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O

Banco Europeu de Investimento é a instituição de financiamento a longo prazo da União
Europeia. Os seus acionistas são os 27 Estados-Membros da UE. As atividades do BEI prosseguem as políticas e os objetivos estabelecidos pelos
Estados-Membros, incluindo as políticas de cooperação e de desenvolvimento fora da Europa.
O BEI tem sido, há mais de quarenta anos, um parceiro ativo no domínio do financiamento do desenvolvimento nos países de África, das Caraíbas e do
Pacífico e nos territórios ultramarinos, atuando ao
abrigo de acordos de cooperação1 que visam a redução e, a prazo, a erradicação da pobreza (direta e
indiretamente), o crescimento económico sustentável através do desenvolvimento do setor privado e a
geração de benefícios sociais e ambientais a longo
prazo nas regiões.
Desde meados de 2003, para além de financiar operações com os seus próprios recursos, o BEI foi incumbido da gestão da «Facilidade de Investimento»,
um fundo autorrenovável2 vocacionado para o financiamento do desenvolvimento do setor privado.

O presente relatório abrange os projetos financiados ao abrigo da Facilidade de Investimento ACP e
PTU3, bem como as operações de empréstimo a cargo de recursos próprios do BEI. Embora sejam financiadas ao abrigo de um mandato externo diferente4,
as operações na África do Sul são também incluídas
no intuito de facultar uma perspetiva mais ampla e
integrada da África Austral.

 ais recentemente, o Acordo de Parceria ACP-UE («Acordo de Cotonu») e a
M
Decisão de Associação Ultramarina.
2
As receitas das operações são sistematicamente reinvestidas no financiamento
de novos projetos.
3
A Facilidade de Investimento para os países ACP, tal como definida no Acordo
de Parceria ACP-UE assinado em junho de 2000 em Cotonu, Benim, por um
período de 20 anos e revisto em 2005 e 2010; e a Facilidade de Investimento
para os PTU, tal como definida na Decisão de Associação Ultramarina assinada
em 2001 por um período de 12 anos e revista em 2007.
4
Ao abrigo do Acordo de Comércio, Desenvolvimento e Cooperação UE-África do
Sul, o BEI foi incumbido de quatro mandatos de financiamento sucessivos no
valor total de 2 400 milhões de EUR desde 1994.
1

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

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

Bonificações

Recursos próprios

➾ Subvenções

➾ Empréstimos*
➾ Fundos próprios
➾ Garantias

➾ Bonificações
de juros
➾ Assistência técnica

➾ E mpréstimos
séniores

• Programas indicativos
nacionais e regionais

Fundo autorrenovável

União Europeia

• Cooperação intra-ACP
e inter-regional

2

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

Montantes disponibilizados no âmbito do 10.º FED 2008-2013
➾ ACP: 400 milhões de EUR ➾ ACP: máx. 2 000 milhões de EUR
➾ PTU: 1,5 milhões de EUR ➾ PTU: máx. 30 milhões de EUR
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* Empréstimos
sénior, subordinados e intermediados, bem como
operações com
quase-capital.

Mensagem
do Vice-Presidente

Mensagem

do Vice-Presidente
Em 2011, as preocupações acerca do crescimento
económico fizeram-se sentir, não apenas na Europa,
mas um pouco por todo o mundo. Durante este
período, o Banco Europeu de Investimento prosseguiu
o seu esforço de contribuição para operações de
financiamento que maximizaram os benefícios e o valor
acrescentado, na África, nas Caraíbas e no Pacífico mais
do que em qualquer outra região do mundo.

N

estas regiões, onde a vulnerabilidade económica, os riscos colocados pelas alterações climáticas
e o impacto da turbulência financeira mundial
são realidades da vida quotidiana, os grandes projetos
de longo prazo, financiados conjuntamente com o setor privado, a Comissão Europeia ou outras instituições
constituem uma forma de solucionar estes problemas.
No âmbito da revisão dos mandatos externos para as
operações do BEI fora da Europa, incluindo nos Estados ACP, têm merecido especial destaque a necessidade específica de apoiar o setor privado, incluindo as pequenas empresas, o esforço de adaptação e atenuação
do impacto das alterações climáticas e a promoção da
integração regional, três áreas prioritárias para a nossa instituição. Além disso, o Banco Europeu de Investimento está a aperfeiçoar a sua avaliação de impacto
económico e social, tendo introduzido um novo quadro de resultados que acompanhará os progressos realizados na prossecução dos principais objetivos em matéria de desenvolvimento. Envidaremos esforços para
aumentar o impacto das nossas operações no terreno e
explicá-las melhor aos cidadãos da UE e dos ACP.

ser introduzidos nos aeroportos regionais da Tanzânia,
por exemplo, proporcionam acessibilidades a comunidades remotas e desenvolvem o comércio regional,
criando oportunidades e mudando as vidas dos cidadãos. As empresas, os hospitais e as escolas locais beneficiarão do primeiro cabo submarino de fibra ótica
de ligação às Seicheles. O abastecimento de água irá
mudar para dois milhões de habitantes de Campala e
os agricultores de toda a África beneficiarão do primeiro fundo de microfinanciamento para a agricultura sustentável. Entretanto, no Haiti, os programas nos setores
financeiro, da água e da saúde que estão a ajudar à reconstrução do país receberão apoio financeiro e técnico do BEI e da Comissão Europeia.
Olhando para o futuro, estou certo de que os meus colegas, as instituições parceiras e as nossas contrapartes políticas e económicas na Europa, nos Estados ACP
e no resto do mundo ajudarão a dar continuidade aos
bons resultados alcançados no último ano, para que
2012 seja um ano ainda melhor.
Plutarchos Sakellaris
Vice-Presidente do BEI responsável pelas operações de financiamento
na África Subsariana, nas Caraíbas e no Pacífico

Olhando para alguns dos nossos projetos do ano transato, muitos deles têm pouca expressão em termos financeiros, mas o seu impacto no terreno, ainda assim,
é significativo. Os grandes melhoramentos que estão a
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68 % dos projetos apoiam operações no setor
financeiro, que representam 42 %
em termos de volume

590,5 milhões de EUR

Principais
resultados
de 2011
na região
ACP/PTU

de financiamento total

30 % do financiamento destinou-se a PME

26 projetos em 13 países
e 5 agrupamentos regionais

81 milhões de EUR de ajudas
não reembolsáveis revestiram a forma de
assistência técnica e bonificações de juros

Empréstimos assinados nos ACP/PTU5 (milhões de EUR)6
Ano

Facilidade de
Investimento (FI)

Recursos próprios (RP)

Número
de projetos

Total

2009

414,1

413,2

29

827,3

2010

369,1

597,8

25

966,8

2011

203,9

386,6

26

590,5*

5
6

Os números não incluem a República da África do Sul.
Na sequência da aplicação, em julho de 2011, de um novo sistema administrativo de recolha de dados sobre os empréstimos, registaram-se ligeiras
variações nos montantes anteriormente reportados no que respeita a uma pequena parte do histórico de operações em moedas que não o euro.

* Importa acrescentar
a estes montantes um
empréstimo de
165 milhões de EUR para
três projetos na República
da África do Sul
assinado em 2011
(ver páginas 31-33), que
eleva o volume total de
financiamento neste ano
a 755,5 milhões de EUR.

38 % dos projetos foram cofinanciados com outras instituições de financiamento do desenvolvimento,
92 % destas operações realizaram-se no setor não financeiro

Balanço do ano

«A Facilidade de Investimento deve intervir em todos
os setores económicos e apoiar investimentos de
entidades privadas, bem como de entidades do setor
público geridas de acordo com as regras do mercado,
incluindo infraestruturas económicas e tecnológicas
suscetíveis de gerar receitas que se revistam
de especial importância para o setor privado.
A Facilidade deve:
ser gerida como um fundo renovável de modo a assegurar a sua viabilidade
financeira. As suas intervenções devem obedecer às regras e condições de mercado e procurar evitar a criação de distorções nos mercados locais e a evicção das
fontes privadas de financiamento;
apoiar o sector financeiro ACP e ter um efeito catalisador, incentivando a
mobilização de recursos locais a longo prazo e atraindo investidores e mutuantes
privados estrangeiros para projetos nos Estados ACP;
suportar parte do risco dos projetos 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.°

6
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Ambiente económico e clima de investimento

nos Estados ACP e nos PTU

P

ara a maioria dos países ACP, as perspetivas de
crescimento estão condicionadas à atividade
económica global sustentada, dada a sua dependência dos fluxos do comércio, da ajuda e das remessas do exterior. Se a conjuntura económica e financeira
das economias avançadas se deteriorar, as repercussões negativas nos países ACP serão inevitáveis. A forte
procura em algumas grandes economias emergentes,
como a China, a Índia e a Indonésia, ajudou a compensar a procura anémica nas economias avançadas. No
entanto, como a procura de importações na maioria
das economias avançadas deverá permanecer deprimida no futuro próximo, as perspetivas de um crescimento forte e sustentado em muitas economias ACP
dependerão da sua capacidade de impulsionar a procura interna.

A conjuntura económica
mundial deteriorou-se e a
incerteza aumentou durante o
ano de 2011, particularmente
nas economias avançadas,
onde o abrandamento da
atividade ficou a dever-se à
escassez da procura privada e
às preocupações com a dívida
soberana na periferia da zona
euro. No entanto, as
economias emergentes e em
desenvolvimento
continuaram a crescer a um
ritmo apreciável, esperando-se
todavia que a procura externa
decrescente venha a refrear
o crescimento para cerca
de 6 % em 2011-12.

8

Esta capacidade é especialmente importante para as
economias que dependeram até agora do crescimento
induzido pelas exportações. Além disso, o agravamento das incertezas no setor financeiro das economias
avançadas poderá voltar a repercutir-se no sentimento dos investidores, levando a uma retração nos fluxos
de capital suscetível de perturbar a recuperação em alguns países parceiros ACP.
Nos países da África Subsariana, as previsões de crescimento do PIB são de 5,2 % para 2011 e 6,4 % para 2012.
A recuperação foi especialmente forte nos países exportadores de metais, minérios e petróleo, suportada pelo
aumento dos preços das matérias-primas. A integração
limitada nas redes industriais e financeiras globais ajudou a isolar os países africanos de baixo rendimento da
onda de choque da crise, tendo a maioria deles mantido
as taxas de crescimento anteriores à crise.
Todavia, alguns países do Corno de África foram duramente atingidos pela seca e enfrentam uma situação
grave de emergência humanitária e uma inflação galopante. Nos países de rendimento médio, a recuperação foi mais moderada devido à sua maior exposição às
evoluções da economia global e dos mercados financeiros internacionais.
Os valores do crescimento global confirmam que os
países da África Subsariana estão mais bem prepara-
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Balanço
do ano

económica permanece limitada devido aos baixos fluxos de turismo e de remessas e aos níveis elevados de
endividamento. Os elevados preços da energia entravaram também a procura privada. Ainda assim, as perspetivas são melhores nos países ricos em minérios.

dos para responder à crise do que no passado, graças
a uma combinação de melhores políticas e bases económicas e a uma exposição relativamente limitada aos
mercados financeiros globais. No entanto, os riscos de
revisão em baixa aumentaram. A subida dos preços
dos alimentos e dos combustíveis tem provocado uma
considerável aceleração da inflação em vários países
(incluindo a Etiópia, o Quénia e o Uganda), diminuindo o poder de compra das famílias pobres e afetando
os países importadores de matérias-primas em geral.
Os fluxos de capital privado continuaram a mostrar-se
hesitantes.

As perspetivas de crescimento variam significativamente entre os diversos países do Pacífico. As economias
ricas em recursos (Papuásia-Nova Guiné, Timor-Leste e
Ilhas Salomão) estão preparadas para um crescimento
sustentado, ao passo que no resto da região a atividade
económica deverá manter-se anémica. O crescimento
agregado deverá atingir os 6,7 % em 2011, devido em
parte a uma ligeira melhoria na conjuntura das Fiji, que
supera as projeções mais comedidas para as Ilhas Cook
e Vanuatu. Para 2012, prevê-se uma desaceleração da
taxa de crescimento da Papuásia-Nova Guiné, suscetível de reduzir o crescimento agregado da região do Pacífico para 4,7 %.

As Caraíbas, onde predominam as ligações efetivas
com os EUA e outras economias avançadas, estão a recuperar lentamente de uma recessão prolongada. No
entanto, uma desaceleração mais acentuada nas economias avançadas, principalmente nos EUA, poderá
enfraquecer as perspetivas de crescimento. A atividade

Indicadores macroeconómicos para os países ACP de África*
Crescimento real do PIB (%)
Países ACP de África

Inflação (%)

Saldo da balança corrente (% do PIB)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

4,5

6,3

5,2

6,4

11,9

9,5

10,2

9,8

-2,5

-0,9

1,6

0,3

*Médias ponderadas em função do PIB. Exclui a África do Sul.
Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspetivas Económicas Mundiais (FMI), setembro de 2011.

Indicadores macroeconómicos para os países ACP das Caraíbas*
Crescimento real do PIB (%)

Países ACP das Caraíbas

Inflação (%)

Saldo da balança corrente (% do PIB)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

0,1

3,2

3,2

4,2

3,5

7,0

8,0

5,9

-4,4

-3,7

-3,7

-3,1

*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 Perspetivas Económicas Mundiais (FMI), setembro de 2011.

Indicadores macroeconómicos para os países ACP do Pacífico*
Crescimento real do PIB (%)

Países ACP do Pacífico

Inflação (%)

Saldo da balança corrente (% do PIB)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

3,3

5,0

6,7

4,7

6,4

5,7

7,3

7,2

1,4

-8,6

-9,7

-6,4

*Médias ponderadas em função do PIB das Fiji, Ilhas Salomão, Papuásia-Nova Guiné, Quiribati, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Fonte: Cálculos do BEI, baseados em dados das Perspetivas Económicas Mundiais (FMI), setembro de 2011.
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Compromisso

com o crescimento sustentável e o
desenvolvimento do setor privado
Em 2011, 20 dos 26 projetos
assinados tiveram origem no
setor privado, incluindo uma
das primeiras parcerias
público-privadas no setor
das infraestruturas da região
ACP. Os projetos do setor
privado representam 66 %
da carteira total de
financiamento nos ACP e
nos PTU desde 2003.

A

prioridade central do Acordo de Cotonu é a redução e, a prazo, a erradicação da pobreza nos
países em desenvolvimento através do crescimento económico sustentável, do desenvolvimento
do setor privado, do aumento do emprego e do melhor
acesso aos recursos produtivos. A formação de um setor privado dinâmico e sustentável, constituído, em especial, por pequenas e médias empresas, é o meio mais
eficaz para alcançar este objetivo.
Graças à sua capacidade de assunção de riscos (capital
de longo prazo, capital de risco, utilização de financiamento em moeda local), a Facilidade de Investimento
melhora o acesso ao financiamento, a viabilidade financeira e as práticas administrativas das empresas às
quais presta apoio.
A «Agenda para a Mudança»7 da Comissão Europeia
visa aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE, dando uma atenção renovada ao crescimento inclusivo e sustentável. Esta Comunicação estabele7

10

C omunicação «Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE:
uma Agenda para a Mudança», COM(2011) 637 final, de 13.10.2011.
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Balanço
do ano

ce que a UE deve desenvolver novas modalidades de
colaboração com o setor privado, especialmente para
estimular atividades e mobilizar recursos deste setor
com vista a oferecer bens públicos. Deve igualmente
prever financiamentos antecipados e mecanismos de
partilha de riscos de forma a fomentar parcerias entre
os setores público e privado, bem como o investimento privado.
O BEI equilibra cuidadosamente o seu apoio a iniciativas do setor privado com o investimento no desenvolvimento de infraestruturas que viabilizam e valorizam
estas iniciativas. Na sua estreita colaboração com outras instituições multilaterais e instituições bilaterais
europeias de financiamento do desenvolvimento, o
Banco utiliza o amplo conjunto de instrumentos de financiamento de que dispõe para melhor satisfazer as
necessidades de financiamento de cada projeto. O Ban-

co pode proporcionar apoio direto a grandes projetos,
nomeadamente infraestruturas públicas, e viabilizar o
investimento indireto em pequenas empresas através
de intermediários financeiros locais, tais como bancos, fundos de ações ou veículos de investimento em
microfinanciamento.
O BEI dispõe ainda de experiência considerável no
apoio às parcerias público-privadas, que combinam
o espírito empresarial e a inovação do setor privado
com o suporte regulador e a capacidade institucional
do envolvimento do setor público, aumentando a eficácia de ambos. O Banco Europeu de Investimento é a
única instituição de financiamento multilateral a intervir simultaneamente na Europa e nas regiões ACP, com
uma experiência adquirida em todos os domínios capaz de enriquecer futuras ações e de aumentar a respetiva eficácia.

