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Relatório Anual 2016
das atividades do BEI em África, nas
Caraíbas e no Pacífico, bem como nos países
e territórios ultramarinos

As operações do BEI nos países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e nos países e territórios ultramarinos (PTU) são realizadas ao abrigo do Acordo de Parceria ACP-UE («Acordo de Cotonu», 2000-2020)
e da Decisão de Associação Ultramarina, que constituem o quadro jurídico que rege as relações da
UE com estas regiões. O financiamento ao abrigo destes acordos provém dos orçamentos dos Estados-Membros da UE, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), e dos recursos próprios
do BEI, captados nos mercados de capitais internacionais.
O Banco tem a seu cargo a gestão da Facilidade de Investimento, um fundo autorrenovável que responde às necessidades de financiamento de projetos de investimento realizados nestas regiões,
recorrendo a um amplo leque de instrumentos flexíveis de tomada de risco. Para acompanhar a
preparação e execução dos projetos que financia, o BEI também pode conceder aos seus mutuários
e beneficiários finais subvenções sob a forma de bonificações de juros e assistência técnica.
Nos termos do Acordo de Cotonu (assinado em 2000 e revisto em 2005 e 2010), o objetivo central da
cooperação ACP-UE é a redução da pobreza, o desenvolvimento sustentável e a integração progressiva dos países ACP na economia mundial (Artigo 19.º, n.º 1).
O Acordo estabelece ainda que «as estratégias de cooperação ACP-UE […] têm por objetivo: assegurar um crescimento económico, rápido e sustentado, que permita criar postos de trabalho, desenvolver o setor privado, aumentar o emprego, melhorar o acesso aos recursos produtivos e às atividades
económicas e promover a cooperação e a integração regionais» (Artigo 20.º, n.º 1).
De acordo com o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio das Nações Unidas e agora também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas, as operações do BEI nos países ACP apoiam projetos que proporcionem benefícios
sociais, económicos e ambientais sustentáveis, respeitando estritamente as obrigações de transparência que devem orientar a gestão de fundos públicos.
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Prefácio

