limita-se essencialmente aos países exportadores de 
produtos de base daquela região. Foi assim que o PIB 
aumentou cerca de 8 % na Papuásia-Nova-Guiné (de 
longe a principal economia da região) e em Timor-
-Leste, tendo atingido os 3,4 % nas Ilhas Salomão. Nos 
restantes países da região, o crescimento foi modesto, 
se não mesmo negativo, como no caso da Samoa. 

Em virtude da sua reduzida base produtiva, as ilhas 
do Pacífico dependem todas de bens importados, 
principalmente da Austrália e da Nova Zelândia. 
Exceptuando a Papuásia-Nova Guiné e Timor-Leste, 
as balanças de pagamentos destes países são geral-
mente deficitárias. As transferências públicas e pri-

vadas, tais como as remessas dos trabalhadores 
emigrantes, contribuíram largamente para compen-
sar estes défices comerciais. 

Numa perspectiva futura, é expectável que as condi-
ções de crescimento permaneçam amplamente favo-
ráveis na região. Todavia, a situação dependerá em 
grande medida da evolução dos preços dos produtos 
de base, bem como dos afluxos turísticos à região, que 
foram bruscamente interrompidos pela crise mundial 
de 2008-2009. Os países não exportadores de produtos 
de base da região, que beneficiam da ajuda dos par-
ceiros de desenvolvimento, devem prosseguir a apli-
cação de programas de reforma e de ajustamento do 
sector público. Estes programas disponibilizam uma 
ajuda orçamental para financiar a modernização das 
infra-estruturas e ajudam a manter as despesas priori-
tárias em serviços da administração pública. 

Ilhas do Pacífico

Central fotovoltaica Helios Bay, Nova Caledónia

Indicadores macroeconómicos para os países ACP do Pacífico*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Países ACP do Pacífico 4,8 2,5 5,7 4,6 9,7 6,1 6,1 6,3 13,8 2,5 -4,7 -7,8

* Médias ponderadas em função do PIB de Fiji, Ilhas Salomão, Papuásia-Nova Guiné, Quiribati, Samoa, Timor-Leste, Tonga e Vanuatu.
 Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspectivas Económicas Mundiais (FMI), Outubro de 2010.
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Resumo analítico



Relatório Anual 2010 17 Facilidade de Investimento

Trabalhar em parcerias cada vez mais estreitas com outros interessados a fim de optimizar o 
impacto dos projectos nos países ACP e nos PTU em 2010.

Melhorar a coerência e a eficácia da ajuda: 
prioridade aos resultados em termos de 
desenvolvimento

Assegurar a coordenação, a coerência e a complemen-
taridade das actividades do Banco com as políticas 
da UE e, bem assim, com as actividades da Comissão 
Europeia, das instituições de financiamento bilaterais 
e multilaterais e outras, permanece um objectivo cons-
tante: dos 181 projectos assinados até à data na região 
ACP, 96 estão a ser co-financiados por instituições de 
financiamento do desenvolvimento. A realização de 
projectos-piloto, no âmbito da Iniciativa de Delega-
ção Recíproca com a AFD e o KfW, constituiu um passo 
importante e confirma a determinação do Banco em 
alcançar este objectivo. 

Um certo número de iniciativas, novas e já em curso, 
de que são exemplo a European Financing Partners e 
a Parceria para o Financiamento em África, propuse-
ram respostas conjuntas para os grandes problemas 
do desenvolvimento. O BEI continuará a promover a 
eficácia, a visibilidade e a coerência do financiamento 
do desenvolvimento em 2011.

Foi e continuará a ser prestada grande atenção aos 
resultados, nomeadamente ao desenvolvimento 
induzido pelas operações do BEI, através do reforço 
do acompanhamento dos projectos e da utilização 
permanente do Quadro de Avaliação do Impacto 
Económico e Social, a fim de avaliar a importância, a 
qualidade e o valor acrescentado da participação do 
BEI em cada projecto.

Os principais resultados alcançados incluem: 

�mais de 1 700 postos de trabalho directos criados 
no Uganda através de uma linha de crédito de apoio 
ao desenvolvimento do sector privado vocacio-
nada para as PME; 

�mais de 3 300 postos de trabalho directos e indi-
rectos criados na Zâmbia através da entrada em 
exploração de uma nova mina de cobre; 

�mais de 20 000 postos de trabalho directos e indi-
rectos criados no quadro da iniciativa European 
Financing Partners.

Financiar as infra-estruturas e promover o 
desenvolvimento do sector financeiro

Em conformidade com os objectivos gerais da política 
de desenvolvimento e cooperação da UE, a actividade 
de financiamento do Banco continuou a privilegiar o 
apoio às infra-estruturas económicas, nomeadamente 
aos sectores da energia e da água, e o desenvolvimento 
do sector financeiro. Os grandes objectivos do apoio 
à integração regional, ao desenvolvimento do sector 
privado e ao crescimento sustentável permaneceram 
no centro das atenções, juntamente com a actuação 
a favor do clima, que se tornou uma área prioritária 
por direito próprio. Os empréstimos para projectos de 
acção a favor do clima na regiões ACP superaram em 
2010 o objectivo de 20 % fixado no âmbito do Banco 
e incluíram a criação, em conjunto com outras institui-
ções de financiamento do desenvolvimento (IFD) euro-
peias, do novo mecanismo de financiamento Interact 
Climate Change Facility (ICCF). 

De um modo geral, os países ACP recuperaram bem 
da crise financeira e do consequente abrandamento 
económico em 2009. O BEI prosseguiu a estreita cola-
boração com outras partes interessadas no sentido 
de ajudar a manter a dinâmica da recuperação econó-
mica e de apoiar o crescimento na região, favorecendo 
o desenvolvimento do sector financeiro, incluindo o 
microfinanciamento. 

De entre os grandes projectos neste domínio, des-
tacam-se: 

�o apoio à primeira parceria público-privada no 
sector das energias renováveis na África Subsa-
riana através do financiamento de quatro parques 
eólicos em Cabo Verde, como forma de actuação 
a favor do clima; 

�o financiamento do primeiro cabo de fibra óptica 
de ligação entre a Mauritânia e a Europa e a África 
Ocidental, como contributo para a redução da frac-
tura digital;

�a concessão de um empréstimo a um grupo 
financeiro pan-africano, o Ecobank, como forma 
de promover a integração regional do sector 
financeiro.
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Empréstimos nos ACP/PTU 
(em milhões de EUR)

Facilidade de Investimento Recursos próprios Total

2008 336,3 224,8 561,0

2009 450,1 413,2 863,3

2010 374,2 597,8 972,0

Em 2010, os compromissos assinados ascen-

deram a 972 milhões de EUR, proporcionando 

apoio a 25 projectos de desenvolvimento 

nos países ACP e nos PTU, o que eleva para 

4 937 milhões de EUR o montante total de 

assinaturas nestes países e territórios desde 

a entrada em vigor do mandato de Cotonu, 

em 2003.  

O Banco apoiou também o desenvolvimento 

económico sustentado na República da África 

do Sul através da assinatura de um projecto 

no montante de 50 milhões de EUR.

O montante total dos empréstimos assi-

nados a favor dos países ACP, dos PTU e da 

República da África do Sul cifra-se assim em 

1 000 milhões de EUR em 2010, beneficiando 

26 projectos, e totaliza 6 000 milhões de EUR 

desde 2003. 

Em 2010, os financiamentos sob a forma de 

ajudas não reembolsáveis ascenderam a 

70,7 milhões de EUR e foram concedidos para 

operações de assistência técnica a projectos 

(7 milhões de EUR) e para bonificações de 

juros (63,7 milhões de EUR).

Apesar da contracção geral da actividade do 

sector privado em 2010, subsequente à crise 

financeira, foram assinados 21 projectos com 

promotores do sector privado, o que repre-

senta 84 % da carteira anual em número de 

empréstimos e 60 % em volume. 

Os compromissos assinados destinaram-se, 

na proporção de 24 %, ao financiamento de 

acções a favor do clima.

Números-chave

Facilidade de Investimento:

�A Facilidade de Investimento apoiou oito inicia-
tivas transfronteiriças e nove países ACP ou PTU 
individuais; 

�Todos os montantes assinados destinaram-se ao 
sector privado;

�Os montantes assinados em 2010 foram afectados 
em 91 % a projectos desenvolvidos pelo sector 
financeiro, incluindo tomadas de participação e 
operações de microfinanciamento, enquanto que 
os outros projectos visaram os sectores da indús-
tria e da energia. 

Recursos próprios do BEI:

�O BEI utilizou os seus recursos próprios para apoiar 
oito países ACP individuais; 

�Os montantes assinados destinaram-se em 65 % 
ao sector público e a projectos de infra-estruturas;

�Os montantes assinados em 2010 apoiaram investi-
mentos nos sectores da energia (42 %), dos serviços 
(32 %) e da água e saneamento (23 %).

As principais diferenças entre a Facilidade de Investi-
mento e os recursos próprios do BEI residem no nível 
de risco mais elevado que a FI pode suportar e na sua 
maior flexibilidade em termos de instrumentos (a FI 
pode intervir, por exemplo, ao nível do capital próprio 
ou quase-capital próprio ou conceder financiamento 
sem recurso). A FI está assim em condições de respon-
der a certos tipos de necessidades que os recursos pró-
prios não podem satisfazer. 
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Lista de projectos assinados
(As listas detalhadas que enumeram o conjunto dos projectos assinados desde o início do mandato de 
Cotonu constam dos anexos 2 e 3).

Projectos assinados a cargo da FI em 2010:    

País ACP     

Regional – Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D  AND E Linha de crédito Privado 9,00

Camarões PRÊT GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) Linha de crédito Privado 5,00

Lesoto PHILIPS LIGHTING MASERU  Indústria Privado 5,00

Libéria ACCESS BANK Libéria B  Serviços financeiros Privado 1,50

Regional - ACP ACCESS MICROFINANCE HOLDING II Participação Privado 1,73

Regional - África REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA  Participação Privado 15,00

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

Regional - África AFRICA CAPITALISATION FUND Participação Privado 30,00

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

Congo (República Democrática) RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) Linha de crédito Privado 5,00

Regional - ACP
EDFI EUROPEAN FINANCING 
PARTNERS IV, IV B AND IV C

Acordo de agência Privado 100,00

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

Regional - ACP INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY Serviços financeiros Privado 45,00

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

Uganda PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II Linha de crédito Privado 40,00

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

359,23

PTU     

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

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

15,00

TOTAL FI    374,23

Projectos assinados a cargo de recursos próprios do BEI em 2010    

País ACP     

Nigéria NIGERIA FRAMEWORK LOAN A, B AND C Serviços financeiros Privado 190,00

Domínica AIDBANK LINE OF CREDIT III A AND B  Linha de crédito Privado 8,00

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

República Dominicana ETED POWER TRANSMISSION Energia Público 26,80

Tanzânia, República Unida da TANZANIA BACKBONE INTERCONNECTOR  Energia Público 100,65

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

São Cristóvão e Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV A AND  B  Linha de crédito Privado 5,99

Mauritânia MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION  Telecomunicações Privado 7,32

597,77

TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DO BEI  597,77

 Operações que beneficiam/beneficiarão de uma bonificação de juros.

 Operações que beneficiam de uma subvenção para assistência técnica.
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Projectos em evidência

Sector das infra-estruturas

«Promover o crescimento com baixas emissões de carbono»

O BEI integrou a redução das emissões de CO
2
 nas suas 

políticas de financiamento sectorial. A pegada de car-
bono e o impacto de cada projecto no meio ambiente 
são sistematicamente avaliados com vista a identificar, 
entre outros elementos, a sua capacidade para gerar 
créditos de carbono. Além disso, os projectos de adap-
tação às alterações climáticas e de atenuação dos seus 
efeitos podem beneficiar de financiamento até 75 % 
do respectivo custo, em vez do limite habitual de 50 %. 
Os aspectos da actuação a favor do clima foram inte-
grados no ciclo dos projectos do Banco.   
 
No sector das infra-estruturas, o BEI continua a dar prio-
ridade aos projectos estratégicos de infra-estruturas 
regionais, bem como aos projectos que proporcionem 
benefícios específicos para o meio ambiente. As infra-
-estruturas têm um papel essencial a desempenhar neste 
domínio, na medida em que criam um ambiente propí-
cio ao desenvolvimento do sector privado. Para alcançar 
os objectivos gerais de desenvolvimento económico e 
redução da pobreza, é necessário continuar a enfrentar 
uma série de desafios, nomeadamente garantir o apro-
visionamento energético a partir de fontes sustentáveis 
e a custos comportáveis, reforçar a utilização das tecno-
logias da informação e da comunicação e promover o 
acesso seguro e sustentável ao abastecimento de água. 

O BEI tem cada vez mais interesse em atrair o financia-
mento do sector privado para projectos de infra-estru-
turas, de que é exemplo o projecto de ligação por cabo 
na Mauritânia ou o lançamento, em Março de 2010, de 
um mecanismo de ajuda à preparação de projectos, em 
parceria com o Banco de Desenvolvimento da África 
Austral, com o objectivo de apoiar a participação de 
entidades privadas na realização de infra-estruturas.   

«Sendo um Banco com credenciais ecológicas, o BEI é um parceiro indispensável para os 
investimentos da UE em acções a favor do clima.» 
Philippe Maystadt, Presidente do BEI, Conselho de Ministros UE-ACP, Uagadugu, 22 de Junho de 2010

Plantações em Luwunga e Namwasa, Uganda
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Caixa 1: Financiamento de acções a favor do clima nos países ACP e nos PTU

Em consonância com a política da UE, o BEI fez da atenuação das alterações climáticas e da adaptação 
aos seus efeitos uma das suas principais prioridades. O BEI consagra já pelo menos 20 % do seu volume 
total de financiamento às acções a favor do clima e este objectivo, fixado em 2010, deverá aumentar pro-
gressivamente nos próximos anos. Os objectivos ambiciosos de redução das emissões aprovados pela 
União Europeia constituem um quadro de referência para as operações do BEI, tanto dentro como fora 
da União. 

Por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2010, que teve lugar em 
Cancún, no México, o Banco fez o ponto da situação sobre o Fundo Mundial para a Eficiência Energética e 
as Energias Renováveis (GEEREF) e apresentou exemplos concretos de projectos de atenuação e adapta-
ção financiados pelo BEI em pequenos Estados insulares. O BEI participou igualmente noutras iniciativas 
organizadas à margem deste evento, nomeadamente numa mesa redonda sobre as garantias climáticas 
e as normas de desempenho incluídas pelos bancos multilaterais de desenvolvimento nos financiamen-
tos que concedem.

O Banco apoia em particular os investimentos na eficiência energética e nas energias renováveis, as 
tecnologias hipocarbónicas, a florestação e a gestão sustentável das florestas, a adaptação às altera-
ções climáticas, as operações de assistência técnica e o desenvolvimento dos mercados de carbono. 
Apoiando-se na sua experiência e recorrendo a uma vasta gama de instrumentos financeiros, o BEI apoia 
a UE no papel primordial que esta desempenha na luta contra as alterações climáticas e fá-lo de duas for-
mas complementares: fixando objectivos de financiamento específicos e integrando a actuação a favor 
do clima em todos os projectos que financia.

Projectos de acção a favor do clima

Em 2010, foram assinados cinco projectos de «acção a favor do clima» na região ACP, no montante total de 
230,8 milhões de EUR (Olkaria I and IV Geothermal no Quénia, Cape Verde Wind Power PPP, Interact Climate 
Change Facility, Philips Lighting Maseru no Lesoto e ETED Power Transmission na República Dominicana), que 
representam 24 % do total de assinaturas. A Interact Climate Change Facility (ICCF), por exemplo, foi lan-
çada em 2010 pelas instituições europeias de financiamento do desenvolvimento (IEFD) juntamente com 
o BEI e a AFD. Este novo Fundo para o Clima apoia projectos do sector privado igualando os montantes 
de investimento e visa um segmento do mercado que, de outra forma, seria difícil de alcançar. A ICCF está 
vocacionada para projectos de atenuação das alterações climáticas, particularmente nas áreas das energias 
renováveis, da eficiência energética, do fabrico de equipamentos para as energias renováveis e a redução 
dos gases industriais. A contribuição do BEI de 50 milhões de EUR para este fundo no valor de 250 milhões 
de EUR é limitada aos países ACP, se bem que a ICCF opere a nível mundial.

A acção a favor do clima foi também tomada em conta numa série de outros projectos assinados em 
2010, bem como nos projectos em curso ou recém-concluídos:

�As linhas de crédito ambientais, criadas designadamente na Nova Caledónia, Polinésia Francesa, Domí-
nica e São Cristóvão e Nevis, testemunham os esforços acrescidos do Banco para apoiar a adaptação 
às alterações climáticas nos pequenos Estados insulares, particularmente vulneráveis aos seus efeitos.
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�Os projectos no sector da água, de que são exemplo o programa Metolong Dam and Water Supply no 
Lesoto, ou o projecto Peri-Urban Water and Sanitation, no Malavi, ilustram perfeitamente a política 
de financiamento do BEI no sector da água. No Malavi, a ampliação dos serviços aos bairros periféri-
cos habitados por famílias de baixos rendimentos está associada a programas de redução de perdas 
de água na rede e de aumento da eficiência energética. Estas medidas devem conduzir a uma rede 
de distribuição de água mais resistente às alterações climáticas e a reduções de emissões de CO

2 na 
ordem das 100 000 toneladas por ano.

�Os projectos de florestação desempenham um papel significativo na redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. Na sua qualidade de mutuante de longo prazo, o BEI apoia nomeadamente a 
plantação comercial sustentável do eucalipto e do pinho em solos florestais degradados no Uganda. 
Este projecto poderá igualmente conduzir a reduções certificadas de emissões graças à retenção de 
carbono pelas árvores plantadas, gerando assim créditos de carbono.

Criar parcerias de acção a favor do clima

O BEI continua a trabalhar em projectos de acção a favor do clima em estreita parceria com outras insti-
tuições da UE, governos da UE e países parceiros e outras instituições de financiamento internacionais ou 
bilaterais, intervindo como catalisador e parceiro experiente no apoio a investimentos em acções a favor 
do clima. Para além dos recursos da Facilidade de Investimento e dos seus recursos próprios, o Banco 
presta apoio a projectos com baixas emissões de carbono e capazes de resistir às alterações climáticas 
nos países ACP e nos PTU através dos fundos e mecanismos seguintes:

�O Instrumento para uma Energia Sustentável e para um Aprovisionamento Seguro (ESF). O BEI está 
habilitado a comprometer até 3 000 milhões de EUR a cargo de recursos próprios a favor de projec-
tos nos países em desenvolvimento, para além dos seus mandatos de financiamento externo para o 
período 2007-2013. Este instrumento promove, entre outras, a transferência de tecnologias energé-
ticas sustentáveis entre a UE e os países em desenvolvimento; 

�O Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF). O BEI e o Fundo 
Europeu de Investimento (FEI) participam ambos activamente, na qualidade de consultores, neste 
fundo, que investe em fundos regionais de capital de risco e exerce um efeito catalisador nos inves-
timentos privados em projectos nos domínios da eficiência energética e das energias renováveis dos 
países em desenvolvimento e das economias em transição;

�O BEI participa igualmente em cinco fundos de carbono, um dos quais financia projectos de pequena 
dimensão nos países menos desenvolvidos.

O BEI continua a ampliar a sua gama de produtos no intuito de reforçar o seu papel no financiamento de 
investimentos de apoio às energias limpas em geral, e ao mercado do carbono em particular. Nos anos 
mais próximos, o Banco apoiará os mercados regionais e internacionais de carbono, procurando reforçá-
-los e assegurar a respectiva liquidez, nomeadamente através de iniciativas destinadas a encaminhar 
transferências de tecnologia para regiões e países que têm recebido, até à data, uma porção menor dos 
fluxos ligados ao mercado de carbono. Foram também tomadas medidas de aperfeiçoamento dos ins-
trumentos de assistência técnica aos promotores de projectos com vista a apoiar o seu acesso aos mer-
cados de carbono.

Projecto hídrico nas Terras Altas do Lesoto
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Água

«Alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio das 
Nações Unidas para o abastecimento de água»

Lesoto: Metolong Dam and Water Supply Program

Mutuário Governo do Lesoto

Moeda EUR*

Montante 140 milhões

Fonte de 
financiamento

- Recursos próprios do BEI

- Bonificação de juros da FI

Co-financiadores

Banco Mundial, Millennium Challenge Corporation (MCC), African Renaissance 
and International Cooperation Fund (República da África do Sul), Fundo Saudita 
para o Desenvolvimento, Fundo da OPEP, Fundo do Kuwait e Banco Árabe para 
o Desenvolvimento Económico de África.

A UE é o principal doador de fundos para o sector da 
água do Lesoto e a concepção detalhada da rede de 
transporte de água do programa Metolong foi rea-
lizada no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento, gerido pela Comissão Europeia. O empréstimo 
do BEI destina-se à construção da barragem de Meto-
long propriamente dita, mas também às infra-estru-
turas conexas, à rede de transporte, às estações de 
tratamento de água, à gestão ambiental e social e a 
medidas de apoio institucional. O apoio do BEI, sob 
a forma de um empréstimo de longo prazo perfeita-
mente adaptado à longa vida económica do projecto 
e concedido na moeda local (ZAR), completou a mon-
tagem financeira necessária à realização do projecto.

Este programa, apoiado por diversos doadores, é 
constituído por seis grandes módulos que repre-
sentam um investimento total de 282 milhões de 
EUR, financiado em dois terços por um empréstimo 
e em um terço por subvenções. O objectivo princi-
pal consiste na distribuição primária de água tra-
tada às famílias e às indústrias de Maseru, a capital 
do país, e de outros centros urbanos, até Setembro 
de 2013. Este ambicioso programa, que se encontra 
dentro dos prazos para fornecer um volume adicio-
nal de 75 000 m3 de água potável a 385 000 habi-
tantes até à referida data, deverá ser realizado de 
forma sustentável, mas também social e ecologica-
mente responsável.

* Desembolso em ZAR.

As actividades desenvolvidas pelo BEI no sector da água nos países ACP visam melhorar o 
acesso sustentável à água potável e ao saneamento, em consonância com as metas fixadas no 
âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas, e apoiar a adap-
tação às alterações climáticas. É amplamente reconhecido que os impactos das alterações cli-
máticas na sociedade far-se-ão sentir essencialmente através da água, repercutindo-se em 
sectores como a energia, os transportes, a agricultura, a silvicultura, a saúde e a biodiver-
sidade. Por conseguinte, a gestão integrada dos recursos hídricos, bem como a oferta de 
serviços de abastecimento de água e de saneamento sustentáveis e a preços comportáveis 
desempenham um papel crucial na consecução de um desenvolvimento robusto, de um cres-
cimento hipocarbónico e de uma economia «verde».
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Energia 

«Melhorar o acesso a energias limpas»

Cabo Verde: Wind Power PPP (Parque eólico em regime de PPP)

Mutuário Cabéolica S.A.*

Moeda EUR

Montante 30 milhões (46 % do custo total do projecto)

Fonte de financiamento FI: empréstimo e bonificação de juros

Co-financiadores
Banco Africano de Desenvolvimento, Finnfund, Africa Finance 
Corporation

Cabo Verde dispõe de recursos eólicos extraordiná-
rios, mas depende em grande medida de dispendio-
sas importações de combustíveis fósseis para produzir 
electricidade. A concepção, construção e exploração 
de quatro parques eólicos terrestres em quatro ilhas 
do arquipélago visa reduzir consideravelmente, não só 
esta dependência, mas também as emissões de gases 
com efeito de estufa, e melhorar o acesso à electrici-
dade em Cabo Verde. Trata-se de um dos maiores pro-
jectos eólicos e da primeira parceria público-privada 
(PPP) no sector das energias renováveis realizada na 
África Subsariana. 

O projecto demonstra o impacto positivo no desen-
volvimento resultante do acesso dos pequenos Esta-
dos insulares às energias renováveis, no contexto da 
contribuição mundial para a acção a favor do clima, e 
deverá permitir uma redução de emissões na ordem 
das 92 000 toneladas de CO

2
 por ano. Prevê-se que 

todos os parques eólicos estejam operacionais até ao 
final de 2011 e criem um número significativo de pos-
tos de trabalho.

O BEI participa no projecto desde o início, foi designado 
«financiador principal» pela contraparte cabo-verdiana 
e colabora estreitamente com o Banco Africano de 
Desenvolvimento.

* Um veículo financeiro com finalidade específica constituído para conceber, construir, financiar e manter o projecto.

Turbinas eólicas, Cabo Verde
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Tanzânia: Electricity Backbone Project

Mutuário República Unida da Tanzânia

Moeda USD

Importe 134,5 milhões (28,4 % do custo total do projecto)

Fonte de financiamento - Recursos próprios do BEI

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

Co-financiadores

Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, 
Agência Japonesa para a Cooperação Internacional, 
Fundo Coreano para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económicos

Este projecto insere-se na estratégia nacional de 
reforço da rede executada pela companhia de 
electricidade tanzaniana TANESCO e visa assegurar o 
acesso à electricidade ao melhor preço, essencial para 
o desenvolvimento do sector privado no país. 

O projecto inclui a construção e a exploração de 
uma linha de transporte aéreo com 667 km. Introduz 
melhorias indispensáveis na estabilidade da rede 
através da aplicação de tecnologias aperfeiçoadas, 
fiáveis e amplamente utilizadas no sector da 
electricidade. A energia hidroeléctrica produzida 
no sul será transferida para o norte da Tanzânia, 

que conhece actualmente um forte crescimento 
económico e um aumento da procura de electricidade 
em virtude da expansão das suas actividades mineiras 
e industriais. No futuro, a linha constituirá um elo 
essencial na interconexão dos grupos energéticos 
da África Oriental e Austral, entre o Quénia, no 
norte, e a Zâmbia, no sul, favorecendo por este meio 
a cooperação económica regional e contribuindo 
para o desenvolvimento económico de toda a região. 
Graças à forte componente de electrificação rural, 
espera-se que o projecto tenha também um impacto 
social positivo nas áreas circundantes da linha de 
transporte. 

Subestação do Zambeze
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Transportes

«Financiar os corredores regionais de transportes»
Zâmbia: Great East Road

Mutuário República da Zâmbia

Moeda EUR

Montante 80 milhões (32,4 % do custo total do projecto)

Fonte de financiamento - Recursos próprios do BEI

 
-  Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas: 

bonificação de juros (25 milhões) e assistência técnica

Co-financiadores União Europeia (10.º FED), BAD, AFD

A beneficiação de cerca de 360 km da estrada com 
faixa de rodagem única, que liga a Zâmbia central à 
sua província oriental, faz parte do corredor intermo-
dal (rodovia-ferrovia) de Nacala, um corredor de trans-
porte regional que liga o Malavi e a Zâmbia ao porto 
de águas profundas de Nacala, em Moçambique. O 
projecto resultará numa renovação completa desta 
rodovia ao longo dos próximos cinco anos e facilitará 
o transporte de mercadorias pesadas na região. 

O empréstimo do BEI permitirá ainda a construção 
de um porto seco em Chipata, junto à fronteira com 
o Malavi. A Delegação da UE é a principal parceira de 
cooperação para o sector dos transportes na Zâmbia, 
estando em curso um estudo de viabilidade financiado 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento. Foi realizada 
uma avaliação independente da segurança rodoviária 
da estrada visada pelo projecto, que identificou uma 
série de pontos de alto risco e apresentou recomen-
dações para melhorias, com benefícios adicionais em 
termos de segurança rodoviária. 

A bonificação de juros do Fundo Fiduciário UE-África 
para as Infra-estruturas proporciona o elemento de 
subvenção exigido para assegurar a sustentabilidade 
da dívida da Zâmbia. Conjugada com o empréstimo 
do BEI, a bonificação evidencia o interesse estratégico 
regional do projecto e os efeitos benéficos que dele se 
esperam para as ligações de transportes.  

Grande Estrada do Leste, Corredor de Nacala
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O consórcio ACE (Africa Coast to Europe) planeia instalar 
um cabo com 17 000 km de comprimento para ligar 
cerca de vinte países ao longo da costa ocidental de 
África e a Europa. Espera-se que o impacto desta pri-
meira ligação por fibra óptica entre a África Ocidental 
e o resto do mundo seja considerável em termos de 
desenvolvimento económico e social. Este projecto 
permitirá ampliar de forma apreciável as capacidades 
disponíveis no país e proporcionará um acesso alter-
nativo à Internet, menos oneroso do que as ligações 
via satélite actualmente utilizadas, lançando assim as 
bases para o desenvolvimento futuro de uma rede de 
telecomunicações eficiente. Na Mauritânia, o cabo será 
utilizado pelas três operadoras de telecomunicações 
mauritanas e poderá no futuro servir o Mali, país vizi-
nho sem acesso ao mar. Permitirá igualmente a presta-

ção de serviços electrónicos inovadores nos domínios 
da administração pública, da educação e da saúde, 
apoiando assim a modernização dos serviços públicos 
e a descentralização administrativa. 