Os projetos
do setor privado
representam
da carteira
total de financiamento nos
ACP e nos PTU desde 2003

66 %

2011
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Síntese

estatística

Gráfico 1

Gráfico 3

Países ACP e PTU – Assinaturas a cargo
de recursos próprios e da FI em 2011 –
Desagregação por setor

Países ACP e PTU – Assinaturas a cargo de
recursos próprios e da FI em 2011 –
Desagregação por instrumento financeiro

	Transportes

30 %
180 milhões de EUR
	Energia 10 %
57 milhões de EUR
	Água e saneamento 17 %
102 milhões de EUR
	Telecomunicações 1 %
8 milhões de EUR
	Linhas de crédito 34 %
198 milhões de EUR
	Serviços* 8 %
46 milhões de EUR

	Linhas de crédito

34 %
198 milhões de EUR
	Tomadas de participação 5 %
32 milhões de EUR
	Empréstimos sénior 61 %
361 milhões de EUR

* tomadas de participação, acordos de agência

Gráfico 2
Países ACP e PTU – Assinaturas a cargo
de recursos próprios e da FI em 2011 –
Desagregação por região
	África Ocidental e Sahel

101 milhões de EUR

17 %

	Caraíbas

21 %
123 milhões de EUR

	África Central e Oriental:

165 milhões de EUR

28 %

	Regional – África e Estados

ACP 3 %
17 milhões de EUR

	África Austral e Oceano

Índico 31 %
184 milhões de EUR

12

Nível recorde de desembolsos
Em 2011 verificou-se uma alteração clara nos padrões
de resultados do financiamento do BEI na região ACP. Os
desembolsos atingiram um nível recorde, superando os
300 milhões de EUR apenas pela segunda vez desde a
criação da Facilidade de Investimento em 2003, ao passo
que as aprovações desaceleraram. Os montantes das assinaturas evidenciam uma diminuição acentuada, embora o número de projetos assinados durante o ano tenha
sido consistente com exercícios anteriores, cifrando-se
em 26 face a 25 em 2010 e 29 em 2009. O menor volume de financiamento pode ser atribuído à prevalência
de projetos no setor financeiro em 2011 (ver p. 16-23),
especialmente as linhas de crédito destinadas às empresas de pequena dimensão.
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Aprovações, assinaturas e desembolsos anuais e acumulados (2003 – 2011):
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Aprovações

368,9

318,2

476,8

586,0

261,5

338,0

624,3

369,1

407,1

3 749,8

Assinaturas

136,9

336,2

352,1

566,4

316,4

333,6

414,1

369,1

203,9

3 028,6

Desembolsos

4,1

93,6

113,8

184,9

328,5

218

198,5

260,0

305,5

1 706,9

BEI – recursos pró- Aprovações
prios
1.º Protocolo
Assinaturas
(1 720 milhões
Desembolsos
de EUR )

43,1

47,3

170,0

207,3

550,3

133,0

0,0

0,0

0,0

1 151,0

6,1

62,2

150,9

167,3

431,8

148,8

0,0

0,0

0,0

967,1

0,0

6,7

13,7

85,9

107,4

194,7

156,5

34,3

60,4

659,6

76,0

663,2

730,0

151,7

1 620,9

76,0

413,2

597,8

386,6

1 473,6

0,0

26,8

156,4

62,2

245,3

ACP-FI
(1.º e 2.º
Protocolos)
(3 185,5 milhões
de EUR)

BEI – recursos pró- Aprovações
prios
2.º Protocolo
Assinaturas
(2 030 milhões
Desembolsos
de EUR )

2011
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Projetos

Lista de projetos assinados em 2011

(as listas detalhadas que enumeram o conjunto dos projetos assinados desde
o início do mandato de Cotonu constam dos anexos 2, 3 e 4)

Projetos a cargo da Facilidade de Investimento assinados em 2011
País

Designação do contrato

Setor

Regional - ACP
Regional - ACP
Regional - África
Regional - África Ocidental

FEFISOL MICROFINANCE FUND
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C
I AND P CAPITAL (III) LLC LTD
BOA REGIONAL FACILITY (REGIONAL WEST
AFRICA)
CATALYST FUND I
EAC MICROFINANCE GLOBAL
AUTHORISATION ~
PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN.
EQUITY FUND
CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT * ~
UT BANK GLOBAL LOAN
SOFIHDES GL III
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN
JAMAICA TOLL ROAD
MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT
PEFF II KENYA A
PEFF II KENYA B
DR FINANCING FACILITY D
DR MICROFINANCE FACILITY II
DR MICROFINANCE FACILITY II C
RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY

Serviços
Serviços
Serviços
Serviços

Montante assinado
em milhões de EUR
5,00
0,01
12,00
10,00

Serviços
Serviços

8,93
4,00

Serviços

5,96

Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - África Oriental
Regional - Caraíbas
Gana
Haiti
Haiti
Jamaica
Maurícia
Quénia
Quénia
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
Ruanda
Total FI

14

Linha de crédito
Linha de crédito
Linha de crédito
Linha de crédito
Transportes
Linha de crédito
Linha de crédito
Linha de crédito
Linha de crédito
Linha de crédito
Linha de crédito
Linha de crédito
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50,00
8,00
5,00
3,00
50,00
5,00
7,00
6,50
3,50
6,00
6,00
8,00
203,90

2011

Projetos

Indústria têxtil, África do Sul

Projetos a cargo de recursos próprios do BEI assinados em 2011
País

Designação do contrato

Setor

Regional - África Ocidental
Regional - África Ocidental
Burquina Faso

BOAD PG V A ~
BOAD PG V B * ~
INTERCONNEXION
BOLGATANGA-OUAGADOUGOU
SBM LINE OF CREDIT II ~
ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS
PROJECT *
SEYCHELLES SUBMARINE CABLE PROJECT
SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN
RESOURCES) * ~
IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS *

Linha de crédito
Linha de crédito
Energia

Montante assinado
em milhões de EUR
30,00
30,00
23,00

Linha de crédito
Energia

30,00
33,89

Telecomunicações
Água e saneamento

8,00
26,74

Transportes

50,00

LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER *
GREAT EAST ROAD REHABILITATION PROJECT

Água e saneamento
Transportes

75,00
80,00

Maurícia
Moçambique
Seicheles
Seicheles
Tanzânia
(República Unida da)
Uganda
Zâmbia
Total RP

386,63

Total ACP e PTU FI e RP

590,53

*Operações que beneficiam de uma bonificação de juros
~Operações que beneficiam de uma subvenção para assistência técnica

2011
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Apoio ao

desenvolvimento do setor financeiro

Banco Ademi, República Dominicana

O BEI investiu mais de 2 000 milhões de euros no setor financeiro
dos países ACP e dos PTU desde 2003

O

desenvolvimento do setor financeiro local e regional pode dar um forte contributo para o crescimento sustentável do setor privado nas regiões ACP. O BEI dispõe de um conjunto de instrumentos
de financiamento, adaptados às necessidades específicas dos seus clientes, que pode colocar à disposição de
intermediários criteriosamente selecionados para ajudar a alargar o acesso ao financiamento estável de longo prazo em toda a região ACP.

Linhas de crédito para intermediários
financeiros selecionados
As pequenas e médias empresas (PME) estão no cerne
do desenvolvimento do setor privado, tanto nos países
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.

16

Trata-se do segmento mais eficaz para promover o rápido crescimento do emprego, a criação de rendimento e
a redução da pobreza.
O BEI apoia as pequenas empresas através de intermediários financeiros, o que lhe permite servir o maior número de empresas nos mais variados setores e aproveitar a experiência local dos intermediários para garantir
que os investimentos satisfazem as necessidades mais
prementes e proporcionam o máximo de vantagens ao
país beneficiário.
O financiamento do BEI é quase sistematicamente combinado com a prestação de assistência técnica no intuito de melhorar as capacidades dos agentes locais e regionais do setor financeiro, bem como dos beneficiários
finais, garantindo a sustentabilidade a longo prazo das
suas atividades.
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Projetos

No Uganda, um instrumento financeiro no
valor de 30 milhões de EUR assinado em
2007 proporcionou financiamento a longo
prazo e garantias a bancos intermediários
selecionados para o financiamento de projetos
de investimento de empresas privadas. Os
investimentos beneficiaram o turismo, a indústria
transformadora, a indústria agroalimentar, a
construção e o ensino, criando 1 700 postos
de trabalho locais.
Nos últimos anos, têm sido empreendidas algumas iniciativas no Uganda para garantir a
proteção ambiental da região do Rio Nilo em
torno da ilha de Kalagala, particularmente no
contexto das medidas de atenuação dos impactos
do projeto hidroelétrico de Bujagali edificado
nas proximidades. O rafting em águas brancas é
a principal atração turística da região, estando
a criação de uma reserva de águas selvagens
projetada para o futuro próximo. Ao abrigo do
mecanismo PEFF (Private Enterprise Financing
Facility) foi atribuída uma dotação de 550 000
EUR à WildWaters Lodge Ltd. para financiar em
parte a construção de alojamentos turísticos
de que a ilha carece, ajudar a desenvolver o
turismo sustentável na região, melhorar o
ambiente empresarial local e criar postos de
trabalho locais.

Em 2011, o BEI concedeu 11 linhas de crédito8 na região
ACP, num total de 198 milhões de EUR, tendo cada uma
delas preenchido uma lacuna de financiamento de longo prazo e contribuído para estimular o crescimento
económico e a criação de emprego. Estes financiamentos incluem:
• os dois primeiros empréstimos ao Haiti desde o terramoto que devastou o país em janeiro de 2010 (ver p. 20-21);
•u
 ma linha de crédito vocacionada para iniciativas de
ação climática nas Caraíbas (ver p. 32);
•u
 m empréstimo para o financiamento de pequenas
empresas no Ruanda, com destaque para a criação de
emprego nos setores mal servidos da agricultura, dos
serviços, do turismo, da indústria e do artesanato.
O número de afetações ao abrigo das linhas de crédito
do BEI pode variar entre uma única e algumas dezenas
e, em caso de reempréstimo pelos intermediários financeiros a micro e pequenas empresas, pode abranger mi-

2011

lhares de beneficiários finais. O BEI aprova cada uma das
afetações efetuadas ao abrigo de uma linha de crédito9,
a fim de garantir a sua admissibilidade, solidez financeira e conveniência das condições de reempréstimo e, por
conseguinte, a sua contribuição para o resultado geral
previsto do projeto.
I ncluindo a última tranche contratual do projeto DR Financing Facility, assinado
em 2008.
9
Exceto as operações de microfinanciamento, em que é levada em conta a
elegibilidade de toda a carteira da instituição de microfinanciamento.
8

Na Maurícia, uma linha de crédito de 20 milhões
de EUR assinada em 2005 e vocacionada para
investimentos de pequena e média dimensão
ajudou a financiar quatro projetos nos setores
do turismo e dos têxteis e contribuiu para a
criação de mais de 1 000 postos de trabalho.
A Compagnie Mauricienne de Textile produz
vestuário para exportação, tendo evoluído de
um pequena unidade empresarial para uma
empresa competitiva a nível internacional. Uma
afetação ao abrigo da linha de crédito SBM financiou parcialmente a construção de um segundo
edifício e a aquisição de novas máquinas de
fiação para a unidade de produção no âmbito
do programa de expansão do grupo, que criou
mais de 200 postos de trabalho.

Uma linha de crédito de 4 milhões de EUR assinada em 2007 ajudou a financiar investimentos
nos setores da indústria, agroindústria, pesca,
turismo, educação e saúde nos Camarões.
• Construção de seis salas de aula adicionais e
de dois laboratórios de ciências equipados no
Centre Educatif d’Ekoudou Bastos em Yaoundé,
aumentando a capacidade para mais 360 alunos
na escola, que servia já 1 600 alunos do ensino
pré-escolar, básico e secundário. Fundada em
1982, a escola tem uma taxa de aprovação de
90 % nos exames finais oficiais, quando a taxa
média nacional é de 65 %.
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Facilidades Regionais
O desenvolvimento de um setor financeiro regional integrado contribui para a estabilidade, coerência e viabilidade a longo prazo de uma região. Permite ainda a transferência de know-how adquirido entre as instituições
financeiras locais e melhora o desempenho de cada uma
delas. Em 2011, o BEI investiu 70 milhões de EUR em dois
grupos bancários estabelecidos em África para apoiar a
sua consolidação e expansão e aumentar as suas competências técnicas e conhecimentos especializados.

Quinto empréstimo global ao Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD PG V)
Em 2011, o BEI concedeu uma linha de crédito de 60 milhões de
EUR ao Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD)
para investimentos privados regionais e projetos de infraestruturas públicas com um enfoque regional, incluindo iniciativas
ambientais suscetíveis de promover a integração económica
na África Ocidental. O projeto beneficia de uma bonificação de
juros com condições previstas na iniciativa PPAE10 e de uma subvenção específica de 900 000 EUR do Fundo Fiduciário UE-África
para as Infraestruturas (FFI11) destinada a ajudar as instituições a
desenvolver competências ambientais especializadas e capacidades para avaliar projetos de desenvolvimento sustentável.
Iniciativa em favor dos Países Pobres Altamente Endividados:
www.worldbank.org/hipc
11
Um instrumento da Parceria UE-África para as Infraestruturas, que promove
projetos de infraestruturas regionais suscetíveis de favorecer um desenvolvimento mais vasto da África com base no princípio da apropriação africana. O
BEI administra o FFI e acolhe o respetivo Secretariado.
10

Microfinanciamento
O microfinanciamento continua a afirmar-se como
componente valiosa do sistema bancário africano,
melhorando o acesso ao financiamento de pessoas
economicamente ativas e empresas de pequena dimensão, segmentos geralmente excluídos dos serviços financeiros tradicionais. Em 2011, o BEI prosseguiu
o seu apoio a esses grupos através de prestadores locais e internacionais de serviços de microfinanciamen-

to, dando especial atenção à diversificação do setor,
bem como à sua regulação e profissionalização através da prestação de assistência técnica para o reforço
de competências. O Banco exige o cumprimento dos
Princípios de Proteção dos Clientes do Microfinanciamento, a fim de promover a aplicação de normas e
práticas de responsabilidade social em todo o setor do
microfinanciamento.

Reforçar o setor financeiro na República
Dominicana
O Banco tem apoiado o desenvolvimento e o crescimento do setor do
microfinanciamento na República Dominicana nos últimos 12 anos e desempenhou um papel fundamental na transformação do Banco de Ahorro y
Credito Ademi (ADEMI), do Banco Adopem e da FONDESA de organizações
sem fins lucrativos em instituições financeiras regulamentadas. Foi posto
em prática um abrangente programa de assistência técnica para reforço de
competências no montante total de 963 600 EUR, com o objetivo principal de
apoiar as três instituições nos seus esforços de modernização, melhorando
as suas competências de avaliação de projetos, risco de crédito, gestão
de carteiras e sistemas de gestão de informação e software de dados.
O programa apoiou cerca de 14 000 projetos beneficiários, principalmente
nos setores da agricultura, indústria transformadora, serviços e comércio grossista e retalhista, criando, deste modo, um total aproximado de
17 000 postos de trabalho.
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Fundo de Microfinanciamento Fesisol
O Banco Europeu de Investimento concedeu 5 milhões de EUR ao primeiro fundo africano de
microfinanciamento rural especialista no apoio ao comércio justo e às pequenas empresas de
produtos biológicos, o FEFISOL, o Fundo Europeu de Financiamento Solidário para África. O fundo
de 15 milhões de EUR, lançado pelo BEI, pela Agence Française de Développement (AFD) e por um
agrupamento diversificado de organismos de desenvolvimento, investidores sociais e prestadores
de serviços de microfinanciamento, disponibilizará os fundos de microcrédito de que carecem
as famílias rurais pobres de toda a África e contribuirá para o financiamento de investimentos de
pequena dimensão em atividades agrícolas.
O FEFISOL facilita o acesso aos mercados de comércio justo para os agricultores africanos de
produtos biológicos. Os organismos de microfinanciamento africanos beneficiarão de um
empréstimo bonificado da AFD, que absorve as perdas cambiais nas moedas locais. O apoio
destinado às organizações de produtores ativos nas áreas do comércio justo e dos produtos
biológicos ajudará a melhorar a qualidade e o desenvolvimento das suas atividades no longo prazo,
nomeadamente através do acesso a novos mercados. A SOS Faim e a Rede Africana de Instituições
de Microfinanciamento darão o seu contributo para este processo, juntamente com organizações
especializadas no comércio justo presentes em África.

Autorização Global de Microfinanciamento para a Comunidade
da África Oriental (CAO)
O BEI criou uma estrutura inovadora que lhe permitirá conceder empréstimos de médio e longo
prazo, geralmente escassos, a empreendedores e a pequenas empresas de regiões rurais e urbanas
da Comunidade da África Oriental, visando maximizar o seu impacto no desenvolvimento. A
assistência técnica de acompanhamento em áreas como a gestão do risco de crédito, a literacia
financeira e o planeamento estratégico fortalecerá a capacidade dos intermediários financeiros
selecionados para redistribuir os fundos aos beneficiários finais. Espera-se que sejam abrangidas
10 000 micro e pequenas empresas em setores produtivos e geradores de riqueza, tais como os do
comércio, distribuição retalhista e indústria transformadora, entre outros. O instrumento financeiro
de 50 milhões de EUR é uma das três iniciativas regionais similares previstas para a África Subsariana
ao longo dos próximos três anos.

Em dezembro de 2011, o BEI
tornou-se membro fundador
da Luxembourg Fund Labelling Agency (LuxFLAG). Esta
associação independente e
sem fins lucrativos promove a
mobilização de capitais para
a atividade de microfinanciamento mediante a atribuição de
um rótulo a veículos de investimento em microfinanciamento
(VIM) elegíveis. Tem por objetivo
assegurar aos investidores que
o VIM investe de facto, direta
ou indiretamente, no setor do
microfinanciamento. No final
de 2011, seis veículos de investimento em microfinanciamento
do BEI tinham recebido o rótulo.

2011

Desde 2003, o BEI investiu mais de

200 milhões de EUR
em iniciativas de micro-financiamento nos países ACP
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Ajuda à reconstrução do Haiti
Em estreita cooperação com a Comissão Europeia e
a Delegação da UE no Haiti, o BEI apoiou o processo
de reconstrução do país após o devastador terramoto
de janeiro de 2010 que reduziu a escombros a capital,
Port-au-Prince.
O BEI colocou em prática um programa centrado em
três áreas principais:
Saúde: a construção do hospital dos Médicos sem
Fronteiras em Tabarre, que contou com uma subvenção
de 600 000 EUR do BEI e com uma doação adicional
de 52 000 EUR do pessoal do Banco, tem a conclusão
prevista para o início de 2012. O hospital de 110 camas foi projetado para responder às necessidades
das vítimas de traumatismos e urgências, dispõe de
uma secção de pediatria especializada e servirá de
instalação clínica de referência para onde podem ser
transferidos doentes de outros hospitais.

Tomadas de participação
Compromissos do BEI de
final de 2011;

337 milhões de EUR investidos em 25 fundos ativos no

16 fundos em fase de investimento realizaram em 2011 novos investimentos no valor
aproximado de
de apoio a
nos Estados ACP;

87 milhões de EUR
75 PME
Compromissos gerais de 2 480 milhões de EUR de todos os investidores em
12

fundos ao abrigo do Acordo de Cotonu no final de 2011;

312 empresas das carteiras subjacentes

localizadas em 33 países
ACP, para além dos beneficiários dos investimentos que operam numa base regional;

Mais de 34 000 pessoas empregadas em empresas beneficiárias em 2011;
166 milhões de USD em impostos nacionais pagos pelas empresas das carteiras
de investimento* que prestaram informações fiscais em 2011;
° empresas que reportaram dados, um total de
33 empresas de carteiras
pertencentes a 6 fundos.
* um total de 18 empresas de carteiras pertencentes a 4 fundos.
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33 % dos gestores dos fundos investidos desempenharam essa função pela primeira
vez, o que revela o desenvolvimento do mercado local de capitais.
12

Equivalente em EUR; a maioria dos fundos de investimento abrangidos pelo Acordo de Cotonu é denominada em USD.
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Setor financeiro: 70 % dos danos e perdas causados pelo terramoto atingiram o setor privado. Através de duas instituições
financeiras locais, a Sofihdes e a ACME, o BEI concedeu um total
de 8 milhões de EUR para apoio às PME e microempresas, os
seus primeiros dois empréstimos no país depois da catástrofe.
A Sofihdes é a única instituição local de financiamento do desenvolvimento que concede empréstimos ao setor privado e,
como tal, pode prestar um contributo substancial para estimular
a retoma do crescimento económico. Ambos os empréstimos
beneficiam de condições financeiras especiais e serão reforçados
com assistência técnica destinada à formação de competências.
Água e saneamento: o BEI está a financiar os estudos de pré-viabilidade para a modernização da rede de distribuição de água
e de saneamento da Região Metropolitana de Port-au-Prince,
ajudando assim a Autoridade da Água, a DINEPA, a colmatar
o subinvestimento crónico e a manutenção inadequada das
instalações atuais.