de Pim van Ballekom e de Ambroise Fayolle,
Vice-Presidentes do BEI

O

financiamento do desenvolvimento encontra-se,
neste momento, numa espécie de encruzilhada.
Por um lado, nunca este foi tão necessário como
agora, e por outro, raramente esteve sob maior escrutínio, considerando que as abordagens a outros apoios
ao desenvolvimento, como a ajuda externa, estão a ser
reavaliadas. As parcerias entre as instituições e as nações associadas nunca foram tão importantes. O compromisso para com os nossos princípios nunca foi tão
firme ou tão relevante. Existem aspetos positivos a considerar, que confirmam o nosso contributo e que importa não perder de vista.
Em todo o mundo, assiste-se a uma melhoria rápida e
pronunciada da qualidade de vida. Os níveis de pobreza estão a diminuir nos países da África Subsariana,
das Caraíbas e do Pacífico. As economias em desenvolvimento estão a emergir da sombra, graças a um
planeamento mais coerente, aos progressos no sentido da igualdade de género, à evolução financeira e ao
crescimento dos setores empresariais. Os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio contribuíram para este
processo.
Está em marcha uma dinâmica de progresso e compete
agora a instituições como o BEI, na qualidade de banco da UE, e aos seus parceiros de financiamento do desenvolvimento a nível internacional continuar a apoiar
projetos de boa qualidade, criar mais oportunidades
para os jovens e as mulheres, bem como lançar as bases
para o desenvolvimento económico sustentável e para
a criação de emprego.
A comunidade internacional está a unir esforços para ir
mais longe. Exemplo disso é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável adotada pelas Nações Unidas, cuja concretização passa pela realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O BEI apoia
estes esforços através das suas quatro principais prioridades para as operações no exterior da União Europeia, a saber: o desenvolvimento do setor privado, as
infraestruturas básicas, a ação climática e a integração
regional.
Em 2016, o BEI investiu 765 milhões de EUR em 29 projetos em África, nas Caraíbas e no Pacífico, bem como nos
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países e territórios ultramarinos. O número de projetos
de boa qualidade apoiados manteve-se igual ao do ano
anterior e está bastante acima dos 22 projetos apoiados
em 2014. As aprovações de novos projetos e os desembolsos também apresentaram um nível sólido.
O montante médio dos empréstimos do BEI diminuiu
ligeiramente. Isto foi patente na maioria das regiões
onde o BEI desenvolve a sua atividade, incluindo na UE,
ao abrigo do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, sendo uma consequência natural da própria
evolução do Banco e dos novos instrumentos financeiros inovadores que está a implementar. O BEI está, sem
dúvida, associado a projetos de infraestruturas de grande dimensão, mas também assistimos ao surgimento
de uma tendência bastante diferente à qual os países
de África, das Caraíbas e do Pacífico não ficam alheios.
Para além dos seus métodos tradicionais de investimento – designadamente, o fundo autorrenovável
da Facilidade de Investimento ACP e os seus recursos
próprios – o BEI lançou o Pacote de Financiamento de
Elevado Impacto que lhe permite apoiar projetos que
anteriormente estavam fora do âmbito das suas competências. Estes projetos são mais pequenos e os riscos
são um pouco maiores, mas valem e pena tendo em
conta o impacto que têm no terreno. Todos os projetos financiados pelo Banco trazem benefícios positivos
e estes, em concreto, tocam a base da pirâmide, onde
o financiamento inovador em montantes mais pequenos e com um maior número de parceiros pode fazer
uma enorme diferença na qualidade de vida. Esta conclusão é confirmada pelo quadro reforçado de medição
dos resultados que acompanha este pacote. Dois desses projetos são apresentados neste relatório. Os projetos «Boost Africa» (Impulsionar África) e «Senegal River
Valley Rice» (Arroz no Vale do Rio Senegal) têm imenso
potencial e enchem-nos de orgulho.
O passo seguinte passa por aumentar o número de assinaturas, a fim de apoiar um leque alargado de setores
de atividade em todas as áreas prioritárias do Banco.
Para esse efeito, o BEI terá de intensificar a cooperação
com os seus parceiros. O Banco congratula-se com o
Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento da
UE e com o seu apelo à consecução dos Objetivos de
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Desenvolvimento Sustentável. Na qualidade de banco
da UE, é natural que o BEI queira continuar a colaborar
com a Comissão Europeia, o Serviço Europeu de Ação
Externa e os seus demais parceiros bilaterais e multilaterais. Este quadro aprofundado de cooperação é
bem-vindo e oportuno.
Ao BEI caberá o papel de continuar a apoiar o desenvolvimento dos setores privados em todo o mundo, especialmente em África, nas Caraíbas e no Pacífico. Deverá trabalhar em articulação com os seus parceiros para
lançar as bases que assegurem um ambiente propício
ao desenvolvimento empresarial. Terá de angariar financiamento de outras fontes – instituições, governos
e setor financeiro – para assegurar o arranque de mais
iniciativas positivas.
O Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento
tem o título e o lema «O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro». Este mundo e o seu futuro dependem das escolhas que fizermos no presente. Pudemos
constatar esta realidade nas nossas visitas aos países
de África, das Caraíbas e do Pacífico. Também a vemos
diariamente nas notícias, nomeadamente a respeito da
crise migratória. As populações jovens procuram oportunidades. Têm excelentes ideias e os conhecimentos
necessários para as concretizar. Tudo o que precisam é
de uma oportunidade e de financiamento, bem como
de um pouco de confiança por parte do sistema. O BEI
e os seus parceiros têm de manifestar essa confiança e
transformá-la em apoio. É o que o Banco está a fazer
com celeridade, através do financiamento de projetos
com um impacto efetivo e da sua pronta resposta ao
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apelo que lhe foi lançado para financiar projetos que
visam o problema da migração. A Comissão Europeia
também está a dar resposta a este problema através da
criação do Plano de Investimento Externo Europeu, que
representa um novo nível de compromisso europeu no
sentido de criar condições para o crescimento dos países em desenvolvimento. Esta iniciativa merece o apoio
do BEI.
Nas suas operações, tanto no interior como no exterior da UE, o BEI demonstrou que tem a capacidade e
as competências transfronteiriças para se adaptar e
responder ao ambiente global em evolução, em várias
áreas geográficas e contextos. O BEI é uma instituição
financeira atenta, capaz de ajudar a resolver as situações que afetam as populações, desde doenças a catástrofes naturais, passando pelos deslocamentos forçados. O Banco está disposto a contribuir, no que lhe
for possível, para as negociações pós-Cotonu. Os instrumentos do BEI, nomeadamente a Facilidade de Investimento ACP, são sólidos, sustentáveis e estão estruturados para perdurar no longo prazo, para além de
2020. O BEI é suficientemente flexível para se adaptar
aos requisitos que possam surgir dos novos objetivos
políticos.
O Banco está, e permanecerá, empenhado em evoluir e
dar resposta às necessidades das populações em África,
nas Caraíbas e no Pacífico, bem como nos países e territórios ultramarinos, através de modelos de financiamento inovadores, de aconselhamento e de parcerias.
É isto que o BEI faz há mais de meio século e que continuará a fazer no futuro.
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VALORES GLOBAIS das operações em
África, nas Caraíbas e no Pacífico em 2016
Em 2016, o BEI investiu um montante total de 765 milhões de EUR nas regiões da África
Subsariana, das Caraíbas e do Pacífico, distribuído por 29 projetos diferentes. Para além
disto, foram aprovados 36 projetos, no valor total de 1 384 milhões de EUR, ao passo que
os desembolsos ascenderam a 955 milhões de EUR.
Tendo por base o seu Quadro de Medição de Resultados, o BEI prevê que:
As linhas de crédito concedidas a instituições financeiras irão preservar
37 492 postos de trabalho em pequenas empresas e 12 255 em empresas de
média capitalização.
Os instrumentos de garantia permitirão preservar 12 900 postos de trabalho.
Os investimentos em projetos hídricos proporcionarão acesso a água potável a
218 000 famílias…
… e ao saneamento básico a 1 milhão de pessoas…
…e tornarão o abastecimento de água mais fiável, acabando por beneficiar
5,2 milhões de pessoas.
Os projetos na área da eletricidade contemplam a instalação de 6 300 km de novas
linhas de transporte modernas…
…proporcionando acesso à rede elétrica a mais 434 000 famílias.
Um projeto de telecomunicações proporcionará acesso às redes móveis, pela primeira
vez, a 3,6 milhões de pessoas.
As instituições de microfinanciamento sustentarão 92 000 postos de trabalho ao
longo do seu ciclo de vida… e os veículos de investimento através de microfinanciamento
apoiarão 104 instituições, que irão conceder 1 652 000 empréstimos aos seus clientes –
dos quais 58 % são mulheres.
Dependendo da operação específica, o montante médio dos empréstimos oscilará entre
200 EUR na República Dominicana e 13 826 EUR na Polinésia Francesa. Os
prazos oscilarão entre um a cinco anos.
O investimento agrícola permitirá a irrigação de 5 250 ha de terras de cultivo, bem como
a construção de capacidade de armazenamento para 2 074 000 toneladas de produtos
agrícolas, que poderão alimentar 163 200 pessoas.
Os fundos de private equity apoiados criarão 2 130 postos de trabalho diretos nas
empresas beneficiárias dos investimentos.
Para mais informações sobre esta metodologia, consultar a pág. 37.
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As operações assinadas pelo
BEI em 2016 incluem:

765 milhões de EUR de assinaturas nos
países ACP/PTU

Projetos em

15 países

e cinco agrupa-

mentos regionais

378 milhões de EUR (49 %) para oito

projetos de infraestruturas de grande
dimensão (Recursos próprios)

41 milhões de EUR (5 %) de

financiamento direto (grandes empresas

e financiamento de projetos)

346 milhões de EUR (45 %) para

operações do setor financeiro,
maioritariamente ao abrigo da FI,
dos quais:
• 210 milhões de EUR (61 %) para apoiar as
PME através de linhas de crédito assinadas com
dez intermediários

•4
 4 milhões de EUR (13 %) através de
instrumentos de microfinanciamento

•6
 0 milhões de EUR (17 %) de investimento
em cinco fundos de private equity

•3
 2 milhões de EUR (9 %) através de
operações de partilha de riscos

11 projetos assinados

ao abrigo
do PFEI, num montante total de 97 milhões

de EUR

2016
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ATIVIDADES em 2016
As assinaturas relativas a projetos em África,
nas Caraíbas e no Pacífico desceram
ligeiramente em 2016, ascendendo a um
total de 765,1 milhões de EUR. O volume de
cada investimento apresenta uma tendência
descendente, uma vez que o BEI está a
atribuir mais fundos a projetos de menor
dimensão, com potencial para produzir
maior impacto e com um risco inerente
superior. Graças ao Pacote de Financiamento
de Elevado Impacto, o Banco pôde
intensificar esta sua atividade, bem como
alargar a sua rede de parceiros e mobilizar
mais investimentos.
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Atividades em 2016

S
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e considerarmos as três fases principais dos projetos – aprovação, assinatura e desembolso – verificamos que houve uma atividade significativa tanto ao
nível da primeira como da última. Neste aspeto, os objetivos foram ultrapassados e os números comparam muito favoravelmente com os dos anos anteriores. Em 2016,
as aprovações totalizaram 1 384 milhões de EUR e os desembolsos 955 milhões de EUR. Estes números incluem
as operações por conta e risco do BEI na região ACP, bem
como na República da África do Sul, no caso dos desembolsos. Os montantes equivalentes relativos a 2015 cifraram-se em 1 303 milhões de EUR e 661 milhões de EUR,
respetivamente. No que toca aos desembolsos, 2016 foi
um ano particularmente favorável, uma vez que estes superaram o valor das assinaturas, o que constitui um acontecimento raro. Também se pode dizer que as aprovações
e as assinaturas apresentam uma tendência ascendente
ao longo de um ciclo mais prolongado, que abarca vários
anos, apesar de as assinaturas terem diminuído face ao
ano anterior.

mente em 2016, face a 2015. Esta subida pode atribuir-se
principalmente à maior de todas as operações que o BEI
empreendeu nas Caraíbas (projeto CDEEE na República
Dominicana) e à assinatura de um projeto de serviços de
água e saneamento no Senegal. No seu conjunto, estes
dois projetos representam quase 190 milhões de EUR.

A diminuição dos montantes efetivamente assinados em
2016 significa que o BEI não atingiu os objetivos financeiros que se propôs a alcançar, enquanto banco, para
as regiões ACP. O BEI investiu em 29 projetos diferentes,
um número idêntico ao de 2015 e bastante superior às
22 operações realizadas em 2014.
Existem várias razões para esta evolução. Para além da
notável redução da dimensão média dos projetos, foram
adiados vários outros investimentos que o BEI previa assinar, cujo valor corresponderia a cerca de metade dos projetos efetivamente assinados. Estes projetos incluem iniciativas tanto do setor público como do privado, destinadas a
apoiar as PME, a distribuição de energia e de eletricidade,
com impacto em vários países e agrupamentos regionais.

Por razões geográficas, a República da África do Sul também é tradicionalmente incluída neste relatório, apesar
de estar coberta por um mandato de financiamento diferente. Neste país, que não é abrangido pela Facilidade de
Investimento ACP nem pelos recursos próprios do Banco
para a região ACP, mas é financiado através de uma dotação separada, ao abrigo do mandato de financiamento
externo, podemos observar uma particularidade importante: em 2016, não foram assinados quaisquer projetos, embora tenham sido desembolsados alguns fundos. As fileiras cerraram-se um pouco no país, devido a
circunstâncias externas. O limite máximo de investimento do mandato de financiamento externo para o período
2014-2020 foi reduzido, passando de mais de 900 milhões de EUR para o total atual de 416 milhões de EUR.