O empréstimo do BEI financia 35 % da participação 
da Mauritânia neste projecto. A concessão suple-
mentar de uma bonificação de juros no montante de 
1,6 milhões de EUR, financiada pelo Fundo Fiduciário 
UE-África para as Infra-estruturas, sublinha a importân-
cia desta ligação por cabo para a região, apoiando em 
simultâneo a gestão sustentável da dívida mauritana, 
no quadro da Iniciativa em favor dos Países Pobres Alta-
mente Endividados (PPAE). A realização do projecto 
teve início em 2010 e a ligação deverá estar operacio-
nal até meados de 2012.

Telecomunicações 

«Reduzir a fractura digital»

Mauritânia: Submarine High-Speed Cable Connection

Mutuário República Islâmica da Mauritânia

Moeda EUR*

Montante 8 milhões

Fonte de financiamento - Recursos próprios do BEI

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

Fonte de financiamento - Investidores privados, incluindo operadores de telecomunicações

* Desembolso em USD.
** Aprovação prevista para o início de 2011.
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Lesoto: Philips Lighting Maseru

Mutuário Philips Lighting Maseru (Pty) Ltd/Royal Philips Electronics NV

Moeda EUR* 

Montante 5 milhões

Fonte de financiamento FI: empréstimo normal e bonificação de juros

Co-financiadores
As instalações da fábrica são fornecidas pela Lesotho National 
Development Corporation (LNDC)**

Indústria

Através das suas operações no sector industrial, o 
Banco procura promover a exploração óptima dos 
recursos naturais, encorajar os ganhos de produtivi-
dade e dar apoio a projectos baseados em tecnologias 
inovadoras.

«Apoiar as políticas de eficiência energética»

* O empréstimo pode ser desembolsado em ZAR ou USD.
**  Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.
*** Comparativamente com as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas 
fluorescentes compactas permitem uma economia de energia na ordem 
dos 80 % e uma redução de emissões de CO

2
 na ordem dos 34 kg por ano.

Em 2010, foi dada prioridade ao apoio às actividades 
industriais das pequenas e médias empresas, mediante 
o lançamento de linhas de crédito específicas. 

O Banco financiou, no quadro da Facilidade de Inves-
timento, um projecto do sector privado de apoio às 
políticas de eficiência energética do Lesoto.

Perante as insuficiências de fornecimento de ener-
gia eléctrica na região, muitos Estados da África Aus-
tral estão a aplicar políticas de aumento da eficiência 
energética, incluindo acções destinadas a substituir 
as lâmpadas incandescentes por uma iluminação de 
baixo consumo energético, no âmbito de um programa 
público de gestão da procura de energia.*** O projecto 
tem por objectivo financiar a construção de uma fábrica 
de lâmpadas fluorescentes economizadoras de energia 
destinadas ao mercado da África Austral. Inclui ainda 
a instalação de uma estação de reciclagem moderna. 

Para além do seu impacto ambiental positivo, esta inicia-
tiva do sector privado ajudará a diversificar a estrutura 
industrial do Lesoto, até agora muito concentrada no sec-

tor têxtil. Espera-se que o projecto contribua para a criação 
de 500 postos de trabalho no Lesoto e de postos adicionais 
na África do Sul. Uma bonificação de juros, concedida pela 
FI, ajudará o promotor a realizar certos melhoramentos de 
natureza social a favor dos trabalhadores e das suas famí-
lias, nomeadamente a criação no local de um dispensário 
(incluindo uma unidade especializada no VIH/SIDA), bem 
como um serviço de minibus que permita a integração 
profissional dos portadores de deficiência e a atribuição 
de bolsas de estudo aos filhos dos trabalhadores.
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Sector financeiro

O BEI procura promover o desenvolvimento do sec-
tor financeiro, encorajando os bancos e outras insti-
tuições financeiras a conceder empréstimos de prazo 
mais longo e a apoiar os mutuários de pequena dimen-
são. Certos produtos específicos destinados às PME e 
às instituições de microfinanciamento contribuem 
para facilitar o acesso às fontes de financiamento nos 
países ACP. 

«Desenvolver o sector financeiro»

O BEI continuou a colaborar estreitamente com outras 
instituições financeiras internacionais e doadores de 
fundos para responder às necessidades dos bancos e 
das instituições de microfinanciamento locais e regio-
nais, nomeadamente através da assinatura e realiza-
ção das operações que foram concebidas no auge da 
crise financeira. 

Para além da recuperação da crise, as prioridades do 
Banco no sector financeiro permaneceram essencial-
mente inalteradas, em particular no que respeita à 
concessão de linhas de crédito a favor das pequenas e 
médias empresas (PME), que desempenham um papel 
importante no desenvolvimento económico. Importa 
realçar um certo número de inovações introduzidas 
nas operações do BEI em 2010: 

�as linhas de crédito ambientais ganharam impor-
tância, em particular nas regiões das Caraíbas e do 
Pacífico, permitindo assim prosseguir um duplo 
objectivo: desenvolver as PME e apoiar o cresci-
mento verde;

�foram assinados projectos inovadores no sector do 
microfinanciamento, incluindo o apoio ao primeiro 
fundo de dívida pan-africano em moeda local. 
O BEI financiou também um projecto destinado 
a melhorar o acesso ao crédito das populações 

Assistência técnica ao Advans Bank

5 Um empréstimo-quadro 
consiste num elenco 
de projectos potenciais 
que cumprem os 
objectivos identificados 
e aprovados na fase de 
apreciação. Pode incluir 
procedimentos de apre-
ciação suplementares 
e novos documentos 
contratuais posteriores 
à assinatura.

rurais pobres, visto que a procura de microfinan-
ciamento nos meios rurais tem ficado por satisfa-
zer até ao presente;

�foi concedido um empréstimo a um grupo finan-
ceiro pan-africano, no intuito de favorecer a inte-
gração regional no sector financeiro, permitindo 
em simultâneo financiar projectos do sector pri-
vado em países onde o BEI normalmente não 
intervém;

�foi assinado o primeiro «empréstimo-quadro» em 
África, para apoiar projectos de infra-estruturas de 
média dimensão5.
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Regional – África Ocidental: ECOBANK Regional Facility II

Mutuário Ecobank Transnational Inc. (ETI)*

Moeda EUR

Montante 50 milhões (16,7 % do custo total do projecto)

Fonte de financiamento Empréstimo subordinado da FI

Co-financiadores SFI, OFID **

* ETI é a sociedade holding do Ecobank Group. 
** Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.

O Ecobank Group é um grupo bancário pan-africano 
dinâmico vocacionado para a África Subsariana, que 
opera actualmente em 30 países da África Ocidental e 
Central. O empréstimo da FI permite ao Ecobank Group 
estender a oferta de crédito e de serviços financeiros 
a um segmento mais amplo da população, apoiando 
assim o desenvolvimento do sector privado, designada-
mente nos países mais difíceis da região em que o BEI 

Esta linha de crédito de 8 milhões de EUR, concedida ao 
Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank 
(«AIDBANK»), tem por objectivo apoiar o crescimento, 
o emprego, a competitividade e a diversificação eco-
nómica da ilha Domínica. A linha de crédito destina-
-se em particular às PME locais e disponibiliza recursos 
em condições razoáveis para financiar projectos nos 
domínios seguintes: indústria transformadora, indús-
tria, agro-indústria, infra-estruturas, energia, saúde, 
educação e turismo. Os projectos nos domínios das 
energias renováveis e da eficiência energética benefi-
ciam de uma dotação própria de 1 milhão de EUR e de 
uma bonificação de juros para apoiar os investimentos 
nestas áreas, em reconhecimento dos desafios especí-
ficos que os pequenos Estados insulares enfrentam na 
sua luta contra as alterações climáticas. 

Domínica: AIDBANK Line of Credit III

Mutuário Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank

Moeda EUR

Montante 8 milhões

Fonte de financia-
mento

- Recursos próprios do BEI

- Bonificação de juros da FI*

não pode intervir directamente, e favorecendo a inte-
gração regional. Esta operação segue-se a uma primeira 
linha de crédito, Ecobank Regional Facility I, que propor-
cionou financiamento a empresas privadas de diferen-
tes sectores na Nigéria e no Gana, entre outros países, 
e contribui com um elevado valor acrescentado através 
do reforço do capital do Ecobank, num momento em 
que as restantes fontes de financiamento são limitadas.

A longa duração do empréstimo e da bonificação de 
juros, associada à disponibilidade do financiamento pro-
priamente dito, constituem uma ajuda valiosa para este 
banco de desenvolvimento local, sobretudo num con-
texto de redução da liquidez devido à crise financeira. 
A terceira linha de crédito concedida ao AIDBANK foi o 
primeiro projecto do BEI a ser concretizado no âmbito 
do Plano de Acção Conjunto para as Caraíbas, assinado 
em Maio de 2010, e ilustra o reconhecimento pelo BEI 
da importância de cooperar estreitamente com os ban-
cos comerciais e de desenvolvimento locais de toda a 
região das Caraíbas para que possam continuar a conce-
der empréstimos às PME, a despeito da situação finan-
ceira difícil. Foi subsequentemente assinada uma linha 
de crédito similar a favor do Development Bank of Saint 
Kitts and Nevis (DBSKN), em São Cristóvão e Nevis.

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário. 
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Uganda: Private Enterprise Finance Facility II

Mutuário
Bank of Africa – Uganda, Centenary Rural Development Bank, 
Crane Bank, DFCU Bank, Housing Finance Bank

Moeda EUR*

Montante 40 milhões

Fonte de financiamento Empréstimo normal da FI**

Private Enterprise Finance Facility II – Resultados alcançados

Criação de emprego: mais de 1 700 postos de trabalho directos

Repartição sectorial:

educação

serviços de alojamento e alimentação

construção

indústria transformadora

indústrias mineiras e extractivas

transportes e armazenamento

(15 %)

(43 %)

(17 %)

(20 %)

(2 %)

(3 %)

Exemplo de investimento: fábrica de engarrafamento - Crown Beverages Ltd

A fábrica de engarrafamento produz, vende e distribui bebidas gasosas não alcoólicas sob franquia a um grande produtor 
internacional deste tipo de bebidas. A fábrica está localizada junto à estrada de Jinja, na zona industrial de Campala. A CBL obteve 
uma locação financeira junto do BEI no valor de 2 415 000 EUR através do banco intermediário DFCU Bank. Estes fundos foram 
utilizados para investir na aquisição, a um fornecedor alemão, de uma linha de engarrafamento totalmente automatizada, com 
uma capacidade nominal de 40 000 garrafas por hora. O aumento da capacidade de produção permitiu à empresa responder a 
um crescimento da procura, após uma ampliação das suas actividades, e conduziu à criação de cerca de 200 postos de trabalho. A 
empresa abastece os mercados locais e regionais, nomeadamente o Ruanda e o Burundi.

* Desembolso em xelins ugandeses (UGX), USD e EUR.
** Saldo coberto por recursos próprios do mutuário. 

A operação Private Enterprise Financing Facility (PEFF) II 
tem por objectivo apoiar o desenvolvimento do sec-
tor privado, financiando a expansão, a diversificação, 
a modernização ou o arranque de empresas por meio 
de empréstimos e de operações de leasing, e forne-
cendo aos bancos financiamento de longo prazo. 
Recorrendo à experiência adquirida com a linha de 
crédito anteriormente financiada pelo BEI, a PEFF I, 
que apoiava o desenvolvimento do sector privado em 
domínios muito diversos, a presente operação visa as 
empresas privadas, muito em particular as PME, que 
desenvolvem a sua actividade nos sectores seguintes: 
agro-indústria, pescas, agro-alimentar, indústria trans-
formadora, indústria, construção, transportes, turismo, 
ensino privado e cuidados de saúde. 

O BEI contribui com um valor acrescentado suplemen-
tar ao proporcionar financiamento em xelins ugande-
ses, para além de fundos em EUR e USD, bem como 
uma ajuda não reembolsável sob a forma de assistência 

técnica, a fim de melhorar as competências em maté-
ria de análise de crédito dos funcionários dos bancos 
intermediários e, por esta via, reforçar a qualidade das 
suas carteiras de empréstimos. Os potenciais candida-
tos a empréstimos beneficiarão também de assistência 
para aumentar a qualidade dos respectivos processos 
de candidatura e dos planos de actividade que lhes 
estão associados.
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Nova Caledónia: Environmental Credit Line II

Mutuário

Banque Calédonienne d’Investissement (BCI)

Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB)

BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (BNP NC)

Banque de Nouvelle-Calédonie/Caisse d’Épargne Nouvelle-Calédonie 
(BNC/CENC)

Moeda EUR

Montante 10 milhões

Fonte de financiamento - FI: empréstimo e bonificação de juros*

* Saldo coberto por fundos próprios dos accionistas e, se necessário, por empréstimos concedidos por outros mutuantes. 

O crescimento verde e o desenvolvimento das energias 
renováveis figuram entre as principais prioridades fixa-
das para a Nova Caledónia. Esta ilha ainda gera apenas 
uma baixa quantidade de energia a partir de fontes 
renováveis, mas tem de conseguir cumprir objectivos 
ambiciosos de protecção ambiental, designadamente 
com vista à preservação da sua lagoa, um dos ecossis-
temas únicos no mundo que faz parte do Património 
Mundial da UNESCO.

Esta linha de crédito tem um duplo objectivo: i) encora-
jar as empresas privadas a preservar o meio ambiente 
e a promover o desenvolvimento da energia verde e ii) 
promover a diversificação da actividade de concessão 
de empréstimos dos bancos intermediários, facilitando-
-lhes a concessão de empréstimos de longo prazo. Este 
empréstimo bonificado permitirá aos bancos financiar, 
em condições mais vantajosas, projectos inovadores nos 
sectores das energias renováveis, da eficiência energética, 
do ambiente e do tratamento de resíduos, como sejam a 
construção de parques eólicos ou de sistemas fotovoltai-
cos, bem como meios de transporte mais respeitadores 
do ambiente. Espera-se que o apoio ao sector privado 
resulte também na criação de postos de trabalho. 

Esta segunda linha de crédito foi desenvolvida e está 
a ser aplicada em estreita cooperação com a AFD, que 
disponibiliza uma linha de crédito complementar. Dá 
continuidade a uma primeira linha de crédito ambien-
tal (Environmental Credit Line I) assinada em 2007, com 
uma dotação de 5 milhões de EUR, que está neste 
momento a ser desembolsada. A assinatura desta ope-
ração coloca igualmente em evidência o compromisso 
do BEI de proporcionar um apoio mais eficaz aos Países 
e Territórios Ultramarinos.

Environmental Credit Line I – Resultados esperados

Criação de emprego:  16

Custo de investimento: 27 milhões de EUR

Número de investimentos: 3

Parque eólico

Produção de electricidade: 9,4 GWh por ano

Economias de hidrocarbonetos: 2 000 toneladas por ano

Instalação fotovoltaica

Produção de electricidade: 2,8 GWh por ano

Economias de CO2: 1 710 toneladas por ano

Unidade de tratamento e reciclagem de escórias metálicas

Alumínio reciclado: 200 toneladas por ano

Baterias usadas recicladas: 450 toneladas por ano

Visita ao local, Helios 
Bay, Nova Caledónia
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Microfinanciamento 

«Melhorar o acesso ao financiamento»

Operação regional - África: Rural Impulse Microfinance Fund II

Fundo de investimento Rural Impulse Microfinance Fund II

Moeda EUR

Montante 10 milhões

Fonte de financiamento Facilidade de Investimento

Co-financiadores

SFI, KfW, Sociedade Belga de Investimento 
para os Países em Desenvolvimento (BIO), 
Sociedade Neerlandesa para o Financiamento do 
Desenvolvimento (FMO)

das IMF rurais para prestar serviços financeiros viáveis 
e eficazes à respectiva clientela.

O Fundo foi concebido com base nos resultados posi-
tivos do seu antecessor, o Rural Impulse Microfinance 
Fund I, que foi pioneiro no microfinanciamento rural. 
Ao alargar ainda mais o acesso das populações rurais 
pobres aos serviços financeiros, o Rural Impulse II 
deverá aumentar as oportunidades de emprego e de 
negócio, contribuindo assim para o crescimento eco-
nómico e a redução da pobreza. 

Para além da participação do BEI, no valor de 10 milhões 
de EUR, o Fundo é apoiado por instituições financeiras e 
investidores públicos e privados de primeiro plano que, em 
Junho de 2010, se tinham comprometido com um mon-
tante total de 86 milhões de EUR. Ao conjugar recursos 
públicos e privados, o Rural Impulse Fund II tem o poten-
cial de constituir uma estrutura credível para investir a 
longo prazo em operações de microfinanciamento viáveis.

O BEI participou no lançamento do REGMIFA, o pri-
meiro fundo pan-africano de dívida em moeda local 
que propõe financiamentos às microempresas e às 
PME. O BEI participou igualmente no lançamento do 
Rural Impulse II, um fundo rural de microfinanciamento 
especificamente vocacionado para as populações 
rurais pobres dos países em desenvolvimento. Além 
disso, o Banco apoiou a criação de novas instituições 
de microfinanciamento (IMF) ao subscrever o aumento 
de capital da Access Microfinance Holding, uma socie-
dade de investimento em IMF com sede na Alemanha, 
que investe nos países em desenvolvimento, entre os 
quais se contam actualmente quatro países da África 
Subsariana (Madagáscar, Tanzânia, Nigéria e Libéria). 
As operações de assistência técnica aos intermediários 
do BEI prosseguiram, a fim de melhorar e reforçar as 
respectivas capacidades.

O Rural Impulse Fund II está vocacionado para desen-
volver o acesso aos serviços financeiros por parte das 
populações rurais pobres dos países emergentes. 
O Fundo investirá, sob a forma de instrumentos de 
dívida ou de capital, em instituições de microfinancia-
mento rural comercialmente viáveis, situadas em qua-
tro regiões geográficas: a região ACP, a Ásia, a América 
Latina e a Europa Oriental. O Rural Impulse Fund II pode 
investir em moeda local, possibilidade que apenas um 
pequeno número de fundos de microfinanciamento 
propõe. O Fundo presta igualmente assistência técnica 
a certos intermediários a fim de reforçar a capacidade 

Rural Impulse Microfinance Fund II – Resultados alcançados

Fluxo de opera-
ções:

objectivo alcançado em metade do 
tempo previsto

Base de clientes: 1 500 000 clientes

Âmbito do 
investimento:

24 instituições em 18 países e três con-
tinentes

Distinções:
Label Luxflag 2008 (certificado de quali-
dade que distingue os fundos de microfi-
nanciamento com melhor desempenho)
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Operação regional - África: REGMIFA (Fundo regional de investimento para as 
microempresas e as PME da África Subsariana)

Fundo de investimento REGMIFA

Moeda USD

Montante 15 milhões

Fonte de financiamento Facilidade de Investimento

Co-financiadores

Ministério Federal alemão da Cooperação e do 
Desenvolvimento (BMZ), Banco de Desenvolvimento 
do KfW, SFI, Sociedade Belga de Investimento 
para os Países em Desenvolvimento (BIO), 
Sociedade Neerlandesa para o Financiamento do 
Desenvolvimento (FMO), Comissão Europeia, Agence 
Française de Développement (AFD), PROPARCO, 
Iniciativa Norueguesa de Microfinanciamento, 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento (AECID), Ministério dos Negócios 
Estrangeiros espanhol (MAEC), Banco Africano de 
Desenvolvimento

O Fundo REGMIFA (Regional Micro Small and Medium 
Enterprises Investment Fund for Sub-Saharan Africa) é 
o primeiro fundo pan-africano de dívida em moeda 
local vocacionado exclusivamente para as microem-
presas e as PME (MPME) estabelecidas na África Sub-
sariana. O REGMIFA tem por objectivo melhorar o 
acesso dos empresários africanos ao financiamento, 
concedendo empréstimos de médio prazo a institui-
ções de microfinanciamento de pequena dimensão 
mas com forte potencial de crescimento, que, por seu 
turno, reemprestam os fundos a MPME. O Fundo reali-
zou as suas primeiras operações no terceiro trimestre 
de 2010 e, no final de Setembro, tinha desembolsado 
três empréstimos, dois dos quais em moeda local, 
no montante total de 7 milhões de USD. O REGMIFA 
inclui uma vertente de assistência técnica destinada 
a reforçar as capacidades institucionais dos interme-
diários locais. 

O BEI é um dos principais investidores do Fundo e um 
dos seus maiores contribuintes, tendo apoiado e aju-
dado a organizar o Fundo desde 2007, em cooperação 
activa com outras instituições financeiras doadoras. 
O BEI concedeu ainda uma ajuda não reembolsável 
para o co-financiamento de um estudo sobre divisas 
e desempenhou um papel primordial na escolha de 
um gestor de fundos especializado.

REGMIFA – Beneficiários até ao presente

ONG com sede no Gana

Constituída em 1994, com um total de activos próximo 
dos 30 milhões de USD; reempréstimo a microempresas 
localizadas essencialmente no meio rural, utilizando uma 
metodologia de empréstimos conjuntos. 

Instituição financeira não bancária no Gana

Constituída no Gana em 1995, com um total de activos 
de 35 milhões de USD; vocacionada para microempresas 
e pequenos empresários; financiamento sob a forma de 
empréstimos individuais, mas também de empréstimos 
conjuntos. 

Instituição de microfinanciamento de referência no Quénia

Fundada em 1981 por mulheres activas neste domínio, 
com o objectivo de promover a participação de mulheres 
com baixos rendimentos na sociedade queniana.
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Carteira de participações da FI6

«Mobilizar recursos para o crescimento económico»

Operação regional - África: Africa Capitalisation Fund

Fundo de investimento Africa Capitalisation Fund

Moeda EUR

Montante 30 milhões

Fonte de financiamento Facilidade de Investimento

Co-investidores
Banco Africano de Desenvolvimento, Fundo da OPEP para o 
Desenvolvimento Internacional

O Fundo de Capitalização dos Bancos Africanos é 
um fundo de private equity (dimensão pretendida de 
200 milhões de USD), constituído por iniciativa de 
diversas IFI com o objectivo de responder às neces-
sidades dos bancos comerciais privados de África, 
confrontados, em particular, com as repercussões da 
crise financeira mundial, e de prevenir o surgimento 
de novas crises. O Fundo participará no reforço e no 
desenvolvimento do sector financeiro, um dos objec-
tivos primordiais da FI.

O Fundo é gerido pela IFC Asset Management Company, 
filial integralmente detida pela SFI, e foi constituído em 
paralelo com o fundo Global Bank Capitalisation Fund, 
dotado de 3 000 milhões de USD e liderado pela SFI, em 
cooperação com outras IFI. Na sua qualidade de investi-
dor no Fundo, o BEI coloca capital de risco à disposição 
dos bancos africanos para consolidar os respectivos 
balanços e financiar a prossecução do seu desenvolvi-
mento. A participação do Banco também deverá ajudar 
a mobilizar recursos de outros investidores, incluindo, 
idealmente, investidores comerciais. O Fundo contri-
buirá para manter o nível de investimento estrangeiro 
em África e para estimular um renovado crescimento 
dos activos dos bancos africanos que, devido à crise, 
se viram forçados, directa ou indirectamente, a redu-
zir as suas actividades de financiamento. Por esta via, 
contribuirá para apoiar o desenvolvimento do sector 
privado no continente.

6 As contribuições de capital e quase-capital do Banco são realizadas 
exclusivamente a cargo de recursos financeiros da FI. 

Os fundos de capital de investimento propor-
cionam às empresas privadas financiamento 
útil que lhes permite desenvolverem-se, investi-
rem em activos fixos ou fazerem face às neces-
sidades acrescidas de financiamento. Para além 
de fornecerem financiamento a longo prazo 
(capitais «pacientes»), os gestores de fundos 
proporcionam uma mais-valia às empresas, 
aconselhando-as, elaborando planos de acti-
vidade e estratégias comerciais e introduzindo 
as melhoras práticas em matéria de governação 
de empresas, bem como normas ambientais, 
sociais, etc. O capital de investimento pode cons-
tituir uma fonte de financiamento particular-
mente valiosa para as PME nas fases iniciais do 
seu ciclo de vida, quando os fluxos de caixa não 
são ainda regulares. Em 2010, a carteira de capi-
tal de investimento da FI foi ainda mais diversifi-
cada através da entradas de capital destinadas a 
responder à evolução das necessidades das ins-
tituições financeiras confrontadas com a crise 
financeira mundial.
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Caixa 2: Operações na República da África do Sul

Montantes 
2007-2013:   o BEI pode afectar até 900 milhões de EUR ao desenvolvimento na República da 

África do Sul 
2000-2010:  - empréstimos assinados: 1 355 milhões de EUR (valor líquido)
 - empréstimos desembolsados: 901 milhões de EUR
 - carteira de 25 projectos

O BEI concede empréstimos na República da África do Sul desde que o país se tornou uma democra-
cia, em 1994. Na sequência da assinatura do Acordo de Comércio, Desenvolvimento e Cooperação UE-
-África do Sul, o BEI recebeu diversos mandatos sucessivos para a concessão de empréstimos na África 
do Sul, num volume de financiamento total de 2 400 milhões de EUR. Em cooperação com as autori-
dades, os organismos públicos, as empresas privadas e o sector financeiro da África do Sul, os objec-
tivos específicos prosseguidos no quadro destes mandatos incluem: o reforço das infra-estruturas e 
dos serviços básicos, o apoio ao desenvolvimento das PME e do sector privado, a modernização da 
indústria e a redução da pobreza. O BEI apoia igualmente as iniciativas relativas à eficiência energé-
tica e contribui para assegurar a fiabilidade do abastecimento energético. 

Além disso, o BEI trabalha com parceiros de grande importância em toda a África do Sul para apoiar 
o investimento nas infra-estruturas de abastecimento de água do país, participando deste modo na 
realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Em 2010, o BEI continuou a apoiar o inves-
timento no sector da água da África do Sul ao celebrar contratos de financiamento no montante total 
de 50 milhões de EUR. Este financiamento apoiará o programa de investimento no sector da água do 
município de eThekwini.

Este projecto inscreve-se no quadro do programa de investimento quinquenal do município de 
eThekwini**, que tem por objectivo reduzir as fugas de água da rede de distribuição, adaptando-a a 
novas fontes de aprovisionamento através da construção de novas tubagens de distribuição primá-
ria. O projecto abastecerá populações rurais e peri-urbanas, anteriormente não servidas, de água cor-
rente potável e contribuirá para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio no domínio 
da água na África do Sul. 

Este empréstimo a longo prazo de 50 milhões de EUR, que representa 15 % do custo de investimento 
total do projecto, concedido pelo BEI ao Rand Merchant Bank (RMB), filial do FirstRand Bank Ltd especia-
lizada na banca de investimento, permite financiar o projecto a taxas de juro atractivas, contribuindo 
assim para atenuar o impacto do necessário aumento das tarifas cobradas ao consumidor final.

**  O Município presta serviços de abastecimento de água e de saneamento a cerca de 4 milhões de pessoas na área da Grande Durban.

eThekwini Water Project

Mutuário FirstRand Bank Ltd (FRB)

Beneficiário final Município de eThekwini

Moeda EUR 

Montante 50 milhões

Fonte de financiamento Recursos próprios do BEI*

* Saldo coberto por um empréstimo adicional concedido pelo FRB e por outras instituições de financiamento e de desenvolvimento, bem 
como por fundos próprios e/ou subvenções estatais.
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O projecto da rede de distribuição de água de eThekwini faz parte da abordagem integrada seguida 
pelo BEI para apoiar a cadeia de aprovisionamento de água da província de KwaZulu-Natal, nome-
adamente as infra-estruturas de abastecimento primárias a montante e a modernização da rede de 
adução e das instalações de tratamento da Umgeni Water. O BEI está actualmente a considerar a pos-
sibilidade de financiar a fase 2 do projecto Mooi-Mgeni da Trans-Caledon Tunnel Authority, um pro-
jecto a montante de transferência de grandes massas de água de importância crucial, que fornecerá 
à região recursos hídricos suplementares.