O capital social investido por instituições financeiras internacionais, como o BEI, permite a expansão e o crescimento a longo prazo das empresas da região ACP e
pode incentivar a participação de investidores do setor
privado. O BEI concede financiamentos de capital e quase-capital adquirindo participações diretas e, principalmente, participando em fundos de private equity vocacionados para pequenas e médias empresas locais com
potencial para crescerem e se tornarem «campeãs» a nível nacional ou mesmo regional. O investimento neste
tipo de fundos permite ao BEI aproveitar a experiência
profissional e o conhecimento local dos gestores, a fim
de otimizar o desenvolvimento sustentável da atividade
de private equity em expansão nas regiões ACP, criando
riqueza, postos de trabalho e receitas fiscais nos países
de acolhimento.
Através da representação ativa nos órgãos de governação dos fundos, a participação do BEI pode também

2011
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Progression Microfinance Equity Fund
(Regional – África Oriental)
O BEI, juntamente com o KfW e o CDC, está a apoiar o primeiro
fundo de private equity para o microfinanciamento da
África Oriental com um empréstimo de até 8 milhões de EUR.
Espera-se que a Iniciativa Norueguesa de Microfinanciamento
e a agência belga de desenvolvimento BIO, a par de
investidores privados, participem nas emissões subsequentes
do fundo, que proporcionará fundos próprios a instituições
de microfinanciamento localizadas na África Oriental para
reforçar o setor financeiro local e promover a inclusão
financeira na região. As operações do fundo são contratadas e
geridas por uma equipa experiente de especialistas locais em
microfinanciamento que preparou já uma reserva de projetos
muito diversificada, incluindo o investimento numa recém-criada instituição de microfinanciamento na Tanzânia. O Banco
Europeu de Investimento está representado no conselho de
administração do fundo.
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contribuir para o reforço das competências de gestão
das empresas beneficiárias e para a sua adesão às melhores práticas internacionais em matéria ambiental, social e de governação.
Em 2011, o BEI investiu mais de 30 milhões de EUR em
fundos de private equity (juntamente com cofinanciadores como o KfW, o BAD, o CDC, a DEG, a SFI e a Proparco), incluindo o primeiro fundo de private equity para o
microfinanciamento da África Oriental. Outros fundos
privilegiaram as pequenas e médias empresas da África
Oriental, da África Ocidental e do Oceano Índico.
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Os gestores de todos os fundos em que o BEI investe
são obrigados a apresentar ao Banco relatórios anuais
em matéria de ambiente, ação social e governação, de
modo a permitir uma avaliação dos seus esforços para

cumprir as melhores práticas internacionais sempre que
possível. Os indicadores variam de acordo com os setores nos quais o fundo investe, mas avaliam resultados
em áreas como:

Ambiente
Níveis de ruído seguros

Ação social
Saúde e segurança:

Minimização da poluição
Minimização da exposição do
pessoal a toxinas
Promoção de fontes de energia
renováveis
Observância da legislação
ambiental local
Reciclagem de resíduos/subprodutos

Sensibilização para o VIH/SIDA
Prestações médicas, prestações familiares,
pensões e férias do pessoal
Normas de segurança e formação nesta
área
Educação e pessoal:

Governação
Estrutura e normas de governação empresarial
conformes com as melhores práticas
Combate à fraude e à corrupção
Cumprimento dos requisitos legais e
regulamentares

Formação e emprego de diplomados
Acesso das mulheres à educação
Programas de intervenção na comunidade

O I&P Capital II Fund investiu num leque alargado de setores, incluindo os serviços financeiros, a construção, o comércio e os serviços,
os têxteis, as TIC, a indústria agroalimentar e o turismo, em toda a região ACP. A ênfase colocada pelo BEI e por outras instituições
financeiras internacionais (IFI) na promoção de normas ambientais, sociais e de governação de craveira internacional nos fundos em
que investem resultou na distinção de uma das beneficiárias do Fundo I&P como empresa de excelência em carteira no Estudo de
Casos de Sustentabilidade da SFI / EMPEA em setembro de 201113.
A Newpack, uma empresa de embalagens de cartão canelado malgaxe, fundada como start-up em 1989, tornou-se líder de mercado
em Madagáscar em 2011 e está certificada segundo a norma ISO9001. A Newpack produz atualmente mais de 15 000 toneladas por
ano, emprega cerca de 250 pessoas e serve mais de 460 clientes em todos os setores de mercado no país. O investimento realizado
pelo Fundo I&P incentivou a Newpack a empreender uma série de iniciativas de redução de custos e melhoria da eficiência dos
recursos para garantir a sustentabilidade a longo prazo da empresa. O resultado foi uma diminuição de 30 % no consumo de energia e
de 47 % no consumo de água, bem como a criação de instalações de reciclagem e de tratamento de águas residuais.
Em paralelo, a Newpack aplicou medidas sociais e ambientais para assegurar o impacto positivo das suas atividades na economia
malgaxe e nas condições oferecidas aos seus funcionários, incluindo a realização de programas de formação na empresa, iniciativas
de sensibilização para as questões da saúde e da segurança, doações para a educação dos filhos dos funcionários e a promoção das
melhores práticas em todas as atividades da empresa.

13

http://www.empea.net

2011

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

23

Desenvolvimento

de infraestruturas essenciais
Energia
O acesso limitado à energia constitui um obstáculo significativo ao crescimento económico em muitos países
da região ACP. O BEI não só concede financiamentos a
longo prazo para novos projetos de produção e distri-

O BEI investiu mais de

1 000 milhões de EUR
em projetos no setor da energia nos
países ACP e nos PTU desde 2003

Abastecimento de água e saneamento no Lago Vitória, Campala, Uganda

Infraestruturas adequadas são
os alicerces do crescimento
económico e da melhoria das
condições de vida dos
cidadãos dos países em
desenvolvimento. Sem o
acesso ao abastecimento
seguro e fiável de água e
eletricidade e sem
infraestruturas de transportes e
telecomunicações adequadas,
os países ACP ficam
severamente prejudicados
nos seus esforços para
combater a pobreza.
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A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2012 como o Ano Internacional da Energia
Sustentável para Todos e o Secretário-Geral da
Organização lançou uma iniciativa apelando aos
atores globais, nomeadamente às instituições
financeiras, aos governos nacionais, às empresas
privadas e às organizações da sociedade civil
para trabalharem em conjunto na prossecução de
três objetivos ambiciosos a concretizar até 2030:
assegurar o acesso universal a serviços de energia modernos;
duplicar a taxa de melhoria na eficiência energética;
duplicar a quota das energias renováveis no
cabaz energético global.

buição de energia, como também promove uma maior
cooperação através dos agrupamentos regionais de
energia e dos interconectores entre os Estados africanos.
A abundância de recursos naturais em África proporciona inúmeras oportunidades para o desenvolvimento de
projetos de aproveitamento das energias renováveis, por
exemplo do potencial hidroelétrico e geotérmico da África Subsariana, conciliando a necessidade urgente de fornecer uma energia sustentável e acessível em todo o continente com as preocupações em matéria de alterações
climáticas que alicerçam todas as atividades do Banco.
O Banco dedica-se também ao desenvolvimento de instrumentos inovadores para apoio a pequenos projetos
de energia que fazem chegar as energias renováveis às
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Projetos

comunidades locais e às empresas, promovem a eficiência energética e a poupança de energia e alargam o
acesso aos créditos de carbono. Recorre, para este fim, a
instrumentos como o Mecanismo de Pooling da Facilidade ACP-UE para a Energia e o Fundo Mundial para a Efi-

ciência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF14),
junto dos quais o BEI atua como consultor.
14

www.geeref.com

Apoiar o acesso à energia em Moçambique
Só 12 % dos domicílios urbanos e periurbanos de Moçambique têm acesso à eletricidade. O BEI está a apoiar a ampliação das
redes de distribuição nas províncias de Maputo e Manica, onde mais 44 700 novos clientes passarão a ter acesso à eletricidade.
O empréstimo de 34 milhões de EUR destina-se também à modernização de subestações e transformadores para assegurar
um abastecimento fiável e eficiente a preços acessíveis. Esta iniciativa enquadra-se num programa quinquenal de investimento
na energia e no desenvolvimento que tem por objetivo aumentar para 20 % a percentagem da população servida até 2020 e
conta também com o apoio do Banco Mundial, da AFD, do OFID e do Fundo Árabe.

Em março de 2011, a NamPower, a companhia de eletricidade pública da Namíbia, ganhou o Prémio
Energia de África para o «Melhor Projeto Rápido no Setor da Energia» pela construção da linha de
transporte do Interconector de Caprivi. Este projeto, financiado em parte pelo BEI, pelo KfW e pela AFD
e por uma subvenção do Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas, interliga as redes elétricas
da Namíbia e da Zâmbia e reforça a capacidade de transporte do Grupo de Energia da África Austral
(SAPP). A linha de 350 MW entrou em funcionamento em novembro de 2011.
Interconetor de Caprivi, Namíbia

Expandir o fornecimento
de eletricidade no Burquina Faso
O Burquina Faso é um país interior com poucos
recursos naturais e fósseis endógenos para a
produção de energia e depende, para a maioria
das suas centrais, de onerosas importações de
combustível transportadas a longa distância (até
1 000 km) por rodovia a partir dos portos dos
seus vizinhos costeiros.
Um empréstimo do BEI de 23 milhões de EUR,
complementado por ajudas da AFD e da AID
do Banco Mundial, está a financiar a construção
de uma linha de transporte de eletricidade com
210 km de extensão que liga Bolgatanga, no
Gana, a Uagadugu, no Burquina Faso, e serve
3 000 novas habitações ao longo da linha. O
interconector é um projeto prioritário no quadro
do Grupo de Energia da África Ocidental (West
African Power Pool - WAPP), que visa a integração
e a sustentabilidade a longo prazo do mercado
regional de eletricidade.
A expansão do fornecimento de eletricidade
e a melhoria da sua acessibilidade, eficiência
e fiabilidade num dos países mais pobres do
mundo abrirá caminho ao desenvolvimento
de atividades do setor privado, bem como à
eletrificação urbana e rural. O projeto beneficiará
de subvenções para o seu financiamento, bem
como de assistência técnica para ajudar à criação
de dois serviços públicos locais.

2011
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Trabalhar em conjunto para
desenvolver a produção
hidroelétrica no rio Ruzizi
O BEI e a União Europeia desempenharam
um papel determinante na congregação de
apoio político e financeiro para a construção
de uma central hidroelétrica de 147 MW,
no rio Ruzizi. Os estudos de viabilidade
técnica, institucional e financeira para o
projeto, conduzidos pelo BEI e financiados pelo Fundo Fiduciário UE-África para
as Infraestruturas, foram concluídos com
êxito, tendo já começado os preparativos
para a estruturação financeira do projeto.
Sendo a primeira grande participação público-privada no setor da energia na região dos
Grandes Lagos, a central hidroelétrica tem
potencial para mudar a disponibilidade de
eletricidade para os cerca de 107 milhões de
habitantes do Ruanda, Burundi e República
Democrática do Congo. Sob a liderança do
BEI, os governos destes países aprovaram
um dispositivo institucional que envolve a
criação de uma Agência na Bacia dos Grandes
Lagos para gerir o projeto, garantindo a sua
sustentabilidade a longo prazo.

Água
De acordo com estatísticas da ONU15, cerca de mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm ainda acesso ao abastecimento sustentável de água potável, e mais
de 2 500 milhões não têm acesso a instalações sanitárias
básicas.
O acesso a instalações de água potável contribui para reduzir a pobreza, diminui a incidência de doenças transmitidas pela água e constitui a pedra angular do desenvolvimento económico sustentável. Em estreita colaboração
com a Comissão Europeia, outros financiadores, autoridades locais e ONG, o BEI apoia projetos que contribuem

26

para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) das Nações Unidas nos domínios da água e do
saneamento, assim como medidas de adaptação dos serviços aos impactos das alterações climáticas. No decurso de 2011, o BEI assinou o seu primeiro projeto no setor
da água e do saneamento com uma ênfase específica na
ação climática nas regiões ACP, bem como dois empréstimos que fazem parte do programa de modernização da
infraestrutura de abastecimento de água na província de
Kwa-Zulu Natal, na África do Sul (ver p. 33).
15

http://www.unwater.org
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Água limpa e
potável para os
habitantes de
Maputo
O número de pessoas com
acesso à água potável em
Maputo duplicará (de 670 000
para 1 500 000), graças a um
empréstimo do BEI, ao financiamento das agências de
desenvolvimento dos Países
Baixos e da França e a uma
subvenção da UE. A produção
e a eficiência da rede local de
água foram aumentadas e o
abastecimento de água foi ampliado às áreas mais pobres da
periferia de Maputo. O projeto irá melhorar a capacidade
e sustentabilidade financeira
da agência nacional da água
FIPAG (Fundo de Investimento
e Património do Abastecimento
de Água) e contribuir para a
realização dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio
(ODM) em Moçambique nos
domínios da água, da saúde e
da erradicação da pobreza. O
projeto de abastecimento de
água a Maputo é também um
exemplo dos benefícios efetivos
de uma maior coordenação com
as ONG do desenvolvimento,
nomeadamente a organização
Água e Saneamento para a População Pobre Urbana (WSUP).

O BEI investiu

449 milhões de EUR
em projetos no setor da água
e do saneamento nos países ACP
e nos PTU desde 2003

Abastecimento de água a Maputo
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Financiamento europeu do desenvolvimento para transformar
o abastecimento de água a 2 milhões de pessoas em Campala
O projeto Águas de Campala visa melhorar as infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento da cidade com dois milhões de habitantes, garantindo assim o acesso de 400 000 pessoas
a água potável limpa e segura a custos acessíveis. O BEI contribuiu com um empréstimo de 75 milhões
de EUR para este projeto-piloto no âmbito da Iniciativa de Delegação Recíproca entre o BEI, o KfW e a
AFD. O projeto incluirá:
• a modernização e reabilitação do complexo de tratamento de água de Gaba de modo a aumentar a
sua capacidade de 185 000 m³ para 230 000 m³ por dia;
• a ampliação da rede de abastecimento de água em vinte zonas de habitação informal de Campala,
incluindo a construção de cerca de 3 000 chafarizes públicos e torneiras comunitárias com contadores
eletrónicos de pré-pagamento para assegurar o acesso de mais 400 000 pessoas a água potável segura
a preços acessíveis;
• a construção de uma nova estação de tratamento de águas e instalações conexas a leste de Campala,
com uma capacidade de 240 000 m³/dia.
O financiamento com subvenções do Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas ajudará a
garantir a sustentabilidade a longo prazo do projeto, através do desenvolvimento de competências
nos domínios do planeamento geral do investimento, designadamente com vista a uma melhor
coordenação dos planos de saneamento e da gestão financeira com a formação, os meios auxiliares
e os equipamentos disponíveis. O projeto faz parte do programa de abastecimento de água e
saneamento da bacia do Lago Vitória (Lake Victoria Water and Sanitation - LVWATSAN)16.
16

I niciativa regional apoiada por doadores para melhorar o acesso à água potável e ao saneamento na área e reduzir a poluição no lago, que é um recurso vital para os vários países
ribeirinhos - mais detalhes no Relatório Anual de 2010 da Facilidade de Investimento.

Telecomunicações
Projeto de cabo submarino das Seicheles

O BEI concedeu um empréstimo de 8 milhões de EUR para apoiar a
instalação e exploração da primeira ligação internacional por fibra
ótica às Seicheles. O cabo de 1 930 km que liga a ilha principal, Mahé,
ao Sistema de Cabo Submarino da África Oriental existente, na Tanzânia,
melhorará substancialmente as telecomunicações e o acesso à Internet
nas Seicheles, ao mesmo tempo que reduzirá drasticamente os preços
da capacidade de transmissão. Prevê-se que a ligação esteja operacional
em finais de 2012.
A crescente utilização e adesão à Internet de banda larga, anteriormente
limitada por velocidades de ligação lentas e pela falta de acessibilidade,
contribuirão para estimular o crescimento económico do país, criar
emprego, reduzir a emigração de trabalhadores qualificados locais e
fomentar os serviços eletrónicos modernos de educação e saúde.
Cofinanciado pelo BAD, o projeto beneficia também de uma
subvenção de 4 milhões de EUR do Fundo Fiduciário UE-África para as
Infraestruturas, que servirá para apoiar a participação do Governo das
Seicheles nesta parceria público-privada. Para além de preencher um
défice de fundos próprios, a subvenção gera dividendos específicos
aplicados no financiamento do acesso gratuito à Internet para
escolas, bibliotecas, hospitais e outros serviços sociais ligados ao
desenvolvimento.

Bobinas de fibra ótica, Cabo Submarino das Seicheles
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Ligar as ilhas do Pacífico para estimular
o crescimento económico regional
Hoje, mais de 90 % da população das ilhas tem acesso a serviços
de telecomunicações, em algumas áreas pela primeira vez,
graças a um empréstimo do BEI combinado com financiamento
da SFI e da FMO, que se destina a apoiar o operador privado
de telecomunicações Digicel no lançamento de uma série de
serviços de rede móvel no Pacífico. Este projeto veio abrir à
concorrência um mercado até então amplamente dominado
por operadores estatais, em particular nas Fiji, Samoa, Tonga e
Vanuatu. Concluído em 2011, o projeto criou 200 novos postos
de trabalho no setor das telecomunicações.
Foram construídos 305 novos sítios, permitindo a adesão
de mais 313 000 novos assinantes à rede móvel nas quatro
ilhas.

Transportes
Jamaica Toll Road
O BEI financia atualmente o projeto Jamaica Toll Road (rodovia com portagem), uma das primeiras
infraestruturas em regime de PPP na região ACP, com um empréstimo de 50 milhões de EUR,
juntamente com seis outras instituições financeiras internacionais, incluindo o BID, a SFI e a Proparco.
A construção já se iniciou e compreende 10,5 km de estrada nova, duas praças de portagem, a
travessia do Rio Minho e 17 outras pontes. As melhorias nas rodovias diminuem o congestionamento
do tráfego e o número de acidentes, encurtam os tempos de viagem em cerca de 45 % e reduzem as
emissões de dióxido de carbono em cerca de 10 %. O projeto faz parte do programa governamental
Highway 2000, que criará cerca de 120 000 postos de trabalho a longo prazo e estimulará o
crescimento económico na ilha.

Requalificação dos aeroportos regionais da Tanzânia
As deficiências significativas na infraestrutura de transporte aéreo da Tanzânia constituem um
obstáculo de vulto ao crescimento económico do país. O Governo colocou em prática um Programa
de Investimento no Setor dos Transportes com a duração de dez anos, em cujo âmbito o BEI está a
financiar melhorias em cinco grandes aeroportos nacionais - Kigoma, Tabora, Bukona, Shinyanga e
Sumbawanga - através de um empréstimo de 50 milhões de EUR.
Será melhorada a capacidade dos aeroportos para operar em todas as condições meteorológicas,
através da reconversão das pistas de gravilha e erva para asfalto, evitando encerramentos temporários
quando o mau tempo causa danos nas superfícies frágeis. A concretização deste projeto deverá
conduzir a um aumento de 60 % no tráfego anual de passageiros nos aeroportos. Todos os trabalhos
serão realizados para tornar os aeroportos conformes com as normas internacionais de segurança e
para responder ao crescimento esperado da procura. As melhorias nos serviços, como sejam os novos
terminais de passageiros, vedações, vias de acesso e parques de estacionamento contribuirão para
estimular um dinamismo renovado no setor de transporte aéreo regional, criando acessibilidades que
são essenciais para as comunidades isoladas e novas oportunidades para o comércio regional.
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Política de financiamento revista do BEI no setor dos transportes
Em março de 2010, o BEI empreendeu a revisão da sua política de financiamento dos transportes, no âmbito
de uma revisão global mais ampla do setor realizada pela UE entre 2009 e 2011. A revisão foi submetida a
consulta pública, um procedimento que o BEI aplicou pela primeira vez a uma política setorial, tendo suscitado grande interesse e contribuições por parte de quarenta agentes externos. Em dezembro de 2011, o
Conselho de Administração aprovou a nova política, que teve também em consideração o Livro Branco da
Comissão Europeia para os transportes intitulado «Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo
a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos»17.
A política descreve a forma como o enquadramento de valor acrescentado do Banco é aplicado à hierarquização dos projetos e ao processo de avaliação que trata de assegurar a coerência de um projeto potencial
com os objetivos do BEI e a avaliação da qualidade realizada pelo Banco. A política de financiamento inclui,
para cada subsetor, a taxa de rentabilidade económica e os requisitos técnicos que deverão ser cumpridos
pelos projetos financiados pelo Banco.
Além disso, a nova política descreve o papel desempenhado pelo indicador de ação climática no Plano de
Atividades do Banco (PAB) para dar prioridade a certos tipos de investimentos e reiterar o compromisso
do Banco de realizar uma avaliação da pegada de carbono para a maioria dos projetos e apresentar um
relatório sobre a mesma.
17

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm

Grande Estrada do Leste, Zâmbia
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Estimular

iniciativas de ação climática

A

s economias emergentes de rápido crescimento,
muitas das quais se situam em regiões ACP, tornar-se-ão em breve os maiores emissores de carbono, ultrapassando os países desenvolvidos.
As alterações climáticas e os padrões meteorológicos
mais variáveis podem influenciar significativamente o
abastecimento de água, a segurança alimentar, as condições de saúde e a pobreza, com impactos que se farão
sentir de forma desproporcionada nos países mais pobres e vulneráveis, menos bem preparados para implementar as necessárias medidas de combate.