Analisando novamente os projetos assinados, é possível
verificar que as operações a cargo de recursos próprios
ascenderam a 386,3 milhões de EUR, tendo as operações
financiadas pela Facilidade de Investimento representado 378,8 milhões de EUR. O primeiro valor ultrapassou ligeiramente as previsões, ao passo que o último ficou um
pouco abaixo das expetativas. Também neste caso, importa referir as assinaturas previstas que não se concretizaram em 2016, devido ao adiamento de algumas operações de grande dimensão, designadamente ao nível das
linhas de crédito e do financiamento de projetos. As assinaturas a cargo de recursos próprios aumentaram ligeira-

As exigências crescentes de conteúdo local na África do
Sul impõem uma limitação adicional ao desenvolvimento da atividade do BEI no país, uma vez que contrariam
as orientações do Banco em matéria de adjudicação de
contratos. Ou seja, a África do Sul tornou-se um mercado
mais difícil para a atuação do BEI. As últimas operações
realizadas pelo BEI naquele país remontam a 2015 e centraram-se no setor privado e no apoio às pequenas empresas. Tratou-se de uma evolução, tendo em conta que,
anteriormente, a maioria das operações do Banco no país
visava o setor público, nomeadamente os domínios da
energia e das infraestruturas municipais.

O Banco pode considerar 2016 um ano de sucesso ao nível da aprovação de novos projetos e extraordinário em
termos de desembolsos. Do montante total de aprovações de 1 384 milhões de EUR, 794,2 milhões de EUR foram aprovados ao abrigo da Facilidade de Investimento. Uma grande parte deste montante é composta por
linhas de crédito, que continuam a ser uma das pedras
angulares da atividade do BEI nas regiões ACP, apesar
de o Banco estar a adotar uma abordagem proativa no
que toca à diversificação do apoio concedido ao setor
privado através de outras opções de financiamento, nomeadamente o microfinanciamento, os investimentos de
private equity e os empréstimos às grandes empresas.
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PRIORIDADES DO BEI
O BEI tem no desenvolvimento do setor privado e das infraestruturas básicas as
suas principais prioridades para a África Subsariana, as Caraíbas e o Pacífico. As
atividades do Banco são realizadas em consonância com a Agenda para a
Mudança da UE e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No terreno, isto
significa que o BEI pode concretizar muitos tipos de operações e alcançar mais
pessoas do que seria de esperar.

O SETOR PRIVADO

10

Setores financeiros

Pequenas e médias empresas

O desenvolvimento dos setores financeiros locais e regionais é essencial para
melhorar o acesso ao financiamento
e para o desenvolvimento económico
sustentável. O BEI também concede
linhas de crédito em moeda local, bem
como garantias, para além de investir
em fundos e no microfinanciamento. O
Banco disponibiliza financiamento para
as despesas de capital das instituições
financeiras e para o reforço de capacidades em todas as áreas.

O Banco fornece os recursos financeiros, as ferramentas e o aconselhamento
necessários para investir em pequenas
empresas – a força motriz do crescimento económico e do emprego em todo o
mundo. Além disso, disponibiliza financiamento a empresas de média capitalização (empresas com mais de 2 500
colaboradores).

Grandes empresas e indústria

Economia digital

O BEI apoia as empresas europeias interessadas em investir em regiões fora da
UE e em programas de desenvolvimento
industrial sustentável nas regiões ACP e
nos PTU.

O BEI acredita nas empresas que utilizam a tecnologia em benefício dos mais
pobres, criando soluções no domínio dos
cuidados de saúde, da educação e dos
serviços financeiros.
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Prioridades do BEI

PRIORIDADES TRANSVERSAIS

Ação climática

Economias frágeis

O Banco investe em projetos que visam
a atenuação das alterações climáticas e a
adaptação aos seus efeitos. Estes projetos
reduzem as emissões de gases com efeito de estufa e ajudam a reforçar a resiliência aos efeitos das alterações climáticas,
incluindo as condições meteorológicas
mais extremas.

O BEI concede financiamento de longo
prazo e presta assistência técnica para relançar a atividade económica em países
afetados por conflitos, catástrofes naturais e epidemias.

Segurança alimentar
O BEI investe em projetos de agroindústria, aumentando a segurança alimentar
e criando postos de trabalho de boa
qualidade em zonas rurais.
Integração regional
O Banco apoia projetos que promovem
a aproximação de países e regiões, ao
nível do setor financeiro e no âmbito de
operações de infraestruturas partilhadas
que ligam pessoas e empresas.

INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS

2016

Igualdade de género e juventude
Quando possível, o BEI dá prioridade a
iniciativas que apoiam as mulheres e os
jovens e que promovem a igualdade.
Migração
O BEI ajuda a combater as causas profundas da migração, dando resposta às
necessidades dos pequenos agricultores e das pequenas empresas, criando
instrumentos financeiros específicos e
explorando setores novos e emergentes.
O Banco também financia investimentos
que melhoram a resiliência económica
nos países ACP que acolhem um grande
número de refugiados.