Estão actualmente em fase de conclusão diversos projectos de outros sectores na África do Sul, nome-
adamente um projecto de habitação social (Affordable and Social Housing Project) e um Mecanismo 
de Capital de Risco (Risk Capital Facility, RCF). São já visíveis resultados encorajadores em termos de 
impacto no desenvolvimento, em especial os que resultam da primeira dotação do RCF.

Habitação social a preços acessíveis na África do Sul

Em Maio de 2008, o BEI assinou um empréstimo no montante de 150 milhões de EUR para financiar 
a oferta de habitação social a preços acessíveis e de infra-estruturas urbanas e associadas, incluindo 
equipamentos sociais em toda a África do Sul. Trata-se do primeiro empréstimo concedido pelo BEI 
para a construção de habitações sociais a preços acessíveis fora da UE; é também a primeira vez que 
o BEI financia, do lado da oferta, habitações destinadas a venda.

Os fundos afectados a este projecto são disponibilizados a três dos maiores bancos comerciais do 
país e a duas instituições públicas, que identificam e financiam sub-projectos situados no conjunto 
do território sul-africano. A fim de assegurar a coerência no plano da qualidade e das normas, os par-
ceiros públicos e privados locais, promotores dos diversos sub-projectos de habitação, vinculam-se 
a regulamentos e a procedimentos comuns para identificar, planificar e executar os sub-projectos de 
edificação ou de renovação urbana, mas também para avaliar os seus impactos ambientais e sociais.  

No final de 2010, tinham sido desembolsados cerca de 70 milhões de EUR, que resultaram na constru-
ção de aproximadamente 21 000 unidades de habitação. A reserva de sub-projectos susceptíveis de 
serem financiados ao abrigo do empréstimo do BEI conta com cerca de 5 000 unidades.  

A melhoria das condições de habitação das populações de baixos rendimentos desempenha um 
papel único e fundamental na estratégia de desenvolvimento nacional da África do Sul e constitui 
um factor incontornável para alcançar os objectivos de integração económica e social do país e para 
combater as sequelas do apartheid. 

Mecanismo de Capital de Risco

O BEI assegura, desde 2002, a gestão conjunta do Mecanismo de Capital de Risco (RCF) em asso-
ciação com a Industrial Development Corporation (IDC), uma instituição sul-africana de financia-
mento do desenvolvimento (IFD) de referência. Este programa, financiado pela Comissão Europeia, 
visa conceder financiamento, sob a forma de capital e quase-capital de alto risco, a PME detidas e 
exploradas por pessoas historicamente desfavorecidas (PHD), ou seja, pessoas que sofreram com as 
desigualdades do anterior regime do apartheid. O RCF participa assim directamente num dos instru-
mentos-chave da transformação social na África do Sul: o programa de emancipação económica da 
população negra (BEE).
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Dada a prioridade conferida pelo mandato do BEI na África do Sul aos projectos de infra-estruturas 
de interesse público e ao apoio ao sector privado, o capital de risco mobilizado no quadro do RCF 
é complementar das outras operações do Banco no país. Também mostra bem de que forma o BEI 
pode colaborar eficazmente com outra instituição de financiamento do desenvolvimento e com a 
Comissão Europeia, privilegiando em simultâneo o desenvolvimento através do apoio às PME, à 
criação de emprego e à transformação social.

O RCF gere actualmente a sua segunda dotação (RCF 2), no montante de 50 milhões de EUR, a inves-
tir até ao final de 2011, depois de ter investido 37 milhões de EUR ao abrigo da primeira dotação 
(RCF 1). O RCF investe directamente em PME, mas também em fundos de investimento que, por seu 
turno, investem no apoio às PME ou na sua criação e expansão, tendo obtido até à data resultados 
encorajadores (ver caixa). A carteira do RCF 2 apresenta actualmente uma grande diversificação sec-
torial e uma boa distribuição pelas províncias sul-africanas.

O hotel Booysens e respectivo centro de conferências, situados na periferia de Joanesburgo numa 
antiga cidade mineira próxima de Soweto, constituem um bom exemplo do papel do RCF na valori-
zação de projectos de PME, ao abrigo do programa BEE. Construído em 1887 e declarado património 
cultural, este hotel sofreu danos provocados por um incêndio ocorrido em 2003, que lhe destruiu 
todo o interior e obrigou à cessação da actividade. Dois empresários originários das populações 
historicamente desfavorecidas aproveitaram a oportunidade de restaurar e ampliar este edifício 
emblemático. Recorrendo à experiência adquirida no movimento laboral e na indústria hoteleira na 
África do Sul, estes empresários dirigiram-se à clientela dos sindicatos e das ONG à qual propuseram  
salas de conferências e alojamento hoteleiro a preços acessíveis, preenchendo assim uma lacuna 
evidente do mercado. O empréstimo subordinado do RCF, no montante aproximado de 3 milhões 
de ZAR, associado a um empréstimo sénior da IDC, permitiu disponibilizar capitais «pacientes» cru-
ciais na fase de arranque do projecto. Os impactos deste projecto em termos de desenvolvimento 
e emancipação de cidadãos foram múltiplos, graças à criação de postos de trabalho para (mais de 
trinta) pessoas historicamente desfavorecidas, ao envolvimento destas pessoas quer como accio-
nistas, quer como gestores, à localização do projecto na proximidade de uma township, à formação 
ministrada e, por fim, à natureza da clientela visada.

RCF 1 e RCF 2: resultados actuais e impacto

Número de PME financiadas: superior a 100

�Efeito de alavanca financeira: >200 %

�Criação de emprego esperada: cerca de 7 000 novos postos de trabalho directos

�Participação de mulheres historicamente  
desfavorecidas*:

superior ao objectivo de 30 % (no âmbito do 
RCF 2)

* a todos os níveis (emprego, gestão, estrutura accionista)
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Perspectivas para 2011
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O Banco reforçará o seu apoio às prioridades da UE de promoção do crescimento sus-
tentável e de desenvolvimento do sector privado nos países em desenvolvimento, em 
conformidade com os princípios do Livro Verde sobre a política de desenvolvimento ao 
serviço do crescimento inclusivo publicado pela Comissão Europeia em 2010. Estas prio-
ridades integram-se nos principais domínios de competência do Banco e no mandato 
que lhe foi conferido ao abrigo do Acordo de Cotonu. 
A acção do Banco mantém-se, portanto, prioritariamente orientada para a identificação 
e o apoio a projectos nos dois domínios-chave seguintes: 
•  as infra-estruturas económicas, em particular os corredores regionais mais ambiciosos; 
•  o sector financeiro, incluindo as tomadas de participação e o microfinanciamento. As 

iniciativas vocacionadas para as PME realizadas através dos grupos bancários locais con-
tinuarão a desempenhar um papel primordial.

Para apoiar estas prioridades, o Banco continuará a tirar partido não só da sua experiência, 
mas também da vasta gama de instrumentos financeiros à sua disposição (empréstimos, 
tomadas de participação, linhas de crédito, empréstimos-quadro para o financiamento de 
infra-estruturas, assistência técnica). Serão também privilegiadas soluções financeiras mais 
estruturadas, nomeadamente os produtos de garantia e os instrumentos de partilha de riscos. 

Favorecer um 
crescimento 
sustentável e 
o desenvol-
vimento do 
sector pri-
vado 

A acção a favor do clima, desenvolvida através da concessão de financiamentos para o 
combate às alterações climáticas, permanecerá uma prioridade absoluta do BEI em 2011. 
Serão privilegiados os projectos nas áreas das energias renováveis e da eficiência ener-
gética. O Banco continuará a responder a este desafio mundial em parceria com outras 
entidades interessadas europeias e internacionais.

Promover a 
integração da 
acção a favor 
do clima

O estreitamento da cooperação com a Comissão Europeia e o Serviço Europeu para a 
Acção Externa, em prol dos objectivos de desenvolvimento da UE, será um dos grandes 
desafios de 2011. O Banco empenhar-se-á em maximizar as sinergias e a eficiência atra-
vés da utilização e do aperfeiçoamento de mecanismos de «combinação de recursos», e 
em contribuir para a visibilidade da UE na cena internacional. 
O BEI participará também activamente nas discussões sobre a criação de uma plataforma 
de cooperação e desenvolvimento da UE e  acompanhará a avaliação intercalar da Facili-
dade de Investimento, com o objectivo de fazer avançar a coordenação da UE. 
O Banco continuará a cooperação interinstitucional reforçada, nomeadamente através 
da Iniciativa de Delegação Recíproca e de outras formas de divisão do trabalho com ins-
tituições congéneres, como as IFI e as IEFD (a EFP, por exemplo). 

Reforçar a 
coerência e a 
complemen-
taridade das 
acções exter-
nas da UE

O Banco reconhece a importância das actividades de comunicação para aumentar a visi-
bilidade dos projectos que financia e também para encorajar uma maior transparência 
e o diálogo com as principais partes interessadas, motivos pelos quais redobrará os seus 
esforços neste domínio. O BEI tem por objectivo demonstrar o valor acrescentado do seu 
apoio aos países em desenvolvimento e persuadir aqueles que ainda não estão conven-
cidos dessa realidade. 

Melhorar a 
comunicação

«Ao serviço dos objectivos de desenvolvimento da UE»
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Resultados em matéria 
de desenvolvimento



Relatório Anual 2010 43 Facilidade de Investimento

«Privilegiar o desenvolvimento através do sector privado»

A carteira ACP do Banco constitui uma gama interessante e 
diversificada de fontes e instrumentos de financiamento de 
apoio a um crescimento inclusivo e ao desenvolvimento atra-
vés de investimentos do sector privado e de projectos de infra-
-estruturas do sector público, sem os quais o desenvolvimento 
económico seria impossível.

Operação de microcrédito Advans Bank

Perspectiva geral da carteira

Montantes globais7

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

FI (1.° e 2.° Protocolos)
(3 185,5 milhões 
de EUR)

Aprovacões 368,9 318,2 476,8 586,0 261,5 338,0 622,5 369,1 3 341,0

Assinaturas 140,2 337,2 351,2 569,6 324,6 336,3 450,1 374,2 2 883,4

Desembolsos 4,0 93,1 113,7 185,2 329,2 218,0 198,0 256,8 1 398,1

         

RP BEI
1.° Protocolo
(1 720 milhões de EUR)

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

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

Desembolsos 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 229,3 154,1 33,4 633,6

         

RP BEI
2.° Protocolo
(2 030 milhões de EUR)

Aprovacões 76,0 663,2 730,0 1 469,2

Assinaturas 76,0 413,2 597,8 1 086,9

Desembolsos 0,0 26,8 155,9 182,7

Os níveis de aprovações, assinaturas e desembolsos 
reflectem as tendências observadas habitualmente no 
financiamento de projectos nos países ACP e nos PTU. 
As discrepâncias entre os diferentes níveis estão liga-
das à natureza das operações financiadas pelo BEI, que 
são operações de grande dimensão e que envolvem 
muitas vezes um co-financiamento e pacotes financei-
ros complexos. Em regra, os desembolsos têm lugar 

dois a três anos após as assinaturas, o que se explica 
nomeadamente pela vigilância exercida pelo Banco ao 
longo do ciclo do projecto, e em particular antes do 
desembolso dos fundos, bem como pela necessidade 
de os promotores dos projectos cumprirem as condi-
ções contratuais do BEI – e, muitas vezes, de outros 
financiadores – no plano das garantias ou dos aspec-
tos ambientais e sociais.

7 As secções seguintes proporcionam uma visão de conjunto da carteira assinada da Facilidade de Investimento para os países ACP e PTU e de ope-
rações a cargo de recursos próprios do Banco desde a adopção do Acordo de Cotonu e da Decisão de Associação Ultramarina de Abril de 2003. 
Assinaturas acumuladas: 01/04/2003 – 31/12/2010.
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Países ACP e PTU

Montantes em milhões de EUR8
FI RP FI + Recursos próprios (%)

público privado público privado público privado
Assinaturas 480 

17 %

2 404

83 %

1 099

54 %

955

46 %

1 579

32 %

3 359

68 %

Desagregação da carteira

Ao longo dos anos, surgiu uma demarcação mais 
nítida entre as operações da FI e as operações finan-
ciadas a cargo de recursos próprios: os recursos da 
FI destinam-se principalmente a iniciativas do sector 
privado, enquanto que os projectos do sector público 
são maioritariamente financiados com recursos pró-
prios do Banco, facto que ilustra a complementa-
ridade destes dois tipos de recursos. A principal 
diferença reside no nível de risco mais elevado que 
pode ser assumido através dos instrumentos finan-
ceiros da FI. Assim, as operações da FI estão vocacio-

Desagregação sectorial

As actividades de concessão de empréstimos 
e de investimento do BEI nos países ACP 
permaneceram centradas no desenvolvimento 
das infra-estruturas e do sector financeiro, em 
conformidade com as orientações e com os 
objectivos definidos no Acordo de Cotonu 
e na Decisão de Associação Ultramarina. 
Esta prioridade reflecte-se claramente na 
desagregação sectorial da carteira, da qual resulta 
também que as operações financiadas ao abrigo 
da FI incidem principalmente no sector financeiro 
(linhas de crédito) e nos serviços financeiros 
(fundos de investimento e estruturas similares, 
incluindo o microfinanciamento), ao passo que 
as operações a cargo de recursos próprios se 
centram essencialmente em infra-estruturas e 
em projectos industriais, nomeadamente nos 
sectores da energia e dos transportes. 

nadas para os projectos de maior risco (segmento 
de mercado) do sector privado ou público, ou seja, 
para os projectos que excedem os limites prudenciais 
aplicáveis às operações a cargo de recursos próprios 
do Banco e que exigem a utilização de instrumentos 
financeiros de risco. As operações financiadas com 
recursos próprios do BEI, que foram facilitadas em 
2007 pela introdução de novas modalidades para este 
tipo de financiamento nos países ACP, destinam-se, 
em particular, ao sector público e às grandes empre-
sas industriais do sector privado.

* inclui as indústrias extractivas.
**  inclui os serviços financeiros (investimentos de capital em fundos, 

acordos de agência) e turismo (hotelaria).

Montante acumulado das assinaturas a cargo de recursos próprios: 

desagregação sectorial  (31.12.2010)

Telecomunicações 0,4 %

Linhas de crédito 8 %

Transportes 11 %

Energia 28 %

Indústria 25 %*
Serviços 15 %**

Água e saneamento 13 %

8 Estes valores não têm em conta as anulações.

Repartição das operações entre o sector público 
e o sector privado
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Montante acumulado das assinaturas ao abrigo da FI de Cotonu: 

desagregação sectorial (31.12.2010)

Telecomunicações 1 %

Linhas de crédito 31 %

Transportes 3 %

Serviços 30 %**

Água e saneamento 2 %

Indústria 15 %*

Agricultura, pescas, silvicultura 1 %

Energia 17 %

Montante acumulado das assinaturas a cargo de recursos próprios e ao 

abrigo da FI de Cotonu: desagregação sectorial (31.12.2010)

Transportes 6 %

Energia 21 %
Água e saneamento 7 %

Telecomunicações 1 %

Linhas de crédito 21 %

Serviços 25 %**

* inclui as indústrias extractivas.
**  inclui os serviços financeiros (investimentos de capital em fundos, acordos de 

agência) e turismo (hotelaria).

Indústria 19 %*

Agricultura, pescas, silvicultura 0,4 %

Fábrica de candeeiros, África do Sul
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Montante acumulado das assinaturas a cargo de 

recursos próprios e ao abrigo da FI de Cotonu: 

desagregação sectorial e regional (31.12.2010)

Água e saneamento

Linhas de crédito

Transporte

Agricultura, pescas, silvicultura

Energia

Serviços**

Telecomunicações

Indústria*

* inclui as indústrias extractivas.
**  inclui os serviços financeiros (investimentos de capital em fundos, acordos de agência) e turismo (hotelaria).

Montante acumulado das assinaturas a cargo de recursos próprios e ao abrigo da 

FI de Cotonu: desagregação regional (31.12.2010)

Caraíbas e Pacífico 10 %
África Ocidental e Sahel 25 %

África Central e Oriental 25 %

Operações regionais:  África e Estados ACP 17 %

África Austral e Oceano Índico 23 %

Até ao presente, o Banco financiou projectos em 56 dos 
78 países ACP e PTU signatários do Acordo de Cotonu, 
quer directamente, quer através de linhas de crédito, o 
que constitui um desempenho notável tendo em conta 
a estrutura e a organização do Banco, que dispõe de 
uma representação limitada no terreno.  

Os projectos regionais, que representam cerca de um 
quinto da carteira, constituem um meio altamente 
eficaz de servir um número maior de países, nomea-
damente os pequenos países que, de outro modo, só 
muito dificilmente teriam acesso ao financiamento 
do BEI.
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14 %
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2 %
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6 %

21 %

1 %
6 %
1 %
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Desagregação geográfica
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A desagregação dos instrumentos financeiros reflecte 
as principais orientações das intervenções do Banco 
na região. Com efeito, as linhas de crédito apoiam o 
desenvolvimento dos mercados financeiros locais e 
permitem servir as PME locais, enquanto que os gran-
des projectos de infra-estruturas continuam a ser finan-
ciados maioritariamente por empréstimos sénior. Nos 
próximos anos, será dada prioridade ao aumento da 

* Acordo-quadro EFP.

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

Cotonu: desagregação por instrumentos financeiros (31.12.2010)

Montante acumulado das assinaturas ao abrigo da FI de Cotonu: desagregação por 

instrumentos financeiros (31.12.2010)

Acordo de agência 8 %*
Linha de crédito 14 %

Participação 12 %

Garantia 2 %

Empréstimo sénior 60 %

Empréstimo subordinado e quase-capital 4 %

percentagem dos empréstimos subordinados e con-
dicionais, bem como dos instrumentos de capital e 
quase-capital (financiados pela FI) e às garantias. A 
criação em 2010 de uma Divisão de Project Finance 
e Garantias deverá permitir ao Banco promover uma 
maior participação do sector privado no desenvolvi-
mento das economias dos países ACP, através de ope-
rações de project finance e de produtos inovadores.

Participação 20 %

Garantia 4 %

Empréstimo sénior 37 %
Empréstimo subordinado e quase-capital 7 %

Acordo de agência 14 %*

Linha de crédito 18 %

Instrumentos financeiros
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Quadro de Avaliação do Impacto 
Económico e Social

«Medir os resultados do desenvolvimento»

2008 2009 2010

Classificação «elevado impacto» 
nos três pilares

14 % 20 % 38 %

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

57 % 51 % 59 %

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

10 % 20 % 0 %

Classificação «médio impacto» nos 
três pilares

19 % 9 % 3 %

O Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social 
(ESIAF) é um instrumento útil para avaliar a adequa-
ção, a qualidade e o valor acrescentado dos projectos 
financiados pelo BEI fora da UE, actualmente nas fases 
de apreciação e de avaliação ex post.

Ao analisar um projecto, o Banco esforça-se por estabele-
cer um justo equilíbrio entre as considerações económi-
cas e financeiras e os resultados esperados do projecto 
nos planos social e do desenvolvimento. O ESIAF contribui 
para a realização deste objectivo, ajudando a identificar 
– desde o início – a viabilidade económica, financeira e 
ambiental das operações, bem como outros elementos 
qualitativos, tais como o know-how técnico e económico 
do Banco de que podem beneficiar os promotores dos 
projectos. O ESIAF assenta em três pilares: 

 9    Trata-se dos 29 projectos aprovados em 2010. Os projectos assinados 
em 2010 podem ter sido avaliados antes de 2010. Outros projectos 
podem ter sido avaliados em 2010, mas ainda não assinados.

Todos os projectos financiados ao abrigo da FI ou a 
cargo de recursos próprios aprovados9 no ano transacto 
foram avaliados na fase de apreciação, sendo o objectivo 
futuro10 verificar as classificações apresentadas a seguir 

durante todo o ciclo de projecto, até à fase de avaliação 
ex post. 38 % dos projectos obtiveram a classificação de 
«elevado impacto» em cada um dos três pilares, con-
firmando assim o aumento contínuo, desde 2008, do 
número de projectos desta categoria. Só 3 % obtiveram 
a classificação de «médio impacto» em todos os pilares.  

De entre os projectos que receberam a classificação 
«elevado impacto» em todos os pilares, podem citar-se 
o programa Metolong Dam and Water Supply (Lesoto), 
o projecto Cape Verde Wind Power PPP, a Environmental 
Credit Line II (Nova Caledónia), a Aidbank Line of Credit III 
(Domínica), o projecto Backbone Interconnector 
(Tanzânia) e o projecto Olkaria I & IV Geothermal Power 
Plant Extension.

Impacto Na prática

1.º pilar Coerência com os objectivos e as prioridades 
definidas no mandato externo do Banco

Contribuição do projecto para o crescimento económico, para o 
desenvolvimento e, em última análise, para a redução da pobreza, 
e a harmonização com a estratégia nacional ou regional.

2.º pilar Qualidade e solidez do projecto/operação

*  Sector financeiro Avaliação da conformidade do projecto com um diversificado con-
junto de critérios económicos, financeiros, ambientais e sociais.

*  Sector não financeiro Concepção do projecto, incluindo no que respeita à melho-
ria da gestão, à prestação de assistência técnica e ao financia-
mento de iniciativas relativamente arriscadas e inovadoras.  

3.º pilar Contribuição do Banco e adicionalidade Oferta de vencimentos longos, períodos de carência e instru-
mentos de capital de risco.

10  O ESIAF está a ser revisto e aperfeiçoado de forma a tornar-se um ins-
trumento de acompanhamento e de medição do impacto no desen-
volvimento.
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Caixa 3: Ampliação das centrais geotérmicas Olkaria I e IV 

A ampliação da capacidade da central geotérmica de Olka-
ria I e IV reforça a posição de liderança do Quénia na pro-
dução de electricidade de origem geotérmica e no combate 
às alterações climáticas. Permitirá reduzir a dependência do 
país relativamente às importações de combustíveis fósseis 
para a produção de electricidade e, por essa via, diminuir as 
emissões de CO

2. O projecto contempla a ampliação da cen-
tral Olkaria I existente, através da adição de duas unidades 
de 70 MWe, e a instalação de duas unidades de 70 MWe na 
central Olkaria IV, incluindo as infra-estruturas, as linhas de 
transporte e as subestações necessárias. 

Para ambas as centrais eléctricas, foi realizada uma Avaliação 
do Impacto Ambiental e Social (AIAS), incluindo uma con-
sulta pública e a preparação de planos de gestão ambiental 
e social. Está em curso a elaboração de um plano de reins-
talação das populações deslocadas, em conformidade com 
as normas internacionais, que conta com a participação das 
comunidades afectadas.
 
Uma bonificação de juros equivalente a cerca de 29 milhões 
de EUR foi especificamente destinada a apoiar o Estado que-
niano nos seus planos de acção a favor do clima.  Estes fun-
dos serão encaminhados directamente para a Geothermal 
Development Company, sociedade especialmente constitu-
ída para o aproveitamento de novos recursos geotérmicos. 
As três instituições europeias de financiamento que partici-
pam no projecto colaboram estreitamente ao abrigo da Ini-
ciativa de Delegação Recíproca.

**  Saldo coberto por recursos próprios do mutuário e do beneficiário final. 
 A apreciação do projecto foi realizada conjuntamente com a AFD, financiador 
europeu principal, e o KfW.

Mutuário República do Quénia

Moeda EUR

Montante 119 milhões (11,8 % do custo total do projecto) 

Fonte de 
financiamento

- Recursos próprios do BEI 

- Bonificação de juros da FI

Co-financiadores AFD, KfW, JICA, Banco Mundial*
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Acompanhamento activo da 
carteira – resultados e monitorização 
dos projectos
O acompanhamento dos projectos, de um ponto de 
vista não apenas financeiro mas também material, é 
essencial para garantir que os objectivos fixados no 
momento da decisão de conceder o financiamento 
são alcançados ao longo do ciclo do projecto. Esta 
abordagem integra-se plenamente nos procedimen-
tos e nos métodos do Banco, através das obrigações 
contratuais impostas aos mutuários de prestarem 
informações periódicas, de visitas regulares aos locais 
durante a fase de execução e de revisões comple-
tas dos projectos, efectuadas geralmente depois de 
decorrido, no mínimo, um ano de exploração. Trata-se 
de uma área em que o Banco está e continuará a fazer 
um esforço considerável no sentido de privilegiar a 
obtenção de resultados em matéria de desenvolvi-
mento e de garantir a sustentabilidade dos projec-
tos que financia.

Projectos recentemente concluídos

Em 2010, sete projectos recentemente concluídos 
na região ACP nos sectores das energias renováveis, 
da extracção mineira, do transporte ferroviário, da 
água, da agricultura e do turismo foram objecto de 
uma avaliação integral. Os projectos em causa ilus-
tram o alcance e a dimensão da carteira. As avalia-
ções incidiram nos aspectos técnicos e ambientais e 
na conformidade com os requisitos do Banco, muito 
em particular nos resultados e nos efeitos de cada 
projecto quando avaliados face aos objectivos ini-
ciais do empréstimo. As conclusões destas avalia-
ções indicam que os projectos foram executados de 
forma satisfatória. Cinco destes projectos foram, na 
realidade, financiados ao abrigo da Convenção de 
Lomé, o que denota a grande amplitude dos prazos 
de preparação e de execução dos projectos de infra-
-estruturas e a importância do acompanhamento 
dos projectos e de assegurar que os conhecimen-
tos adquiridos são aplicados nas operações sub-
sequentes. À medida que a carteira do Acordo de 
Cotonu atingir a maturidade, será cada vez maior o 

número de projectos que entram na fase de explo-
ração: estima-se que oito projectos financiados no 
âmbito da FI e concluídos em 2009 e 2010 possam 
ser avaliados em 2011.

Os dois projectos financiados ao abrigo da FI avalia-
dos em 2010 pertenciam ambos ao sector privado. 
Tratava-se, no primeiro caso, de um projecto de 
extracção mineira na Zâmbia e, no segundo caso, 
de um projecto de desenvolvimento do turismo na 
Maurícia. Em ambos os casos, o objectivo consistiu 
em promover o desenvolvimento económico atra-
vés do apoio a actividades susceptíveis de gerar 
emprego local e de estimular, directa ou indirecta-
mente, outras actividades económicas. Os dois pro-
jectos aplicaram as melhores práticas em matéria de 
gestão ambiental.  

O projecto financiado na Maurícia permitiu estimular o 
crescimento económico através do aumento das capa-
cidades do sector do turismo e do desenvolvimento 
das actividades conexas de apoio no sector privado, 
tendo conduzido à criação de cerca de 760 postos 
de trabalho directos e indirectos. O projecto recorreu 
ainda a uma tecnologia inovadora e ecológica de tra-
tamento de águas residuais, cuja utilização o promotor 
alargou a outros investimentos.

Operações em curso
Visão de conjunto dos investimentos realizados no 
âmbito da carteira de private equity  

Nos anos mais recentes, o Banco constituiu, nos países 
ACP, uma importante carteira de participações em fun-
dos de private equity, que apresenta um elevado nível 
de diversidade e maturidade. Em 2010, as actividades 
de private equity centraram-se na consolidação e no 
acompanhamento dos investimentos existentes. Dois 
exemplos de fundos que beneficiaram recentemente 
de entradas de capital do BEI são o Aureos Africa Fund 
e o Agri-Vie Fund. 
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Caixa 4: Projecto Lumwana Copper na Zâmbia

Este projecto consistiu na exploração de uma nova mina de cobre na província do Noroeste, na 
Zâmbia (fora da «cintura do cobre», região tradicional de extracção do cobre), incluindo o desen-
volvimento faseado de dois locais de mineração, de uma unidade de processamento e de infra-
-estruturas associadas. A execução do projecto foi bem sucedida.

O projecto teve início em 2001 com a realização de um estudo de viabilidade. Apesar de alguns 
atrasos, o orçamento foi cumprido e a mina alcançou a capacidade plena em 2010. O projecto res-
peitou todas as normas internacionais em matéria de ambiente, protecção social, saúde e segu-
rança, bem como as Normas de Desempenho da Sociedade Financeira Internacional (SFI) e os 
«Princípios do Equador»*. Contribuiu para o desenvolvimento económico estimulado pelo sec-
tor privado e para redução da pobreza ao permitir criar postos de trabalho, explorar os recursos 
locais de cobre e gerar receitas 
de exportação, resultados que 
correspondem aos objectivos do 
Acordo de Cotonu. 