Foram assinados em 2011 dois projetos
que contribuem para a ação a favor do
clima no valor aproximado de 77 milhões
de EUR, representando 13 % dos
empréstimos respeitantes ao exercício.

O BEI é um dos maiores mutuantes do mundo para investimentos de ação a favor do clima e apoia o crescimento
hipocarbónico e respeitador do clima em todos os seus
investimentos, em consonância com as políticas da UE.
Nas regiões ACP e PTU, prossegue ativamente um diálogo estreito com a Comissão Europeia, parceiros financeiros congéneres, governos e a sociedade civil com vista a
maximizar o impacto e a eficiência do seu financiamento
das ações climáticas realizadas nas referidas regiões.

Factos marcantes de 2011:
• No Gana, assinatura do primeiro empréstimo ao abrigo da Interact Climate Change Facility (ICCF)18. O empréstimo de 40 milhões de EUR destina-se a apoiar
a ampliação de uma central termoelétrica existente,
usando o vapor aquecido pelas turbinas a gás para adicionar 110 MW à produção atual de 220 MW da central, sem necessidade de combustível/gás adicional. O
projeto ajudará a responder à crescente procura energética do país, reduzindo em simultâneo os custos e as
emissões de carbono.
• Na África do Sul, o primeiro projeto no âmbito do Instrumento para uma Energia Sustentável e para um
Aprovisionamento Seguro (ESF)19 foi o empréstimoF undo conjunto para o clima, lançado em 2010, ao abrigo do qual o BEI, a AFD
e as IEFD apoiam, em partes iguais, os investimentos privados em projetos de
atenuação das alterações climáticas.
19
Instrumento dotado de 3 000 milhões de EUR para projetos em países em desenvolvimento, para além dos mandatos de financiamento externo para 2007-2013.
18
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-quadro no montante de 50 milhões de EUR celebrado com a Investec para ações a favor do clima. Apoiará
investimentos de pequena e média dimensão nas áreas das energias renováveis e da eficiência energética,
contribuindo para o objetivo do Governo de aumentar
a quota de energias renováveis na produção energética
e de melhorar a utilização eficiente da energia na África
do Sul. Prevê-se que esta iniciativa de ação climática tenha impacto no desenvolvimento, tanto pela promoção
da eficiência energética/das energias renováveis, como
pelo aumento da concorrência no setor financeiro.
O empréstimo foi assinado por ocasião da 17.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), que
teve lugar em Durban em dezembro. Ainda durante
esta conferência, o Banco assinou uma Declaração de Intenções com a SARi (South Africa Renewables Initiative),
uma parceria internacional entre o Governo sul-africano

e homólogos europeus que visa aumentar para 15 % a
quota de energias renováveis na produção energética
do país até 2020. O BEI tem prestado serviços de consultoria à SARI desde o início de 2010.
• Investimento, a título do Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF)20,
no fundo Danish Industry (DI) Frontier Market Energy and
Carbon Fund, a par de investidores públicos como o IFU
da Dinamarca e o CDC Group do Reino Unido e de investidores privados (FabVest da África do Sul, Pension
Danmark e TrygVestas da Dinamarca). O fundo investe
exclusivamente em projetos energéticos criados de raiz
que contribuam para reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa. Os projetos, que são desenvolvidos em
cooperação com parceiros africanos, concentram-se
nos países da África Subsariana e incluem iniciativas no
domínio da energia eólica, hidroelétrica, biogás, substituição de combustível e da eficiência energética.

20

Turbina eólica, Vanuatu

Um fundo de fundos constituído em 2008 pela UE, pela Alemanha e pela Noruega para injetar capital de risco no mundo inteiro, através de investimentos
privados em projetos de eficiência energética e energias renováveis nos países
em desenvolvimento e nas economias em transição. O GEEREF é assistido por
especialistas do Grupo BEI.

Linha de crédito de ação climática a favor do
Banco de Desenvolvimento das Caraíbas
Os países das Caraíbas são dos mais vulneráveis do mundo
aos efeitos adversos das alterações climáticas e, como tal,
necessitam de investimentos urgentes em projetos de
adaptação, para melhorarem a sua resistência às alterações
climáticas. Uma linha de crédito de 50 milhões de EUR a
favor do Banco de Desenvolvimento das Caraíbas (Caribbean
Development Bank - CDB) ajudará a financiar projetos
de pequena e média dimensão no âmbito do programa
de financiamento da ação climática desta instituição. O
empréstimo do BEI será complementado com assistência
técnica para apoiar o reforço de competências do BDC e
dos beneficiários finais, bem como a realização de estudos
preparatórios para os subempréstimos, a fim de garantir a
eficácia da sua implementação.
Dos potenciais projetos de ação climática elegíveis para
financiamento ao abrigo da linha de crédito fazem parte:
• Medidas na Domínica, Guiana e Belize para proteger a linha
costeira marítima e a infraestrutura de abastecimento de
água e saneamento do aumento dos picos de tempestade e
da potencial subida do nível das águas do mar;
• Medidas de controlo das cheias fluviais em Granada;
• Modernização dos canais de drenagem em São Cristóvão,
Belize e Jamaica para evitar os efeitos do aumento da precipitação durante as tempestades tropicais.

32

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

2011

Projetos

Seicheles – Primeiro empréstimo do BEI para um projeto de água
e saneamento, com ênfase na ação climática, na região ACP
As ilhas Seicheles sofrem de falta de água extrema e enfrentaram uma severa seca durante 2011.
O abastecimento é limitado a algumas horas por dia e pode ser interrompido devido às condições
meteorológicas que, por sua vez, podem ser agravadas pela variabilidade da precipitação em
virtude das alterações climáticas globais. O projeto de água e saneamento das Seicheles é o
primeiro do setor especificamente vocacionado para a adaptação às alterações climáticas. O BEI
esteve estreitamente envolvido na conceção do projeto e prestou assistência técnica ao promotor,
a Public Utility Corporation, nas fases de elaboração e execução.
Beneficiando de um empréstimo do BEI de 27 milhões de EUR, o projeto visa reforçar e ampliar os
sistemas de abastecimento de água existentes nas três ilhas principais e melhorar a sua fiabilidade
e resistência à variabilidade climática. As melhorias de eficiência dos sistemas contribuirão para
aumentar em 50 % a capacidade de produção das atuais quatro centrais de dessalinização
localizadas nas três ilhas principais das Seicheles, Mahé, Praslin e La Digue. Serão instaladas novas
redes de esgotos e infraestruturas sanitárias e expandidas as já existentes.

Reforçar o acesso à água potável
na África do Sul
A rede de abastecimento de água de Mgeni, na província de
KwaZulu-Natal, está a ser beneficiada com vista a aumentar o
fornecimento de água à cidade de eThekwini (Durban) e a outros
municípios, bem como às áreas rurais adjacentes. Um empréstimo do BEI de 35 milhões de EUR contribuirá para reforçar a
capacidade de tratamento, armazenamento e distribuição das
infraestruturas de abastecimento de água da Umgeni Water,
a autoridade regional da água. O projeto irá assegurar o abastecimento de água potável aos clientes da Umgeni Water e o
acesso a áreas anteriormente desprovidas do mesmo.
Este investimento complementa um empréstimo de 50 milhões
de EUR concedido em 2010 para financiar a modernização e
expansão do programa de infraestruturas hídricas para o
município eThekwini em Durban. Acompanha também um
empréstimo de 80 milhões de EUR destinado à construção de
uma barragem no rio Mooi e de um sistema de adução para
a rede de abastecimento de água de Mgeni, que fornecerá
mais 60 milhões de m³ por ano para responder às necessidades
de água de 5,5 milhões de consumidores da região até 2025.
Os projetos hídricos de Umgeni, eThekwini e Mooi-Mgeni vão
ajudar a melhorar a eficiência do sistema de abastecimento e
reforçar a rede de interconexões e, bem assim, apoiar os esforços
da África do Sul para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio.

2011
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Encorajar

a inovação na indústria
Cimenteira de Ohorongo – estimular
a atividade económica na Namíbia
A primeira fábrica de cimento da Namíbia iniciou a produção em janeiro
de 2011, num período recorde de 22 meses após o arranque da construção. Apoiada por um financiamento de 82 milhões de EUR do BEI, complementado com verbas da DEG e do DBSA, a cimenteira de Ohorongo
produzirá 700 000 toneladas por ano a funcionar em plena capacidade,
abastecida exclusivamente por matérias-primas endógenas. Fornecerá o
cimento necessário para satisfazer as necessidades urgentes da Namíbia
em termos de infraestruturas e abastecerá os países vizinhos Botsuana,
Zâmbia e Angola. Trata-se de uma das unidades tecnologicamente mais
avançadas na sua categoria em África, permitindo uma redução de 30 %
no consumo de energia em comparação com as cimenteiras tradicionais.
Para além da criação de 200 postos de trabalho, com mais 300 previstos
no futuro, o operador da cimenteira, a sociedade alemã Schwenk, usou
a tecnologia mais moderna nos domínios da eficiência energética, qualidade do produto, higiene e segurança e proteção ambiental, no intuito
de garantir o impacto positivo da fábrica na região em que está inserida.

Mina de Ambatovy em Madagáscar – proteger as florestas indígenas
A mina de níquel e cobalto de Ambatovy, em Madagáscar,
deve começar a funcionar em 2012. Com cerca de 60 000
toneladas de níquel e 5 600 toneladas de cobalto produzidas por ano, será uma das maiores minas e instalações de
processamento de níquel no mundo e gerará benefícios
económicos substanciais para Madagáscar, incluindo a criação
de mais de 15 000 postos de trabalho. O envolvimento das
instituições financeiras internacionais no financiamento do
projeto garante a aplicação de normas de boas práticas no que
diz respeito à governação e às questões sociais e ambientais
associadas a esta iniciativa de mineração em grande escala.
No âmbito do programa de 300 milhões de USD de medidas de acompanhamento, o BEI colocou em prática um
programa de assistência técnica para monitorizar os impactos ambientais da mineração a céu aberto na floresta
que circunda o local da mina. Em estreita colaboração

34

com o Governo e as ONG locais, são tomadas medidas de
compensação da biodiversidade, no local da exploração
e fora dele, para garantir que a flora e a fauna únicas de
Madagáscar estão protegidas.
No âmbito de um projeto-piloto para a utilização de tecnologia de Observação da Terra (OT), que combina sistemas
ultramodernos de captação de imagens por satélite com
dados recolhidos no terreno, o prestador de serviços de OT
alemão GAF AG e a empresa luxemburguesa de tecnologia
espacial LuxSpace recolheram uma série de vistas aéreas
da desflorestação e da reflorestação da área envolvente
da mina num raio de 120 km de distância, onde está a ser
plantada floresta de compensação. Desde 2006, ano que
antecedeu o início da construção e da mineração, estas
imagens proporcionam o mapeamento pormenorizado
das alterações ocorridas ao longo da duração do projeto.

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

2011

Projetos

Certas áreas que o projeto se comprometeu a proteger estão
ainda ameaçadas por técnicas de exploração agrícola de
«abate e queima», decorrentes da pobreza das populações,
e podem ser acompanhadas de perto com a utilização da
tecnologia de OT. As imagens de alta resolução obtidas e as

sofisticadas técnicas de processamento de dados aplicadas
fornecem o detalhe suficiente que permite distinguir as
principais categorias de cobertura vegetal de interesse
– principalmente floresta – contribuindo para garantir
que apenas seja preservada a floresta nativa e valorizada.

2011
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Vista de satélite das alterações na cobertura vegetal, 2005-2011
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Medir
os resultados
dos projetos

Tal como recomendado na revisão do mandato
de financiamento externo e na avaliação
intercalar das atividades do BEI na região ACP e
nos PTU, está a ser implementado um sistema
de acompanhamento mais sistemático e
regular das operações e de comunicação de
resultados. O Quadro de Medição de Resultados
(Results Measurement Framework - REM)
substituirá gradualmente, a partir de 1 de
janeiro de 2012, o atual Quadro de Avaliação do
Impacto Económico e Social (ESIAF) para todas
as operações realizadas nos países parceiros
abrangidos pelo mandato externo,
bem como para as operações ao
abrigo do Mandato de Cotonu21.
21

2011

Incluindo a África do Sul.
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Um novo

Quadro de Medição de Resultados (REM)

1.º pilar – Contribuição
para o mandato

O

Quadro de Medição de Resultados melhorará a
avaliação ex ante dos resultados esperados dos
projetos, permitirá uma melhor monitorização e
avaliação ex post desses resultados e aperfeiçoará, por
acréscimo, as informações prestadas pelo Banco sobre
os resultados de desenvolvimento alcançados, interna
e externamente. Foi elaborado tendo em conta as conclusões de um grupo de trabalho constituído por instituições financeiras internacionais e instituições de financiamento do desenvolvimento, após consulta de várias
instituições bilaterais de modo a aprender com as respetivas experiências em matéria de informação sobre resultados. O quadro REM manterá a flexibilidade e levará
em conta as necessidades específicas e variáveis do BEI,
resultantes do âmbito geográfico da sua atuação, dos diferentes mandatos e da gama de instrumentos financeiros mobilizados.

Objetivos do mandato
Impac tos
p. ex., desenvolvimento
do setor privado

2.º pilar – Resultados do projeto

Resultados
p. ex., melhor acesso à energia/
custo reduzido

Realizações
p. ex., distribuição de gás
3.º pilar – Contribuição do BEI

RECURSOS
p. ex., empréstimo
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-

Alternativa no mercado

=

Adicionalidade
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Metodologia: o quadro REM mantém a atual estrutura de três pilares do ESIAF, sendo cada pilar classificado de forma independente numa escala qualitativa de 4 pontos (de insatisfatório a excelente), mas
integrada numa abordagem lógica para demonstrar
em que medida os recursos aplicados pelo BEI contribuem efetivamente para alcançar os resultados desejados e os objetivos globais do mandato:
 1.º pilar: exame da contribuição e coerência do projeto com os objetivos do mandato do BEI e também com
as prioridades de desenvolvimento da UE e do país
interessado.
 2.º pilar: avaliação dos riscos e dos resultados esperados em comparação com os indicadores definidos na fase de avaliação, os cenários de base e os
objetivos fixados para a conclusão do projeto e, geralmente, três anos após a conclusão, quando é expectável que os resultados do projeto sejam mais

evidentes. Na medida do possível, os mesmos indicadores são utilizados como contributo para a avaliação ex post.
	
 3.º pilar: avaliação da adicionalidade da intervenção
do BEI relativamente às soluções alternativas à disposição do mutuário, quer em termos de instrumentos financeiros e de estrutura, quer em termos de contribuições e normas técnicas ou setoriais.
Aplicação: 2012 constituirá um ano piloto para a
aplicação do quadro REM, o qual será posteriormente revisto à luz dos ensinamentos adquiridos acerca
do processo e da validade dos indicadores. O instrumento só demonstrará em pleno as suas vantagens
quando aumentar o número de projetos concluídos
ou chegados a uma fase de maturidade suficiente, ou seja após três a cinco anos de funcionamento, embora várias melhorias sejam evidentes desde
o início.

Estabelecimento de ensino da Kenmare Moma Development Association, Moçambique

2011
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Apresentação do quadro REM
Apresenta-se a seguir um exemplo das classificações e
dos indicadores incluídos num relatório-piloto REM ex
ante referente a um projeto de transporte de energia, o

Interconector Bolgatanga-Ouagadougou, no Burquina
Faso, aprovado pelo Conselho de Administração do Banco em dezembro de 201122.

O projeto consiste na construção e exploração de uma linha de transporte de eletricidade, permitindo importar
até cerca de 100 MW de eletricidade do Gana para o Burquina Faso de modo a melhorar o abastecimento no país,
tanto em termos de custos como de fiabilidade.
1.º PILAR: Classificação global: 4 - Excelente
Comentário geral: o projeto contribui de forma significativa para o desenvolvimento de infraestruturas económicas
essenciais e aumenta o acesso à eletricidade, promovendo, ao mesmo tempo, a integração regional, com impactos
potencialmente significativos no crescimento económico.
2.º PILAR: Classificação global: 3 - Satisfatório
Comentário geral: o projeto corresponde à menos dispendiosa de todas as opções pertinentes disponíveis para
fornecer eletricidade ao Burquina Faso e apresenta uma elevada taxa de rentabilidade económica de 34 %.
Resultados esperados
Cenário de
base

No final
do projeto
+ 3 anos

No final do
projeto

Exemplos de resultados:
Linhas elétricas construídas e operacionais

0

210

210

Habitações ligadas durante o projeto

0

1 000

3 000

GWh/ano de energia transportada

0

70

158

0,2634

0,2600

0,2540

Exemplos de realizações:
Custo da energia fornecida (EUR/KWh)
Redução dos cortes de abastecimento em horas/ano
Novas habitações abastecidas com a exploração das linhas

130

15

8

0

6 000

20 400

0

400

400

Indicadores de resultados principais:
Empregos durante a construção

3.º PILAR: Classificação global: 3 - Significativo
O projeto beneficiou de forma significativa da adicionalidade do BEI, graças à concessão de financiamento de
longo prazo em condições favoráveis, dado o estatuto de PPAE do mutuário, viabilizando a participação do Banco
Mundial e da AFD na montagem financeira do projeto. Por conseguinte, a adicionalidade inerente ao instrumento
financeiro foi classificada como elevada. A contribuição técnica e setorial foi considerada significativa, enquanto
que a dimensão «Normas e Garantia» foi considerada moderada. O apoio do BEI ao Grupo de Energia da África
Ocidental (WAPP) incluiu a assistência na elaboração do projeto e na sua execução, tendo reforçado significativamente a cooperação com outras IFI.
22
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E xemplos de relatórios REM, incluindo indicadores pormenorizados para um projeto de transporte de energia e um projeto de microfinanciamento podem ser consultados no sítio Web do BEI em: http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm

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

2011

Medir
os resultados dos projetos

Até ao final de 2011, o BEI continuou a utilizar o seu Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social
(ESIAF) para analisar a viabilidade económica e financeira dos projetos, bem como os seus potenciais impactos ambientais, sociais e no desenvolvimento, utilizando a mesma metodologia básica de três pilares
que o novo REM (ver p. 38-40):
1.º pilar: coerência com os objetivos do mandato do Banco;
2.º pilar: qualidade e solidez do projeto, incluindo prazos, custos, exploração e benefícios económicos;
3.º pilar: adicionalidade do BEI em relação às alternativas de mercado e contribuições financeiras e técnicas.
Na fase de apreciação, os projetos recebem uma classificação (impacto elevado, médio/moderado ou reduzido) em cada pilar, identificando o resultado esperado quando o projeto estiver concluído e operacional.
Dos 22 projetos a cargo da FI ou de RP aprovados para financiamento pelos órgãos de decisão do BEI nas
regiões ACP e PTU em 2011, 18 % receberam a classificação de «elevado» ou «bom» em todos os pilares
e pertenciam todos ao setor financeiro, nomeadamente o DR SME Banking Facility, o UT Bank Global Loan
(Gana), o CDB Climate Action Line of Credit e o I&P Capital III (Regional – África). Se bem que estes números
representem um ligeiro decréscimo em relação a 2010, uma proporção cada vez maior de projetos obteve
a classificação de «elevado» em dois pilares, e nenhum deles foi classificado como «médio» ou «reduzido»
em todos os pilares. Uma vez concluídos, os projetos são comparados com os resultados esperados, que
foram identificados na fase de apreciação.