O BEI investe em infraestruturas sustentáveis nos setores da água
e saneamento, da energia, dos transportes e das telecomunicações, que lançam as bases para potenciar o desenvolvimento do
setor privado.
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A

s prioridades do BEI nas regiões ACP podem
ser divididas em quatro categorias principais:
desenvolvimento do setor privado, infraestruturas básicas, ação climática e integração regional.
Muitos países ACP têm um imenso potencial de desenvolvimento, que pode estar condicionado pela
falta das infraestruturas necessárias. Este problema
verifica-se tanto ao nível da arquitetura dos seus setores financeiros, que carecem de sofisticação e diversidade, como das infraestruturas físicas. Neste
capítulo, estão em causa a água e o saneamento, a
energia, as redes elétricas, os serviços de saúde, bem
como as redes de transportes e de comunicações.
De um modo geral, as operações do setor privado
e o apoio ao setor financeiro são financiados através da Facilidade de Investimento ACP. Os empréstimos do BEI a cargo de recursos próprios destinam-se principalmente a projetos do setor público, que
tendem a incidir essencialmente em infraestruturas.
As economias não se podem desenvolver a níveis
próximos do seu potencial máximo se não estiverem
reunidas as condições adequadas, uma situação que
requer medidas de longo prazo. Simultaneamente, também se exigem algumas soluções mais imediatas para dar resposta à situação dos refugiados e
da migração que o mundo enfrenta atualmente. No
caso do BEI, este esforço tem passado por adaptar os
instrumentos de que dispõe.
O Pacote de Financiamento de Elevado Impacto ACP
foi incrementado, de 500 milhões de EUR para 800
milhões de EUR, mediante a sua transformação num
fundo autorrenovável, com uma parte substancial
das afetações destinadas a apoiar projetos centrados
na crise migratória. Esta dotação separada da Facilidade de Investimento é utilizada para operações do
setor privado que, embora excedendo os níveis de
risco associados às operações tradicionais, têm também um grande impacto no desenvolvimento, beneficiando o maior número de pessoas possível. As
populações das regiões ACP dão mostras do mesmo
espírito empreendedor e apresentam ideias tão brilhantes e criativas como em qualquer outra parte do
mundo. O Pacote de Financiamento de Elevado Impacto é uma das vias para chegar a essas pessoas.
A própria Facilidade de Investimento ACP também
foi reforçada. Desde o início das operações do fun-
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do autorrenovável, em 2003, mais de 80 % do total
das dotações foram atribuídas a operações do setor
privado. É o caso dos setores financeiros dos países
da África, das Caraíbas e do Pacífico. No mesmo período, 66 % dos investimentos a cargo de recursos
próprios do BEI nestes países contemplaram o setor
público, destinando-se o remanescente a operações
do setor privado. Para dar resposta à falta de infraestruturas para apoiar o setor privado, 500 milhões de
EUR da Facilidade de Investimento ACP serão reservados a projetos do setor público. A Facilidade de
Investimento receberá uma dotação suplementar
de 500 milhões de EUR para apoiar projetos do setor público. Esta decisão foi tomada tendo em vista
o desenvolvimento do setor privado. Estes projetos
lançarão as bases para a criação de postos de trabalho de boa qualidade, de modo a enfrentar a crise
migratória e assegurar a resiliência económica nos
países que acolhem um grande número de refugiados. A crise dos migrantes está a criar pressões sobre os sistemas em todo o mundo e, pior do que isso,
está a provocar a perda de vidas humanas.
Uma auditoria independente realizada pelo Tribunal
de Contas Europeu constatou que o BEI acrescenta
valor à cooperação europeia para o desenvolvimento e que o financiamento de longo prazo do Banco é
um catalisador de novos investimentos nas regiões.
O relatório recomendou que seja dado um maior
relevo ao potencial da Facilidade de Investimento e que o papel da assistência técnica seja reforçado, uma recomendação que o Banco está a acatar. O
BEI está a estabelecer parcerias formais com outras
organizações, como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), que
foi firmada em 2015, tendo assinado outros Protocolos de Acordo com o Gabinete das Nações Unidas de
Serviços de Apoio a Projetos (UNOPS), a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Estas parcerias complementam a nossa relação de longa data com a Comissão
Europeia e com as instituições de desenvolvimento
europeias e multilaterais, enquanto a nossa presença no terreno aumenta o contacto com as Delegações da UE e os representantes locais de outras IFI
e BMD que são parceiros do BEI. Este assunto será
aprofundado na secção deste relatório dedicada às
parcerias.
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Uma gama de opções

Um contributo maior

Analisando de forma mais pormenorizada as prioridades
do Banco no setor privado, a abordagem adotada é multifacetada, não só em termos de instrumentos financeiros disponibilizados, como também de setores visados.
O derradeiro objetivo da Facilidade de Investimento – na
realidade, o objetivo final de todas as operações do BEI
no exterior da União Europeia – é a redução da pobreza
através da criação de emprego e do crescimento sustentável. Na conjuntura atual, o papel do BEI consiste em disponibilizar financiamento de longo prazo, mas também
em manter uma abordagem flexível e apresentar opções
de financiamento novas e alternativas. Isto aplica-se à
atual situação das migrações a nível mundial. Trata-se de
uma crise, e cabe a organizações como o BEI assegurar e
mobilizar investimentos para combater as causas profundas destes problemas.