Este projecto distingue-se, nome-
adamente, por um amplo recurso 
à consulta pública e à participa-
ção das autoridades locais, pelos 
impactos positivos que induziu, 
tais como o reforço das capacida-
des de produção e pela criação 
de um amplo conjunto de acti-
vidades de formação e promo-
ção social, incluindo campanhas 
de luta contra o paludismo o VIH/
SIDA.

*  Um referencial do sector financeiro para a 
identificação, avaliação e gestão do risco 
social e ambiental em matéria de financia-
mento de projectos.

Factos e números

Capacidade de produção anual: 135 000 toneladas de concentrado de cobre

Total das despesas de investimento: 750 milhões de USD

Receitas indirectas de exportação geradas: 850 milhões de USD por ano

Empréstimo do BEI: 85 milhões de EUR

Emprego: mais de 3 300 postos de trabalho directos ou indirectos cria-
dos

Resultados em matéria de desenvolvimento: edificação de uma nova cidade com 1 000 fogos de habitação, 
dotada de infra-estruturas conexas e oferecendo oportunida-
des de emprego suplementares



Relatório Anual 201052Facilidade de Investimento

Operação regional - África: Agri-Vie Fund PCC

Fundo de investimento Agri-Vie Fund PCC

Moeda USD 

Montante 12 milhões

Fonte de financiamento Facilidade de Investimento

Co-investidores SFI, BAD, três investidores privados

Ano de assinatura 2009

Operação regional - África: Aureos Africa Fund

Fundo de investimento Aureos Africa Fund

Moeda USD

Montante 40 milhões

Fonte de financiamento Facilidade de Investimento

Co-investidores
Oito IFD*, três fundos de pensões, quatro sociedades de ges-
tão de activos, duas fundações e fundos de dotação, um 
banco, um fundo fiduciário privado

Ano de assinatura 2008

* CDC, FMO, NORFUND, SFI, BAD, Finnfund, Proparco e IFU. No final de 2009, os compromissos totais de capital ascendiam a 381,1 milhões de USD.

O fundo Aureos Africa é um fundo pan-africano especia-
lizado em investimentos na fase de expansão, que dis-
ponibiliza capital de risco ao sector privado e privilegia 
o apoio a empresas que actuam, ou planeiam actuar, 
ao nível regional ou pan-africano. O BEI contribuiu com 
40 milhões de USD para este Fundo em Setembro de 2008. 

No final de Setembro de 2010, o fundo tinha realizado 
doze investimentos de carteira que representaram um 
custo de investimento de 139,19 milhões de USD. Os 

investimentos foram efectuados em sete países: Gana, 
Nigéria, Quénia, Uganda, Ruanda, Senegal e África do 
Sul. O Fundo investe também numa grande diversidade 
de sectores: imobiliário, serviços financeiros, sector 
tecnológico, agro-indústria, indústria pesada, tecno-
logias da informação e diversas actividades industriais. 
O envolvimento do BEI e de outras IFD funciona como 
catalisador para atrair investimento directo estrangeiro 
em sectores diferentes dos tradicionais sectores dos 
recursos naturais e do turismo. 

O fundo Agri-Vie tem por vocação investir em 
empresas do sector agro-alimentar localizadas 
principalmente na África Austral e Oriental*, com 
a opção de investir no ecoturismo, a título de com-
ponente secundária do mandato. O BEI tomou uma 
participação de 12 milhões de EUR no Fundo em 
Dezembro de 2009, ascendendo o total de com-
promissos a 62,8 milhões de USD. A carteira do 
Fundo é constituída por cinco investimentos, que 
representam um custo de investimento de 25,37 
milhões de USD. Através destes investimentos, o 
Fundo está presente em seis países africanos: Eti-
ópia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Moçambique e 
África do Sul.

Exemplos de investimentos realizados pelos fundos 
acima mencionados:

Empresa produtora de sumos de fruta

Uma empresa produtora de sumos de frutos tro-
picais adquiriu três explorações agrícolas na Etió-
pia, que se dedicavam principalmente à produção 
hortícola e nos próximos quatro a cinco anos serão 
convertidas em plantações de frutos tropicais. Uma 
fábrica de sumos de fruta foi construída nos terre-
nos da exploração, tendo como objectivo exportar 
concentrado de sumo de fruta para os mercados da 
Europa e do Médio Oriente.  A actividade está ainda 

* Para as operações na África do Sul, o fundo Agri-Vie investe conjuntamente com o fundo paralelo South African Partnership.
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em fase de desenvolvimento, mas deverá começar 
a gerar receitas a partir de 2011, o que aumentará o 
valor da empresa.

Grupo industrial de referência

Um dos investimentos em curso tem por objectivo 
apoiar o crescimento de um grupo industrial diversifi-
cado de referência sediado na África do Sul, com acti-
vidades nos sectores da pintura industrial, limpeza por 
jacto de areia, aprovisionamento de empresas, constru-
ção mecânica pesada e extracção mineira. A empresa 
está a expandir-se para outros mercados africanos, de 
que são exemplo Angola, Zâmbia, República Democrá-

tica do Congo, Quénia e Nigéria. Esta expansão é pos-
sível, em parte, graças ao alcance geográfico do fundo 
de investimento, que lhe permite apoiar a ambição do 
grupo de se tornar uma entidade regional forte.

Linhas de crédito

No final de 2010, o Banco tinha assinado 65 acordos 
de financiamento ao abrigo da FI e a cargo de recur-
sos próprios com contrapartes do sector financeiro nos 
países ACP e nos PTU – treze dos quais foram assinados 
em 2010 – num montante total ligeiramente superior 
a 1 048 milhões de EUR (ver, no anexo 4, a lista deta-
lhada dos acordos assinados). De entre estes últimos, 

Projecto Lumwana Copper
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um total de dez acordos, representando um montante 
de 117,5 milhões de EUR, foram anulados após a res-
pectiva assinatura. Trata-se de um facto normal para 
o Banco, dado que as anulações se devem geralmente 
a uma modificação do ambiente em que operam os 
intermediários financeiros locais ou à impossibilidade 
de alguns destes preencherem as condições contratu-
ais prévias aos desembolsos.

Estes acordos permitiram financiar até à data 674 afec-
tações1, distribuídas por 38 países, bem como inicia-
tivas regionais em África, designadamente na África 
Ocidental. O montante médio das afectações ascende 
a 638 000 EUR.

As linhas de crédito permitem ao Banco:

•	 apoiar um maior número de sectores, diversifi-
cando as suas operações noutros sectores de acti-
vidade menos tradicionais, ajudando, por exemplo, 
iniciativas nos sectores da agricultura e silvicultura 
(5 % das afectações), da educação (3 %), bem como 
da saúde e acção social (2 %);

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

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

A segunda linha de crédito concedida à PRO-PME Finan-
cement nos Camarões é exemplo de uma operação rea-
lizada com êxito.

Uma segunda linha de crédito foi concedida à instituição 
financeira camaronesa PRO-PME Financement para finan-
ciar as suas actividades de empréstimo às PME activas 
nos sectores da indústria, da agro-indústria, da pesca, 
da educação, do turismo, da saúde e serviços relaciona-
dos. Esta linha de crédito foi implementada com êxito; 
permitiu o financiamento de 30 projectos diferentes e a 
criação de quase 200 postos de trabalho. O empréstimo 
foi totalmente desembolsado em Julho de 2010, antes 
do prazo fixado. Uma subvenção de 145 000 EUR para 
assistência técnica permitiu a aquisição de software des-
tinado a registar e a gerir as transacções de locação finan-
ceira com as PME, facilitando a realização deste tipo de 
operações. A assistência técnica deu os seus frutos, pois 
as actividades de locação financeira representam agora 
uma fracção importante das actividades da PRO-PME.

* As operações que apoiam o 
desenvolvimento do sector 
do microfinanciamento na 
República Dominicana, por in-
termédio do Banco de Ahorro 
y Credito Ademi (ADEMI), do 
Banco de Ahorro y Credito 
Adopem (ADOPEM) e do Fondo 
para el Desarrollo (FONDESA), 
não foram tomadas em consi-
deração no cálculo destes va-
lores. Estas operações apoiam 
os empresários locais através 
de afectações que rondam, 
em média, 1 200 EUR. Embora 
respondam às necessidades 
específicas de um dos estratos 
mais pobres da população, dão 
um contributo decisivo para o 
crescimento económico e para 
a redução da pobreza. 

Escola Makoma, Uganda
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Camarões: Prêt Global Pro-PME II

Mutuário PRO-PME Financement SA

Moeda EUR

Montante 4 milhões

Fonte de financiamento Empréstimo da FI e assistência técnica*

Ano de assinatura 2007

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.
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11  Para obter informações detalhadas sobre Manantali, consultar a 
avaliação ex post do projecto da barragem de Manantali e dos in-
vestimentos conexos no Senegal, na Mauritânia e no Mali efectuada 
conjuntamente pelo BEI, AFD e KfW.

Reconverter projectos exigentes

Operação regional – Países ACP - Aménagement hydro-
électrique de Félou (2006)

Fonte de financiamento: FI – 33 milhões de EUR, 
incluindo uma bonificação de juros para o cumpri-
mento das condições específicas aplicáveis aos PPAE 
(35 % de subvenção)

Em 2006, a FI concedeu um empréstimo bonificado a 
três Estados membros da OMVS (Organisation pour la 
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) – o Mali, a Mauritânia 
e o Senegal – para reempréstimo à SOGEM (Société de 
Gestion de l’Énergie de Manantali11) para financiar em 
parte a construção da central hidroeléctrica de 60 MW 
de Félou, situada próximo da cidade de Kayes, no Mali. 
No contrato de financiamento foi incluída uma longa 
lista de condições prévias ao desembolso a fim de ten-
tar corrigir um certo número de problemas, principal-
mente de ordem financeira, ocorridos no âmbito de 
um anterior projecto, realizado em Manantali. Graças 
ao intenso trabalho de equipa realizado com outro 
financiador do projecto, o Banco Mundial, e com o 
promotor, a SOGEM, estas condições foram cumpri-
das durante o segundo semestre de 2010. Um dos 
principais resultados deste longo processo foi o resta-
belecimento do fluxo de receitas regular e constante 
resultante da venda de energia pela SOGEM, elemento 
essencial não só para a correcta exploração da cen-
tral hidroeléctrica de Manantali, mas também para o 
futuro aproveitamento do potencial hidroeléctrico da 
OMVS. Por este motivo, esta componente do projecto 
continuará a necessitar de um acompanhamento pró-
ximo. Se tudo se processar como previsto, a central de 
Félou permitirá, quando concluída, em 2013, forne-
cer aos Estados membros da OMVS energia de fonte 
renovável a um preço acessível (em comparação com 
a energia térmica). 
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Caixa 5: Apoiar o sector da saúde e a reconstrução do Haiti após o sismo 

O hospital cirúrgico modular dos Médicos sem Fronteiras (MSF) estará em breve operacional no 

município de Tabarre, em Port-au-Prince, capital do Haiti. O BEI concedeu um financiamento a 

fundo perdido de 600 000 EUR para apoiar o projecto.

Constituído por contentores pré-fabricados, o hospital contribuirá para a prestação de serviços de 

saúde gratuitos à população de Port-au-Prince, estimada em 3 500 000 pessoas, e deverá praticar 

cerca de 130 intervenções cirúrgicas por mês. Será um centro de referência para a cirurgia ortopé-

dica, visceral e pediátrica. Espera-se que este hospital, especializado no tratamento de traumatis-

mos, que são a primeira causa de morte no país, preencha uma lacuna nas necessidades sanitárias 

da população. Com capacidade para 110 camas, ficará equipado com três blocos operatórios, uma 

unidade de cuidados intensivos, serviço de radiologia, laboratório, farmácia, salas de consulta e 

unidade de reabilitação.

O projecto encontra-se já em execução. As fundações e os trabalhos de electricidade, água e sane-

amento estão em curso, antecipando a chegada dos contentores pré-fabricados, que deverá ocor-

rer dentro de algumas semanas. O projecto deverá estar concluído e plenamente operacional em 

Setembro próximo.

O sismo ocorrido em Janeiro de 2010 devastou uma grande parte da capital do Haiti e deixou sem 

abrigo cerca de um milhão de pessoas. Logo que as condições o permitiram, uma equipa do BEI 

visitou a ilha e reuniu-se com ONG e outros intervenientes para estudar a melhor forma de contri-

buir para a reconstrução na sequência do sismo. Por ocasião de uma segunda missão, o BEI procu-

rou identificar as possibilidades de apoio ao sector privado. Alguns meses mais tarde, o Presidente 

do BEI, Philippe Maystadt, assinou com os Médicos sem Fronteiras um acordo relativo à concessão 

de uma subvenção destinada a financiar a construção, em Tabarre, de um hospital cirúrgico modu-

lar em contentores. A ajuda institucional não reembolsável do BEI será complementada pelas con-

tribuições voluntárias do pessoal do Banco no montante de 24 541 EUR, que ajudarão a adquirir 

um ventilador de anestesia e uma mesa de operações para este hospital.

As visitas ao local, conjugadas com o apoio prestado pelo gabinete regional do Banco em Fort-

-de-France, Martinica, foram realizadas em estreita coordenação com a Comissão Europeia. Para 

além da ajuda não reembolsável, futuramente o Banco deverá prestar apoio ao reforço do sector 

financeiro e do sector privado do país e poderá considerar o apoio a outros sectores. Além disso, o 

Plano de Acção Conjunto para as Caraíbas, cuja aplicação já começou, demonstra também o apoio 

colectivo ao Haiti das seis instituições signatárias. Prevê a prestação de assistência técnica e um 

compromisso financeiro acrescido e coordenado, visando essencialmente a reconstrução do sec-

tor privado e o reforço do seu papel no desenvolvimento económico do Haiti.
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Visita do Comité de Embaixadores 
dos países ACP ao BEI
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«Cooperar para melhorar os resultados do 
desenvolvimento»

O Banco está plenamente determinado em continuar a sua colaboração com a Comissão Euro-
peia, os organismos da UE e outros doadores europeus, no espírito do Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda e da Agenda de Acção de Acra. 

O co-financiamento, sob diversas formas, tem sido um elemento regular da actividade do BEI e é 
fundamental para manter o seu papel catalisador. Nos últimos anos, foram alcançados progres-
sos significativos no sentido de uma melhor divisão do trabalho com outras instituições, nomea-
damente no quadro do programa-piloto da Iniciativa de Delegação Recíproca, desenvolvido em 
cooperação com a AFD e o KfW.

Reforçar a cooperação no seio da UE 

A coordenação com a Comissão Europeia, tanto ao 
nível da sede, como no terreno, prosseguiu em 2010, 
num esforço para assegurar a coerência, a conformi-
dade e a complementaridade das actividades do Banco 
com as da Comissão e, de um modo mais geral, com 
as políticas da UE. 

A necessidade de reforçar o papel desempenhado 
pelo sector privado na promoção do crescimento e do 
desenvolvimento sustentáveis foi claramente reconhe-
cida em dois grandes eventos políticos e de relações 
públicas em que o BEI participou: o IV Fórum Empre-
sarial UE-África, que decorreu à margem da III Cimeira 
UE-África, bem como a sessão anual das Jornadas Euro-
peias do Desenvolvimento (JED).

Para lá das questões de política geral, o Banco man-
teve a sua participação activa numa série de iniciativas 
conjuntas com a Comissão Europeia e ao nível da UE. 

O Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estru-
turas12 continuou a encorajar o aproveitamento das 
sinergias entre as agências europeias de desenvolvi-
mento em benefício de África, ao mobilizar fundos 
adicionais através de uma combinação das subven-
ções da Comissão Europeia e dos Estados-Membros da 
UE com empréstimos de longo prazo concedidos por 
financiadores elegíveis. O Fundo incentiva o financia-
mento de programas de infra-estruturas que facilitam 

a interconectividade e a integração regional no conti-
nente africano. O Banco está estreitamente associado 
a esta iniciativa, acolhendo o respectivo Secretariado.  

O Banco continuou as conversações com a Comissão 
Europeia com vista à criação de um Fundo Fiduciário 
das Caraíbas para as Infra-estruturas que terá por mis-
são apoiar a integração regional e o desenvolvimento 
económico da região das Caraíbas. A constituição do 
Fundo está a ser realizada em estreita cooperação com 
parceiros locais representados através do CARIFORUM.

Recorrendo à experiência positiva adquirida no âmbito 
da primeira Facilidade ACP-UE para a Água13, o Banco 
participou na concepção das segundas Facilidades 
ACP-UE para a Energia e para a Água (com um orça-
mento de 200 milhões de EUR cada, ao abrigo do 10.º 
FED), lançadas respectivamente em Novembro de 2009 
e em Fevereiro de 2010. Cada uma das Facilidades 
dispõe de uma dotação de ajuda não reembolsável 
de 40 milhões de EUR destinada a apoiar projectos 
de investimento de média dimensão nos sectores da 
água e da energia. Neste contexto, o Banco já identifi-
cou diversos projectos potenciais. 

O BEI iniciou conversações com vista a uma estreita 
participação na Facilidade ACP para o Ambiente 

12 http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
13  Co-financiamento do Instrumento BEI-ACP para a Preparação de Pro-

jectos no Sector da Água, com uma dotação de 3 milhões de EUR, e de 
diversos projectos no sector da água.
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Caixa 6: III Cimeira UE-África 

A III Cimeira UE-África e todos os seus eventos associados tiveram lugar em Tripoli de 26 a 
30 Novembro de 2010 no quadro da Parceria UE-África. Durante a cimeira, subordinada ao tema 
«Investimento, Crescimento Económico e Criação de Emprego», os dirigentes de países da África 
e da UE examinaram as formas de estimular o crescimento, de criar oportunidades de emprego 
e de consolidar a retoma na sequência da crise económica e financeira mundial. 

O BEI tomou parte activa no IV Fórum Empresarial UE-África, subordinado ao tema «Cresci-
mento económico: o sector privado, parceiro fundamental para moldar o futuro da África». Por 
ocasião da sessão plenária sobre «O acesso ao financiamento: uma perspectiva regional», pre-
sidida por Plutarchos Sakellaris, Vice-Presidente do BEI, a falta de apetência pelo risco foi iden-
tificada como um importante obstáculo ao desenvolvimento do sector privado no continente 
e foi reconhecida a contribuição relevante que as instituições de financiamento do desenvolvi-
mento podem dar à concepção de instrumentos inovadores capazes de reforçar a capacidade 
global de absorção do risco. Reunidos numa mesa redonda, diversos presidentes executivos de 
empresas insistiram nomeadamente na importância das PME, como pilares da economia, para 
o desenvolvimento do continente, na necessidade urgente de melhorar o ambiente empresa-
rial em geral através da aplicação de regras de boa governação e de transparência e no papel 
das IFI e das IFD para reduzir a «assimetria do desenvolvimento», garantindo uma partilha dos 
riscos e a cobertura do primeiro risco ou do risco político, a fim de encorajar uma maior partici-
pação dos bancos comerciais.

Uagadugu, Burquina Faso
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Empresarial (BizClim II), lançada em Agosto de 2010. 
A BizClim II, que presta assistência aos países ACP para 
melhorar o respectivo ambiente empresarial, dispõe de 
um orçamento total de 10 milhões de EUR ao abrigo 
do 10.º FED.

A Iniciativa de Delegação Recíproca deu lugar à assi-
natura, em Fevereiro de 2010, de um acordo tripartido 
entre o BEI, a AFD e o KfW, que definiu os princípios 
de base da delegação de funções ao financiador 
principal no quadro dos projectos co-financiados. Os 
ensinamentos extraídos de alguns projectos-piloto 
seleccionados, cinco dos quais desenvolvidos em 
países ACP (África do Sul incluída), estão a ser com-
pilados pelas três instituições com vista à elabora-
ção de um conjunto de orientações operacionais até 
meados de 2011.

Uganda: Lake Victoria Watsan – Kampala Water Project

Mutuário República do Uganda

Moeda EUR

Montante 75 milhões (35 % do custo total do projecto)

Fonte de financiamento - Recursos próprios do BEI

- Bonificação de juros da FI

Co-financiadores AFD, KfW, Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas*

* Saldo coberto por recursos próprios do mutuário.

Trata-se do primeiro projecto** apresentado no âmbito 
do programa de abastecimento de água e saneamento 
na bacia do Lago Vitória (Lake Victoria Water and Sanita-
tion - LVWATSAN), uma iniciativa regional apoiada por 
diversos doadores, que visa melhorar o acesso à água 
potável e aos serviços de saneamento na região e redu-
zir a poluição do lago. O projecto tem por objectivo a 
modernização e a reabilitação das infra-estruturas de 
abastecimento de água e de saneamento de Campala. 
Ao reduzir o risco de propagação de doenças transmiti-
das pela água, o projecto deverá contribuir igualmente 
para a promoção da saúde. 

A prestação de assistência técnica à National Water and 
Sewerage Company que lhe permita melhorar as suas 
capacidades globais de planeamento, bem como as 
suas capacidades financeiras e operacionais, deverá 
reforçar a solidez do investimento.

Caixa 7: O que é Iniciativa de Delegação Recíproca AFD-KfW-BEI? 

Finalidade:   Delegação total de funções, no contexto das operações co-financiadas, assente no 
reconhecimento mútuo de procedimentos.

Objectivos:  - estabelecer uma parceria para promover o financiamento conjunto de projectos;
 - reforçar a coordenação e a complementaridade entre as instituições;
 - prosseguir o mais possível a delegação de funções;  
 - aumentar a eficiência e a eficácia.

Ambição: -  simplificar a apreciação e o acompanhamento dos projectos, em benefício dos 
co-financiadores; 

 - reduzir os custos de transacção, em benefício dos promotores dos projectos;
 -  definir as «melhores práticas» em matéria de divisão do trabalho, cuja aplicação 

poderá ser extensiva a outros parceiros e doadores.

**  O projecto foi aprova-
do em 2010, estando 
a assinatura prevista 
para 2011.
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A análise prévia do projecto foi realizada conjunta-
mente pelo BEI, pela AFD e pelo KfW, sendo este último 
o financiador principal. Devido ao seu impacto regio-
nal (vários países dependem fortemente do Lago para 
abastecimento de água às famílias e às empresas), o 
projecto beneficia de uma subvenção do Fundo Fidu-
ciário UE-África para as Infra-estruturas, de acordo com 
as disposições da iniciativa do FMI a favor dos países 
pobres altamente endividados, que exigem uma quota 
de ajuda não reembolsável de 35 % no mínimo.

Dando continuidade ao sucesso das três operações já 
realizadas com a European Financing Partners (EFP), o 
BEI fez uma quarta contribuição para esta iniciativa, lan-
çada em 2004. A Facilidade de Investimento contribui 
com o montante de 100 milhões de EUR para a dota-
ção suplementar que ascende a 230 milhões de EUR. O 
mecanismo de financiamento implementado no âmbito 
da EFP apoia, através de empréstimos e tomadas de 
participação, o desenvolvimento das empresas do sec-
tor privado nos países ACP. Este instrumento revelou-
-se eficaz no reforço da cooperação entre os parceiros 
financeiros, nomeadamente graças à harmonização 
dos procedimentos e dos métodos. Desempenha um 
papel de catalisador na mobilização de investimento em 
operações do sector privado, beneficiando, em última 
análise, as empresas dos mercados emergentes que pro-
curam financiamento de longo prazo para sustentar o 
crescimento das suas actividades. A iniciativa contribuiu 
igualmente para aumentar a visibilidade da cooperação 
europeia a favor do desenvolvimento.

Colaboração com os bancos multilaterais de 
desenvolvimento e as IFI

O BEI participou em fora, tais como as assembleias anu-
ais do FMI, do BIRD e do BAD, bem como em grupos 
de trabalho temáticos (ambiente, concursos públicos, 
gestão centrada nos resultados em termos de desen-
volvimento, avaliação, gestão de fundos fiduciários e 
co-financiamento, gestão de riscos, auditoria interna, 
etc.). A cooperação operacional nas regiões reveste 
principalmente a forma de diálogos a montante sobre 
a identificação de projectos, a apreciação conjunta, o 
trabalho de acompanhamento e o co-financiamento. 

O BEI colaborou estreitamente nas iniciativas seguin-
tes, lançadas em 2010...

•  o protocolo de acordo sobre a criação da Parceria para 
o Financiamento em África assinado por oito institui-
ções de financiamento do desenvolvimento dotadas 
de um experiência sólida em África. Este protocolo de 
acordo visa reforçar a cooperação e multiplicar o co-
-financiamento de projectos do sector privado e, por 
conseguinte, assegurar uma utilização mais eficaz dos 
recursos dos doadores. A parceria visa igualmente captar 
volumes superiores de investimento do sector privado;

•  o Plano de Acção Conjunto para as Caraíbas assinado 
por cinco14 instituições financeiras internacionais de 
referência presentes nas Caraíbas, que reafirmaram 
desta forma o seu compromisso de favorecer o cres-
cimento económico a longo prazo em toda a região, 
através do reforço da coordenação e do apoio a solu-
ções sustentáveis para os sectores dos serviços finan-
ceiros, do turismo e das infra-estruturas da região;

•  a Interact Climate Change Facility (mecanismo de co-
-financiamento de acções a favor do clima). O Banco, 
em particular, desempenhou um papel activo nas 
discussões em curso, que visam definir uma solução 
europeia coerente para o financiamento das acções a 
favor do clima nos países em desenvolvimento, nome-
adamente através da mobilização de uma parte das 
subvenções prometidas pela Comissão Europeia e 
pelos Estados-Membros participantes no quadro da 

14  A Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) ade-
riu à iniciativa em Outubro de 2010. 

EDFI European Financing Partners: 
Resultados (no final de 2010)

Empresas privadas 
apoiadas:

28

Âmbito geográfico: 14 países ACP

Repartição sectorial:
indústria, electricidade, interme-
diários financeiros, comunicações, 
agro-alimentar, transportes e saúde

Montante investido: 389 milhões de EUR

Criação de emprego: mais de 20 000 postos de traba-
lho directos e indirectos criados ou 
mantidos
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iniciativa de implementação imediata («fast start»)15. 
Espera-se que as discussões prossigam em 2011.

… ao mesmo tempo que prosseguiu as actividades de 
coordenação nas suas áreas de competência:

•  a parceria Making Finance Work for Africa (MFW4A)16, 
lançada em 2007 para contribuir para o desenvolvi-
mento dos sectores financeiros locais e a integração 
financeira regional em África;

•   o Consórcio para as Infra-estruturas em África (ICA)17 
lançado em 2005 para estimular os investimentos, 
tanto de fontes públicas como privadas, em programas 
de infra-estruturas económicas sustentáveis em África 
e para promover uma melhor coordenação destes pro-
gramas. O ICA permitiu recentemente, entre outras ini-
ciativas, a implantação de plataformas sectoriais para a 
água, a energia e os transportes que reúnem os mem-
bros interessados. O Banco participou activamente no 
ICA em 2010, tomando parte, nomeadamente, numa 
conferência do ICA e da SFI sobre as PPP no sector 
portuário. Além disso, o Banco está actualmente a 
promover e a financiar um estudo destinado a refor-
çar a participação do sector privado nos transportes 
marítimos e aéreos em África, identificando os facto-
res que estiveram na origem dos êxitos e dos fracas-
sos passados, bem como os casos em que abordagens 
mais orientadas podem produzir melhores resultados. 

Cooperação com os parceiros ACP

A visita anual do Comité de Embaixadores dos países 
ACP às instalações do BEI no Luxemburgo, em Julho de 
2010, constituiu uma oportunidade para apresentar o 
Relatório Anual da FI, que regista os resultados do exercí-
cio transacto e expõe as orientações da FI para o futuro. 

Gilbert Fossoun Houngbo, Primeiro-Ministro do Togo, na visita do BEI aos Camarões

Durante o ano de 2010, tiveram lugar diversas visi-
tas oficiais de alto nível à Nigéria, ao Quénia, à África 
du Sul, à República Dominicana, aos Camarões, ao 
Burquina Faso e à Nova Caledónia, em que o Banco 
teve oportunidade de debater as suas actividades e 
projectos potenciais com os ministros dos diferentes 
países, as comunidades financeiras e os empresários 
locais. Aquando da sua visita ao Quénia, em Junho 
de 2010, Plutarchos Sakellaris, Vice-Presidente do BEI, 
assinou o acordo de assistência técnica para o projecto 
de modernização do Aeroporto Internacional Jomo 
Kenyatta, inaugurou uma nova ligação de comunica-
ções em fibra óptica entre Nairobi e Mombaça, visitou 
beneficiários de operações de microfinanciamento 
apoiadas pelo Banco e inaugurou a central geotérmica 
Olkaria II. A participação em conversações com o Presi-
dente do Quénia e o Ministro queniano das Finanças, 
numa mesa redonda com dirigentes de bancos, em 
conferências de imprensa e numa reunião de infor-
mação para os embaixadores europeus, permitiu à 
delegação do BEI explicar a um público mais amplo as 
actividades prosseguidas pelo Banco na África Oriental.  