2009

2010

2011

Classificação «elevado» nos três pilares

20 %

38 %

18 %

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

51 %

59 %

64 %

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

20 %

0%

18 %

9%

3%

0%

Classificação «médio» nos três pilares

Terminal de contentores, Maurícia

2011
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Resultados

dos projetos

Central geotérmica de Olkaria, Quénia

O

acompanhamento e controlo financeiro e no terreno dos projetos é essencial para garantir que os
objetivos definidos no momento da decisão de
conceder apoio a um determinado projeto são alcançados em todo o seu ciclo e que as garantias e condições
impostas pelo Banco são respeitadas. Esta abordagem
integra as obrigações de informação impostas aos mutuários, visitas regulares ao terreno durante a execução, e
um relatório de conclusão do projeto, apresentado geralmente um ano após a entrada em exploração.

Em 2011, oito projetos realizados na região ACP23 nos
setores da água, telecomunicações, mineração, energia, transportes e agricultura foram sujeitos a exames
pós-conclusão.

23
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O projeto Metro Municipality II – eThekwini na África do Sul foi também objeto
de um exame específico.

Globalmente, estes oito projetos permitiram criar mais
de 2 000 postos de trabalho permanentes em países
ACP ou em PTU e cada um deles contribuiu para uma
série de importantes realizações e resultados em termos
de desenvolvimento.

Projetos a destacar:
• West African Gas Pipeline (Gana): classificação da qualidade e solidez do projeto: Satisfatória
Trata-se do primeiro projeto na África Ocidental para
desenvolver as exportações regionais de gás natural.
A substituição de petróleo por gás natural contribuirá
para melhorar a qualidade do ar local, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e diminuir o custo
do fornecimento de eletricidade no Gana, no Benim e
no Togo.
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Designação do projeto

País

Setor

Mandato/
instrumento

Público/privado

AEP Ouagadougou
TVCabo Multimedia
Pacific Mobile Network
Development
Moma Titanium
Olkaria II Extension
West African Gas Pipeline
Belize Citrus Sector
Mauritius Container Terminal II

Burquina Faso
Angola
Regional – Pacífico

Água
Telecomunicações
Telecomunicações

Lomé IV24 - FED
Cotonu – FI
Cotonu – FI

Privado
Privado

Moçambique
Quénia
Gana
Belize
Maurícia

Exploração mineira
Energia
Energia
Agricultura
Transportes

Cotonu – FI
Cotonu – FI
Cotonu – RP
Lomé IV - FED
Cotonu – RP

Privado
Público
PPP
Público

• Olkaria II Extension (Quénia): classificação da qualidade e solidez do projeto: Satisfatória
O projeto está a ajudar o Quénia a fazer face à procura
energética crescente, aproveitando o seu enorme potencial geotérmico, reduzindo os custos para os clientes
e resolvendo o problema da escassez de eletricidade resultante da dependência da energia hidroelétrica sujeita
às influências climáticas. A produção à data da conclusão do projeto superou em 12 % as previsões da fase de
apreciação e alcançou os 293 GWh, dando um considerável impulso à economia queniana.
• T VCabo Multimedia (Angola): classificação da qualidade e solidez do projeto: Satisfatória
Trata-se do primeiro sistema híbrido fibra-coaxial (HFC)
de última geração (uma rede de banda larga que combina fibra ótica e cabo coaxial) a ser implantado em África,
esperando-se que tenha um grande impacto no desenvolvimento. O projeto sustenta fortemente o desenvolvimento económico, permitindo ligações de banda larga
mais rápidas e a transmissão de dados a alta velocidade
em toda a região.
• Pacific Mobile Network Development: classificação da
qualidade e solidez do projeto: Boa
O projeto introduziu concorrência, ajudou a reduzir tarifas e melhorou substancialmente a qualidade dos serviços e a disponibilidade das telecomunicações nas ilhas
abrangidas (Fiji, Vanuatu, Tonga e Samoa). As novas redes proporcionam uma cobertura geralmente superior a

2011

90 % da população e, em algumas áreas, estes serviços
de telecomunicações são oferecidos pela primeira vez.
•B
 elize Citrus Sector Operation: apesar dos problemas
graves ocorridos durante a execução e de um atraso
global de sete anos na conclusão, que resultaram numa
classificação insatisfatória em termos de qualidade e
solidez, este projeto de replantação e reabilitação desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na modernização do setor citrícola, proporcionando um rendimento adicional estimado em 5 milhões de
EUR aos pequenos produtores de citrinos de Belize.
À parte o projeto de Belize, cuja classificação no 1.º pilar foi ajustada para «Médio» tendo em conta os aspetos
mencionados, todos os demais projetos destacados obtiveram a classificação «Elevado» no 1.º pilar aquando da
conclusão, ou seja, os resultados revelaram uma grande
coerência com os objetivos do mandato ACP.

24

Mandato 1995-2000 de financiamento do BEI na região ACP.
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As atividades do BEI nas regiões
ACP e PTU nos próximos anos
dependerão do resultado das
discussões sobre as futuras
perspetivas financeiras da UE no
quadro do próximo FED para o
período 2014-2020.

O

Banco continuará a esforçar-se por maximizar o
impacto dos projetos e a sua contribuição para a
consecução dos objetivos dos seus mandatos através de uma maior coordenação e programação com a Comissão Europeia, de iniciativas conjuntas com outros parceiros financeiros, do desenvolvimento de mecanismos
de financiamento inovadores visando otimizar o uso do
financiamento disponível e através de uma ênfase permanente na utilização da assistência técnica e de outras formas de combinação de empréstimos com subvenções a
fim de garantir a sustentabilidade a longo prazo dos projetos que financia. O Banco dedicar-se-á, de modo particular, à prospeção de oportunidades para combinar o financiamento que concede com os recursos orçamentais
da UE sob a forma de garantias, capital de risco, bonificações de juros e cofinanciamento de investimentos.
O Banco continuará a dar prioridade aos projetos suscetíveis de contribuir para o fomento do desenvolvimento
económico e social na região ACP e de promover a estabilidade económica, o crescimento sustentável e a cria-
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Perspetivas
de futuro

Perspetivas
de futuro
ção de emprego, reduzindo assim efetivamente a pobreza. Será dada uma atenção especial ao setor privado,
onde a prioridade estratégica serão i) as infraestruturas e
ii) o setor financeiro. Em todos os setores, será dada a máxima prioridade às iniciativas de ação a favor do clima.

Estabelecer parcerias
para aumentar a eficácia
O Banco continua a aprofundar e a reforçar a coordenação com a Comissão Europeia e com o novo Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), a fim de aumentar a
contribuição da UE para os objetivos do Acordo de Cotonu nos países em desenvolvimento.
• O BEI e o SEAE chegaram a acordo sobre a partilha dos
seus gabinetes de representação locais, sempre que tal se
afigure possível, no intuito de favorecer a visibilidade comum da ação da UE nos países parceiros da região ACP.
• No âmbito de uma nova ação conjunta, o BEI e a Comissão Europeia cooperarão estreitamente com vista a uma
resposta coordenada da UE à iniciativa das Nações
Unidas «Energia Sustentável para Todos» (SE4All) (ver
p. 24), a qual exige o desenvolvimento de instrumentos
de financiamento inovadores para mobilizar o investimento privado no setor da energia e, em particular:
- a prestação de assistência técnica e o reforço das linhas
de crédito,
- instrumentos de garantia adaptados para cobrir os riscos políticos, as receitas e as tranches que cobrem as
perdas iniciais,
- instrumentos de incentivo para promover o acesso à
energia,
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- estruturas especificamente destinadas a promover a
eficiência energética e as energias renováveis.
As parcerias sólidas e eficazes com as instituições europeias e internacionais aos níveis estratégico e operacional continuam a ser fundamentais para maximizar o
contributo do BEI para satisfazer as necessidades de desenvolvimento dos países ACP e para concretizar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
• Seis projetos-piloto ACP, presentemente em diferentes estádios do ciclo de projeto, foram realizados no
quadro da Iniciativa de Delegação Recíproca (IDR) na
África do Sul, no Quénia, no Uganda, nos Camarões, no
Mali e nas Ilhas Seicheles. A iniciativa foi lançada em
2009 pelo BEI, pela AFD e pelo KfW, tendo em vista a expansão das respetivas atividades de cofinanciamento.
Paralelamente, os grupos de trabalho temáticos (concursos públicos, avaliação ambiental e social, questões
jurídicas, conformidade) prosseguiram o seu trabalho
visando reforçar a coordenação e a complementaridade e identificar as melhores práticas para a delegação
de funções. Está a ser negociada a adoção de diretrizes
operacionais juridicamente vinculativas para as três instituições, a fim de permitir uma aplicação mais ampla
da Iniciativa de Delegação Recíproca. O conceito de responsabilidade jurídica do financiador principal fará parte dessas diretrizes, que vão para além dos dispositivos
comparáveis em vigor noutras parcerias.
• Na sequência da assinatura, em maio de 2010, do Protocolo de Acordo com a Parceria para o Financiamento em África (PFA), foi assinado um Acordo-quadro de
Confidencialidade, em março de 2011, para facilitar o
intercâmbio de informações entre todos os parceiros
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(o BAD, a DEG, o DBSA, o BEI, a IDC, a SFI, o FMO e a
Proparco), tendo sido aprovadas diretrizes operacionais
em junho de 2011, por ocasião da assembleia anual do
BAD em Lisboa. Apesar de não serem juridicamente
vinculativas, as diretrizes visam simplificar o processo
de apreciação dos projetos, em benefício dos promotores do setor privado. Os membros da PFA preveem agora testar estas diretrizes em projetos concretos e aperfeiçoá-las ao longo do processo.

• Em dezembro de 2011, o BEI assinou um acordo de
cooperação com a Sociedade Financeira Internacional (SFI), uma entidade do Grupo Banco Mundial, para
consolidar a colaboração entre as duas instituições no
financiamento de projetos que visam o desenvolvimento do setor privado nos mercados emergentes, nomeadamente nos países ACP. O reforço da cooperação
beneficiará diretamente as parcerias público-privadas e
as operações de project finance e permitirá o financia-

O diálogo com a sociedade civil
O BEI mantém um diálogo permanente com as organizações da sociedade civil (OSC), que pode dar um contributo valioso, tanto para a definição das políticas e atividades do Banco como ao nível dos projetos. Todos
os anos, em fevereiro, o Banco organiza uma sessão de informação dirigida às OSC sediadas em Bruxelas
para lhes apresentar os resultados do BEI e as atividades do exercício findo.
Em 2011, o Banco organizou igualmente o primeiro seminário com o Conselho de Administração e as organizações da sociedade civil. Esta jornada de informação reuniu 65 participantes de 50 organizações para um
debate sobre as atividades do Banco relacionadas com a ação a favor do clima, o apoio às PME e a incidência
dos empréstimos da instituição no desenvolvimento.
Outros eventos organizados pelo Banco em 2011 incluem:
•U
 ma reunião com as OSC especializadas no desenvolvimento sediadas em Londres, tendo por objetivo
encorajar uma discussão aberta entre um público informado e membros do pessoal do BEI.
•U
 m seminário organizado em Bruxelas para apresentar o ciclo dos projetos apoiados pelo BEI a um
conjunto alargado de OSC descrevendo o processo de financiamento, desde a identificação, apreciação e
assinatura até à realização e ao reembolso do empréstimo.
• Um debate com membros do grupo das OSC ativas no domínio do desenvolvimento destinado a apresentar
o novo Quadro de Medição de Resultados (REM) do Banco. Este evento teve lugar antes da apresentação
do novo quadro ao Comité Executivo do BEI para aprovação, de modo a que os comentários e as sugestões
dos representantes destas organizações pudessem ser tomados em consideração.
O Banco continuará o seu intercâmbio com as partes interessadas da sociedade civil, com o objetivo de
reforçar a cooperação construtiva, tanto ao nível dos projetos como no plano estratégico25.
25
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mento conjunto de pequenas e médias empresas e de
projetos que contribuam para o combate às alterações
climáticas. Nos termos do acordo, os projetos apoiados
podem ter acesso a fundos disponibilizados por ambas
as IFI, mediante um procedimento administrativo simplificado, com o consequente aumento da eficiência e
do impacto do financiamento.
Para além da sua participação nestas e noutras iniciativas
que promovem a colaboração entre os atores do financiamento do desenvolvimento (tais como a Parceria para o
Desenvolvimento do Setor Financeiro em África (Making
Finance Work for Africa - MFW4A), o grupo Interact/IEFD, o
ICA, a NEPAD e o Plano de Ação Conjunto para as Caraíbas), o Banco continua a centrar a sua atenção no cofinanciamento, que é o melhor meio para otimizar a eficácia e
os resultados dos projetos que apoia. Neste contexto, os
esforços destinados a facilitar a harmonização dos procedimentos de financiamento conjuntos entre instituições,
a fim de reduzir custos e de racionalizar os processos, desempenham um papel determinante.
Desde 2003, o BEI cofinanciou um total de 133 projetos,
tendo como parceiros principais o Grupo Banco Mundial,
a AFD, a Proparco, o CDC, o KfW, a DEG, o Banco Africano
de Desenvolvimento e outros membros do grupo das IEFD.

Mecanismos de financiamento
inovadores
Como fundo autorrenovável sustentável, a Facilidade de
Investimento constitui desde logo um instrumento misto único. No final de 2011, as contribuições de capital
dos Estados-Membros da UE, no total de 1 200 milhões
de EUR, permitiram mobilizar um total de 3 030 milhões
de EUR de compromissos da FI no âmbito do Acordo de
Cotonu (ou seja, um fator de alavancagem de 2,5), devido ao reforço da Facilidade com as receitas de operações
precedentes, que têm sido utilizados para os desembolsos desde 2007. O pacote de subsídios da FI permite uma maior alavancagem através de bonificações de
juros, tendo sido concedidos a este título, só em 2011,
69,7 milhões de EUR a seis projetos nos países ACP, a par
da assistência técnica a projetos.
Além disso, o Banco procura em permanência soluções
novas e inovadoras de combinação de ajudas, tais como:
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• formas de financiamento inovadoras – a combinação
com subvenções diretas (por exemplo: Cabo Submarino
das Seicheles - ver p. 28), garantias no quadro das quais
as subvenções podem cobrir as primeiras perdas, etc.;
• a realização de operações de project finance e de projetos
de parceria público-privada através de uma combinação
de instrumentos entre os quais empréstimos, assistência
técnica e garantias, a fim de mobilizar os financiamentos
necessários e de assegurar as condições de financiamento bancário dos projetos e, ao mesmo tempo, a obtenção
dos resultados previstos nos países em causa;
• a mobilização de subvenções adicionais para fins de
alavancagem financeira: o Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas (cerca de 35 milhões de EUR
aprovados para operações do BEI em 2011), o acordo
assinado com o Luxemburgo (3 milhões de EUR para o
microfinanciamento, ver p. 48) e a segunda Facilidade
UE-ACP para a Água (4 projetos apresentados no total
de 16 milhões de EUR).

Efeito de alavanca ao abrigo do Acordo de Cotonu
(todos os fundos agregados*): 2004 – 2011
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* Dotação para bonificação de juros ao abrigo do Acordo de Cotonu
e do Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas
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Os 446 milhões de EUR disponibilizados como instrumentos mistos permitiram mobilizar, pelo efeito de alavanca, um volume de financiamento de 1 900 milhões
de EUR (RP e FI) no período 2004-2011. A contribuição
do Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas ascendeu a 134 milhões de EUR para bonificação de juros
e assistência técnica. No que respeita ao FFI apenas, espera-se que cada euro de subvenção aprovada possa gerar cerca de 12 euros de investimento total (efeito de alavanca ou multiplicação de 11,9).

Reforço de capacidades através
da assistência técnica
O BEI reforça a sustentabilidade a longo prazo dos projetos que financia, proporcionando, sempre que necessário, apoio sob a forma de assistência técnica em todas as
fases do ciclo do projeto, desde os estudos de pré-viabilidade até à preparação, maturação e execução dos pro-

Em julho de 2011, o BEI e o Governo do Luxemburgo
assinaram um 3.º acordo de cooperação, nos
termos do qual as autoridades luxemburguesas
disponibilizaram 3 milhões de EUR adicionais
para o financiamento de assistência técnica
de apoio ao microfinanciamento. Os projetos
apoiados têm por objetivo principal reforçar as
instituições de microfinanciamento existentes
ou recém-criadas, incluindo os bancos de microcrédito. O novo acordo de cooperação permitirá
reunir as competências, as redes e os recursos do
BEI e do Ministério das Finanças, com a finalidade
de desenvolver o microfinanciamento e o setor
privado nos países ACP.

Melhorar o acesso e a gestão eficiente
da água nos Camarões
Em 2009, o BEI concedeu um empréstimo de 40 milhões de
EUR para apoiar a modernização das redes de água potável de
quatro cidades dos Camarões. A operação permitirá abastecer
de água 180 000 novos clientes em três cidades do interior,
até 2015, e melhorar o serviço prestado a 200 000 habitantes
da capital, Iaundé.
Em 2011, o BEI criou um programa de assistência técnica no
valor de 1,5 milhões de EUR para garantir a implementação
efetiva do projeto pela empresa pública de água Camwater.
O programa articula-se em torno de diversos componentes,
incluindo medidas para melhorar as competências da Camwater
(como sejam a formação em gestão de projetos, competências
ambientais e sociais, modelização financeira e qualificações
em matéria de sistemas de informação).
Além disso, está em curso um estudo para avaliar a eficiência do consumo de água pelas administrações públicas dos
Camarões, no âmbito de um plano nacional de utilização da
água. A água economizada por meio dos ganhos de eficiência
pode ajudar a fazer face à procura atualmente não satisfeita
por redes com capacidade de abastecimento insuficiente,
melhorando o acesso à água em todo o país.
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jetos. Os programas associados aos projetos, cujo objetivo consiste em melhorar as capacidades dos promotores
ou dos beneficiários, contribuem também para garantir
a sustentabilidade dos benefícios dos empréstimos do
BEI no país ou na região em causa.
Um total de 11,5 milhões de EUR foi aplicado em 17 programas de assistência técnica na região ACP em 2011,
dez dos quais para iniciativas no setor financeiro e os restantes para assistência a projetos nos setores da água e
da indústria. O valor total da carteira de operações de assistência técnica na região ascende, desde 2004, a mais
de 48 milhões de EUR (excluindo as operações do FFI).

Visibilidade
Respondendo às recomendações formuladas na avaliação intercalar no sentido de aumentar a visibilidade
dos projetos financiados ao abrigo da FI, o Banco lan-

çou em 2011 uma estratégia de comunicação reforçada
específica para a região ACP, harmonizada com a estratégia global do Banco, que tem em conta as necessidades específicas das regiões. O Banco dará uma atenção acrescida à demonstração dos resultados, ao nível
do desenvolvimento, dos projetos ligados às grandes
prioridades estratégicas, bem como à contribuição dos
instrumentos de financiamento inovadores para alcançar esses resultados. Com base no historial de projetos
emblemáticos e em visitas de alto nível, serão realizadas ações que permitam aumentar o conhecimento e
a visibilidade das atividades realizadas pelo BEI nos países ACP junto das contrapartes da UE e dos países ACP
em organizações sediadas em Bruxelas, bem como ao
nível local dos países ACP. A colaboração com as contrapartes europeias no plano da comunicação será
fundamental para garantir a coerência e a eficácia da
mensagem veiculada; a intensificação da utilização dos
meios de comunicação eletrónicos permitirá, por outro
lado, assegurar uma ampla visibilidade aos eventos organizados pelo BEI nas regiões.