O BEI presta assistência técnica para promover as melhores práticas entre as instituições financeiras, mas está
também atento aos utilizadores finais do financiamento disponível. É fundamental que estas empresas do
setor privado no final da cadeia de valor também tenham
acesso às oportunidades para maximizar o seu potencial
e estejam preparadas para mostrar o que conseguem fazer. Este é mais um domínio em que a assistência técnica pode ser útil, proporcionando competências que vão
desde a literacia financeira básica até à elaboração de um
plano de negócios convincente, e toda a espécie de situações intermédias.

Nas regiões ACP, o BEI está empenhado no desenvolvimento dos setores financeiros. Embora existam exceções,
os bancos nestas regiões estão frequentemente desatualizados ao nível da sua visão e do tipo de transações que
podem realizar. Isto leva a que tenham aversão ao risco e
não maximizem o seu potencial de apoio às economias locais. Este efeito repercute-se nas microempresas, nas pequenas empresas e até nas empresas de maior dimensão.

Para esse efeito, o BEI tem de atuar em diversos setores,
como, por exemplo, a agricultura e a agroindústria. Este
setor emprega uma elevada percentagem da população em muitos países ACP. Não se trata de um setor novo
para o Banco, que há muito desenvolve atividades neste domínio. No entanto, a sua importância não pode ser
subestimada como meio de produção de alimentos para
populações em crescimento, mas também como um
setor-chave para o desenvolvimento e o crescimento
económico. A agricultura transcende em muito as culturas vegetais ou a criação de gado – existem cadeias de
valor inteiras ao nível da produção.

O BEI continuará a conceder linhas de crédito aos bancos,
em moeda local e em moedas-padrão, para encorajá-los
a apoiar as pequenas empresas. O Banco está também a
colocar maior ênfase no investimento em fundos de private equity, tendo em mente as PME e o microfinanciamento. Como vimos, os investimentos em private equity
aumentaram ao longo dos últimos anos, à medida que
estes fundos têm vindo a afirmar a sua posição no mercado. O BEI alcançou algum êxito neste domínio no exterior
da UE, onde o capital de risco está a despontar.

O BEI pretende investir nestas cadeias de valor completas, em cooperação com os seus parceiros. O apoio às
empresas que integram estas cadeias de valor é essencial. Não só proporciona os meios necessários para que
os intervenientes estabelecidos possam crescer e inovar,
como também permite o alargamento da economia formal, mediante a integração de mais pessoas. Na qualidade de instituição multilateral e multirregional, o BEI adquire conhecimentos num domínio ou região que, em
seguida, aplica noutros domínios ou regiões.

No âmbito dos seus esforços para alargar o seu alcance e
a sua eficácia nas regiões ACP, o BEI não tenciona aumentar o peso das linhas de crédito no investimento total no
setor privado, mas estas devem continuar a ocupar um
lugar importante no conjunto de instrumentos do Banco.
É necessário maximizar os benefícios dos financiamentos
do BEI para os utilizadores finais. Estes são empresas que
procuram evoluir, mas não têm acesso aos meios nem às
competências do setor financeiro, um problema que o
BEI procura solucionar.

Podemos ver exemplos concretos desta experiência em
todas as áreas. Os conhecimentos técnicos e processuais
adquiridos através do financiamento de centrais solares, parques eólicos ou infraestruturas de transportes na
União Europeia podem depois ser aplicados a um investimento no mesmo tipo de equipamento na África Subsariana, e vice-versa.
Uma situação semelhante pode verificar-se na agricultura: o BEI tem investido em diferentes programas agrícolas
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na Europa Oriental, nomeadamente na Geórgia, na Moldávia e na Ucrânia. Deste modo, tem a perceção daquilo
que funciona nestes modelos e pode transpô-lo para as
regiões ACP, tornando a agricultura não só mais produtiva, mas também mais inclusiva socialmente e mais amiga
do ambiente. O projeto «Senegal River Valley Rice» (Arroz
no Vale do Rio Senegal), localizado em Saint Louis, serve
não só a população local, como também dá resposta a
uma necessidade nacional, constituindo um bom exemplo daquilo que o Banco pode concretizar.

Nos países ACP, os programas de infraestruturas com
uma certa escala concentram-se tendencialmente no
setor público. Para operacionalizar programas deste
tipo, o BEI pode conceder financiamento direto ao setor
público ou a estruturas de parceria público-privada.

Ecológico e não poluente
A ação climática está no cerne de toda a atuação do
BEI. Por ocasião da COP 21, em Paris, no final de 2015,
o Banco Europeu de Investimento comprometeu-se a

Plataformas e infraestruturas
essenciais
Em matéria de infraestruturas, tal como ao nível do
investimento no setor privado, o BEI trabalha em
consonância com a estratégia global da UE nas regiões ACP, onde os serviços essenciais pura e simplesmente não estão disponíveis para todos. O Banco coloca uma tónica especial no investimento em
benefício dos mais pobres, bem como na integração
regional. A título de exemplo, no que respeita ao primeiro ponto, mais de metade da população de África não tem acesso à eletricidade, e o acesso à água
potável e aos serviços de saneamento continua a ser
um luxo.
No que respeita ao segundo ponto, importa promover o intercâmbio económico entre os países e encorajar o comércio. Deste modo, todos serão mais bem
servidos se tiverem acesso aos mesmos serviços essenciais. Se um país sofrer atrasos devido à precariedade das suas infraestruturas, os restantes também
não avançarão. O BEI investe em infraestruturas de
transportes, nomeadamente portos, aeroportos e rodovias, para assegurar ligações físicas mais fortes entre os países, muitos dos quais até partilham fronteiras, mas não dispõem de vias de comunicação.
Do mesmo modo, o Banco investe em redes regionais de distribuição de eletricidade, que são importantes por várias razões. Pode afirmar-se que a falta
de acesso à eletricidade é o maior obstáculo ao desenvolvimento económico. Não só as redes de transmissão levam essa eletricidade a um maior número
de pessoas em mais países, como a modernização
dos sistemas existentes permite reduzir o desperdício e o impacto no meio ambiente.
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reforçar o investimento em medidas de atenuação das
alterações climáticas e adaptação aos seus efeitos. O
Banco tem o objetivo de dedicar 35 % de todo o financiamento concedido nos países em desenvolvimento a projetos de ação climática até 2020. Ainda há trabalho a fazer para atingir esta meta e, também neste
domínio, as competências internas são absolutamente
cruciais.
Os países ACP são dos mais vulneráveis aos efeitos
das alterações climáticas. O BEI está perfeitamente