16 http://www.mfw4a.org/. 
17  O Consórcio foi lançado em Outubro de 2005, na sequência da Ci-

meira do G8 em Gleneagles, no intuito de responder às necessidades 
urgentes de infra-estruturas em África.

15  O financiamento «fast start» designa o compromisso assumido pelos 
países desenvolvidos no quadro do Acordo de Copenhaga de disponi-
bilizar recursos suplementares no montante de 30 000 milhões de USD 
aos países em desenvolvimento, durante o período 2010-2012. A UE 
comprometeu-se a efectuar uma contribuição de 7 200 milhões de EUR.
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A cooperação com o Centro de Desenvolvimento 
Empresarial (CDE) foi também reforçada durante o ano. 
O CDE é uma instituição conjunta dos países ACP e da 
UE criada no quadro do Acordo de Cotonu e vocacio-
nada para o apoio ao desenvolvimento do sector pri-
vado nos países ACP. 

Madagáscar: Ambatovy Nickel Project

Este projecto tem por objecto o desenvolvimento e 
a exploração de uma das maiores minas de níquel 
laterítico do mundo. Concebido no quadro da lei 
malgaxe relativa aos grandes investimentos mineiros, 
o projecto Ambatovy é actualmente o maior projecto 
de investimento do país. O seu custo total ascende a 
4 500 milhões de USD, dos quais 305 milhões de USD 
concedidos pelo BEI ao abrigo de um empréstimo 
assinado em 2007. Os trabalhos de construção evoluem 
como previsto e a produção deverá arrancar em 2011.
A mina está situada a cerca de 80 km a leste de 
Antananarivo, a capital de Madagáscar, próximo da cidade 
de Moramanga. O projecto deverá contribuir de forma 
significativa para o desenvolvimento económico e social 
sustentável, apoiando assim os objectivos da Estratégia 

Factos e números

Capacidade anual prevista: 60 000 toneladas de níquel, 5 600 toneladas de cobalto e 190 000 toneladas de sulfato de 
amónio, um efluente que pode servir de fertilizante

Reservas actuais: estimadas em 125 milhões de toneladas

Duração de vida das reservas: 27 anos, potencialmente mais

Custos de produção: segundo as previsões, entre os mais baixos do sector

Investimento: superior a 4 500 milhões de USD

Criação de emprego: mais de 10 000 postos de trabalho criados durante a construção e 2 000 durante a exploração

de Luta Contra a Pobreza definida pelo país, que visa um 
desenvolvimento seguro e sadio do sector mineiro. 

Os aspectos ambientais estão no cerne do projecto, 
sobretudo porque a mina se situa numa região reconhecida 
pela sua elevada biodiversidade. Formaram-se parcerias 
construtivas com diversas ONG ambientais, tais como a 
Conservation International, para proteger a integridade 
deste rico ecossistema. O projecto Ambatovy Nickel 
constitui também um projecto-piloto* do Programa 
de Compensação para as Empresas e a Biodiversidade 
(Business and Biodiversity Offset Program – BBOP)**.

A saúde e o bem-estar das pessoas que trabalham 
no projecto e das comunidades que vivem nas 
proximidades da mina é também fundamental para 
o projecto. Têm sido formadas parcerias com diversas 
ONG, especializadas nomeadamente nos domínios dos 
direitos da criança e da prevenção do VIH/SIDA, que têm 
prestado, e continuam a prestar, assistência técnica.

Burquina Faso

*     No que respeita à zona de conservação fora da área de Ankerana.
**  Parceria que associa empresas, governos e especialistas na área da 

conservação, destinada a explorar mecanismos de compensação da 
biodiversidade.
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Caixa 8: A interacção com a sociedade civil

No âmbito do diálogo permanente que mantém com a sociedade civil, o BEI organizou, em 
Fevereiro de 2010, em Bruxelas, a sua sessão de informação anual dirigida às organizações da 
sociedade civil (OSC), durante a qual apresentou os resultados do exercício de 2009 a OSC sedia-
das em Bruxelas. Foram organizadas outras reuniões com OSC locais no quadro dos fora regio-
nais do Banco que tiveram lugar em Istambul e em Varsóvia, em Outubro e Novembro de 2010, 
respectivamente. 

Por outro lado, o BEI continua a manter parcerias de apoio, nomeadamente com a Transparency 
International, com a União Internacional para a Conservação da Natureza, com a Iniciativa para 
a Transparência nas Indústrias Extractivas1 e com o Grupo Consultivo de Assistência aos Mais 
Pobres2.

De entre os progressos e acontecimentos notáveis ocorridos em 2010, podem citar-se:

•  a adopção da nova Política de Transparência do BEI, que substitui a Política de Divulgação de 
2007 e a Política de Transparência de 2004, juntamente com um Mecanismo revisto de Trata-
mento de Reclamações. O novo mecanismo proporciona aos membros do público, incluindo 
os interlocutores do BEI nos Estados ACP, que foram, ou se sentem, afectados pelas decisões do 
Banco um instrumento útil de recurso para a resolução de litígios com o Banco; 

•  a organização pelo BEI de dois eventos especificamente concebidos para facilitar o debate 
sobre a questão recorrente da empresa e dos direitos humanos. Na sequência do primeiro 
seminário que o Banco dedicou a esta questão, realizado em Londres no mês de Junho, uma 
mesa redonda sobre os direitos humanos reuniu, em Julho na cidade de Joanesburgo, 40 par-
tes interessadas da África do Sul e de todo o continente africano. O seminário de Joanesburgo 
foi concebido como um fórum de intercâmbio de pontos de vista para os países em desenvol-
vimento, que serviu também ao BEI para aprofundar a compreensão do quadro Ruggie3 e do 
debate mais amplo sobre a empresa e os direitos humanos;

•  o lançamento de uma consulta pública sobre a política de financiamento do BEI no sector dos 
transportes, no âmbito mais geral da revisão da política global da UE em matéria de transpor-
tes. Trata-se da primeira política sectorial para a qual o Banco recorreu a uma consulta pública;

•  a actualização do Manual de Boas Práticas Sociais e Ambientais. Este manual descreve as prá-
ticas e os processos internos adoptados pelo Banco – nomeadamente o trabalho efectuado 
pela Direcção de Projectos – para garantir que todas as actividades de financiamento estão em 
conformidade com a política ambiental e as normas e princípios sociais do BEI, que são regu-
larmente examinados, revistos e aprovados pelos órgãos directivos do Banco. O manual é um 
documento «vivo» permanentemente melhorado em função da evolução dos conhecimentos 
e da experiência, bem como das alterações na política.

O BEI reconhece que as OSC podem dar um precioso contributo, dada a sua compreensão dos 
problemas locais, tanto para a definição das políticas e actividades do BEI como ao nível dos 
projectos. A interacção com a sociedade civil no âmbito do projecto Ambatovy Nickel é um 
exemplo de parceria bem sucedida com as ONG que permitiu a um projecto financiado pelo BEI 
alcançar os seus objectivos de desenvolvimento de maneira sustentável.

1  http://eitransparency.
org/

2 http://www.cgap.org/
3  John Ruggie desem-

penha as funções 
de Representante 
Especial da ONU 
para as Empresas e 
os Direitos Humanos 
desde 2005. Apre-
sentou em 2008 um 
quadro político sobre 
a responsabilidade 
das empresas em 
matéria de direitos 
humanos. 
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As competências do BEI ao serviço  
do desenvolvimento  

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

No exercício das suas funções, o departamento ACP-FI 
no Luxemburgo coopera estreitamente com o promo-
tor do projecto e recorre a equipas multidisciplinares e 
aos gabinetes regionais. No final de 2010, um total de 
127 efectivos a tempo inteiro de todos os serviços do 
Banco estava directamente adstrito a operações respei-
tantes aos países ACP, aos PTU ou à República da África do 
Sul. As tarefas efectuadas na sede do BEI no Luxemburgo 
abrangem todas as fases do ciclo do projecto, desde a 
sua identificação, passando pela apreciação, até à exe-
cução e exploração efectivas do projecto. A actividade 
de controlo interno do Banco foi reforçada e reorgani-
zada em 2010 com a criação de um grupo de trabalho 
de acompanhamento no âmbito do Departamento ACP.

A presença de agentes no terreno, em cada região, 
contribui para reforçar o perfil do Banco, nome-
adamente através da participação em eventos 
essenciais em todos os países ACP e nos PTU. Os 
gabinetes regionais permitem ao Banco uma pre-
sença mais regular nos locais de implantação dos 
projectos, além de facilitarem a comunicação, a 
cooperação e coordenação com os promotores, os 
doadores, as autoridades nacionais, as delegações 
da União Europeia e a sociedade civil. A reacção 
rápida, em tempo útil, às necessidades locais, à 
medida do seu surgimento, contribui para melho-
rar a carteira de investimentos e permite com fre-
quência prevenir problemas e atenuar os riscos. No 
âmbito da revisão dos mandatos de financiamento 
do Banco fora da UE e aproveitando as mudanças 
introduzidas pelo Tratado de Lisboa e a criação do 
novo Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE), 
estão em curso discussões para reforçar a presença 
do BEI no terreno, de preferência através das dele-
gações da União Europeia.
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Caixa 9: Formação de sensibilização para o financiamento responsável

Desde que o Conselho de Administração do BEI aprovou, em Novembro de 2009, os Princí-
pios para a Protecção dos Clientes do Microfinanciamento, o BEI tem participado activamente 
na promoção desta iniciativa. Num momento em que a comunicação social divulgou diversos 
escândalos ligados ao futuro do microfinanciamento, o BEI empenhou-se de modo particular 
em assegurar que todos os seus intermediários participassem e aderissem efectivamente à cam-
panha a favor da protecção dos clientes lançada em 2008. 

Em 2010, o BEI procedeu a um teste-piloto das cláusulas contratuais relativas à aplicação dos 
Princípios para a Protecção dos Clientes. Estas cláusulas visam, de modo particular, evitar o 
sobreendividamento dos clientes e favorecer práticas de cobrança justas e a transparência 
dos preços. Para garantir que todos os seus investimentos em curso respeitam os princípios 
de financiamento responsável, o BEI reforçou igualmente as suas actividades de acompanha-
mento, exigindo informações adicionais sobre as actividades de todas as filiais ou empresas nas 
quais investe directa ou indirectamente por intermédio de fundos de investimento em micro-
financiamento. 

Este ano, foi dada particular atenção à sensibilização dos diferentes serviços do BEI e dos seus 
parceiros para a questão do financiamento responsável. O BEI continuou a colaborar com diver-
sos representantes do sector, tais como o CERISE, o centro de conhecimentos especializado no 
desempenho social em microfinanciamento, na preparação de cursos de formação para os cola-
boradores do Banco. A formação sobre o financiamento responsável ministrada ao pessoal do 
BEI incidiu principalmente nos meios concretos para avaliar o desempenho social das institui-
ções de microfinanciamento (IMF) e dos fundos de investimento em microfinanciamento. O 
curso proporcionou uma panorâmica das diferentes ferramentas desenvolvidas no sector do 
microfinanciamento para medir o desempenho social. Foram abordados diversos métodos de 
medição do desempenho social, a fim de aumentar as competências nesta matéria no seio do 
BEI e retirar ensinamentos para uma melhor aplicação dos princípios de financiamento respon-
sável no sector, da perspectiva de uma instituição de financiamento do desenvolvimento.

Ao encaminharem a informação local e regional 
para a sede do BEI e manterem um relacionamento 
estreito e permanente com as divisões operacionais 
no Luxemburgo, os gabinetes regionais desempe-
nham um papel essencial na identificação dos poten-
ciais projectos e acrescentam valor na fase inicial do 
seu desenvolvimento. Os gabinetes regionais estão 
também a prestar um apoio crescente ao acompa-
nhamento das operações, em conformidade com os 
esforços gerais do Banco para reforçar o acompanha-
mento dos projectos.

Promover a responsabilidade empresarial

O BEI promove a responsabilidade empresarial atra-
vés da sua missão e das suas actividades ao serviço 
da União Europeia, bem como através da sua gestão 
interna. Em 2010, foi organizado um curso de formação 
específica para sensibilizar o conjunto dos serviços do 
BEI para a questão do financiamento responsável, em 
particular no domínio do microfinanciamento.
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Participação em eventos regionais importantes e em conferências sobre os inves-
timentos.

Contacto com as delegações da UE, autoridades locais e parceiros multilaterais*.

Participação regular em reuniões oficiais de doadores para uma melhor harmoni-
zação dos esforços regionais de ajuda e uma maior coordenação no domínio do 
desenvolvimento.

Representação do Banco em diversos fundos de investimento.

Desenvolvimento das actividades Identificação e desenvolvimento de novos projectos.

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

* Entre os parceiros mais importantes nas Caraíbas contam-se o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a SFI e outras entidades financiadas 
pelo FED, tais como o CDE e a Agência de Desenvolvimento das Exportações das Caraíbas (Caribbean Export Development Agency). Em África, os 
principais parceiros do BEI são o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o COMESA (Mercado Comum da África Oriental e Austral), 
a SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral) e a COI (Comissão do Oceano Índico).

Gabinete regional, Sydney
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Combinar 
empréstimos e subvenções
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«Mobilizar financiamento para o desenvolvimento»

O BEI possui uma longa experiência de combinação de 
empréstimos e subvenções nos países ACP. Se bem que 
os financiamentos que concede revistam essencial-
mente a forma de empréstimos não bonificados, o BEI 
adquiriu uma competência amplamente reconhecida 
neste domínio através da gestão de recursos orçamen-
tais específicos da União Europeia. Nos países ACP, esta 
actividade teve origem na Convenção de Lomé, que 
previa uma dotação específica para capitais de risco. 
Foi continuada pela Facilidade de Investimento e pela 
dotação afectada a bonificações ao abrigo do Acordo 
de Cotonu, que permitiram combinar empréstimos e 
subvenções sob a forma de bonificações de juros, capi-
tal de risco e assistência técnica. Nos anos mais recen-
tes, o BEI reforçou as suas competências neste domínio 
através da criação de uma série de mecanismos comu-
nitários de combinação de recursos nos quais participa, 
nomeadamente o Fundo Fiduciário UE-África para as 
Infra-estruturas (FFI) vocacionado para a região ACP. 

Criado no início de 2007 por iniciativa conjunta do BEI 
e da Comissão Europeia (CE), o Fundo Fiduciário foi, de 
facto, o primeiro mecanismo de combinação de recur-
sos resultante da cooperação e da coordenação refor-
çadas com a CE e as agências de desenvolvimento dos 
Estados-Membros da UE. O BEI apoia decididamente 

«É na área dos mecanismos de combinação de emprés-
timos com subvenções que encontramos um enorme 
potencial de mobilização de financiamentos a favor do 
desenvolvimento. É também nesta área que possuímos 
já uma excelente experiência de cooperação com o BEI e 
outras instituições de financiamento multilaterais e bila-
terais.»  

Andris Piebalgs, Comissário Europeu para o Desenvolvimento, 
por ocasião da conferência do BEI «Financiamentos do BEI fora da 

UE - um rumo para o futuro», Parlamento Europeu, Abril de 2010

PME do sector têxtil, República Dominicana
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A combinação de empréstimos 
e subvenções é especialmente 
adequada aos países ACP e aos 
PTU, porquanto: 

  preenche uma lacuna finan-
ceira quando os recursos 
são insuficientes;

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

  apoia o promotor «aper-
feiçoando» o pacote finan-
ceiro; e

  encoraja as sinergias entre 
IFI, nomeadamente a conju-
gação de recursos.









Caixa 10: O que é a «combinação de recursos»?

É bem conhecido que as ajudas – pelos seus montantes limi-
tados – não são suficientes para financiar os investimentos de 
que os países em desenvolvimento carecem para estimular o 
crescimento económico.

A denominada «combinação de recursos» disponíveis sob 
a forma de subvenções e de empréstimos torna possível 
mobilizar volumes mais elevados de fundos para financiar o 
desenvolvimento, o que permite apoiar um maior número de 
projectos e utilizar instrumentos financeiros mais inovadores 
que de outra forma não estariam disponíveis.

O efeito multiplicador das ajudas não reembolsáveis conce-
didas por instituições financeiras internacionais e bilaterais 
desempenha igualmente um papel catalisador na captação 
de investimentos do sector privado, aumentando os recur-
sos disponíveis para apoiar o desenvolvimento e a redução 
da pobreza. 

A combinação de subvenções e empréstimos, aliada ao 
efeito multiplicador dos financiamentos do sector privado, 
é globalmente considerada como solução de futuro para os 
desafios colocados pelo financiamento do desenvolvimento. 
Aumenta a eficácia e aperfeiçoa a divisão do trabalho entre 
os agentes do desenvolvimento, com benefícios para os paí-
ses parceiros. 

A combinação de recursos constitui ainda uma importante 
garantia do cumprimento dos requisitos internacionalmente 
acordados em matéria de sustentabilidade da dívida.

PME da indústria têxtil na África do Sul
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Caixa 11: Bonificações de juros

Nos termos do Acordo de Cotonu, as opera-
ções da FI e os empréstimos com recursos 
próprios são elegíveis para uma dotação para 
bonificações de juros, que tem por fim refor-
çar as condições preferenciais destes financia-
mentos em certas situações específicas:

•  «para projectos de infra-estruturas indispensá-
veis para o desenvolvimento do sector privado 
nos países menos desenvolvidos, nos países em 
situação de pós-conflito e nos países vítimas de 
catástrofes naturais (…);

•  para projectos de infra-estruturas de entidades 
públicas geridas de acordo com os princípios da 
gestão comercial, indispensáveis para o desen-
volvimento do sector privado, em países sujei-
tos a condições de empréstimo restritivas, quer 
no âmbito da iniciativa Países Pobres Altamente 
Endividados (PPAE) quer de outro quadro relativo 
à sustentabilidade da dívida acordado a nível 
internacional (…);

•  para projectos que impliquem operações de rees-
truturação no âmbito de um processo de priva-
tização ou projectos que apresentem benefícios 
sociais ou ambientais  significativos e claramente 
demonstráveis (…)»

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

a utilização acrescida deste tipo de mecanismos, que 
desempenham um papel essencial não só por multipli-
carem o financiamento limitado das subvenções, mas 
também por contribuírem para a complementaridade 
e a coerência das intervenções.

Subvenções e efeito multiplicador 

No final de 2010,

•  tinham sido concedidas bonificações de juros no 
montante total de 63,7 milhões de EUR a 32 contratos 
assinados para projectos nos países ACP, tendo sido já 
reservada uma dotação suplementar de 112 milhões 
de EUR para o financiamento de 12 outros projectos. 
Um montante de 2,1 milhões de EUR para bonifica-
ções de juros tinha sido afectado a três projectos situ-
ados nos PTU e um montante suplementar de 250 000 
EUR reservado para outro projecto. 

•  o montante de 30 milhões de EUR tinha sido afectado 
a 38 operações de assistência técnica nos países ACP 
e a uma operação de assistência técnica nos PTU.

Entre 2004 e 2010, a combinação de subvenções (sob 
a forma de bonificações de juros e de assistência téc-
nica) e de empréstimos do BEI produziu um efeito 
multiplicador entre 3,5 e 7 vezes o montante das sub-
venções, sem contar com os fundos concedidos pelos 
co-financiadores. 

Subvenções disponíveis para bonificações de juros e assistência técnica ao abrigo do Mandato de Cotonu18:

18 Até 10 % do montante das bonificações pode ser utilizado para prestação de assistência técnica relacionada com os projectos.

1.º Protocolo Financeiro 2.º Protocolo Financeiro

Países ACP 187 milhões de EUR 400 milhões de EUR

PTU 2 milhões de EUR 1,5 milhões de EUR

0

100

200

300

400

500

600

milhões de EUR

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

18
4

129
160

101

245

162

276

37 37
14

50 31
63

Empréstimos (RP e FI)
Instrumentos de combinação (bonificações e AT)

4,3
3,5

4,4

7,0

4,9 5,3
4,3

Efeito multiplicador – Acordo de Cotonu (2004-2010)



Relatório Anual 201074Facilidade de Investimento

Caixa 12: Assistência técnica ao microfinanciamento: facilitar o acesso das 
pequenas e microempresas ao financiamento

Para suprir a oferta limitada de serviços financeiros às populações pobres e economicamente mar-
ginalizadas, o Banco tem vindo a apoiar um número crescente de fundos especializados que inves-
tem em instituições locais de microfinanciamento e lhes prestam assistência. Para além da concessão 
de empréstimos e da tomada de participações em determinadas instituições de microfinanciamento 
(IMF), o BEI colocou à disposição das mesmas um maior volume de fundos destinados a operações 
de AT, que lhes permitam prestar serviços de microfinanciamento sustentáveis e desenvolver produ-
tos inovadores que terão, por seu turno, impactos sociais e económicos positivos para as pequenas e 
microempresas. Desde 2007, mais de 21 milhões de EUR provenientes da dotação para AT do Acordo 
de Cotonu foram afectados a medidas de reforço das competências das IMF que, até à data, benefi-
ciaram 24 IMF e 16 PME. Só em 2010, o Banco aprovou a afectação de 8 milhões de EUR para este fim. 

AccessBank Liberia: a melhoria do acesso aos serviços financeiros para as PME e as microempresas

Unindo esforços com a empresa alemã Access Microfinance Holding e com a Sociedade Financeira 
Internacional e o Banco Africano de Desenvolvimento, o BEI criou o AccessBank Liberia (ABL) como 
primeiro banco comercial do país especializado no financiamento das pequenas e microempresas. 
Depois de longos anos de uma guerra civil devastadora, a economia da Libéria só muito recentemente 
começou a recuperar. As microempresas e as pequenas empresas, que desempenham um papel pri-
mordial neste processo, não tiveram acesso ao crédito até à data. Desde que abriu portas em 2009, o 
ABL concedeu mais de 5 090 empréstimos a microempresários no montante médio aproximado de 
797 EUR. A exposição da carteira, que ascende a cerca de 2,98 milhões de EUR, é de excelente quali-
dade: em Setembro de 2010, a carteira em risco por mais de 30 dias correspondia a 0,43 %. Através 
das suas quatro agências distribuídas pela cidade de Monróvia, o ABL ministrou formação a mais de 
212 funcionários locais e impôs-se rapidamente como banco preferido dos pequenos empresários da 
Libéria. Demonstram este facto os 28 327 aforradores que abriram conta no ABL.

O BEI apoia o ABL através de capital próprio e de fundos destinados a assistência técnica. Estes últi-
mos servem principalmente para financiar uma equipa de peritos internacionais e as medidas de 
reforço de competências em certos domínios específicos. Além disso, o Banco contribui com uma 
ajuda suplementar para o conjunto da rede da Access Microfinance Holding, não apenas através do 
financiamento de operações de AT no montante de 2 milhões de EUR, mas também através de um 
investimento de capital superior a 5 milhões de EUR. No final de 2010, esta rede contava com seis 
instituições de microfinanciamento, quatro das quais situadas na África Subsariana, tendo todas elas 
beneficiado de ajuda do BEI sob a forma de AT.

Microsseguros na África Subsariana: apoiar o desenvolvimento de novos produtos 

Em 2009, o Banco investiu 20 milhões de USD no capital do LeapFrog, o primeiro fundo comercial de 
microsseguros do mundo, com o objectivo de favorecer o desenvolvimento de produtos e serviços 
de microsseguros em África. A falta de acesso a produtos de seguros é considerada como um obstá-
culo socioeconómico à redução da pobreza e ao crescimento económico. O fundo de microsseguros 
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LeapFrog foi criado com o objectivo de efectuar investimentos de capital e quase-capital em empre-
sas que proponham produtos e serviços de seguro a pessoas de baixos rendimentos nos países em 
desenvolvimento.

Paralelamente ao fundo de investimento, o LeapFrog criou um mecanismo de assistência técnica 
financiado por meio de subvenções, no qual o BEI aplicou um total de 2 milhões de EUR em 2010. Este 
mecanismo visa favorecer a concepção e a comercialização de produtos e serviços de microsseguro 
que, sendo socialmente muito valiosos, podem, num primeiro momento, não ser sustentáveis ou viá-
veis comercialmente sem ajudas iniciais de capital. As subvenções serão também utilizadas para a for-
mação dos clientes e para o reforço das competências institucionais. Até à data, o Banco desembolsou 
17 % do montante comprometido no mecanismo de AT do LeapFrog para apoio das actividades de 
formação e de inovação no sector dos microsseguros. 
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(As listas detalhadas das operações que receberam 
financiamento sob a forma de subvenções desde o iní-
cio do mandato de Cotonu constam dos anexos 5 e 6).

Financiamento em condições favoráveis

Destinatários: 
•  projectos com benefícios socioeconómicos ou 

ambientais; e 
•  projectos de infra-estruturas em Países Pobres Alta-

mente Endividados.

Os projectos podem beneficiar de bonificações de 
juros em condições específicas (ver caixa 11). Estas 
bonificações aplicam-se nomeadamente a operações 
realizadas em países sujeitos a condições de emprés-
timo restritivas, bem como a produtores de açúcar 
dos países ACP que devem adaptar-se às condições 
do mercado mundial em mutação na sequência da 
cessação gradual do Protocolo do Açúcar UE-ACP. No 
caso do financiamento em condições favoráveis, uma 
parte da bonificação de juros pode servir para mobi-
lizar financiamentos destinados a componentes adi-
cionais, vantajosas do ponto de vista ambiental ou 
social, do projecto. 

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

Assistência técnica

A assistência técnica (AT) é um instrumento-chave 
que permite ao BEI tornar-se mais pró-activo nas 
suas operações, em particular no exterior da UE. De 
acordo com o mandato de Cotonu, a AT centra-se, 
em grande parte, nos projectos e visa apoiar a fase 
de preparação e elaboração, bem como a respectiva 
execução. As acções de capacitação institucional 
visam igualmente aumentar a sustentabilidade dos 
projectos. Em regiões como a dos países ACP, a AT é 
essencial pelo valor acrescentado que proporciona 
às operações de empréstimo do Banco. 

O apoio a linhas de crédito tornou-se cada vez mais 
importante na carteira de AT. Este apoio centra-se 
na realização dos projectos, incluindo ao nível dos 
beneficiários finais, mas também nas medidas de 
reforço das competências vocacionadas para os bancos 
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Caixa 13: Instrumento para a Preparação de Projectos no Sector da Água 
(IPPSA)

O BEI participa activamente na identificação e no desenvolvimento de novos projectos, incluindo em 
regiões remotas, que contribuam para os dois grandes objectivos das actividades do BEI no sector da 
água desenvolvidas nos países ACP: melhorar o acesso sustentável ao abastecimento de água potável 
e ao saneamento e apoiar as medidas de adaptação às alterações climáticas. Alargar o acesso a servi-
ços de abastecimento de água e saneamento exige um aumento dos financiamentos nacionais e inter-
nacionais. Todavia, para executar projectos viáveis do ponto de vista técnico e financeiro, é necessário 
apoiar o desenvolvimento do sector e melhorar a preparação dos projectos a montante. Para superar 
este desafio, o BEI lançou, em 2008, o Instrumento para a Preparação de Projectos no Sector da Água 
(IPPSA) com o apoio financeiro da Comissão Europeia, através da Facilidade ACP-UE para a Água. 

Com uma dotação de 3 milhões de EUR, o Instrumento permitiu financiar a assistência técnica à pre-
paração de projectos viáveis nos sectores da água e do saneamento, com especial incidência na África 
e no Pacífico. A ligação às autoridades locais e à sociedade civil, bem como a prioridade atribuída a 
projectos em países onde os meios de preparação de projectos são mais escassos, são vertentes ope-
racionais essenciais deste Instrumento. Das 25 possibilidades de financiamento inicialmente identi-
ficadas, foi seleccionado um conjunto de oito projectos situados em seis países africanos (Burundi, 
Gana, Quénia, Ruanda, Tanzânia e Zâmbia) e em duas ilhas do Pacífico (Samoa e Cook) para uma ela-
boração mais desenvolvida, em estreita cooperação com a CE. Entre os projectos seleccionados, pode-
mos citar um projecto de abastecimento de água e de saneamento numa zona rural do Gana, com a 
possibilidade de inclusão de apoio sob a forma de microfinanciamento a pequenos empreiteiros, bem 
como a ampliação de projectos independentes realizados na Samoa para melhorar o abastecimento 
de água e a manutenção dos serviços de água para 20 % da população. O desafio para 2011 consistirá 
em transformar estes projectos elegíveis para financiamento de modo a poderem ser apreciados pelo 
BEI e por outros financiadores e captar financiamentos adicionais, seja de mecanismos existentes de 
combinação de recursos, seja de doadores bilaterais e multilaterais. 

intermediários. No sector do microfinanciamento, 
as actividades do BEI em matéria de AT facilitaram a 
cooperação com os principais intervenientes, tais como 
o Grupo Consultivo de Assistência aos Mais Pobres 
(CGAP), a Plataforma Europeia de Microfinanciamento 
e o Grupo Director da Comissão Europeia para o 
Microfinanciamento. 