Servir as PME na Maurícia
Reconhecendo o contributo das pequenas e médias empresas para o desenvolvimento económico do país, o State Bank of Mauritius (SBM) reviu a
sua estratégia para aumentar a carteira de PME em 2010. O BEI concedeu
50 milhões de EUR ao SBM para apoiar esta estratégia através de duas linhas
de crédito para reempréstimo às PME. A primeira destas linhas foi canalizada, com sucesso, para as pequenas e médias empresas dos setores do
turismo e da indústria transformadora (ver p. 17), criando mais de 1 100
postos de trabalho.
Assinada em 2011, a segunda linha de crédito destina-se às PME de menor
dimensão e apoia-se na experiência do banco e na sua vasta rede de agências.
O BEI criou um programa de assistência técnica no montante de 200 000 EUR
para aumentar a capacidade do SBM para prestar serviços bancários a este
mercado específico. O programa inclui a introdução de métodos bancários
conformes com as boas práticas nas pequenas empresas, mecanismos de
planeamento e avaliação dos resultados das atividades, formação no terreno no domínio do crédito para o pessoal do SBM e orientações específicas
para a utilização eficaz da linha de crédito do BEI, com triagem prévia de
potenciais projetos de investimento e pedidos de empréstimo.
A SFI e a AFD estão a propor programas complementares de assistência
técnica para apoiar a atuação do SBM no setor, ajudando-o a tornar-se o
banco de referência para o financiamento das PME na Maurícia.

2011
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Para cumprir o(s) seu(s) mandato(s)
nos países ACP, nos PTU e na África
do Sul, o BEI recorre a equipas
multidisciplinares que trabalham
na sua sede no Luxemburgo,
bem como a representantes
distribuídos pelos seus
cinco gabinetes regionais26.

N

o final de 2011, um total de 126 colaboradores a
tempo inteiro estavam afetados a operações relacionadas com os países ACP, os PTU e a África
do Sul em diferentes serviços do Banco, incluindo 76 no
departamento especial ACP-FI e mais 50 noutras direções operacionais (Projetos, Assuntos Jurídicos e Gestão
do Risco), bem como na Divisão especial de Acompanhamento das Operações e na Direção de Operações no
Exterior da UE e dos Países Candidatos. As funções desempenhadas no Luxemburgo abrangem todas as fases
do ciclo do projeto, desde a sua identificação, passando
pela avaliação, até à execução efetiva e avaliação ex post
do projeto. O Banco pretende reforçar os seus efetivos
nos gabinetes regionais nos próximos anos.

O papel dos gabinetes regionais do BEI
• Prospeção de projetos e gestão das relações com os
clientes, contribuição para a melhoria da capacidade

2011

de resposta e a identificação de uma gama diversificada de projetos potenciais
• Supervisão e acompanhamento de projetos, apoio no
terreno aos serviços operacionais baseados no Luxemburgo e, com frequência, antecipação de problemas e
atenuação de riscos
• Facilitação das comunicações e cooperação, contribuição para o reforço da visibilidade e do conhecimento das atividades do BEI na região, nomeadamente pela
participação em eventos marcantes
• Ligação com os parceiros locais, nomeadamente com
as delegações da UE, as autoridades locais e os parceiros multilaterais, reforço da eficácia e da eficiência dos
projetos financiados
26

Á frica Ocidental e Sahel em Dacar, África Central e Oriental em Nairobi, África
Austral e Oceano Índico em Tshwane (Pretória), Caraíbas em Fort-de-France e
Pacífico em Sydney.

Em 2011, a Divisão de Acompanhamento das Operações procedeu a análises financeiras e contratuais de 183 contratos e de 151 contrapartes nos
países ACP.

Uma primeira conferência de imprensa regional
teve lugar no gabinete externo do BEI na África
Ocidental em maio de 2011. Organizada em colaboração com a delegação da UE em Dacar e com
a participação da equipa local do Banco Mundial,
teve por objetivo apresentar projetos específicos,
bem como a estratégia global do Banco para a
região e sublinhar o compromisso do BEI para com
a África Ocidental e os promotores locais.
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Resultados da carteira da
FI (como fundo autorrenovável)
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 autorrenovável. O
Banco deve, por conseguinte,
controlar conscienciosamente
os riscos: tal significa avaliá-los
e atenuá-los adequadamente
e proceder à sua tarifação de
forma razoável.

Demonstrações financeiras (ver Anexo 7)
Em 2011, a Facilidade de Investimento de Cotonu elaborou as suas demonstrações financeiras pela primeira vez
em total conformidade com as Normas Internacionais
de Relato Financeiro (IFRS), tais como aprovadas pela
União Europeia.

Demonstração de Resultados
• No que respeita ao exercício de 2011, a FI evidencia um
resultado líquido de 61,3 milhões de EUR, em comparação com um resultado líquido de 35,2 milhões de EUR
em 2010.
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• Em 2011, foram inscritos nos registos contabilísticos da
FI 10,9 milhões de EUR de perdas por imparidade adicionais, enquanto que 35,2 milhões de EUR de perdas
por imparidade de exercícios anteriores foram revertidos devido à melhoria da situação dos projetos subjacentes. O nível atual de provisionamento das operações de financiamento é equivalente a cerca de 5 % do
valor da carteira (face a 9 % em 2010).
• Os proveitos de juros de operações de financiamento
registaram um ligeiro aumento de 50,3 milhões de EUR
para 50,8 milhões de EUR.
• O resultado líquido das operações financeiras aumentou significativamente em 214 % de uma perda líquida de -15,8 milhões de EUR para um lucro líquido de
18,1 milhões de EUR, devido principalmente ao lucro
realizado com a cessão de duas operações e com ganhos cambiais.
• As receitas de comissões diminuíram 82 %, passando
de 11,8 milhões de EUR para 2,1 milhões de EUR. Este
decréscimo significativo deve-se principalmente à forte queda, entre 2010 e 2011, do número de reembolsos
antecipados em operações que dão lugar a indemnizações por reembolso antecipado.
• Os gastos administrativos líquidos ascenderam a 38 milhões de EUR, tendo aumentado 12 % face a 2010.

Balanço
• O total dos capitais próprios aumentou de 1 220,3 milhões de EUR em 2010 para 1 448,8 milhões de EUR em
2011. Esta evolução explica-se pelo aumento de 150 milhões de EUR das contribuições dos Estados-Membros
(para 1 281,3 milhões de EUR), pelo crescimento dos lucros não distribuídos, que se cifraram em 125,7 milhões
de EUR em 2011, contra 64,5 milhões de EUR em 2010
e, por fim, pela reserva de justo valor, cujo saldo no encerramento do exercício ascendia a 41,8 milhões de EUR
contra um saldo de 24,6 milhões de EUR em 2010.
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• Sob o efeito da expansão da atividade financeira, o
saldo vivo dos empréstimos aumentou em 188,7 milhões de EUR para 1 033,2 milhões de EUR (ou seja, um
acréscimo de 22 %), o que faz desta rubrica, com 57 %
do balanço, a principal do ativo;
• Os investimentos de capital passaram de 194,8 milhões de EUR para 251,7 milhões de EUR, o que corresponde a um acréscimo de 29 %. As três principais
participações em carteira são o ECP Africa Fund II, o AIC
Caribbean Fund e o CAPE III.
•N
 o que respeita ao passivo, as «dívidas a terceiros»
constituem a rubrica mais importante, com um total
de 329,7 milhões de EUR (298,4 milhões de EUR em
2010), correspondendo a 291,4 milhões de EUR de bonificações de juros recebidas dos Estados-Membros e
ainda não desembolsadas e a 38,2 milhões de EUR em
quantias devidas ao BEI (constituídas principalmente
por comissões de gestão).

Perfil de risco
O Banco assegura a qualidade da carteira global da FI
através de um exame seletivo dos projetos numa fase
precoce, de um acompanhamento regular e reforçado
das operações que realiza e de avaliações ex post. A fim
de assegurar uma gestão adequada do risco de crédito inerente a algumas novas operações, ou dos efeitos
de circunstâncias adversas às contrapartes existentes, o
Banco mantém uma lista de operações de risco potencial a vigiar, que é regularmente atualizada.

Total dos montantes assinados
correspondentes a operações a vigiar
milhões de EUR
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No final de 2011, as operações que figuravam nesta lista representavam 3 % do total de operações assinadas
em curso, com 15 operações a vigiar, contra 18 no final
de 2010. Nenhuma nova operação foi adicionada à lista durante o ano, tendo sido retiradas cinco. A qualidade global desta carteira permaneceu inalterada, sendo
considerada satisfatória tendo em conta a conjuntura
difícil em que a FI exerce as suas atividades. Os limites
prudenciais relativos aos instrumentos denominados
em divisas e aos instrumentos com perfil de risco elevado foram respeitados.

Receitas de operações precedentes
As receitas de operações precedentes são essenciais para
assegurar a sustentabilidade a longo prazo da FI, na medida em que permitem a assunção de novos compromissos, muito para além da dotação total atribuída ao abrigo
do Acordo de Cotonu no montante de 3 185 milhões de
EUR. Nesse sentido, a FI assume plenamente o seu caráter de fundo autorrenovável, porquanto, a contar do início de 2012, o financiamento dos novos compromissos
será coberto unicamente por estas receitas, já que, em
princípio, a totalidade das dotações dos dois protocolos
financeiros do Acordo de Cotonu terá sido esgotada nessa altura. No final de 2011, o montante acumulado bruto
destas receitas ascendia a 584 milhões de EUR. Este valor
é constituído essencialmente por reembolsos do capital
de empréstimos, receitas de juros, alienação de ações e
dividendos recebidos de projetos em curso.
O princípio de funcionamento da FI como fundo autorrenovável permite que as receitas efetivas ou esperadas
sejam utilizadas para financiar os novos compromissos,
para além das contribuições de capital dos Estados-Membros, dado que existe um desfasamento temporal
entre os compromissos e os desembolsos. Com base no
histórico de resultados desde 2003 e em projeções conservadoras de receitas futuras, o caráter autorrenovável
poderá permitir que a Facilidade de Investimento se torne financeiramente independente a partir de 2017, viabilizando um aumento anual em linha com a estratégia
de financiamento do Banco que poderá cobrir facilmente um volume de empréstimos no valor de 600 milhões
de EUR por ano. O Banco confere uma atenção especial
a esta dimensão, tendo simultaneamente em conta o
contexto difícil em que a IF exerce a sua atividade.
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1. Lista dos países ACP e dos países
e territórios ultramarinos
África

Caraíbas

• África do Sul**

• Mauritânia

• Antígua e Barbuda

• Angola

• Moçambique

• Baamas

• Benim

• Namíbia

• Barbados

• Botsuana

• Níger

• Belize

• Burquina Faso

• Nigéria

• Cuba*

• Burundi

• Quénia

• Domínica

• Cabo Verde

• República Centro-Africana

• Granada

• Camarões

• República Democrática do
Congo

• Guiana

• Ruanda

• Jamaica

• São Tomé e Príncipe

• República Dominicana

• Senegal

• Santa Lúcia

• Seicheles

• São Cristóvão e Nevis

• Serra Leoa

• São Vicente e Granadinas

• Somália*

• Suriname

• Suazilândia

• Trindade e Tobago

• Chade
• Comores
• Congo
• Costa do Marfim
• Eritreia
• Etiópia
• Gabão
• Gâmbia

• Haiti

• Sudão

• Gana

• Sudão do Sul*

• Guiné

• Tanzânia

• Guiné-Bissau

• Togo

• Guiné Equatorial

• Uganda

• Jibuti

• Zâmbia

• Lesoto

• Zimbabué

• Libéria
• Madagáscar

PTU
• Anguila

• Malavi

• Antilhas Neerlandesas

• Mali

• Aruba

• Maurícia

• Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
• Gronelândia
• Ilhas Caimão
• Ilhas Falkland
• Ilhas Turcas e Caicos

Pacífico

• Ilhas Virgens Britânicas
• Mayotte

• Fiji

• Timor-Leste

• Monserrate

• Ilhas Cook

• Tonga

• Nova Caledónia

• Ilhas Marshall

• Tuvalu

• Pitcairn

• Ilhas Salomão

• Vanuatu

• Polinésia Francesa

• Micronésia

• Santa Helena

• Nauru

• São Pedro e Miquelon

• Niue

• Território Antártico Britânico

• Palau

• Território Britânico do Oceano Índico

• Papuásia-Nova Guiné

• Territórios Austrais e Antárticos
Franceses

• Quiribati

• Wallis e Futuna

• Samoa
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* Estado ACP não signatário
do Acordo de Parceria de
Cotonu.
** África do Sul: embora seja
parte do grupo regional de
Estados ACP e signatária
do Acordo de Parceria de
Cotonu, a África do Sul
recebe assistência do BEI
ao abrigo de um mandato
diferente.
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2. Operações assinadas a cargo de recursos
da Facilidade de Investimento, 2003-2011

*em moeda local

Estados ACP

Nome do contrato

Região ou país

Setor

Natureza da operação

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)

AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

AUREOS EAST AFRICA FUND

Regional – África Oriental

Serviços

Participação

Privado

6,77

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL

Regional – África Austral

Serviços

Participação

Privado

10,15

AUREOS WEST AFRICA FUND
BEL OMBRE HOTEL B (SUBORDINATED LOAN)

Regional – África Ocidental
Maurícia

Serviços
Serviços

Participação
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Privado
Privado

8,46
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
KANSANSHI COPPER MINE

Mauritânia
Zâmbia

Infraestruturas urbanas
Indústria

Empréstimo sénior*
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Privado
Privado

4,00
34,00

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II

Burquina Faso

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

2,00

PG BURKINA FASO II

Burquina Faso

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

10,00

2003

Subtotal para 2003

27,45

136,93

2004
AFRICAN LION MINING FUND II

Regional – ACP

Serviços

Participação

Privado

6,45

BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE

Regional – África Ocidental

Serviços

Garantia

Privado

25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION

Regional – África Ocidental

4,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN

Uganda

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)

Serviços

Participação

Privado

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

5,00

Regional – ACP

Serviços

Acordo de agência

Privado

90,00

EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)
FABULOUS FLOWERS

Regional – ACP
Botsuana

Serviços
Agricultura, pescas
e silvicultura

Acordo de agência
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Privado
Privado

0,01
2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (IF)
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (IF)

Quénia
Quénia

Indústria
Indústria

Empréstimo sénior
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Privado
Privado

11,37
1,65

MOMA TITANIUM MINERALS
MOMA TITANIUM MINERALS

Moçambique
Moçambique

Indústria
Indústria

Empréstimo sénior
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Privado
Privado

15,00
40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM COMPONENT

Moçambique

NIGERIA GLOBAL LOAN

Nigéria

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)

Fiji

PRET GLOBAL II (GABON)

Energia

Empréstimo sénior

Público

10,00

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

50,00

Serviços

Participação

Privado

5,00

Gabão

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

6,50

PRET GLOBAL II (GABON) B

Gabão

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

3,50

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND

Samoa

Serviços

Participação

Privado

0,30

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI)

Regional - ACP

Serviços

Participação

Privado

2,05

SNIM VII

Mauritânia

Energia

Empréstimo sénior

Privado

22,50

SONABEL III
WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF RESORT

Burquina Faso
República Dominicana

Energia
Serviços

Empréstimo sénior
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Público
Privado

15,25
20,00

Subtotal para 2004

336,17

2005
ALBION RESORT MAURITIUS B
AQUALMA III

Maurícia
Madagáscar

BANQUE REGIONALE DES MARCHES B
BIMAO

56

Serviços
Agricultura, pescas
e silvicultura

Participação
Empréstimo sénior

Privado
Privado

5,00
5,00

Regional – África Ocidental

Serviços

Participação

Privado

0,61

Regional – África Ocidental

Serviços

Garantia*

Privado

5,00
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Estados ACP

Nome do contrato

Região ou país

CAPE FUND II

Regional – África Ocidental

Serviços

Participação

Privado

CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II

Cabo Verde

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

8,00

CLICO GLOBAL LOAN

Trindade e Tobago

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

20,00

COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD

Chade

Indústria

Garantia

Privado

11,80

DANGOTE CEMENT - C

Nigéria

Indústria

Empréstimo sénior

Privado

33,06

DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX

Trindade e Tobago

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

7,00

ETUDE EL AOUJ

Mauritânia

Indústria

Participação

Privado

5,00

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT

Etiópia

Energia

Empréstimo sénior

Público

50,00

GRENLEC III PROJECT

Granada

Energia

Empréstimo sénior

Privado

5,00

KPLC GRID DEVELOPMENT

Quénia

Energia

Empréstimo sénior

Público

43,00

ADVANS

Regional – ACP

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR
MOMA TITANIUM C

Senegal
Moçambique

MOPANI COPPER PROJECT

Zâmbia

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II

Níger

OLKARIA II EXTENSION

Quénia

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B
SEPH-NOUADHIBOU

Setor Natureza da operação

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)
12,75

Serviços

Participação

Privado

3,50

Transportes
Indústria

Empréstimo sénior
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Público
Privado

10,00
2,75
48,00

Indústria

Empréstimo sénior

Privado

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

8,00

Energia

Empréstimo sénior

Público

32,50

Regional – Pacífico

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

7,00

Regional – Pacífico
Mauritânia

Linhas de crédito
Agricultura, pescas
e silvicultura
Indústria

Linha de crédito
Empréstimo sénior

Privado
Privado

6,00
2,50

SEPH-NOUADHIBOU

Mauritânia

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

352,06

2006
ACCESS MICROFINANCE HOLDING

Regional – ACP

Serviços

Participação

Privado

3,46

ADEMI V

República Dominicana

Serviços

Participação

Privado

0,23

ADEMI V B

República Dominicana

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY

Camarões

Energia

Empréstimo sénior

Privado

55,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B

Camarões

Energia

Empréstimo sénior

Privado

10,00

ALBION RESORT MAURITIUS

Maurícia

Serviços

Empréstimo sénior

Privado

14,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU

Regional – África Ocidental

Energia

Empréstimo sénior

Público

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU B

Regional – África Ocidental

Energia

Empréstimo sénior

Público

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU C

Regional – África Ocidental

Energia

Empréstimo sénior

Público

11,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES

Belize

Transportes

Empréstimo sénior

Privado

3,74

BDEAC PRET GLOBAL III

Regional – África Central

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

15,00

BDEAC PRET GLOBAL III B

Regional – África Central

Serviços

Garantia

Privado

5,00

BPI KENYA SME FUND

Quénia

Serviços

Participação

Privado

3,92

BPI MADAGASCAR SME FUND

Madagáscar

Serviços

Participação

Privado

2,00

CARIBBEAN DEV BANK IV B

Regional – Caraíbas

Serviços

Garantia

Privado

20,00

DFCU LEASING GLOBAL LOAN II

Uganda

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

10,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY

Regional – África Oriental

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT

Moçambique

Indústria

Empréstimo sénior

Privado

1,30

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II

Regional – ACP

Linhas de crédito

Acordo de agência

Privado

90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B

Regional – ACP

Serviços

Acordo de agência

Privado

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C

Regional – ACP

Serviços

Acordo de agência

Privado

5,00

ECP AFRICA FUND II

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

38,29

FIRST BANK OF NIGERIA

Nigeria

Serviços

Empréstimo sénior

Privado

35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B

Nigeria

Serviços

Empréstimo sénior

Privado

15,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B

Gana

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

15,00

2011
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Estados ACP

Nome do contrato

Região ou país

Setor

Natureza da operação

I&P
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT

Regional – África
Ilhas Salomão

Participação
Empréstimo sénior

Privado
Privado

3,25
3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I

Congo

Serviços
Agricultura, pescas
e silvicultura
Indústria

Empréstimo subordinado
e quase-capital

Privado

13,00

KULA FUND II
LUMWANA COPPER PROJECT A

Regional – Pacífico
Zâmbia

Participação
Empréstimo subordinado
e quase-capital

Privado
Privado

3,99
48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B

Zâmbia

MAPUTO WATER SUPPLY

Moçambique

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Serviços
Indústria

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)