2016

ciente deste facto e, por isso, pretende orientar os investimentos para a atenuação destes efeitos e o reforço da resiliência. A África Subsariana, por exemplo,
possui um enorme potencial ao nível das energias renováveis – desde a energia eólica e solar à energia hidroelétrica e geotérmica. O Banco está também a investir em fundos de participação vocacionados para
as energias renováveis e em pequenos projetos que visam a ação climática e a identificação de soluções sustentáveis para suprir a falta de serviços essenciais para
as populações mais carenciadas.
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Alguns projetos de 2016 EM FOCO
«Boost Africa» – uma iniciativa pioneira
África prepara-se para uma revolução tecnológica, e a iniciativa
«Boost Africa» está a apoiar investidores de capital de risco africanos
cujas empresas têm grande potencial de crescimento.

N

Capital de risco em África: os
fundos contam-se pelos dedos
de duas mãos

Rita e Peris conheceram-se na universidade, em Nairóbi.
Tendo crescido num meio familiar agrícola, as duas cientistas informáticas refletiram nos problemas enfrentados
pelas suas comunidades de origem. Foi assim que nasceu
a FarmDrive.

Tal como o Africa Technology Ventures, o Fundo Tide Africa, da TLCom, interessa-se por start-ups tecnológicas em
África, procurando investir nestas empresas numa fase
precoce. O fundo em si é o resultado de vários anos de
investigação sobre o que poderá impulsionar o avanço
tecnológico em África. «A oportunidade reside na utilização das tecnologias existentes para prestar um serviço», explica Andreata Muforo, Diretora de Investimentos
da TLCom. «A taxa de penetração da Internet e das redes
móveis em África é elevada e muita gente anda com um
pequeno computador no bolso. É isto que as empresas
tecnológicas pretendem explorar», acrescenta.

os arredores de Nakuru, no Quénia, Isahia Alilubun
consulta o seu telemóvel. «Recebemos dinheiro
através de uma simples mensagem de texto», revela. Não foi necessário ir ao banco, o que para ele seria
uma viagem algo acidentada – e sem garantia de produzir o resultado pretendido. O dinheiro que recebeu servirá
para Isahia Alilubun aumentar a colheita de pimenta malagueta na sua quinta, o que irá melhorar o seu rendimento. Obteve o apoio financeiro necessário graças à FarmDrive, uma plataforma desenvolvida por Rita Kimani e Peris
Bosire.

A FarmDrive é um projeto altamente inovador, que proporciona aos agricultores em zonas rurais remotas uma
plataforma de acesso ao crédito. «Os pequenos agricultores têm muito pouco acesso ao sistema bancário», explica Kimani. «Não têm um histórico de crédito e não são
proprietários de terrenos, pelo que não podem usá-los
como garantia. No entanto, isso não significa que não sejam bons mutuários. O que fizemos foi criar uma solução
que permite recolher os seus dados através do telemóvel.
Depois, processamos esses dados para que as instituições
financeiras possam usá-los nas suas decisões de concessão de empréstimos», acrescenta.
Enquanto Isahia Alilubun pode aumentar a sua colheita
graças ao financiamento obtido através da tecnologia,
a FarmDrive, por sua vez, é financiada pelo Africa Technology Ventures, um dos poucos fundos que financiam
empresas inovadoras em fase de arranque em África. A
FarmDrive «destacou-se imenso, já que as origens ligadas à agricultura, conjugadas com as competências informáticas da Rita e da Peris, lhes permitiram criar tecnologias mais avançadas do que as de outras empresas que
analisámos», adianta Eline Blaauboer, Diretora-Geral do
fundo.
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Andreata Muforo tem 35 anos e uma década de experiência profissional no setor financeiro. Na sua perspetiva,
a atividade de capital de risco em África é praticamente
inexistente, uma situação que pretende mudar. A este nível, tem enormes ambições.
«Existe uma lacuna em termos de serviços. Por exemplo,
se pensarmos nos serviços financeiros, apenas cerca de
30 % da população tem acesso aos mesmos. Comparativamente, cerca de 65 % ou 70 % das pessoas têm acesso
ao telemóvel. O que temos de fazer é utilizar essa plataforma para proporcionar às pessoas aquilo de que precisam – quer se trate de cuidados de saúde, educação ou
serviços bancários. Podemos, por exemplo, apoiar empresas que disponibilizem ferramentas educativas através do telemóvel, que as crianças poderão utilizar para
estudar e fazer exames», explica Andreata Muforo.