Os projectos de infra-estruturas, quer se trate de inter-
ligações eléctricas ou de planos directores para pro-
jectos hidroeléctricos, beneficiaram principalmente 
de AT na fase de elaboração. Além disso, iniciou-se 
em 2010 a implementação do Mecanismo de Apoio 
à Elaboração de Projectos (ou MAEP DBSA-BEI) voca-
cionado para os projectos de infra-estruturas nos 
sectores dos transportes, da energia, da água e do 

saneamento, do urbanismo e das telecomunicações 
na África Oriental e Austral. O Banco de Desenvolvi-
mento da África Austral (DBSA) contribuiu para a con-
cepção do Mecanismo, estando uma lista de projectos 
potenciais em curso de elaboração. O mecanismo 
MAEP DBSA-BEI visa promover o desenvolvimento 
económico e a luta contra a pobreza, apoiando a 
realização de projectos de qualidade com impactos 
importantes no desenvolvimento. Para além de ajudar 
os promotores de infra-estruturas, ao nível nacional 
e local, a preparar e realizar projectos susceptíveis de 
obter financiamentos públicos ou privados, incluindo 
junto do BEI e do DBSA, o mecanismo apoia a criação 
de um ambiente favorável à participação do sector 
privado nas infra-estruturas, mas também ao inves-
timento e às parcerias com o sector público.
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Análise financeira
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Demonstrações financeiras (ver Anexo 7)

A recuperação verificada em 2010, nomeadamente no 
sector mineiro, estimulada pelo mercado dos produtos 
de base e das matérias-primas, permitiu uma reversão 
de 32,5 milhões de EUR nas perdas por imparidade da 
FI, paralelamente à contabilização de perdas adicio-
nais por imparidade sobre empréstimos e contas a 
receber de 7 milhões de EUR, pelo que a percentagem 
de empréstimos e contas a receber em imparidade é 
agora de 9 %, contra 12,5 % em 2009.

O montante dos gastos administrativos líquidos 
(34 milhões de EUR) permanece em linha com os 
exercícios anteriores, embora com uma ligeira dimi-
nuição de 5 %.

A descida do USD entre Junho e Dezembro teve um 
impacto negativo no activo da FI e resultou numa 
perda próxima dos 17,5 milhões de EUR.

No lado dos proveitos, as receitas de tesouraria regis-
taram um decréscimo significativo de 35 %, apesar 
do aumento dos fundos colocados à disposição da FI 
durante o exercício. Este decréscimo é consequência 
das baixas taxas de juro oferecidas pelo mercado. As 
receitas de empréstimos aumentaram 12 %, situando-
-se nos 52,6 milhões de EUR, ou seja, um nível con-
forme com o crescimento do montante nominal dos 
empréstimos e contas a receber. A recuperação do 
sector mineiro e do mercado de matérias-primas sus-
citou igualmente o reembolso antecipado de diversos 
empréstimos, gerando 11,5 milhões de EUR suplemen-
tares em comissões para a FI.

No total, a FI apresenta um resultado positivo de 
35 milhões de EUR no exercício de 2010, contra uma 
perda de 21 milhões de EUR em 2009. Os lucros não 
distribuídos ascenderam a 64 milhões de EUR e a 

reserva de justo valor, que representa o resultado não 
realizado do investimento em participações directas e 
indirectas, registou um aumento de 5 milhões de EUR 
para 24,5 milhões de EUR.

O activo total aumentou em 20 % para 1 555 milhões 
de EUR. Os empréstimos e contas a receber continu-
aram a representar a maior fracção do activo total 
da FI (54 %, ou seja 844 milhões de EUR), enquanto 
que a carteira de investimento representou 12,5 % 
(195 milhões de EUR). 

Sustentabilidade financeira

O BEI tem por obrigação administrar a FI de forma 
responsável. Os Estados-Membros da UE, que são os 
financiadores iniciais, esperam que a Facilidade se 
transforme num fundo auto-renovável. O Banco deve, 
por conseguinte, controlar conscienciosamente os 
riscos: tal significa avaliá-los e atenuá-los adequada-
mente e proceder à sua tarifação de forma razoável. 

Perfil de risco

A resposta à crise financeira implicou – ainda que tem-
porariamente – a assunção de maiores riscos em 2009 
e 2010 em domínios onde o financiamento comercial 
foi mais limitado. Para obviar tanto ao agravamento do 
risco de crédito associado às novas operações como 
às eventuais repercussões negativas da crise nas con-
trapartes do Banco, o BEI actualiza regularmente uma 
lista das operações potencialmente arriscadas, que se 
encontram sob vigilância.

No final de 2010, a qualidade global da carteira per-
maneceu inalterada, sendo considerada satisfatória 
tendo em conta a conjuntura difícil em que a FI exerce 

O BEI tem por obrigação administrar a FI de forma responsável. 
Os Estados-Membros da UE, que são os financiadores iniciais, 
esperam que a Facilidade se transforme num fundo auto-
-renovável. O Banco deve, por conseguinte, controlar cons-
cienciosamente os riscos: tal significa avaliá-los e atenuá-los 
adequadamente e proceder à sua tarifação de forma razoável. 
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as suas actividades. Os limites prudenciais relativos 
aos instrumentos denominados em divisas e aos ins-
trumentos de risco elevado foram respeitados. O nível 
das provisões constituídas durante a crise parece ter 
atingido o máximo e afigura-se suficiente, sobretudo 
considerando o crescimento do mercado dos produtos 
de base verificado em 2010 e os seus efeitos positivos 
no sector mineiro. 
 
A qualidade da carteira é assegurada por um exame 
selectivo dos projectos numa fase precoce, por um 
acompanhamento regular e reforçado das operações 
conduzidas pelo Banco e por avaliações ex post.

Montantes recuperados

Os montantes recuperados são essenciais para assegu-
rar a sustentabilidade a longo prazo da FI (excluindo 
bonificações de juros), porquanto permitem a assun-
ção de novos compromissos, para além da contribuição 
de capital de 3 185 milhões de EUR dos Estados-Mem-
bros da UE. O carácter auto-renovável da FI tem sido 
mantido de forma satisfatória. No final de 2010, o valor 
acumulado dos montantes recuperados ascendia a 
491 milhões de EUR. 

Este valor é constituído essencialmente por amorti-
zações do capital dos empréstimos, receitas de juros, 
alienação de acções e dividendos recebidos de pro-
jectos em curso. 

À medida que a carteira atinge a maturidade e que 
um número maior de compromissos se materializa 
em desembolsos efectivos, espera-se que os montan-
tes recuperados atinjam progressivamente um nível 
que permita suportar um volume de financiamento 
anual de 450 milhões de EUR, em conformidade com 
os objectivos actuais. O Banco acompanha de perto 
esta dimensão, sem todavia esquecer o contexto difí-
cil em que a FI exerce as suas actividades.
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•  África do Sul**

• Angola

• Benim

• Botsuana

• Burquina Faso

• Burundi

• Cabo Verde

• Camarões

• Chade

• Comores

• Congo

• Costa do Marfim

• Eritreia

• Etiópia

• Gabão

• Gâmbia

• Gana

• Guiné

• Guiné-Bissau

• Guiné Equatorial

• Jibuti

• Lesoto

• Libéria

• Madagáscar

• Malavi

• Mali

• Maurícia

• Mauritânia

• Moçambique

• Namíbia

• Níger

• Nigéria

• Quénia

• República Centro-Africana

•  República Democrática do 

Congo

• Ruanda

• São Tomé e Príncipe

• Senegal

• Seicheles

• Serra Leoa

• Somália*

• Sudão

• Suazilândia

• Tanzânia

• Togo

• Uganda

• Zâmbia

• Zimbabué

• Fiji

• Ilhas Cook

• Ilhas Marshall

• Ilhas Salomão

• Micronésia

• Nauru

• Niue

• Palau

• Papuásia-Nova Guiné

• Quiribati

• Samoa

• Timor-Leste

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

• Antígua e Barbuda

• Baamas

• Barbados

• Belize

• Cuba*

• Domínica

• Granada

• Guiana

• Haiti

• Jamaica

• República Dominicana

• Santa Lúcia

• São Cristóvão e Nevis

• São Vicente e Granadinas

• Suriname

• Trindade e Tobago

*     Cuba: Estado ACP não 
signatário do Acordo de 
Parceria de Cotonu. 

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

• Anguila

• Antilhas Neerlandesas

• Aruba

• Geórgia do Sul e Sandwich do Sul

• Gronelândia

• Ilhas Caimão

• Ilhas Falkland

• Ilhas Turcas e Caicos

• Ilhas Virgens Britânicas

• Mayotte

• Monserrate

• Nova Caledónia

• Pitcairn

• Polinésia Francesa

• Santa Helena

• São Pedro e Miquelon

• Território Antárctico Britânico

• Território Britânico do Oceano Índico

• Territórios Austrais e Antárcticos Franceses

• Wallis e Futuna

   1. Lista dos países ACP e dos PTU

África

Pacífico

Caraíbas

PTU
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   2.   Carteira de operações com recursos da Facilidade de 
Investimento assinadas em 2003-2010 (Estados ACP e PTU)

*em moeda local

Estados ACP

Nome do contrato Região ou país Sector
Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)

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

Oriental
Serviços Participação Privado 6,80

AUREOS SOUTHERN AFRICA  VENTURE 
CAPITAL

Regional - África 
Austral

Serviços Participação Privado 10,50

AUREOS WEST AFRICA  FUND Regional - África 
Ocidental

Serviços Participação Privado 8,75

BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED 
LOAN)

Maurícia Serviços Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 3,30

BEL OMBRE HOTEL C (INDIRECT EQUITY) Maurícia Serviços Participação Privado 2,80
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A  CAMEROUN Camarões Linhas de crédito Linha de crédito * Privado 3,00
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN Camarões Linhas de crédito Linha de crédito * Privado 25,00
EBTR MAURITANIE Mauritânia Infra-estruturas 

urbanas
Empréstimo 
sénior *

Privado 4,00

KANSANSHI COPPER MINE Zâmbia Indústria Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 34,00

PG BURKINA  FASO CRéDIT BAIL  II Burquina Faso Linhas de crédito Linha de crédito * Privado 2,00
PG BURKINA  FASO  II Burquina Faso Linhas de crédito Linha de crédito * Privado 10,00
Subtotal para 2003 140,15
2004
AFRICAN LION MINING FUND II Regional - ACP Serviços Participação Privado 7,00
BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE Regional - África 

Ocidental
Serviços Garantia Privado 25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION Regional - África 
Ocidental

Serviços Participação Privado 4,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Uganda Linhas de crédito Linha de crédito * Privado 5,00
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
(EFP)

Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 90,00

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

e silvicultura
Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (IF) Quénia Indústria Empréstimo sénior Privado 11,37
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (IF) Quénia Indústria Empréstimo 

subordinado e 
quase-capital

Privado 1,65

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

subordinado e 
quase-capital

Privado 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM 
COMPONENT

Moçambique Energia Empréstimo sénior Público 10,00

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

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

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

PRET GLOBAL II (GABON) B Gabão Linhas de crédito Linha de crédito * Privado 3,50
SAMOA VENTURE CAPITAL FUND Samoa Serviços Participação Privado 0,35
SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Regional - ACP Serviços Participação Privado 2,50
SNIM VII Mauritânia Energia Empréstimo sénior Privado 22,50
SONABEL III Burquina Faso Energia Empréstimo sénior Público 15,25
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WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT República 
Dominicana

Serviços Empréstimo 
subordinado e 
quase-capital

Privado 20,00

Subtotal para 2004 337,23

2005

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

e silvicultura
Empréstimo sénior Privado 5,00

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B Regional - África 
Ocidental

Serviços Participação Privado 0,61

BIMAO Regional - África 
Ocidental

Serviços Garantia  * Privado 5,00

CAPE FUND II Regional - África 
Ocidental

Serviços Participação Privado 11,90

CAP VERT – SECTEUR FINANCIER PG II Cabo Verde Linhas de crédito Linha de crédito Privado 8,00
CLICO GLOBAL LOAN Trindade e 

Tobago
Linhas de crédito Linha de crédito Privado 20,00

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

Tobago
Linhas de crédito Linha de crédito Privado 7,00

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

subordinado e 
quase-capital

Privado 2,75

MOPANI COPPER PROJECT Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 48,00
NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II Níger Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 8,00
OLKARIA II EXTENSION Quénia Energia Empréstimo sénior Público 32,50
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Regional - Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 7,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Regional - Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 6,00
SEPH-NOUADHIBOU Mauritânia Agricultura, pescas 

e silvicultura
Empréstimo sénior Privado 2,50

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

Subtotal para 2005 351,22

2006

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

Dominicana
Serviços Participação Privado 0,23

ADEMI V B República 
Dominicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,00

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

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)
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AMéNAGEMENT HYDROéLECTRIQUE 
DE FéLOU

Regional - África 
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

AMéNAGEMENT HYDROéLECTRIQUE 
DE FéLOU  B

Regional - África 
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

AMéNAGEMENT HYDROéLECTRIQUE 
DE FéLOU  C

Regional - África 
Ocidental

Energia Empréstimo sénior Público 11,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES Belize Transportes Empréstimo sénior Privado 3,74
BDEAC PRET GLOBAL III Regional – África 

Central
Linhas de crédito Linha de crédito Privado 15,00

BDEAC PRET GLOBAL III B Regional – África 
Central

Serviços Garantia Privado 5,00

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

Caraíbas
Serviços Garantia Privado 20,00

DFCU LEASING GLOBAL LOAN II Uganda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 10,00
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Regional – África 

Oriental
Linhas de crédito Linha de crédito Privado 25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT Moçambique Indústria Empréstimo sénior Privado 1,30
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Regional - ACP Linhas de crédito Acordo de agência Privado 90,00
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00
EMP AFRICA FUND II Regional – África Serviços Participação Privado 40,00
FIRST BANK OF NIGERIA Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 35,00
FIRST BANK OF NIGERIA B Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 15,00
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B Gana Linhas de crédito Linha de crédito Privado 15,00
I & P Regional – África Serviços Participação Privado 3,25
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT Ilhas Salomão Agricultura, pescas 

e silvicultura
Empréstimo sénior Privado 3,50

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

Privado 13,00

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

subordinado e 
quase-capital

Privado 48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 19,00
MAPUTO WATER SUPPLY Moçambique Água e 

saneamento
Empréstimo sénior Público 31,00

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND Namíbia Linhas de crédito Linha de crédito Público 4,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Regional - Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

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

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN República 
Dominicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PRO-
GRAM

Etiópia Água e 
saneamento

Empréstimo sénior Público 16,50

SOCIéTé GéNéRALE MAURITANIE Mauritânia Serviços Participação Privado 5,00

Subtotal para 2006 569,62

2007

ACCORD-CADRE GARANTIE AFRIQUE 
CENTRALE

Regional – África 
Central

Serviços Garantia  * Privado 50,00

ADEMI V C República 
Dominicana

Serviços Participação  * Privado 0,52

AFRICAP II Regional – África Serviços Participação Privado 5,00

AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Regional - 
Caraíbas

Serviços Participação Privado 45,00

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT Uganda Energia Empréstimo sénior Público 98,50

CAPITAL FINANCIAL HOLDING Regional – África 
Central

Serviços Participação Privado 5,00

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)
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Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)

CLICO GLOBAL LOAN B Trindade e 
Tobago

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND Regional - Oceano 
Índico

Serviços Participação Privado 4,61

MARTIN S DRIFT KIMBERLITE PROJECT Botsuana Indústria Empréstimo sénior Privado 5,00

MICROCRED (PLANET BANK) Regional – África Serviços Participação Privado 3,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Regional - Pacífico Linhas de crédito Linha de crédito Privado 2,00

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

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

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

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Quénia Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 20,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND 
(EQUITY)

Regional - ACP Serviços Participação Privado 1,30

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND 
MEZZ

Regional - ACP Serviços Participação Privado 1,70

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B Ruanda Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 7,00

TVCABO MULTIMEDIA Angola Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 15,00

Subtotal para 2007 314,63

2008

JIRAMA WATER II (MADAGASCAR) Madagáscar Água e 
saneamento

Empréstimo sénior Público 23,50

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

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

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

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

ACCESS BANK LIBERIA Libéria Serviços Participação Privado 1,00

DR FINANCING FACILITY República 
Dominicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 5,00

DR FINANCING FACILITY B República 
Dominicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 10,00

DR FINANCING FACILITY C República 
Dominicana

Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 3,50

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

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

PMND C (DIGICEL TONGA) Regional - Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 3,90
PMND B (DIGICEL VANUATU) Regional - Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 4,80
PMND (DIGICEL SAMOA) Regional - Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 3,70
PMND D (DIGICEL FIJI) Regional - Pacífico Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 10,70
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III Zâmbia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 20,00
INGA POWER REHABILITATION B Congo (República 

Democrática)
Energia Empréstimo sénior Privado 55,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B República 
Dominicana

Serviços Participação* Privado 1,00

NFC FORESTRY PROJECT Uganda Agricultura, pescas 
e silvicultura

Empréstimo sénior Privado 5,00

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III Níger Linhas de crédito Linha de crédito* Privado 8,00
AFRICINVEST FUND II LLC Regional – África Serviços Participação Privado 20,00
NORMAN MANLEY INTERNATIONAL 
AIRPORT

Jamaica Transportes Empréstimo sénior Público 35,00

SOCIéTé DES PLANTATIONS DE MBANGA Camarões Agricultura, pescas 
e silvicultura

Empréstimo sénior Privado 4,10

Subtotal para 2008 326,25
2009

LEAPFROG MICROINSURANCE INVEST-
MENTS

Regional - ACP Serviços Participação Privado 20,00
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EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III Regional - ACP Linhas de crédito Acordo de agência Privado 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III B Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III C Regional - ACP Serviços Acordo de agência Privado 5,00

CAPE III Regional - África 
Ocidental

Serviços Participação Privado 30,00

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

PAN-AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II 
LTD

Regional – África Serviços Participação Privado 32,00

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

BDEAC PRET GLOBAL IV Regional – África 
Central

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 25,00

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

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

UNELCO WIND POWER Vanuatu Energia Empréstimo sénior Privado 4,30

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C Regional - 
Pacífico

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 3,00

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

OLKARIA II EXTENSION B Quénia Energia Empréstimo sénior Público 4,30

SNIM GUELB II Mauritânia Indústria Empréstimo sénior Privado 75,00

MICROCRED II Regional - ACP Serviços Participação Privado 2,00

BTA TOLL ROAD República 
Dominicana

Transportes Empréstimo sénior Privado 32,00

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

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

SHORECAP II Regional – África Serviços Participação Privado 15,00

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

Subtotal para 2009 450,10

2010

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

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

ADEMI RURAL MICROFINANCE República 
Dominicana

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 7,00

AFRICA CAPITALISATION FUND Regional – África Serviços Participação Privado 30,00

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

ECOBANK REGIONAL FACILITY II Regional - África 
Ocidental

Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00

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

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

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

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

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

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

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

PHILIPS LIGHTING MASERU Lesoto Indústria Empréstimo sénior Privado 5,00

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

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II Uganda Linhas de crédito Linha de crédito Privado 40,00

RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) Congo (República 
Democrática)

Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA Regional – África Serviços Participação Privado 15,00

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

Subtotal para 2010 359,23

TOTAL 2 848,43

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)
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PTU

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)

2007

BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL Nova Caledónia Linhas de crédito Linha de crédito Privado 5,00

SOCREDO LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENT

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

Subtotal para 2007 10,00

2008

OCT FINANCING FACILITY Regional - PTU Linhas de crédito Linha de crédito Privado 10,00

Subtotal para 2008 10,00

2010

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

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

Subtotal para 2010 15,00

TOTAL 35,00
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Estados ACP

Nome do contrato Região ou país Sector
Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)

2003

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

Subtotal para 2003 6,10

2004

BOAD PG IV A Regional – África 
Ocidental

Linhas de crédito Empréstimo sénior Privado 25,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT A Quénia Indústria Empréstimo sénior Privado 8,93

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Maurícia Transportes Empréstimo sénior Público 14,00

NOVOTEL DENARAU  PROJECT Fiji Serviços Empréstimo sénior Privado 6,00

VINLEC IV São Vicente e 
Granadinas

Energia Empréstimo sénior Público 8,30

Subtotal para 2004 62,23

2005

CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Regional - Caraíbas Linhas de crédito Empréstimo sénior Público 40,00

DANGOTE CEMENT - A Nigéria Indústria Empréstimo sénior Privado 57,85

DANGOTE CEMENT - B Nigéria Indústria Empréstimo sénior Privado 33,06

SBM  GLOBAL LOAN Maurícia Linhas de crédito Empréstimo sénior Privado 20,00

Subtotal para 2005 150,91

2006

BLPC IV WIND POWER Barbados Energia Empréstimo sénior Privado 9,75

FIJI POWER Fiji Energia Empréstimo sénior Público 24,50

GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL 
LOAN II C

Gana Linhas de crédito Empréstimo sénior Privado 40,00

LUMWANA COPPER PROJECT C Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 18,00

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP) Gana Energia Empréstimo sénior Público 75,00

Subtotal para 2006 167,25

2007

AMBATOVY NICKEL PROJECT Madagáscar Indústria Empréstimo sénior Privado 260,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY Regional – África 
Ocidental

Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00

INTERCONTINENTAL BANK Nigéria Serviços Empréstimo sénior Privado 50,00

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

MUNALI NICKEL PROJECT Zâmbia Indústria Empréstimo sénior Privado 29,51

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

SONEB-ALIMENTATION EN EAU 
URBAINE

Benim Água e saneamento Empréstimo sénior Público 13,00

Subtotal para 2007 431,81

2008

JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO Madagáscar Energia Empréstimo sénior Público 24,50

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

PORTS OF CAPE VERDE Cabo Verde Transportes Empréstimo sénior Público 47,00

INGA POWER REHABILITATION A Congo (República 
Democrática)

Energia Empréstimo sénior Público 55,00

MALAWI PERI-URBAN WATER & 
SANITATION

Malavi Água e saneamento Empréstimo sénior Público 15,75

CAPRIVI INTERCONNECTOR PROJECT Namíbia Energia Empréstimo sénior Público 35,00

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

   3.  Carteira de operações a cargo de recursos próprios 
assinadas em 2003-2010
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ASSAINISSEMENT DAKAR Senegal Água e saneamento Empréstimo sénior Público 20,00

Subtotal para 2008 224,75

2009

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

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

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM PROJECT B

Maurícia Indústria Empréstimo sénior Privado 15,00

OHORONGO CEMENT NAMIBIA Namíbia Indústria Empréstimo sénior Privado 82,30

JKIA UPGRADING AND 
REHABILITATION

Quénia Transportes Empréstimo sénior Público 63,87

MOMBASA-NAIROBI TRANSMISSION 
LINE

Quénia Energia Empréstimo sénior Público 60,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION 
(BENIN)

Benim Energia Empréstimo sénior Público 32,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION 
(TOGO)

Togo Energia Empréstimo sénior Público 3,00

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

CAMWATER Camarões Água e saneamento Empréstimo sénior Público 40,00

Subtotal para 2009 403,17

2010

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

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

DBSKN LINE OF CREDIT IV - B São Cristóvão e 
Nevis

Linhas de crédito Empréstimo sénior Privado 0,75

DBSKN LINE OF CREDIT IV A São Cristóvão e 
Nevis

Linhas de crédito Empréstimo sénior Privado 5,24

ETED POWER TRANSMISSION República 
Dominicana

Energia Empréstimo sénior Público 26,80

MAURITANIA SUBMARINE CABLE 
CONNECTION

Mauritânia Telecomunicações Empréstimo sénior Privado 7,32

METOLONG DAM AND WATER SUPPLY 
PROGRAM

Lesoto Água e saneamento Empréstimo sénior Público 140,00

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

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

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

OLKARIA I & IV GEOTHERMAL 
EXTENSION

Quénia Energia Empréstimo sénior Público 119,00

TANZANIA BACKBONE 
INTERCONNECTOR

Tanzânia (República 
Unida da)

Energia Empréstimo sénior Público 100,65

Subtotal para 2010 597,76

TOTAL 2 043,98

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)
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  4.  Linhas de crédito concedidas no âmbito da 
Facilidade de Investimento e a cargo de recursos 
próprios: perspectiva geral

Estados ACP  

País Nome Data de 
assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afectado

Número de 
afectações

FACILIDADE DE 
INVESTIMENTO

 

Burquina Faso PG BURKINA FASO II 08.12.2003 10,00 6,85 19

Burquina Faso PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II 08.12.2003 2,00 2,00 11

Camarões DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A 
CAMEROUN

16.12.2003 3,00 3,00 44

Camarões DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B 
CAMEROUN *

16.12.2003 25,00 0,00 0

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
(EFP)

13.05.2004 90,00 100,27 20

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09.08.2004 5,00 5,00 11

Gabão PRET GLOBAL II (GABON) B 18.10.2004 3,50 3,50 4

Gabão PRET GLOBAL II (GABON) * 18.10.2004 6,50 0,00 0

Nigéria NIGERIA GLOBAL LOAN 06.12.2004 50,00 49,63 25

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

15.10.2005 7,00 6,88 279

Níger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II 26.10.2005 8,00 8,00 45

Trindade e Tobago CLICO GLOBAL LOAN 03.11.2005 20,00 10,71 5

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

15.12.2005 6,00 0,07 1

Cabo Verde CAP VERT – SECTEUR FINANCIER PG II * 20.12.2005 8,00 0,00 0

Trindade e Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20.12.2005 7,00 7,17 10

Nome do contrato Região ou país Sector Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)

PTU

Nome do contrato Região ou país Sector
Natureza da 
operação

Sector público 
ou privado

Montante assinado 
(milhões de EUR)

2009

SOCGEN - LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTAL

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

Subtotal para 2009 10,00

TOTAL 10,00
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Namíbia NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND * 10.03.2006 4,00 0,00 0

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II 12.05.2006 90,00 68,29 11

Regional – África Central BDEAC PRET GLOBAL III 24.05.2006 15,00 15,00 4

Uganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN II 28.06.2006 10,00 6,00 11

Regional – África Oriental EADB REGIONAL FINANCE FACILITY * 17.11.2006 25,00 0,00 0

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

05.12.2006 5,00 2,95 41

República Dominicana SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN 19.12.2006 3,20 4,00 7 800

República Dominicana ADEMI V B 19.12.2006 3,00 3,00 234

Ruanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21.12.2006 3,00 3,00 4

Gana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN  II B 22.12.2006 15,00 12,07 6

Ruanda RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02.02.2007 7,00 7,02 17

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

23.02.2007 2,00 0,00 0

Gabão PRET GLOBAL III * (GABON) 07.05.2007 7,00 0,00 0

Camarões PRET GLOBAL PRO-PME II 28.06.2007 4,00 4,00 30

Uganda PEFF-UGANDA 31.08.2007 30,00 17,42 27

Quénia PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY * 07.12.2007 20,00 0,00 0

Trindade e Tobago CLICO GLOBAL LOAN B * 21.12.2007 10,00 0,00 0

Malavi MALAWI GLOBAL LOAN III 04.06.2008 15,00 2,80 2

República Dominicana DR FINANCING FACILITY 12.08.2008 5,00 5,00 9 600

República Dominicana DR FINANCING FACILITY B 12.08.2008 10,00 10,00 888

República Dominicana DR FINANCING FACILITY C 12.08.2008 3,50 3,50 3 579

Zâmbia CAPITAL INVESTMENT LINE GL III 26.11.2008 20,00 0,89 1

Níger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III 19.12.2008 8,00 3,46 13

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III 08.05.2009 90,00 16,83 2