Indústria

Empréstimo sénior

Privado

19,00

Água e saneamento

Empréstimo sénior

Público

31,00

Namíbia

Linhas de crédito

Linha de crédito

Público

4,00

Regional – Pacífico

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

5,00

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A

Ruanda

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

3,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN

República Dominicana

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

Etiópia

Água e saneamento

Empréstimo sénior

Público

16,50

SOCIETE GENERALE MAURITANIE

Mauritânia

Serviços

Participação

Privado

Subtotal para 2006

4,21
566,38

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

4,01

AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS

Regional – Caraíbas

Serviços

Participação

Privado

37,97

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT

Uganda

98,50

CAPITAL FINANCIAL HOLDING

Regional – África Central

CLICO GLOBAL LOAN B

Trindade e Tobago

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

1,09

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND MEZZ

Regional – ACP

Serviços

Participação

Privado

1,70

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B

Ruanda

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

7,00

TVCABO MULTIMEDIA

Angola

Telecomunicações

Empréstimo sénior

Privado

15,00

Energia

Empréstimo sénior

Público

Serviços

Participação

Privado

5,00

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

10,00

Subtotal para 2007

306,41

2008
JIRAMA WATER II (MADAGASCAR)

Madagáscar

Água e saneamento

Empréstimo sénior

Público

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

9,67

ATLANTIC COAST REGIONAL FUND

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

14,59

ACCESS BANK LIBERIA

Libéria

Serviços

Participação

Privado

0,96

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

27,15

ADLEVO CAPITAL AFRICA

Maurícia

PMND C (DIGICEL TONGA)

Regional – Pacífico
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23,50

Serviços

Participação

Privado

13,98

Telecomunicações

Empréstimo sénior

Privado

3,90
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Estados ACP

Nome do contrato

Região ou país

Setor

Natureza da operação

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)

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
INGA POWER REHABILITATION B

Zâmbia
Congo (República
Democrática)

Linhas de crédito
Energia

Linha de crédito
Empréstimo sénior

Privado
Público

20,00
55,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B
NFC FORESTRY PROJECT

República Dominicana
Uganda

Serviços
Agricultura, pescas
e silvicultura

Participação*
Empréstimo sénior

Privado
Privado

1,00
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
SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA

Jamaica
Camarões

Transportes
Agricultura, pescas e
silvicultura

Empréstimo sénior
Empréstimo sénior

Público
Privado

35,00
4,10

Subtotal para 2008

323,60

2009
LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENTS

Regional – ACP

Serviços

Participação

Privado

15,07

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

28,63

BANQUE DE DEPOT ET DE CREDIT DJIBOUTI

Jibuti

Serviços

Participação

Privado

2,00

PAN-AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II LTD

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

28,37

GROFIN AFRICA FUND

Regional – África

BDEAC PRET GLOBAL IV

Regional – África Central

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY

Regional – ACP

RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT

Serviços

Participação

Privado

14,15

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

25,00

Serviços

Participação

Privado

35,03

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

4,05

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

BTA TOLL ROAD

República Dominicana

ADVANS SA SICAR II

Regional – ACP

BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II

Santa Lúcia

SHORECAP II
AGRI-VIE FUND PCC

Serviços

Participação

Privado

2,00

Transportes

Empréstimo sénior

Privado

33,76

Serviços

Participação

Privado

6,00

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

10,50

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

9,98

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

7,99

Subtotal para 2009

414,13

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

28,55

CAPE VERDE WIND POWER PPP

Cabo Verde

ECOBANK REGIONAL FACILITY II

Regional – África Ocidental

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV B

Energia

Empréstimo sénior

Privado

30,00

Serviços

Empréstimo sénior

Privado

50,00

Regional – ACP

Linhas de crédito

Acordo de agência

Privado

90,00

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

2011
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Estados ACP

Nome do contrato

Região ou país

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E

Regional – Pacífico
Regional – Pacífico

Setor

Natureza da operação

Linhas de crédito
Linhas de crédito

Linha de crédito
Linha de crédito

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)
Privado
Privado

5,00
4,00
5,00

PHILIPS LIGHTING MASERU

Lesoto

Indústria

Empréstimo sénior

Privado

PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN)

Camarões

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

5,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC)

Uganda
Congo (República
Democrática)

Linhas de crédito
Linhas de crédito

Linha de crédito
Linha de crédito

Privado
Privado

40,00
5,00

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

11,27

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II

Regional – ACP

Serviços

Participação*

Privado

Subtotal para 2010

10,00
354,05

2011
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN

Haiti

Linhas de crédito

Empréstimo sénior*

Privado

3,00

DR FINANCING FACILITY D

República Dominicana

Linhas de crédito

Empréstimo sénior*

Privado

3,50

FEFISOL MICROFINANCE FUND

Regional – ACP

SOFIHDES GL III

Haiti

Serviços

Participação

Privado

5,00

Linhas de crédito

Empréstimo sénior*

Privado

5,00

BOA REGIONAL FACILITY (REGIONAL WEST AFRICA)

Regional – África Ocidental

Serviços

Empréstimo sénior

Privado

10,00

CATALYST FUND I

Regional – África Oriental

Serviços

Participação

CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT

Regional – Caraíbas

Linhas de crédito

Linha de crédito

50,00

DR MICROFINANCE FACILITY II

República Dominicana

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado
Privado/
Público
Privado

DR MICROFINANCE FACILITY II C

República Dominicana

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

6,00

EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTHORISATION

Regional – África Oriental

Serviços

Empréstimo sénior*

Privado

4,00

I AND P CAPITAL (III) LLC LTD

Regional – África

Serviços

Participação

Privado

12,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C

Regional – ACP

Serviços

Participação

Privado

0,01

JAMAICA TOLL ROAD

Jamaica

Transportes

Empréstimo sénior

Privado

50,00

MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT

Maurícia

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

5,00

PEFF II KENYA A

Quénia

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

7,00

PEFF II KENYA B

Quénia

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

6,50

PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN. EQUITY FUND

Regional – África Oriental

Serviços

Participação

Privado

5,96

RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY

Ruanda

Linhas de crédito

Linha de crédito*

Privado

8,00

UT BANK GLOBAL LOAN

Gana

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

Subtotal para 2011

8,93

6,00

8,00
203,89

TOTAL

2 993,63

PTU

Nome do contrato

Região ou país

Setor

Natureza da operação

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)

2007
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL

Nova Caledónia

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT

Polinésia Francesa

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

Subtotal para 2007

5,00
5,00
10,00

2008
OCTS FINANCING FACILITY

Regional – PTU

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

Subtotal para 2008

10,00
10,00

2010
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II

Nova Caledónia

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II

Polinésia Francesa

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

10,00
5,00

Subtotal para 2010

15,00

TOTAL

35,00

60

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

2011

Anexos

3. Operações assinadas a cargo
de recursos próprios, 2003-2011
Estados ACP

Nome do contrato

Região ou país

Setor

Natureza da
Setor
Montante
operação público ou assinado (miprivado lhões 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

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / A

Quénia

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II

Maurícia

NOVOTEL DENARAU PROJECT

Fiji

VINLEC IV

São Vicente e Granadinas

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

Indústria Empréstimo sénior

Privado

25,00
8,93

Transportes Empréstimo sénior

Público

14,00

Serviços Empréstimo sénior

Privado

6,00

Energia Empréstimo sénior

Público

8,30

Subtotal para 2004

62,23

2005
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY

Regional – Caraíbas

Linha de crédito

Público

40,00

DANGOTE CEMENT - A

Nigéria

Linhas de crédito

Indústria Empréstimo sénior

Privado

57,85

DANGOTE CEMENT - B

Nigéria

Indústria Empréstimo sénior

Privado

33,06

SBM GLOBAL LOAN

Maurícia

Privado

20,00

Linhas de crédito

Linha de crédito

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

LUMWANA COPPER PROJECT C

Zâmbia

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (WAGP)

Gana

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

40,00

Indústria Empréstimo sénior

Privado

18,00

Energia Empréstimo sénior

Público

75,00

Subtotal para 2006

167,25

2007
AMBATOVY NICKEL PROJECT

Madagáscar

Indústria Empréstimo sénior

Privado

260,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY

Regional – África Ocidental

Serviços Empréstimo sénior

Privado

50,00

INTERCONTINENTAL BANK

Nigéria

Serviços Empréstimo sénior

Privado

50,00

MASERU WASTEWATER PROJECT

Lesoto

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

14,30

MUNALI NICKEL PROJECT

Zâmbia

Indústria Empréstimo sénior

Privado

29,51

PROGRAMME EAU SENEGAL

Senegal

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

15,00

SONEB-ALIMENTATION EN EAU URBAINE

Benim

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

13,00

Subtotal para 2007

431,81

2008
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO

Madagáscar

AEP OUAGADOUGOU II

Burquina Faso

PORTS OF CAPE VERDE

Cabo Verde

INGA POWER REHABILITATION A

Congo (República Democrática)

MALAWI PERI-URBAN WATER & SANITATION

Malavi

CAPRIVI INTERCONNECTOR PROJECT

Namíbia

DFL REGIONAL SME

Regional - Caraíbas

ASSAINISSEMENT DAKAR

Senegal

Energia Empréstimo sénior

Público

24,50

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

18,50

Transportes Empréstimo sénior

Público

47,00

Energia Empréstimo sénior

Público

55,00

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

15,75

Energia Empréstimo sénior

Público

35,00

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

9,00

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

20,00

Subtotal para 2008

224,75
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Estados ACP

Nome do contrato

Região ou país

Setor

Natureza da
operação

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)

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

Subtotal para 2009

40,00
403,17

2010
AIDBANK LINE OF CREDIT III A

Domínica

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

7,00

AIDBANK LINE OF CREDIT III B

Domínica

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

1,00

DBSKN LINE OF CREDIT IV - B

São Cristóvão e Nevis

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

0,75

DBSKN LINE OF CREDIT IV - A

São Cristóvão e Nevis

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

5,24

ETED POWER TRANSMISSION

República Dominicana

Energia Empréstimo sénior

Público

26,80

MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION

Mauritânia

Telecomunicações Empréstimo sénior

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

Subtotal para 2010

100,65
597,76

2011
BOAD PG V A

Regional – África Ocidental

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

30,00

BOAD PG V B

Regional – África Ocidental

Linhas de crédito

Linha de crédito

Privado

30,00

ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS PROJECT

Moçambique

Energia Empréstimo sénior

Público

33,89

GREAT EAST ROAD REHABILITATION PROJECT

Zâmbia

Transportes Empréstimo sénior

Público

80,00

IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS

Tanzânia (República Unida da)

Transportes Empréstimo sénior

Público

50,00

INTERCONNEXION BOLGATANGA-OUAGADOUGOU

Burquina Faso

Energia Empréstimo sénior

Público

23,00

LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER

Uganda

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

75,00

SBM LINE OF CREDIT II

Maurícia

Linha de crédito

Privado

30,00

SEYCHELLES SUBMARINE CABLE PROJECT

Seicheles

Telecomunicações Empréstimo sénior

Privado

8,00

SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN RESOURCES)

Seicheles

Água e saneamento Empréstimo sénior

Público

26,74

Linhas de crédito

Subtotal para 2011

386,62

TOTAL

2,430,60

Nome do contrato

Região ou país

Setor

Natureza da
operação

Linhas de crédito

Linha de crédito

Setor
Montante
público assinado (miou privado lhões de EUR)

PTU
2009
SOCGEN – LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL

Polinésia Francesa

Privado

10,00

Subtotal para 2009

10,00

TOTAL

10,00
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4. Linhas de crédito (recursos da FI
e recursos próprios), 2003-2011
Estados ACP

País
FACILIDADE DE INVESTIMENTO
Burquina Faso
Burquina Faso
Camarões
Camarões
Regional – ACP
Uganda
Gabão
Gabão
Nigéria
Regional – Pacífico
Níger
Trindade e Tobago
Regional – Pacífico
Cabo Verde
Trindade e Tobago
Namíbia
Regional – ACP
Regional – África Central
Uganda
Regional – África Oriental
Regional – Pacífico
República Dominicana
República Dominicana
Ruanda
Gana
Ruanda
Regional – Pacífico
Gabão
Camarões
Uganda
Quénia
Trindade e Tobago
Malavi
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
Zâmbia
Níger
Regional – ACP
Regional – África Central
Ruanda
Regional - Pacífico
Santa Lúcia
Regional - Pacífico
Camarões
Regional - Pacífico
República Dominicana
Congo (República Democrática)
Regional - ACP
Uganda
Ruanda
República Dominicana
Haiti
Haiti
Quénia
Maurícia
República Dominicana
Gana
Quénia
República Dominicana
Regional - Caraíbas

2011

Nome

Data de
assinatura

Montante
assinado

Montante
afetado

Número de
afetações

PG BURKINA FASO II
PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN *
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)
DFCU LEASING GLOBAL LOAN
PRET GLOBAL II (GABON) B
PRET GLOBAL II (GABON) *
NIGERIA GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY
(Development Bank of Samoa)
NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II
CLICO GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B
(Tonga Development Bank)
CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II *
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX
NAMIBIA – OLD MUTUAL MIDINA FUND *
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II
BDEAC PRET GLOBAL III
DFCU LEASING GLOBAL LOAN II
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY *
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II
(National Bank of Palau)
SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN
ADEMI V B
RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B
RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B
(Development Bank of Niue)*
PRET GLOBAL III (GABON) *
PRET GLOBAL PRO-PME II
PEFF-UGANDA
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY *
CLICO GLOBAL LOAN B *
MALAWI GLOBAL LOAN III
DR FINANCING FACILITY
DR FINANCING FACILITY B
DR FINANCING FACILITY C
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III
BDEAC PRET GLOBAL IV
RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C
BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D
PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN)
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E
ADEMI RURAL MICROFINANCE
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC)
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II
RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY
DR FINANCING FACILITY D
SOFIHDES GL III
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN
PEFF II KENYA A
MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT
DR MICROFINANCE FACILITY II
UT BANK GLOBAL LOAN
PEFF II KENYA B
DR MICROFINANCE FACILITY II C
CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT

08/12/2003
08/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
13/05/2004
09/08/2004
18/10/2004
18/10/2004
06/12/2004
15/10/2005

10,00
2,00
3,00
25,00
90,00
5,00
3,50
6,50
50,00
7,00

6,85
2,00
3,00
0,00
53,68
5,00
3,50
0,00
49,63
6,88

19
11
44
0
11
11
4
0
26
279

26/10/2005
03/11/2005
15/12/2005

8,00
20,00
6,00

8,00
10,71
0,07

45
5
1

20/12/2005
20/12/2005
10/03/2006
12/05/2006
24/05/2006
28/06/2006
17/11/2006
05/12/2006

8,00
7,00
4,00
90,00
15,00
10,00
25,00
5,00

0,00
6,85
0,00
68,29
15,00
6,00
0,00
2,95

0
12
0
11
4
11
0
41

19/12/2006
19/12/2006
21/12/2006
22/12/2006
02/02/2007
23/02/2007

3,20
3,00
3,00
15,00
7,00
2,00

4,00
3,00
3,00
12,07
7,02
0,00

7 800
234
4
6
17
0

07/05/2007
28/06/2007
31/08/2007
07/12/2007
21/12/2007
04/06/2008
12/08/2008
12/08/2008
12/08/2008
26/11/2008
19/12/2008
08/05/2009
26/08/2009
05/10/2009
20/10/2009
18/12/2009
15/02/2010
28/06/2010
30/08/2010
01/11/2010
03/11/2010
08/12/2010
20/12/2010
19/09/2011
10/10/2011
28/10/2011
28/11/2011
16/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
28/12/2011
29/12/2011

7,00
4,00
30,00
20,00
10,00
15,00
5,00
10,00
3,50
20,00
8,00
90,00
25,00
5,00
3,00
10,50
5,00
5,00
4,00
7,00
5,00
90,00
40,00
8,00
3,50
5,00
3,00
7,00
5,00
6,00
8,00
6,50
6,00
50,00

0,00
4,00
20,92
0,00
0,00
5,84
5,00
10,00
3,50
0,89
5,83
16,83
5,00
2,15
0,00
0,00
0,00
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
30
30
0
0
4
9 600
888
3 579
1
18
2
1
2
0
0
0
11
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ESTADOS ACP

País

Nome

Data de
assinatura

Montante
assinado

Montante
afetado

Número de
afetações

RECURSOS PRÓPRIOS
Regional – África Ocidental
Maurícia
Regional - Caraíbas
Gana
Regional - Caraíbas
Domínica
Domínica
São Cristóvão e Nevis
São Cristóvão e Nevis
Maurícia
Regional – África Ocidental
Regional – África Ocidental

BOAD PG IV A
SBM GLOBAL LOAN
CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II C
DFL REGIONAL SME
AIDBANK LINE OF CREDIT III A
AIDBANK LINE OF CREDIT III B
DBSKN LINE OF CREDIT IV A
DBSKN LINE OF CREDIT IV - B
SBM LINE OF CREDIT II
BOAD PG V A
BOAD PG V B

10/12/2004
28/07/2005
22/12/2005
22/12/2006
22/12/2008
14/07/2010
20/09/2010
17/12/2010
17/12/2010
16/05/2011
15/06/2011
15/06/2011

25,00
20,00
40,00
40,00
9,00
7,00
1,00
5,24
0,75
30,00
30,00
30,00

25,00
20,00
39,98
10,73
4,54
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
4
9
3
5
4
0
0
0
0
0
0

1 201,19

465,22

22 795

Data de
assinatura

Montante
assinado

Montante
afetado

Número de
afetações

29/11/2007
10/12/2007
09/05/2008
08/07/2010
09/07/2010

5,00
5,00
10,00
10,00
5,00

3,20
3,83
0,00
0,00
0,00

2
8
0
0
0

19/10/2009

10,00
45,00

0,00
7,03

0
10

Total para os Estados ACP
PTU

País

Nome

FACILIDADE DE INVESTIMENTO
Nova Caledónia
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
Polinésia Francesa
SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT
Regional - PTU
OCTS FINANCING FACILITY *
Nova Caledónia
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II
Polinésia Francesa
SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II
RECURSOS PRÓPRIOS
Polinésia Francesa
SOCGEN - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL
Total para os PTU
* contrato anulado após a assinatura

5. Operações de assistência técnica
assinadas em 2011
Designação da operação
State Bank of Mauritius Line of Credit II - SME Sub-Loans
SHORECAP II TA
SME Access to Finance Facility (SAFF) - Regional Pacific / CDE
SME Access to Finance Facility in Caribbean (SAFFC) - Regional / CDE
Ambatovy Footprint Monitoring I
CamÁgua III - Studies / Tendering
REGMIFA - Implementation
Capacity Building private entreprises+facilitating of the Bank's PEFF (Publication)
Pre-Feasibility Study for BCL Nicker Smelter Plant
CamÁgua II -Reinforcement of CAMÁgua capabilities / Promoter Visit
Programme Technical Assistance to SOFIHDES and ACME - Phase I
Fefisol
Ambatovy Footprint Monitoring II
Technical Assistance to the Rural Impulse Fund II
Scheme for potable Água supply in Bamako
CamÁgua II -Reinforcement of CAMÁgua capabilities
Programme D'Appui Technique de la BDEAC
TOTAL
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País/Região
Maurícia
Regional - África
Regional - Pacífico
Regional - Pacífico
Madagáscar
Camarões
Regional - África
Uganda
Botsuana
Camarões
Haiti
Regional - ACP
Madagáscar
Regional - ACP
Mali
Camarões
Regional - África