Regional – África Central BDEAC PRET GLOBAL IV 26.08.2009 25,00 5,00 1

Ruanda RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR 
SUPPORT

05.10.2009 5,00 0,00 0

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C 20.10.2009 3,00 0,00 0

Santa Lúcia BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II 18.12.2009 10,50 0,00 0

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D 15.02.2010 5,00 0,00 0

Camarões PRÊT GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) 28.06.2010 5,00 0,00 0

Regional - Pacífico PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E 30.08.2010 4,00 0,00 0

República Dominicana ADEMI RURAL MICROFINANCE 01.11.2010 7,00 0,00 0

Congo (República 
Democrática)

RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) 03.11.2010 5,00 0,00 0

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV 08.12.2010 90,00 0,00 0

Uganda PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II 20.12.2010 40,00 0,00 0

País Nome Data de 
assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afectado

Número de 
afectações

* contrato anulado após a assinatura
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RECURSOS PROPIOS  

Regional - África Ocidental BOAD PG IV A 10.12.2004 25,00 25,00 6

Maurícia SBM GLOBAL LOAN 28.07.2005 20,00 20,00 4

Regional - Caraíbas CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY 22.12.2005 40,00 39,98 9

Gana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II C 22.12.2006 40,00 10,73 3

Regional - Caraíbas DFL REGIONAL SME 22.12.2008 9,00 4,54 5

Domínica AIDBANK LINE OF CREDIT III A 14.07.2010 7,00 0,00 0

Domínica AIDBANK LINE OF CREDIT III B 20.09.2010 1,00 0,00 0

São Cristóvão e Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV A 17.12.2010 5,24 0,00 0

São Cristóvão e Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV - B 17.12.2010 0,75 0,00 0

 Total ACP 1 003,19 446,65 22 765

PTU  

País Nome Data de 
assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afectado

Número de 
afectações

FACILIDADE DE 
INVESTIMENTO

 

Nova Caledónia BCI - LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTAL

29.11.2007 5,00 3,20 2

Polinésia Francesa SOCREDO LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENT

10.12.2007 5,00 2,98 6

Regional - PTU OCTS FINANCING FACILITY 09.05.2008 10,00 0,00 0

Nova Caledónia NC-LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTALE II

08.07.2010 10,00 0,00 0

Polinésia Francesa SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II 09.07.2010 5,00 0,00 0

RECURSOS PRÓPRIOS  

Polinésia Francesa SOCGEN - LIGNE DE CREDIT 
ENVIRONNEMENTAL

19.10.2009 10,00 0,00 0

 Total PTU  45,00 6,18 8

País Nome Data de 
assinatura

Montante 
assinado

Montante 
afectado

Número de 
afectações
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Operações de assistência técnica relacionada com os projectos

Título da operação País/região Sector Valor do contrato em EUR

Projecto de abastecimento de água e de saneamento em 
quinze cidades da Etiópia –  Contrato para a supervisão dos 
trabalhos

Etiópia Abastecimento 
de água

1 704 400

Mecanismo de assistência técnica ao LeapFrog Financial Inclu-
sion Fund

Regional – África Sector financeiro 2 000 000

CAMWATER I – Elaboração dos cadernos de encargos e acom-
panhamento dos projectos

Camarões Abastecimento 
de água

183 946

Banco de Desenvolvimento da África Austral – Mecanismo de 
apoio à elaboração de projectos (MAEP DBSA-BEI)

Regional – África Infra-estruturas 3 000 000

Projecto de abastecimento de água e de saneamento em 
quinze cidades da Etiópia – Assistência na avaliação das pro-
postas para adjudicação dos trabalhos

Etiópia Abastecimento 
de água

34 880

TOTAL   6 923 226

   5.   Operações de assistência técnica ao abrigo 
do Acordo de Cotonu, 2010

   6.  Dotações destinadas a bonificações de juros 
(2003-2010)

Nome do contrato - ACP País/região Sector Justificação

Montante 
estimado da 
bonificação 

em EUR 

Montante do 
empréstimo 

em EUR

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

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

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

Compagnie Sucrière du Tchad - Garantie Chade Agro-Indústria Ambiental 
e social

1 800 000 11 800 000

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

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

VRA VII Gana Energia PPAE 2 580 000 10 500 000

Maputo Water Supply Moçambique Água PPAE 9 152 000 31 000 000

Fiji Power Fiji Energia Ambiente  4 251 000 24 500 000

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

West African Gas Pipeline Regional - África 
Ocidental

Energia PPAE 18 148 000 75 000 000

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

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

Pacific Islands Financing Facility II-B Regional - Pacífico Sector 
financeiro 

Catástrofe 
natural

327 000 2 000 000

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

Programme Eau Sénégal - SONES water 
programme

Senegal Água Social 1 408 000 15 000 000

SONEB -  Alimentation en Eau urbaine Benim Água PPAE 4 011 000 13 000 000
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Jirama Andekaleka Hydro Madagáscar Energia PPAE 8 028 000 24 500 000

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

NFC Forestry Project Uganda Silvicultura Ambiente 677 000 5 000 000

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

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

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

TOTAL    125 637 070 551 650 000

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

Assainissement Dakar Senegal Saneamento PPAE 5 644 000 20 000 000

Unelco Wind Power Vanuatu Energia Ambiental 
e social

648 000 4 300 000

Mauritius Sugar Industry Reform Project 
(+B)

Maurícia Indústria Reforma 
do sector 
do açúcar

1 398 000 28 000 000

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

Camwater Camarões Água PPAE 10 944 000 40 000 000

Pacific Islands Financing Facility II D Regional - Pacífico Sector 
financeiro

Catástrofe 
natural

833 000 9 000 000

Olkaria I & IV Geothermal Extension Quénia Energia Ambiente 29 043 000 119 000 000

Metolong Dam & Water Supply Programme Lesoto Água PPAE 32 406 000 140 000 000

Philips Lighting Maseru Lesoto Indústria PPAE 650 000 5 000 000

DBSKN Line of Credit IV São Cristóvão e Nevis Sector 
financeiro

Ambiente 106 000 5 990 000

AIDBANK GL III Domínica Sector 
financeiro

Ambiente 124 000 8 000 000

TOTAL    97 393 000 439 290 000

Nome do contrato - PTU País/região Sector Justificação

Montante 
estimado da 
bonificação 

em EUR 

Montante do 
empréstimo 

em EUR

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

BCI credit line Nova Caledónia Sector 
financeiro

Ambiente 500 000 5 000 000

SOCREDO credit line Polinésia Francesa Sector 
financeiro

Ambiente 500 000 5 000 000

TOTAL    1 000 000 10 000 000

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

SocGen FR Polynesia Env PG Polinésia Francesa Sector 
financeiro

Ambiente 491 000 10 000 000

NC-Ligne de Crédit Environnementale II Nova Caledónia Sector 
financeiro

Ambiente 358 000 10 000 000

SOCREDO-Ligne Environnementale II Polinésia Francesa Sector 
financeiro

Ambiente 255 000 5 000 000

TOTAL    1 104 000 25 000 000

Nome do contrato - ACP País/região Sector Justificação

Montante 
estimado da 
bonificação 

em EUR 

Montante do 
empréstimo 

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

   7.  Demonstrações financeiras da Facilidade de 
Investimento em 31 de Dezembro de 2010

Demonstração de resultados relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 
(em milhares de EUR)

Balanço em 31 de Dezembro de 2010 (em milhares de EUR)

Notas 2010 2009

Juros e proveitos equiparados 5 54 601 49 923

Juros e custos equiparados  5 -2 591 -1 878

Juros e proveitos equiparados líquidos 52 010 48 045

Receitas de comissões 6 11 775 1 985

Despesas de comissões 6 -372 —

Receitas líquidas de comissões 11 403 1 985

Resultado líquido de operações financeiras 7 -15 823 9 124

Variação das perdas por imparidade sobre empréstimos e contas a 
receber, líquida de reversões

11 25 428 -44 350

Imparidade de activos financeiros disponíveis para venda 12 -3 714 - 2

Gastos gerais administrativos 8 -34 086 -36 410

Resultado do exercício  35 218 -21 608

Notas 31.12.2010 31.12.2009

ACTIVO

Caixa e equivalentes de caixa 9 411 587 330 057

Instrumentos financeiros derivados 10 1 376 12 870

Empréstimos e contas a receber 11 844 428 693 441

Activos financeiros disponíveis para venda 12 194 828 164 606

Valores a receber dos doadores 13/18 100 000 87 310

Outros activos 14 3 172  925

Total do activo  1 555 391 1 289 209

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES

PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados 10 6 110 5 522

Rendimento diferido 15 29 579 24 317

Dívidas a terceiros 16 298 415 213 850

Outros passivos 17  940 1 560

Total do passivo 335 044 245 249

RECURSOS DOS DOADORES

Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros 18 1 131 309 995 000

Lucros não distribuídos 64 468 29 250

Reserva de justo valor 24 570 19 710

Total dos recursos dos doadores 1 220 347 1 043 960

Total do passivo e dos recursos dos doadores  1 555 391 1 289 209
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As notas em anexo constituem parte integrante das presentes demonstrações financeiras.

Mapa da variação dos recursos dos doadores
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 (em milhares de EUR)

Contribuição 
exigida

Lucros não 
distribuídos

Reserva de 
justo valor Total 

Em 1 Janeiro de 2010 995 000 29 250 19 710 1 043 960

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

— — 4 860 4 860

Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o exercício 130 000 — — 130 000

Bonificações de juros não utilizadas 6 309 — — 6 309

Resultado do exercício de 2010 — 35 218 — 35 218

Variação dos recursos dos doadores 136 309 35 218 4 860 176 387

Em 31 de Dezembro de 2010 1 131 309  64 468  24 570 1 220 347

Contribuição 
exigida

Lucros não 
distribuídos

Reserva de 
justo valor Total 

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

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

— — 4 588 4 588

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

Perda do exercício de 2009 — -21 608 — -21 608

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

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

Demonstração dos fluxos de caixa
relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 (em milhares de EUR)

2010 2009

ACTIVIDADES OPERACIONAIS   

Resultado do exercício 35 218 -21 608

Ajustamentos

Imparidade de activos financeiros disponíveis para venda 3 714  2

Variação líquida das perdas por imparidade sobre empréstimos e contas a receber -25 428 44 350

Juros capitalizados de empréstimos e contas a receber -13 239 -4 889

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

-466  890

Aumento do rendimento diferido 5 262 4 131

Efeito das flutuações cambiais nos empréstimos concedidos -24 626 10 963

Efeito das flutuações cambiais nos activos financeiros disponíveis para venda -538 1 935

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

-20 103 35 774

Desembolsos de empréstimos -212 180 -158 400

Reembolsos de empréstimos 119 724 61 094

Variações do justo valor dos instrumentos derivados 12 082 -14 599

Aumento de activos financeiros disponíveis para venda -50 952 -40 306

Venda de activos financeiros disponíveis para venda 22 414 7 497

Aumento de outros activos -2 247 - 400

Diminuição de outros passivos -620 -2 717

Diminuição / aumento de outros montantes a pagar ao Banco Europeu de 
Investimento

-2 324  669

Fluxos de caixa líquidos originados pelas actividades operacionais -128 978 -111 388

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO   

Contribuição recebida dos Estados-Membros 187 310 128 581

Montantes recebidos dos Estados-Membros a título de bonificações de juros 40 000 40 000

Montantes pagos por conta dos Estados-Membros a título de bonificações de juros -16 802 -20 552

Fluxos de caixa líquidos originados pelas actividades de financiamento 210 508 148 029

Variação líquida da caixa e equivalentes de caixa 81 530 36 641

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 330 057 293 416

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 411 587 330 057
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1. Informações gerais
A Facilidade de Investimento (a «Facilidade») foi constituída ao 
abrigo do Acordo de Cotonu (o «Acordo») relativo à cooperação 
e ajuda ao desenvolvimento, negociado entre os Estados de 
África, das Caraíbas e do Pacífico (os «Estados ACP») e a União 
Europeia e os seus Estados-Membros em 23 de Junho de 2000, 
e revisto em 25 de Junho de 2005 e em 23 de Junho de 2010.

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

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

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

Na reunião de 10 de Março de 2011, o Conselho de 
Administração do BEI adoptou as demonstrações financeiras e 
decidiu submetê-las à aprovação do Conselho de Governadores 
na Sessão Anual de 17 de Maio de 2011.

2. Princípios contabilísticos de base

2.1. Critérios de base

Nos termos do Acordo de Gestão da Facilidade de Investimento, 
a elaboração das demonstrações financeiras da Facilidade rege-
-se pelas Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como 
aprovadas pela União Europeia. As demonstrações financeiras 
da Facilidade foram elaboradas com base nos seguintes 
princípios contabilísticos:

2.2. Principais juízos e estimativas contabilísticos

A elaboração das demonstrações financeiras implica o recurso 
a estimativas contabilísticas decisivas e exige igualmente que 
a Direcção do Banco Europeu de Investimento se pronuncie 
quanto à aplicação dos princípios contabilísticos da Facilidade 
de Investimento. Os domínios que exigem um maior grau de 
apreciação, ou que são mais complexos, ou aqueles em que 
os pressupostos e estimativas afectam significativamente as 
demonstrações financeiras, são indicados a seguir.

Os juízos e estimativas mais importantes são os seguintes:

Justo valor dos instrumentos financeiros

Quando o justo valor de activos e de passivos financeiros 
registados no balanço não possa ser determinado com base em 
mercados activos, poder-se-á recorrer a uma série de técnicas de 
avaliação que incluem a utilização de modelos matemáticos. Os 
dados integrados nestes modelos provêm, sempre que possível, 

de mercados observáveis, mas, caso não seja viável, é necessário 
um certo grau de apreciação para determinar os justos valores. 
Esse juízo incidirá, nomeadamente, sobre questões de liquidez 
e de parâmetros de modelização, tais como a correlação e a 
volatilidade para os instrumentos derivados de longo prazo.

Perdas por imparidade de empréstimos e contas a receber

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

Em princípio, um empréstimo é considerado incobrável quando 
o pagamento dos juros e do capital estiverem vencidos e por 
pagar durante 90 dias ou mais e, ao mesmo tempo, a Direcção 
do Banco Europeu de Investimento considerar que existem 
indicadores objectivos de imparidade.

Avaliação de participações de capital não cotadas disponíveis 
para venda

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

•  transacções recentes efectuadas em condições de mercado; 

•  justo valor actual de outro instrumento substancialmente 
idêntico; 

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

•  outros modelos de avaliação.

A determinação dos fluxos de caixa e dos factores de actualização 
de participações não cotadas disponíveis para venda exige 
estimativas substanciais. A Facilidade calibra periodicamente as 
técnicas de avaliação e verifica a respectiva validade com base 
em transacções correntes do mesmo instrumento observáveis 
no mercado, ou noutros dados de mercado observáveis 
disponíveis.

Imparidade de activos financeiros disponíveis para venda

A Facilidade considera que os seus investimentos em títulos 
disponíveis para venda estão depreciados quando se verifica 
uma redução significativa ou prolongada do respectivo justo 
valor, abaixo do custo de aquisição, ou quando existem provas 
objectivas de imparidade. Para determinar se uma depreciação 
é «significativa» ou «prolongada», é necessário formular uma 
apreciação crítica. De um modo geral, a Facilidade considera 
uma redução como «significativa» se for igual ou superior a 
30 % e «prolongada» se for superior a 12 meses. Além disso, a 

Anexo às demonstrações financeiras
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Facilidade avalia outros factores, incluindo a normal volatilidade 
do preço das acções relativamente aos títulos cotados e, 
relativamente aos títulos não cotados, os fluxos de caixa futuros 
e os factores de actualização.

2.3. Alteração dos princípios contabilísticos

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

2.4. Princípios contabilísticos de base

2.4.1. Bases de conversão

As demonstrações financeiras da Facilidade são denominadas 
em euros (EUR), que é a sua moeda operacional. 

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

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

As rubricas não monetárias, cujo custo histórico é denominado 
em moeda estrangeira, são convertidas com base nas taxas de 
câmbio em vigor na data da transacção inicial. As rubricas não 
monetárias, cujo justo valor é denominado em moeda estrangeira, 
são convertidas com base nas taxas de câmbio em vigor na data 
da determinação do justo valor.

As diferenças cambiais decorrentes do pagamento de transacções 
a taxas diferentes das taxas em vigor na data dessas transacções, 
assim como as diferenças cambiais não realizadas em activos e 
passivos monetários em divisas a liquidar, são reconhecidas na 
demonstração dos resultados.

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

2.4.2. Caixa e equivalentes de caixa

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

2.4.3.  Activos financeiros que não produtos derivados

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

Empréstimos 

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

Activos financeiros disponíveis para venda

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

investimentos em fundos de capital de risco ou outros 
instrumentos de dívida.

Após uma avaliação inicial, os activos financeiros disponíveis 
para venda são reconhecidos pelo seu justo valor. Devem ser 
considerados os seguintes elementos para a avaliação do justo 
valor de instrumentos de capital, quando este não possa ser 
determinado com base em mercados activos:

a. Fundos de capital de risco

O justo valor de cada fundo de capital de risco baseia-se no valor 
patrimonial líquido (VPL) mais recente disponível declarado pelo 
fundo, se este for calculado com base em regras de valorimetria 
internacionais reconhecidas como estando conformes com as 
IFRS (por exemplo, as International Private Equity And Venture 
Capital Valuation Guidelines, regras IPEV, publicadas pela 
Associação Europeia de Capital de Risco). A Facilidade pode, 
no entanto, decidir ajustar o VPL declarado pelo fundo, caso 
existam elementos susceptíveis de afectar a avaliação.

b. Tomadas de participação directas

O justo valor das participações é calculado com base nas últimas 
demonstrações financeiras disponíveis, reutilizando, se for 
caso disso, o mesmo método aplicado aquando da respectiva 
aquisição.

Os ganhos ou perdas não realizados de investimentos em 
fundos de capital de risco ou participações directas são 
registados nos recursos dos doadores, até os investimentos 
serem vendidos, cobrados ou de qualquer outra forma 
cedidos, ou até serem considerados depreciados. No caso 
de um investimento disponível para venda ser considerado 
depreciado, o ganho ou perda acumulado não realizado, 
anteriormente contabilizado nos capitais próprios, é inscrito 
na demonstração dos resultados.

Quanto às participações não cotadas, o justo valor é determinado 
por meio de técnicas de avaliação reconhecidas (por exemplo, o 
modelo de fluxos de caixa actualizados ou análises múltiplas). 
Estes investimentos devem ser contabilizados ao respectivo 
custo de aquisição se o seu justo valor não puder ser determinado 
de modo fidedigno.

Garantias

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

Após a contabilização inicial, o passivo da Facilidade no âmbito 
destas garantias é mensurado pelo mais alto dos seguintes 
valores: 

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

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

Todos os aumentos ou reduções do passivo relativo a garantias 
financeiras são inscritos na demonstração dos resultados, na 
rubrica Receitas de comissões. 
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Os activos da Facilidade no âmbito de tais garantias são 
subsequentemente amortizados utilizando o método actuarial 
e testados quanto à imparidade.

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

2.4.4. Imparidade de activos financeiros

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

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

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

Quanto aos activos financeiros disponíveis para venda, a 
Facilidade verifica em cada fecho do exercício se existem provas 
objectivas de depreciação de qualquer dos investimentos. 
Considera-se como prova objectiva de depreciação um 
decréscimo significativo ou prolongado do justo valor dos títulos 
abaixo do respectivo custo de aquisição. Quando existirem 
provas objectivas de imparidade do activo, o montante da 
perda acumulada (igual à diferença entre o custo de aquisição 
e o justo valor actual, dedução feita de qualquer perda de valor 
nesse activo previamente reconhecido na demonstração de 
resultados) é deduzido dos recursos dos doadores e inscrito 
na demonstração de resultados. As perdas por imparidade dos 
activos financeiros disponíveis para venda não são revertidas 

na demonstração de resultados; os aumentos do seu justo 
valor após contabilização da imparidade são reconhecidos 
directamente nos recursos dos doadores.

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

2.4.5. Instrumentos financeiros derivados

Os instrumentos derivados incluem as operações de swap 
de divisas e de swap de taxas de juro e de divisas, forwards de 
divisas e warrants.

No decurso normal das suas actividades, a Facilidade pode 
concluir contratos de swap para efeitos de cobertura de 
operações de financiamento específicas ou contratos de 
forwards de divisas para efeitos de cobertura das suas 
posições em divisas, denominadas em moedas activamente 
transaccionadas que não o euro, a fim de compensar perdas ou 
ganhos decorrentes de flutuações cambiais.

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010, a Facilidade não tinha 
efectuado quaisquer operações contabilísticas de cobertura. Por 
conseguinte, todos os instrumentos derivados são inscritos pelo 
seu justo valor na demonstração de resultados. Esse justo valor 
é calculado principalmente com base em modelos de fluxos de 
caixa actualizados, modelos de avaliação das opções e cotações 
facultadas por terceiros.

Os instrumentos derivados são registados pelo seu justo valor 
e contabilizados como activos quando esse valor é positivo, e 
como passivos quando é negativo. As variações de justo valor 
dos instrumentos financeiros derivados são inscritas na rubrica 
Resultado líquido de operações financeiras.

2.4.6. Contribuições

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

As contribuições dos Estados-Membros satisfazem as seguintes 
condições e são, consequentemente, classificadas como capital 
próprio:

•  Nos termos definidos no acordo de contribuição, as 
contribuições habilitam os Estados-Membros a decidir sobre 
a utilização dos activos líquidos em caso de liquidação da 
Facilidade; 

•  As contribuições pertencem à classe de instrumentos que é 
subordinada a todas as outras classes;

•  Todos os instrumentos financeiros da classe que é subordinada 
em relação a todas as outras classes têm características 
idênticas;

•  Os instrumentos não incluem quaisquer características que 
exijam a respectiva classificação como passivo; e

•  Os fluxos de caixa totais esperados, que podem ser atribuídos 
aos instrumentos ao longo da sua vida, baseiam-se em grande 
parte nos ganhos ou perdas, na variação dos activos líquidos 
reconhecidos ou na variação do justo valor dos activos líquidos 
reconhecidos e não reconhecidos da Facilidade ao longo da 
vida do instrumento.
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3. Gestão do risco
3.1. Risco de crédito

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

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

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

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

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

2010 2009

Bancos/Instituições financeiras 272 217  267 986 

Operações de project finance / estruturadas 421 318  330 654 

Mutuários soberanos e públicos 154 371  100 042 

Fundos de capital de risco 155 764 136 179 

Empresas 35 586  23 186 

Total  1 039 256  858 047 

2010 2009

Empréstimos sénior 761 882  604 354 

         dos quais empréstimos globais e acordos de agência 233 437  224 859 

Empréstimos subordinados 82 546  89 087 

Tomadas de participação 194 828  164 606 

Total 1 039 256 858 047

2.4.7. Proveito de juros de empréstimos

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

2.4.8. Bonificações de juros e assistência técnica

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

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

Quando os montantes das contribuições respeitantes a 
bonificações de juros e assistência técnica não forem concedidos 
na totalidade, são reclassificados como contribuição para a 
Facilidade.

2.4.9. Juros de tesouraria

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

2.4.10. Comissões, emolumentos e dividendos

As comissões recebidas pela prestação de serviços durante 
um dado período de tempo são inscritas nos proveitos na 
data da respectiva prestação. As comissões de imobilização 
são diferidas e reconhecidas nos proveitos segundo o 
método da taxa de juro efectiva durante o período de 
tempo compreendido entre o desembolso e o reembolso do 
empréstimo em causa.

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

2.4.11. Impostos

O Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades 
Europeias, anexo ao Tratado de 8 de Abril de 1965 que instituiu 
um Conselho único e uma Comissão única das Comunidades 
Europeias, estipula que os haveres, rendimentos e outros bens 
das instituições da União estão isentos de quaisquer impostos 
directos.
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3.1.3.  Concentrações de risco na exposição a empréstimos e contas a receber e activos financeiros disponíveis 
para venda desembolsados (em milhares de EUR)

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

2010 2009

Empréstimos globais e acordos de agência 233 437 224 858

Companhias aéreas e construtores aeronáuticos  729  695

Aeroportos e sistemas de gestão do tráfego aéreo 30 062 —

Materiais de base e mineração 154 258 145 566

Água potável, tratamento de água 17 074 2 998

Electricidade, carvão e outros 320 491 236 198

Cadeia alimentar 1 491  734

Bens de equipamento/bens de consumo duradouros 3 751 —

Transportes marítimos e outros 6 779 7 243

Transformação de matérias-primas, construção  64 —

Cadeia do papel 2 603 2 422

Estadas e auto-estradas 23 125 —

Telecomunicações 26 621 26 911

Sector terciário e outros 218 771 210 422

Total  1 039 256 858 047 

Em 31 de Dezembro de 2010 Até três 
meses

3 a 12 
meses 1 a 5 anos Mais 

de 5 anos
Não 

definido Total

ACTIVO

Caixa e equivalentes de caixa 411 587 — — — — 411 587

Instrumentos financeiros derivados -  3  572  801 — 1 376

Empréstimos e contas a receber 7 431 7 146 131 222 698 629 — 844 428

Activos financeiros disponíveis para venda — — — 171 637 23 191 194 828

Valores a receber dos doadores 100 000 — — — — 100 000

Outros activos 2 822 — — —  350 3 172

Total do activo 521 840 7 149 131 794 871 067 23 541 1 555 391

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES

PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados —  10 1 300 4 800 — 6 110

Rendimento diferido — — —  92 29 487 29 579

Dívidas a terceiros 298 415 — — — — 298 415

Outros passivos  169  419 —  352 —  940

Total do passivo 298 584  429 1 300 5 244 29 487 335 044

RECURSOS DOS DOADORES

Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros — — — — 1 131 309 1 131 309

Lucros não distribuídos — — — —  64 468  64 468

Reserva de justo valor — — —  10 113  14 457  24 570

Total dos recursos dos doadores 10 113 1 210 234 1 220 347

Total do passivo e dos recursos dos doadores 298 584 429 1 300 15 358 1 239 721 1 555 391

3.2. Risco de liquidez e gestão da captação de fundos

O quadro a seguir apresenta o activo e o passivo da Facilidade, reagrupados segundo a duração residual até à data contratual de ven-
cimento (em milhares de EUR).
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Em 31 de Dezembro de 2009 Até três 
meses

3 a 12 
meses 1 a 5 anos Mais 

de 5 anos
Não 

definido Total

ACTIVO

Caixa e equivalentes de caixa 330 057 — — — — 330 057

Instrumentos financeiros derivados 2 454  736 5 885 3 795 — 12 870

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

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

Valores a receber dos doadores 87 310 — — — — 87 310

Outros activos  490 — —  435 —  925

Total do activo 428 475 5 836 92 450 748 891 13 557 1 289 209

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES
PASSIVO
Instrumentos financeiros derivados  379  155  320 4 668 — 5 522

Rendimento diferido — — — 24 317 — 24 317

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

Outros passivos  707  418 —  435 — 1 560

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

RECURSOS DOS DOADORES

Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros — — — — 995 000 995 000

Lucros não distribuídos — — — — 29 250 29 250

Reserva de justo valor — — — 14 887 4 823 19 710

Total dos recursos dos doadores — — — 14 887 1 029 073 1 043 960

Total do passivo e dos recursos dos doadores 37 496 573 320 44 307 1 206 513 1 289 209

3.3. Risco de mercado

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

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

2010 2009

Taxa de juro fixa 412 428  354 638 

Taxa de juro variável 432 000  338 803 

Total 844 428 693 441

3.3.2. Risco cambial (em milhares de EUR)

Em 31 de Dezembro de 2010 EUR USD CAD
Divisas ACP/

PTU
Total

ACTIVO

Caixa e equivalentes de caixa  378 570  33 017 — —  411 587

Instrumentos financeiros derivados  332 399 - 331 023 — —  1 376

Empréstimos e contas a receber  385 187  403 417 —  55 824  844 428

Activos financeiros disponíveis para venda  40 184  137 505  12 444  4 695  194 828

Valores a receber dos doadores  100 000 — — —  100 000

Outros activos  2 742 — —   430  3 172

Total do activo 1 239 082 242 916 12 444 60 949 1 555 391

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES

PASSIVO

Instrumentos financeiros derivados - 69 815  75 925 — —  6 110

Rendimento diferido  29 235   344 — —  29 579

Dívidas a terceiros  298 415 — — —  298 415

Outros passivos   577   1 — 362   940

Total do passivo  258 412  76 270 — 362 335 044



Relatório Anual 2010106Facilidade de Investimento

4. Informação por segmentos
O critério de segmentação primário seguido pela Facilidade baseia-se no segmento de actividade e o critério secundário, no 
segmento geográfico.