Setor Montante do contrato
em EUR
Setor financeiro
Setor financeiro
Setor financeiro
Setor financeiro
Indústria
Água
Setor financeiro
Setor financeiro
Indústria
Água
Setor financeiro
Setor financeiro
Indústria
Setor financeiro
Água
Água
Setor financeiro
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188 999
3 000 000
1 000 000
1 000 000
49 380
185 616
2 000 000
1 600
189 500
4 000
32 108
1 000 000
137 200
889 000
887 500
748 900
188 999
11 502 802
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6. Dotações destinadas a bonificações
de juros, 2003-2011
Designação do contrato ACP

País/região

Setor

Primeiro Protocolo Financeiro: montante da dotação destinada a bonificações de juros: 187 000 000
SONABEL III
Burquina Faso
Energia
Liaison maritime Dakar-Ziguinchor
Senegal
Transportes
Compagnie Sucrière du Tchad – Garantie
Chade
Agroindústria
Gilgel Gibe II – Hydropower Plant
Etiópia
Energia
KPLC Grid Development Project
Quénia
Energia
VRA VII
Gana
Energia
Maputo Água Supply
Moçambique
Água
Fiji Power
Fiji
Energia
Ecocimento Fibre Cement Project
Moçambique
Indústria
West African Gas Pipeline
Regional-África Ocidental
Energia
Small Town Água and Sanitation Project
Etiópia
Água
BLPC IV Wind Power Project
Barbados
Energia
Pacific Islands Financing Facility II-B
Regional – Pacífico
Setor financeiro
Maseru WasteÁgua Project
Lesoto
Água
Programme Eau Sénégal – SONES Água Programme
Senegal
Água
SONEB - Alimentation en Eau Urbaine
Benim
Água
Jirama Andekaleka Hydro
Madagáscar
Energia
AEP Ouagadougou II
Burquina Faso
Água
NFC Silvicultura Project
Uganda
Silvicultura
Malawi Peri-Urban Água and Sanitation
Malavi
Água
INGA Power Rehabilitation
Congo (RD)
Energia
Norman Manley International Airport
Jamaica
Infraestruturas
TOTAL
Segundo Protocolo Financeiro: montante da dotação destinada a bonificações de juros: 400 000 000
Assainissement Dakar
Senegal
Saneamento
Unelco Wind Power
Vanuatu
Energia
Maurícia Sugar Indústria Reform Project (+B)
Maurícia
Indústria

Justificação

Montante
Montante
estimado do empréstimo
da bonificação
em EUR
em EUR

Social
PPAE
Ambiental e social
PPAE
PPAE
PPAE
PPAE
Ambiente
Ambiente
PPAE
PPAE
Ambiente
Catástrofe natural
Social
Social
PPAE
PPAE
PPAE
Ambiente
PPAE
PPAE
Privatização

2 160 000
2 396 000
1 800 000
18 410 000
10 290 000
2 580 000
9 152 000
4 251 000
157 070
18 148 000
4 608 000
1 960 000
327 000
3 176 000
1 408 000
4 011 000
8 028 000
5 917 000
677 000
3 895 000
18 786 000
3 500 000
125 637 070

15 250 000
10 000 000
11 800 000
50 000 000
43 000 000
10 500 000
31 000 000
24 500 000
1 300 000
75 000 000
16 500 000
9 750 000
2 000 000
14 300 000
15 000 000
13 000 000
24 500 000
18 500 000
5 000 000
15 750 000
110 000 000
35 000 000
551 650 000

5 644 000
648 000
1 398 000

20 000 000
4 300 000
28 000 000

15 597 000
10 944 000
833 000
29 043 000
32 406 000
650 000
106 000
124 000
9 848 000
27 000 000
6 955 000
7 360 000
12 027 000
6 456 000
140 914 611

60 000 000
40 000 000
9 000 000
119 000 000
140 000 000
5 000 000
5 990 000
8 000 000
33 890 000
75 000 000
60 000 000
50 000 000
50 000 000
26 740 000
259 085 389

Mombasa-Nairobi Transmission Line
CamÁgua
Pacific Islands Financing Facility II D
Olkaria I & IV Geothermal Extension
Metolong Dam & Água Supply Programme
Philips Lighting Maseru
DBSKN Line of Credit IV
AIDBANK GL III
Energia Development and Access Project
Kampala Água - Lake Victoria Watsan
BOAD PG V
CDB Climate Action Line of Credit
Tanzânia Improvement to Regional Airports
Seicheles Água and Sanitation
TOTAL

Quénia
Camarões
Regional – Pacífico
Quénia
Lesoto
Lesoto
São Cristóvão e Nevis
Domínica
Moçambique
Uganda
Regional – África Ocidental
Regional - Caraíbas
Tanzânia
Seicheles

Energia
Água
Setor financeiro
Energia
Água
Indústria
Setor financeiro
Setor financeiro
Energia
Água
Setor financeiro
Setor financeiro
Transportes
Água

PPAE
Ambiental e social
Reforma do setor
do açúcar
Social
PPAE
Catástrofe natural
Ambiente
PPAE
PPAE
Ambiente
Ambiente
PPAE
PPAE
PPAE
Ambiente
PPAE
Ambiental e social

Designação do contrato PTU

País/região

Setor

Justificação

Montante
Montante do
estimado da empréstimo em
bonificação em
EUR
EUR

Primeiro Protocolo Financeiro: montante da dotação destinada a bonificações de juros: 2 000 000
BCI Credit Line
Nova Caledónia
Setor financeiro
SOCREDO Credit Line
Polinésia Francesa
Setor financeiro
TOTAL

Ambiente
Ambiente

500 000
500 000
1 000 000

5 000 000
5 000 000
10 000 000

Segundo Protocolo Financeiro: montante da dotação destinada a bonificações de juros: 1 500 000
SocGen FR Polynesia Env GL
Polinésia Francesa
Setor financeiro
NC-Ligne de Credit Ambienteale II
Nova Caledónia
Setor financeiro
SOCREDO-Ligne Ambienteal II
Polinésia Francesa
Setor financeiro
TOTAL

Ambiente
Ambiente
Ambiente

491 000
358 000
255 000
1 104 000

10 000 000
10 000 000
5 000 000
25 000 000

2011
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7. D
 emonstrações financeiras abreviadas
da Facilidade de Investimento em
31 de dezembro de 201127
demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2011
(em milhares de EUR)
Notas

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Caixa e equivalentes de caixa

5

452 279

411 587

330 057

Instrumentos financeiros derivados

6

434

1 376

12 870

Empréstimos e contas a receber

7

1 033 160

844 428

693 441

Ativos financeiros disponíveis para venda

8

251 660

194 828

164 606

9/14

87 310

100 000

87 310

10

416

3 172

925

1 825 259

1 555 391

1 289 209

12 702

6 110

5 522

ATIVO

Valores a receber dos doadores
Outros ativos
Total do ativo

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES

PASSIVO
Instrumentos financeiros derivados

6

Rendimento diferido

11

33 003

29 579

24 317

Dívidas a terceiros

12

329 660

298 415

213 850

Outros passivos

13

1 113

940

1 560

376 478

335 044

245 249

1 281 309

1 131 309

995 000

Total do passivo

RECURSOS DOS DOADORES
Fração exigida da contribuição dos Estados-Membros

Reserva de justo valor

14

41 750

24 570

19 710

125 722

64 468

29 250

Total dos recursos dos doadores

1 448 781

1 220 347

1 043 960

Total do passivo e dos recursos dos doadores

1 825 259

1 555 391

1 289 209

Lucros não distribuídos

27
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Pode descarregar as demonstrações financeiras completas e o respetivo anexo em www.eib.org ou solicitar um exemplar através do seguinte endereço: info@eib.org
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demonstração do rendimento integral para o exercício findo
em 31 de Dezembro de 2011 (em milhares de EUR)
De 01.01.2011

De 01.01.2010

Notas

a 31.12.2011

a 31.12.2010

Juros e proveitos equiparados

16

59 561

54 601

Juros e custos equiparados

16

-940

-2 591

58 621

52 010

Juros e proveitos equiparados líquidos

Receitas de comissões

17

2 149

11 775

Despesas de comissões

17

-144

-372

2 005

11 403

18

18 070

-15 823

Variação da imparidade sobre empréstimos e contas a receber, líquida de
reversões

7

27 452

25 428

Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda

8

-6 888

-3 714

19

-38 006

-34 086

61 254

35 218

1. Variação líquida do justo valor dos ativos financeiros disponíveis
para venda

20 574

2 962

2. Montante líquido transferido para resultados

-3 394

1 898

Total de ativos financeiros disponíveis para venda

17 180

4 860

Total de outro rendimento integral

17 180

4 860

Total do rendimento integral do exercício

78 434

40 078

Receita líquida de comissões

Resultado líquido de operações financeiras

Gastos gerais administrativos

Resultado do exercício

Outro rendimento integral:
Ativos financeiros disponíveis para venda – reserva de justo valor

2011
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Mapa da variação dos recursos dos doadores para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2011 (em milhares de EUR)

Contribuição
exigida

Reserva de
justo valor

Lucros não
distribuídos

Total

1 131 309

24 570

64 468

1 220 347

150 000

-

-

150 000

Resultado do exercício 2011

-

-

61 254

61 254

Total do outro rendimento integral do exercício

-

17 180

-

17 180

150 000

17 180

61 254

228 434

1 281 309

41 750

125 722

1 448 781

Contribuição
exigida

Reserva de
justo valor

Lucros não
distribuídos

Total

Em 1 de janeiro de 2010

995 000

19 710

29 250

1 043 960

Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o
exercício

130 000

-

-

130 000

6 309

-

-

6 309

Resultado do exercício 2010

-

-

35 218

35 218

Total do outro rendimento integral do exercício

-

4 860

-

4 860

136 309

4 860

35 218

176 387

1 131 309

24 570

64 468

1 220 347

Em 1 de janeiro de 2011

Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o
exercício

Variação dos recursos dos doadores
Em 31 de dezembro de 2011

Bonificações de juros não utilizadas

Variação dos recursos dos doadores
Em 31 de dezembro de 2010

68
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Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2011 (em milhares de EUR)

De 01.01.2011
a 31.12.2011

De 01.01.2010
a 31.12.2010

61 254

35 218

3 172

3 714

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício
Ajustamentos
Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda
Variação líquida das perdas por imparidade sobre empréstimos e contas a receber

-27 452

-25 428

Juros capitalizados de empréstimos e contas a receber

-10 512

-13 239

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

-2 801

-466

Aumento do rendimento diferido

3 424

5 262

-15 337

-24 626

34

-538

11 782

-20 103

Desembolsos de empréstimos

-237 040

-206 952

Reembolsos de empréstimos

104 410

119 724

Efeito das flutuações cambiais nos empréstimos concedidos
Efeito das flutuações cambiais nos ativos financeiros disponíveis para venda
Resultado das atividades operacionais antes da variação dos ativos e passivos operacionais

Variações do justo valor dos instrumentos derivados

7 534

12 082

Aumento de ativos financeiros disponíveis para venda

-67 829

-50 952

Venda de ativos financeiros disponíveis para venda

24 971

22 414

2 756

-2 247

Variação de outras rubricas do ativo
Variação de outras rubricas do passivo
Variação de outros montantes a pagar ao Banco Europeu de Investimento

Fluxos de caixa líquidos originados pelas atividades operacionais

173

-620

4 144

-2 324

-149 099

-128 978

136 345

187 310

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Contribuição recebida dos Estados-Membros
Montantes recebidos dos Estados-Membros a título de bonificações de juros

76 345

40 000

Montantes pagos por conta dos Estados-Membros a título de bonificações de juros

-22 899

-16 802

189 791

210 508

Variação líquida da caixa e equivalentes de caixa

40 692

81 530

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

411 587

330 057

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

452 279

411 587

Fluxos de caixa líquidos originados pelas atividades de financiamento
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8. Organigrama

Diretor
Patrick Walsh

África Ocidental e Sahel,
Caraíbas

África Central
e Oriental,
Pacífico

África Austral
e
Oceano Índico

Project
Finance

Recursos e
Desenvolvimento

Gestão da
Carteira e
Estratégia

Gustaaf
HEIM

Flavia
Palanza

Serge-Arno
KLÜMPER

Monique
Koning

Tassilo
Hendus

Heike
RÜTTGERS

Direções operacionais

Divisão de
Acompanhamento
das Operações
Paolo Lombardo
Departamento de
Assuntos Económicos
Debora REVOLTELLA
Departamento do
Aconselhamento
Técnico e Financeiro
Thomas BARRETT
Assistência Técnica
Chefe de Unidade
Stefan Kerpen
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Direção de
Projetos

Diretor-Geral
Christopher
Hurst

Direção de
Assuntos Jurídicos

Secretário-Geral
Alfonso
QUEREJETA

Representação
Regional
Direção de
Gestão do
Risco

Diretor-Geral
Klaus
Trömel

África Ocidental e Sahel
Dacar
Christophe LUCET
África Central e Oriental
Nairobi
Kurt Simonsen
África Austral e Oceano Índico
Tshwane (Pretória)
Alfredo ABAD
Caraíbas
Fort-de-France
Yves Ferreira
Pacífico
Sydney
Jean-Philippe DE JONG
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9. Lista de siglas e abreviaturas
A
ACP

África, Caraíbas e Pacífico

ADEMI

Banco de Ahorro y Crédito Ademi
Banco de Ahorro y Crédito Adopem
Agence Française de Développement
AIC Caribbean Fund
Associação Internacional de Desenvolvimento
Projetos aprovados para financiamento pelos órgãos
de decisão do BEI
África Subsariana
Assistência técnica

ADOPEM
AFD
AIC
AID
Aprovações
ASS
AT
B
BAD

Banco Africano de Desenvolvimento

BDEAC

Banque de Développement des États de l’Afrique
Centrale
Banco Europeu de Investimento
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Sociedade Belga de Investimento para os Países
em Desenvolvimento
Banco Mundial
Banque Ouest Africaine de Développement

BEI
BID
BIO
BM
BOAD
C

IDR

Iniciativa de Delegação Recíproca

IEFD

Instituição Europeia de Financiamento do
Desenvolvimento

IFI

Instituições Financeiras Internacionais

IFRS

Normas Internacionais de Relato Financeiro

IFU

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (Fundo
para a Industrialização dos Países em Desenvolvimento)

I&P

Investisseur et Partenaire pour le Développement

ISO

Organização Internacional de Normalização

K
KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

L
LuxFlag
LVWatSan

Luxembourg Fund Labelling Agency
Lake Victoria Water and Sanitation programme

M
MFW4A

Parceria para o Desenvolvimento do Setor Financeiro em
África (Making Finance Work for Africa Partnership)

MW

Megawatts

N
NamPower

Companhia de eletricidade pública da Namíbia

NEPAD

Nova Parceria para o Desenvolvimento de África

O

CAMWATER

Cameroon Water Utilities Corporation

ODM

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio

CAO

Comunidade da África Oriental

OFID

Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional

CAPE

CAPE Fund

ONG

Organização não governamental

CDB

Banco de Desenvolvimento das Caraíbas

ONU

Organização das Nações Unidas

CDC

Capital for Development Group Plc
Dióxido de carbono
Empréstimos assinados, investimento de capital
e quase-capital, acordos de agência e de garantia
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas

OSC

Organizações da Sociedade Civil

OT

Observação da Terra

CO2
Compromissos
CQNUAC
D

P
PAB

Plano de Atividades do Banco

Países ACP

Países da África, Caraíbas e Pacífico

PEFF

Private Enterprise Finance Facility

DBSA

Banco de Desenvolvimento da África Austral

PFA

Parceria para o Financiamento em África

DEG

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
mbH
Direction Nationale de l’Eau Potable et de
l’Assainissement
Empréstimos e investimentos pagos

PIB

Produto Interno Bruto

PME

Pequenas e médias empresas

PPAE

Países Pobres Altamente Endividados

PPP

Parceria público-privada

DINEPA
Desembolsos
E
ECP
EFP
ESF
ESIAF
EUA
EUR

Emerging Capital Partners
European Financing Partners
Instrumento para uma Energia Sustentável
e para um Aprovisionamento Seguro
Quadro de Avaliação do Impacto Económico e Social
Estados Unidos da América
Euro

F
FED

Fundo Europeu de Desenvolvimento

FEFISOL

Fonds Européen de Financement Solidaire pour l’Afrique
Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas
Facilidade de Investimento

FFI

FI

PROPARCO

Société de Promotion et de Participation
pour la Coopération Économique

PTU

Países e Territórios Ultramarinos

Q
Quase-capital

REM

Quadro de Medição de Resultados

RP

Recursos próprios

S
SARi
SBM
SEAE
SE4All

FIPAG

Fundo de Investimento e Património
do Abastecimento de Água

FMO

Sociedade Neerlandesa para o Financiamento
do Desenvolvimento

T

FONDESA

Fondo para el Desarrollo, Inc.

U

G
GEEREF

Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias
Renováveis

GDP

Gigawatt-hora

H
HFC

Hybrid Fibre Coaxial

I

Instrumentos que incorporam características
dos empréstimos e das participações de capital

R

SFI
TIC

South African Renewables initiative
State Bank of Mauritius
Serviço Europeu para a Ação Externa
Iniciativa «Energia Sustentável para Todos»
Sociedade Financeira Internacional
Tecnologias da Informação e da Comunicação

UE

União Europeia

USD

Dólar dos Estados Unidos

V
VIH/SIDA

Vírus de imunodeficiência humana/Síndrome
de imunodeficiência adquirida

VIM

Veículo de investimento em microfinanciamento

W

ICA

Consórcio para as Infraestruturas em África

WAPP

Grupo de Energia da África Ocidental

ICCF

Interact Climate Change Facility
International Development Corporation

WSUP

Água e Saneamento para as Populações Pobres Urbanas

IDC
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10. Endereços do BEI
Banco Europeu de Investimento
98-100, boulevard Konrad Adenauer

3 (+352) 43 79 1

L-2950 Luxembourg

5 (+352) 43 77 04

www.eib.org/acp – U info@eib.org

Gabinetes Regionais nos Estados ACP e nos PTU
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

U southernafricaoffice@eib.org

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

U nairobioffice@eib.org

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

U dakaroffice@eib.org

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
U caribbeanoffice@eib.org

Pacífico / Sydney
Level 32

3 (+61-2) 82 11 05 36

88 Phillip Street

5 (+61-2) 82 11 05 38

Sydney NSW 2000

U pacificoffice@eib.org

Austrália

Os artigos e informações deste relatório podem ser livremente reproduzidos. O BEI agradece, contudo, que a fonte
seja citada e que lhe seja enviada uma cópia dos artigos publicados.
© Fotografias e ilustrações: Fototeca do BEI, Advans S.A., Ohorongo, PropME, RapidEye sàrl,
I&P Management, Gibb Mauritius, Ltd., Zambia Roads Development Agency, Mercator Media 2012.
Paginação: Atelier gráfico do BEI.
Impresso na Imprimerie Jouve em papel MagnoSatin com tintas à base de óleos vegetais. Este papel, certificado
em conformidade com as regras do Forest Stewardship Council (FSC), compõe-se em 100 % de fibra virgem
(pelo menos 50 % da qual provém de florestas bem geridas).
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