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

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

•  Operações bancárias - representam investimentos em favor de projectos realizados por empresas do sector privado ou por 
entidades do sector público geridas de acordo com as regras do mercado, em geral, sob a forma de empréstimos, participa-
ções de capital disponíveis para venda e garantias financeiras.

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

Em 31 de Dezembro de 2010 Tesouraria Operações bancárias Total

Receitas por segmentos  16 553  63 629  80 182

Encargos e despesas por segmentos -3 883 -6 995 -10 878

Despesas não atribuídas -34 086

Resultado do exercício 35 218

Activo por segmentos 421 043 1 034 348 1 455 391

Activos não atribuídos  100 000

Total do activo 1 555 391

Passivo por segmentos 6 689 29 940  36 629

Passivos não atribuídos  298 415

Total do passivo 335 044

Outras informações por segmentos

Compromissos e passivos eventuais — 1 148 798 1 148 798

Em 31 de Dezembro de 2009 Tesouraria Operações bancárias Total

Receitas por segmentos  10 904  51 225  62 129

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

Despesas não atribuídas - 36 410

Perda do exercício -21 608

Activo por segmentos 343 417 858 483 1 201 900

Activos não atribuídos  87 309

Total do activo 1 289 209

RECURSOS DOS DOADORES

Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros 1 131 309 — — — 1 131 309

Lucros não distribuídos  64 468 — — —  64 468

Reserva de justo valor  24 570 — — —  24 570

Total dos recursos dos doadores 1 220 347 — — — 1 220 347

Total do passivo e dos recursos dos doadores 1 478 759 76 270 —  362 1 555 391

Posição cambial em 31 de Dezembro de 2010 - 239 677 166 646 12 444 60 587 —

Posição cambial em 31 de Dezembro de 2009 - 21 415 - 56 616 7 782 70 249 —

Em 31 de Dezembro de 2010:

COMPROMISSOS

Empréstimos e participações de capital não 
desembolsados

 858 279  236 035 — — 1 094 314

Garantias accionadas — — — 9 484  9 484

PASSIVOS EVENTUAIS

Garantias não accionadas 45 000 — — —  45 000

Em 31 de Dezembro de 2010 EUR USD CAD
Divisas ACP/

PTU
Total
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Em 31 de Dezembro de 2010 Receitas (*) Total do activo Total do passivo
Compromissos e 

passivos eventuais

Caraíbas e Pacífico -2 306 164 771  793 62 554

África Central e Oriental 15 848 330 557 20 692 234 512

África regional e Estados ACP 5 975 179 827 - 526 596

África Austral e Oceano Índico 32 157 204 279 4 005 86 662

África Ocidental e Sahel 4 960 154 914 4 450 238 474

Outros (**) — 521 043 305 104 -

Total 56 634 1 555 391 335 044 1 148 798

4.2. Desagregação por segmento geográfico (em milhares de EUR)

As actividades da Facilidade distribuem-se por cinco regiões para efeitos de gestão interna.

Em 31 de Dezembro de 2009 Receitas (*) Total do activo Total do passivo
Compromissos e 

passivos eventuais

Caraíbas e Pacífico -22 796 102 363 1 173 143 297

África Central e Oriental 9 410 249 261 21 425 371 286

África regional e Estados ACP 3 260 153 006 — 340 437

África Austral e Oceano Índico 13 195 202 809  524 104 654

África Ocidental e Sahel 3 804 151 043 2 214 193 692

Outros (**) — 430 727 219 913 —

Total 6 873 1 289 209 245 249 1 153 366

(*)  As receitas representam o resultado líquido das actividades bancárias da Facilidade (ou seja, juros e proveitos equiparados, bonificações de juros, receitas líquidas de 
comissões, uma vez deduzidas as imparidades dos empréstimos e contas a receber e dos activos financeiros disponíveis para venda).

(**)  A rubrica Outros do segmento geográfico inclui o montante a pagar ou a receber dos Estados-Membros ou do Banco Europeu de Investimento e o montante da 
rubrica Caixa e equivalentes de caixa da Facilidade.

5. Proveitos líquidos de juros (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos juros e proveitos equiparados são os seguintes:

O principal elemento dos juros e custos equiparados é o seguinte:

2010 2009

Caixa e equivalentes de caixa 1 878 2 978

Empréstimos e contas a receber 50 299 45 359

Bonificações de juros 2 424 1 586

Total dos juros e proveitos equiparados 54 601 49 923

2010 2009

Instrumentos financeiros derivados -2 591 -1 878

Total dos juros e custos equiparados -2 591 -1 878

Em 31 de Dezembro de 2009 Tesouraria Operações bancárias Total

Passivo por segmentos 39 325 25 336  64 661

Passivos não atribuídos  180 588

Total do passivo 245 249

Outras informações por segmentos

Compromissos e passivos eventuais — 1 153 366 1 153 366
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7. Resultado líquido de operações financeiras (em milhares de EUR)

Os principais elementos do resultado líquido de operações financeiras são os seguintes:

2010 2009

Variação do justo valor dos instrumentos derivados -12 082 14 599

Operações cambiais -5 556 -6 673

Receitas de dividendos e ganhos não realizados de activos financeiros disponíveis para venda 1 815 1 198

Resultado líquido de operações financeiras -15 823 9 124

8. Gastos gerais administrativos (em milhares de EUR)

Os gastos gerais administrativos representam os custos efectivamente incorridos pelo BEI com a gestão da Facilidade, líquidos 
das receitas das comissões de apreciação correntes cobradas directamente pelo BEI aos clientes da Facilidade.

Na sequência da entrada em vigor do Acordo de Parceria de Cotonu revisto em 1 de Julho de 2008, os gastos gerais administra-
tivos deixaram de ser cobertos pelos Estados-Membros.

2010 2009

Custos efectivos incorridos pelo BEI -36 028 -37 653

Receitas de comissões de apreciação cobradas directamente aos clientes da Facilidade 1 942 1 243

Gastos gerais administrativos líquidos -34 086 -36 410

2010 2009

Contribuições recebidas dos Estados-Membros ainda não desembolsadas 33 128 120 807

Proveitos de actividades operacionais e financeiras da Facilidade 378 459 209 250

Caixa e equivalentes de caixa 411 587 330 057

9. Caixa e equivalentes de caixa (em milhares de EUR)

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica Caixa e equivalentes de caixa inclui os activos com vencimento até 
três meses a contar da data de aquisição.

A rubrica Caixa e equivalentes de caixa desdobra-se em contribuições recebidas dos Estados-Membros e ainda não desembolsa-
das, e em proveitos de actividades operacionais e financeiras da Facilidade.

6. Receitas líquidas de comissões (em milhares de EUR)

Os principais elementos das receitas de comissões são os seguintes:

2010 2009

Comissões de empréstimos e contas a receber 11 510 1 709

Comissões de garantias financeiras  265  276

Total das receitas de comissões 11 775 1 985

2010 2009

Comissão paga a terceiros no que respeita à carteira disponível para venda -372 -

Total das despesas de comissões -372 -

O principal elemento das despesas de comissões é o seguinte:



Relatório Anual 2010 109 Facilidade de Investimento

10. Instrumentos financeiros derivados (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos instrumentos financeiros derivados são os seguintes:

Em 31 de Dezembro de 2010 Justo valor Montante 
nocionalActivo Passivo

Swaps de divisas (cruzadas) 1 235 -945 47 526

Swaps de taxas de juro e de divisas (cruzadas)  141 -5 165 57 681
Contratos de câmbio a prazo — — 458 000

Instrumentos financeiros derivados 1 376 -6 110  

Em 31 de Dezembro de 2009 Justo valor Montante 
nocionalActivo Passivo

Swaps de divisas (cruzadas) 8 542 -237 87 720

Swaps de taxas de juro e de divisas (cruzadas) 2 041 -5 285 95 713

Contratos de câmbio a prazo 2 287 — 290 000

Instrumentos financeiros derivados 12 870 -5 522

11. Empréstimos e contas a receber  (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos empréstimos e contas a receber são os seguintes:

Empréstimos 
globais (*)

Empréstimos 
sénior

Empréstimos 
subordinados

Total

Valor nominal em 1 de Janeiro de 2010 230 989 406 799 145 482 783 270

Desembolsos 39 596 171 009 1 575 212 180

Reembolsos -33 573 -46 053 -40 098 -119 724

Juros capitalizados — — 13 239 13 239

Diferenças cambiais 9 488 10 567 3 712 23 767

Valor nominal em 31 de Dezembro de 2010 246 500 542 322 123 910 912 732

Imparidade em 1 de Janeiro de 2010 -8 371 -30 217 -59 556 -98 144

Imparidade registada na demonstração dos resultados durante o exercício -6 522 — -582 -7 104

Reversão de perdas por imparidade  266 13 843 18 423 32 532

Diferenças cambiais -379 -1 682 -2 308 -4 369

Imparidade em 31 de Dezembro de 2010 -15 006 -18 056 -44 023 -77 085

Custo amortizado -1 727 -2 047 - 118 -3 892

Juros acumulados 3 670 6 226 2 777 12 673

Empréstimos e contas a receber em 31 de Dezembro de 2010 233 437 528 445 82 546 844 428

Valor nominal em 1 de Janeiro de 2009 205 430 334 397 153 109 692 936

Desembolsos 67 275 91 125 —  158 400

Reembolsos -37 035 -14 361 -9 698 -61 094

Juros capitalizados — 553 4 336 4 889

Diferenças cambiais -4 681 -4 915 -2 265 -11 861

Valor nominal em 31 de Dezembro de 2009 230 989 406 799 145 482 783 270

Imparidade em 1 de Janeiro de 2009 -2 996 -19 749 -31 947 -54 692
Imparidade registada na demonstração de resultados durante o 
exercício

-5 375 -11 018 -27 957 -44 350

Diferenças cambiais —  550 348  898

Imparidade em 31 de Dezembro de 2009 -8 371 -30 217 -59 556 -98 144

Custo amortizado -1 355 -1 801 -1 628 -4 784

Juros acumulados 3 596 4 714 4 789 13 099

Empréstimos e contas a receber em 31 de Dezembro de 2009 224 859 379 495 89 087 693 441

 (*) incluindo acordos de agência
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12. Activos financeiros disponíveis para venda

Os principais elementos dos activos financeiros disponíveis para venda são os seguintes:

13. Valores a receber dos doadores (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos valores a receber dos doadores são os seguintes:

Fundos de capital 
de risco

Tomadas de 
participação directas Total

Custo em 1 de Janeiro de 2010 116 652 30 462 147 114

Desembolsos 48 040 2 912 50 952

Reembolsos -22 414 — -22 414

Diferenças cambiais  654 -24  630

Custo em 31 de Dezembro de 2010 142 932 33 350 176 282

Ganhos e perdas não realizados em 1 de Janeiro de 2010 18 138 -644 17 494

Variação líquida de ganhos e perdas não realizados -6 803 11 663 4 860

Diferenças cambiais realizadas — -92 -92

Ganhos e perdas não realizados em 31 de Dezembro de 2010 11 335 10 927 22 262

Imparidade em 1 de Janeiro de 2010 -2 — -2

Imparidade registada na demonstração de resultados durante o exercício — -3 714 -3 714

Imparidade em 31 de Dezembro de 2010 -2 -3 714 -3 716

Activos financeiros disponíveis para venda em 31 de Dezembro de 2010 154 265 40 563 194 828

Fundos de capital 
de risco

Tomadas de 
participação directas Total

Custo em 1 de Janeiro de 2009 89 920 26 195 116 115

Desembolsos 36 624 3 682 40 306

Reembolsos -7 497 — -7 497

Diferenças cambiais -2 395 585 -1 810

Custo em 31 de Dezembro de 2009 116 652 30 462 147 114

Ganhos e perdas não realizados em 1 de Janeiro de 2009 20 190 -7159 13 031

Variação líquida de ganhos e perdas não realizados -2 052 6 640 4 588

Diferenças cambiais realizadas — -125 -125

Ganhos e perdas não realizados em 31 de Dezembro de 2009 18 138 -644 17 494

Imparidade em 1 de Janeiro de 2009 — — —

Imparidade registada na demonstração de resultados durante o exercício -2 — -2

Imparidade em 31 de Dezembro de 2009 -2 — -2

Activos financeiros disponíveis para venda em 31 de Dezembro de 2009 134 788 29 818 164 606

A desagregação dos activos financeiros disponíveis para venda entre instrumentos cotados e não cotados era a seguinte:

 Justo valor em 31.12.2010 Justo valor em 31.12.2009

Instrumentos cotados 23 190 13 557

Instrumentos não cotados 171 638 151 049

Total 194 828 164 606

2010 2009

Contribuição dos Estados-Membros exigida, mas não realizada 100 000 87 310

Valor total a receber dos doadores 100 000 87 310



Relatório Anual 2010 111 Facilidade de Investimento

14. Outros activos (em milhares de EUR)

Os principais elementos dos outros activos são os seguintes:

15. Rendimento diferido (em milhares de EUR)

Os principais elementos do rendimento diferido são os seguintes:

2010 2009

Valores a receber do BEI 2 743 490

Garantias financeiras 429  435

Total de outros activos 3 172  925

2010 2009

Bonificações de juros diferidas 29 073 23 888

Comissões diferidas de empréstimos e contas a receber 506  429

Total do rendimento diferido 29 579 24 317

17. Outros passivos (em milhares de EUR)

Os outros passivos distribuem-se da seguinte forma:

2010 2009

Garantias financeiras  351  435

Outros 589 1 125

Total de outros passivos 940 1 560

16. Dívidas a terceiros (em milhares de EUR)

Os principais elementos das dívidas a terceiros são os seguintes:

2010 2009

Gastos gerais administrativos líquidos a pagar ao BEI 34 086 36 410

Bonificações de juros ainda não desembolsadas devidas aos Estados-Membros 264 329 177 440

Total de dívidas a terceiros 298 415 213 850
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19. Compromissos e passivos eventuais (em milhares de EUR)

2010 2009

COMPROMISSOS

Empréstimos não desembolsados 808 865 784 612

Compromissos não desembolsados relativos a activos financeiros disponíveis para venda 285 449 251 954

Garantias accionadas 9 484 11 800

PASSIVOS EVENTUAIS

Garantias não accionadas 45 000 105 000

Total 1 148 798 1 153 366

20. Eventos posteriores à data de fecho

Não se verificou, após a data de fecho do balanço, qualquer acontecimento significativo que justificasse uma actualização das 
informações prestadas ou quaisquer ajustamentos das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2010.

18. Fracção exigida da contribuição dos Estados-Membros (em milhares de EUR)

Estados-Membros
Contribuição 
para a Facili-

dade

Contribuição 
para bonifi-

cação de juros
Contribuição total

Montante exi-
gido, mas não 

realizado (*)

Alemanha 264 275 77 949 342 224 23 360

Áustria 29 979 8 843 38 822 2 650

Bélgica 44 347 13 081 57 428 3 920

Dinamarca 24 210 7 141 31 351 2 140

Espanha 66 068 19 488 85 556 5 840

Finlândia 16 743 4 939 21 682 1 480

França 274 909 81 086 355 995 24 300

Grécia 14 142 4 171 18 313 1 250

Irlanda 7 014 2 069 9 083  620

Itália 141 866 41 845 183 711 12 540

Luxemburgo 3 281  968 4 249  290

Países Baixos 59 054 17 419 76 473 5 220

Portugal 10 974 3 237 14 211  970

Suécia 30 884 9 110 39 994 2 730

Reino Unido 143 563 42 345 185 908 12 690

Total em 31 de Dezembro de 2010 1 131 309 333 691 1 465 000 100 000

Total em 31 de Dezembro de 2009 995 000 230 000 1 225 000 87 310

(*) Em 17 de Novembro de 2010, o Conselho fixou o montante da contribuição financeira a pagar por cada Estado-Membro até 21 de Janeiro de 2011.

Durante o exercício de 2010, o montante de 6 309 000 EUR de bonificações de juros não utilizadas foi afectado à con-
tribuição para a Facilidade.
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Relatório do Réviseur d’entreprises agréé

Examinámos as presentes demonstrações financeiras da 

Facilidade de Investimento, que incluem o balanço em 31 de 

Dezembro 2010 e a demonstração dos resultados, o mapa 

da variação dos recursos dos doadores e a demonstração dos 

fluxos de caixa relativas ao exercício então findo, assim como 

um resumo dos princípios contabilísticos de base e outras notas 

explicativas.

Responsabilidade da Direcção do BANCO EUROPEU DE INVES-
TIMENTO pelas demonstrações financeiras

 A Direcção do BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO é responsável 

pela elaboração e apresentação das presentes demonstrações 

financeiras, em conformidade com as normas contabilísticas 

enunciadas na Nota 2 do anexo às demonstrações financeiras, e 

pelos controlos internos que a Direcção do BANCO EUROPEU DE 

INVESTIMENTO considere necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras isentas de declarações inexactas 

significativas, quer estas se devam a fraude ou a erro.

Responsabilidade do «Réviseur d’Entreprises agréé»

A nossa responsabilidade consiste em formular um parecer sobre 

estas demonstrações financeiras, com base na nossa auditoria. 

Conduzimos a nossa auditoria em conformidade com as Normas 

Internacionais de Auditoria, as quais exigem que cumpramos 

requisitos éticos e planeemos e executemos a auditoria com o 

objectivo de obter garantias bastantes de que as demonstrações 

financeiras não contêm qualquer inexactidão significativa.

Uma auditoria consiste na aplicação de procedimentos 

destinados a obter prova de auditoria relativamente aos valores 

e informações constantes das demonstrações financeiras. 

Os procedimentos seleccionados dependem do juízo do 

«Réviseur d’Entreprises agréé», incluindo a avaliação dos riscos 

de inexactidão significativa das demonstrações financeiras, 

devida a fraude ou a erro. Para avaliar esse risco, o «Réviseur 

d’Entreprises agréé» tem em conta o controlo interno em vigor 

na instituição para efeitos de elaboração e apresentação das 

demonstrações financeiras, com vista a definir procedimentos 

de auditoria que se adeqúem às circunstâncias, e não com 

a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do 

sistema de controlo interno da instituição. Uma auditoria 

inclui igualmente a apreciação da adequação dos princípios 

contabilísticos seguidos e da razoabilidade das estimativas 

contabilísticas efectuadas pela Direcção do BANCO EUROPEU 

DE INVESTIMENTO, assim como a avaliação, em termos globais, 

da apresentação das demonstrações financeiras. 

Entendemos que os elementos comprovativos que reunimos 

no âmbito da nossa auditoria são suficientes e constituem uma 

base razoável para formular o nosso parecer.

Parecer

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras da Facilidade 

de Investimento relativas ao exercício encerrado em 31 de 

Dezembro de 2010 foram elaboradas, em todos os aspectos 

relevantes, em conformidade com as normas contabilísticas 

enunciadas na nota 2 do anexo às demonstrações financeiras.

Princípios contabilísticos de base 

Sem que modifiquemos o nosso parecer, chamamos a atenção 

para a nota 2 do anexo às demonstrações financeiras, que 
enuncia os princípios contabilísticos de base. As demonstrações 
financeiras são elaboradas com o intuito de permitir ao BANCO 

EUROPEU DE INVESTIMENTO o cumprimento dos requisitos 

do artigo 7.º, n.º 3, do Acordo de Gestão da Facilidade de 
Investimento em aplicação do Acordo de Parceria de Cotonu entre 
a Comissão Europeia e o BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO. 

Consequentemente, as demonstrações financeiras podem não 

ser adequadas para outros fins. 

Luxemburgo, 10 de Março de 2011

Ao Presidente do Comité de Fiscalização do 
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 LUXEMBOURG

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Société à responsabilité limitée
R.C.S. Luxembourg B 103590
Capital 25.000 €

Apenas a versão inglesa das presentes Demonstrações Financeiras foi revista pelos Auditores e pelo Comité de Fiscalização. Por conseguinte, o Relató-
rio dos Auditores Independentes e a Declaração do Comité de Fiscalização referem-se exclusivamente à versão inglesa das Demonstrações Financeiras. 
Em caso de divergência entre a versão inglesa e as respectivas traduções, prevalecerá a versão em língua inglesa. As outras versões linguísticas do rela-
tório são traduções oficiais do Banco.

Emmanuel Dollé
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O Comité de Fiscalização

O artigo 134.° do Regulamento Financeiro aplicável ao 
10.° Fundo Europeu de Desenvolvimento estipula que as 
operações geridas pelo Banco Europeu de Investimento 
devem ser submetidas aos procedimentos de auditoria e 
de quitação previstos nos Estatutos do Banco para todas as 
suas operações. é nesta base que o Comité de Fiscalização 
formula a presente declaração.

Declaração do Comité de Fiscalização sobre as demonstra-
ções financeiras da Facilidade de Investimento elaboradas 
em conformidade com as normas contabilísticas enunciadas 
na Nota 2 do anexo às demonstrações financeiras

O Comité, constituído nos termos do artigo 12.° dos 
Estatutos e do Capítulo V do Regulamento Interno do Banco 
Europeu de Investimento, para verificar a regularidade das 
suas operações e dos seus livros,

•  tendo nomeado a empresa KPMG como auditores 
externos, revisto o respectivo processo de planeamento 
da auditoria, examinado e debatido os seus relatórios,

•  tendo constatado que, de acordo com o artigo 7.º, n.º 3, 
do «Acordo de Gestão da Facilidade de Investimento», na 
elaboração das demonstrações financeiras, o Banco deverá 
reger-se pelas Normas Internacionais de Contabilidade do 
Sector Público (NICSP) ou pelas Normas Internacionais de 
Relato Financeiro, conforme for o caso,

•  tendo revisto o quadro contabilístico utilizado na 
elaboração das demonstrações financeiras,

•  tendo recebido o parecer da KPMG relativamente às 
demonstrações financeiras da Facilidade de Investimento, 
relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 
2010,

•  tendo-se avistado periodicamente com os chefes das 
direcções e serviços relevantes, e tendo verificado os 
documentos cujo exame entendeu ser necessário para o 
desempenho do seu mandato,

•  tendo recebido garantias bastantes da parte do Comité 
Executivo quanto à eficácia da estrutura de controlo 
interno e da administração interna,

e considerando

•  as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2010, tal como adoptadas pelo 
Conselho de Administração na reunião de 10 de Março de 
2011,

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

•  os artigos 24.°, 25.° e 26.° do Regulamento Interno,

• tanto quanto lhe é dado a conhecer após análise cuidada:

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

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

•  confirma que as demonstrações financeiras, compostas 
pelo balanço, pela demonstração dos resultados, pelo 
mapa da variação dos recursos dos doadores, pela 
demonstração dos fluxos de caixa e pelo  resumo 
dos princípios contabilísticos de base e outras notas 
explicativas, reflectem com exactidão a situação financeira 
da Facilidade de Investimento em 31 de Dezembro de 2010 
no que respeita ao activo e ao passivo e, bem assim, aos 
resultados das suas operações relativos ao exercício então 
findo, em conformidade com as normas contabilísticas 
estipuladas no artigo 7.º, n.º 3, do Acordo de Gestão da 
Facilidade de Investimento.

Luxemburgo, 10 de Março de 2011
O Comité de Fiscalização

      G. SMYTH E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS 

       D. NOUY J. GALEA                M. ÜÜRIKE
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   8. Organigrama
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   9. Lista de siglas e abreviaturas

A
ACE Africa Coast to Europe
ACP África, Caraíbas e Pacífico
ADEMI Banco de Ahorro y Crédito Ademi
ADOPEM Banco de Ahorro y Crédito Adopem 
AFD Agence Française de Développement
AID Associação Internacional de Desenvolvimento
Aprovações Projectos aprovados para financiamento pelos órgãos de decisão do 

BEI
ASS África Subsariana
AT Assistência técnica

B 
BAD Banco Africano de Desenvolvimento
BAI Banco Africano de Investimentos 
BBOP Programa de Compensação para as Empresas e a Biodiversidade
BDEAC Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale
BEE Programa de emancipação económica da população negra (África 

do Sul)
BEI Banco Europeu de Investimento
BIRD Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
BizClim Facilidade ACP para o Ambiente Empresarial 
BM Banco Mundial
BMD Banco multilateral de desenvolvimento
BMZ Ministério Alemão do Desenvolvimento
BOAD Banque Ouest Africaine de Développement

C 
CARIFORUM Fórum dos Estados ACP das Caraíbas 
CAMWATER Cameroon Water Utilities Corporation
CBL Crane Bank Ltd.
CDC Capital for Development Group Plc
CE Comissão Europeia
CEB Communauté Électrique du Bénin 
CGAP Grupo Consultivo de Assistência aos Mais Pobres
CNS Corredor Norte-Sul
CO

2 
Dióxido de carbono

COMESA Mercado Comum da África Oriental e Austral
Compromissos Empréstimos assinados, investimento de capital e quase-capital, 

acordos de agência e de garantia
CQNUAC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

D 
DBSA Banco de Desenvolvimento da África Austral 
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Desembolsos Empréstimos e investimentos pagos

E 
EASSY Sistema de Cabo Submarino da África Oriental
ECP Emerging Capital Partners 
EFP European Financing Partners
ESIAF Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social
ETED Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
EUA Estados Unidos da América
EUR Euro

F 
FA Facilidade para a Água
FED Fundo Europeu de Desenvolvimento
FFI Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas
FI Facilidade de Investimento
FinnFund Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
FMI Fundo Monetário Internacional
FMO Sociedade Neerlandesa para o Financiamento do Desenvolvimento
FRB First Rand Bank (África do Sul)

G 
GEEREF Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis 

I 
ICA Consórcio para as Infra-estruturas em África
ICF Mecanismo de Apoio a Infra-estruturas em Conjuntura de Crise
IDC Industrial Development Corporation

IDE Investimento Directo Estrangeiro
IDR Iniciativa de Delegação Recíproca
IEFD Instituição Europeia de Financiamento do Desenvolvimento
IFD Instituição de Financiamento do Desenvolvimento
IFI Instituições Financeiras Internacionais
IFU Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (Fundo para a Indus-

trialização dos Países em Desenvolvimento)
IMF Instituição de Microfinanciamento
IPPSA Água Instrumento para a Preparação de Projectos no Sector da Água 

K 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

L 
LNDC Lesoto National Development Corporation
LVWATSAN Lake Victoria Water and Sanitation programme

M 
MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Protocolo de Quioto)
MFW4A Parceria para o Desenvolvimento do Sector Financeiro em África 

(Making Finance Work for Africa Partnership)
MPME Micro, pequenas e médias empresas

N 
NEPAD Nova Parceria para o Desenvolvimento de África
NFC New Forests Company (Uganda)
Norfund Fundo Norueguês de Investimento para os Países em Desenvolvi-

mento (IEFD norueguesa)

O 
ODM Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
OFID Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional 
OMVS Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
ONG Organização não governamental
ONU Organização das Nações Unidas
OSC Organizações da Sociedade Civil

P 
PA Protocolo do Açúcar
Países ACP Países da África, Caraíbas e Pacífico
PEFF Private Enterprise Finance Facility
PIB Produto Interno Bruto
PME Pequenas e médias empresas
PPAE Países Pobres Altamente Endividados
PPP Parceria público-privada
PROPARCO Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique
PTU Países e Territórios Ultramarinos

Q 
Quase-capital Instrumentos que incorporam características dos empréstimos e das 

participações de capital

R 
RAS República da África do Sul
RP Recursos próprios
RWF Franco do Ruanda 

S 
SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
SFI Sociedade Financeira Internacional
SOGEM Société de Gestion de l’Energie de Manantali

T 
TANESCO Tanzania Electricity Supply Company

U 
UE União Europeia
Unelco Union Electrique du Vanuatu Ltd.
USD  Dólar dos Estados Unidos

Z 
ZAR Rand sul-africano
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L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org/acp – U info@eib.org

África Austral e Oceano Índico / Tshwane (Pretória)
5, Greenpark Estate 3 (+27-12) 425 04 60

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

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria

África do Sul 

África Central e Oriental / Nairobi
Africa Re Centre, 5th Floor,  3 (+254-20) 273 52 60

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

KE-00100 Nairobi 

África Ocidental e Sahel / Dacar
3, rue du Docteur Roux 3 (+221) 33 889 43 00

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

Senegal 

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

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

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

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

Sydney NSW 2000

Austrália 

Gabinetes Regionais nos Estados ACP e nos PTU
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Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP)
Países e Territórios Ultramarinos (PTU)
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