Aposta em novos setores com
capital de risco em África
Andreata
Muforo

Os fundos Tide Africa e Africa Technology Ventures –
orientados para as tecnologias, motivados e ambiciosos
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Africa» é diferente do financiamento tradicional. «É apenas através desta parceria com o BEI que podemos chegar a estas pequenas empresas e a estes setores aos
quais, anteriormente, não tínhamos acesso direto», afirma Dembele. «Queremos dar um verdadeiro impulso à
África. Queremos aumentar a oferta de emprego para todos: homens, mulheres e jovens. Queremos promover a
educação, a saúde, bem como a utilização das novas tecnologias nos domínios da saúde e da agricultura», acrescenta a mesma responsável.

Um impulso geral
A iniciativa «Boost Africa» encontra-se ainda numa fase
incipiente, mas os benefícios que se auguram são enormes. Está integrada num movimento que pode mudar o
panorama tecnológico em África, bem como o mercado
de trabalho. «A nossa equipa está empenhada em construir um ecossistema tecnológico em África», adianta Andreata Muforo. «Este é um espaço onde existem oportunidades concretas e que permite obter um retorno
comercial efetivo», acrescenta.

– representam o tipo de veículos que o BEI e o Banco Africano de Desenvolvimento estão a apoiar através da sua
nova iniciativa conjunta, Boost Africa. As duas instituições trabalham em parceria há muito tempo e cada uma
delas comprometeu-se a afetar até 50 milhões de EUR à
iniciativa «Boost Africa», a que acresce o apoio da Comissão Europeia, que é uma verdadeira mais-valia.
Através da «Boost Africa», é dada prioridade à inovação
e ao empreendedorismo. As empresas em fase de arranque podem recorrer ao financiamento, ao aconselhamento e à assistência técnica para criar emprego de
qualidade, que é necessário para persuadir os jovens
africanos que dominam as novas tecnologias a trabalhar
numa área em franca expansão. No seu conjunto, espera-se que o projeto potencie investimentos no valor de
1 000 milhões de EUR, apoiando 1 500 pequenas empresas no setor das tecnologias e criando 25 000 postos de
trabalho diretos.
Mariam Yeo Dembele, gestora de investimentos no Banco Africano de Desenvolvimento, reconhece que a «Boost
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Este caminho pode abrir novos horizontes empolgantes. «Dediquei mais de cinco anos ao desenvolvimento
de uma estratégia para o Fundo Tide Africa e tenho grandes expetativas para os próximos cinco anos», confessa
Andreata Muforo. «Espero que consigamos atrair mais investidores para África e que estes invistam nestes excelentes empreendedores. Também espero que tenhamos
um enorme impacto nas economias locais, através da criação de emprego. Gostaríamos de lançar algumas empresas africanas marcantes, que tenham visibilidade global e
criem valor para os Africanos. Quero ver as empresas da
nossa carteira a terem um bom desempenho financeiro e
a irem mais além. Quero que deem um abanão e revolucionem por completo os seus setores de atividade, dando
resposta às necessidades das pessoas», declara Muforo.
Os investimentos de capital de risco nas empresas em
fase de arranque já produziram mudanças para Isahia
Alilubun. A iniciativa «Boost Africa» e os fundos Africa
Technology Ventures e Tide Africa são pioneiros no desenvolvimento de novas formas de criar emprego e fomentar o crescimento no continente. O BEI acredita que
a tecnologia pode melhorar a vida de todas as pessoas,
incluindo das populações mais pobres. Neste caso concreto, os benefícios far-se-ão sentir em África – e esse é o
impacto mais significativo de todos.
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Criação de um polo agrícola nas margens do
Rio Senegal
A Compagnie Agricole de Saint Louis está a desbravar caminho no Senegal,
criando todas as instalações necessárias para a produção de arroz em grande
escala no delta do Rio Senegal. O projeto está a melhorar as condições dos
agricultores locais e a criar uma diversidade de postos de trabalho, com
efeitos benéficos que já se fazem sentir na vida das pessoas.

A

nível nacional, o arroz tem uma importância vital para o Senegal. É o principal alimento
do país, tal como sucede em toda a África Ocidental; no entanto, o seu cultivo é limitado, ao passo
que o consumo está em franca expansão. A população está a crescer rapidamente e cada pessoa consome, em média, 100 kg de arroz por ano. Quase 80 %
das necessidades de arroz do Senegal são supridas
através de importações, que representam a segunda maior despesa do país, a seguir às importações de
petróleo.
No entanto, a Compagnie Agricole de Saint Louis
(CASL) quer aliviar parcialmente este encargo, através da produção de arroz em grande escala no delta
do Rio Senegal, explorando as terras aráveis e criando as condições para, a prazo, produzir e armazenar
até 60 000 toneladas de arroz por ano. Para além de
produzir arroz com casca (arroz paddy), a CASL também irá comprá-lo a agricultores locais e empregar
habitantes locais para assegurar o funcionamento e a
manutenção da grande exploração orizícola e da fábrica de descasque de arroz. O projeto é ambicioso
e enfrenta desafios, mas a CASL formou uma equipa
internacional para promover a mudança a nível local. «As plantas de arroz são organismos vivos, pelo
que a sua produção é totalmente diferente do fabrico de um produto numa fábrica. Estamos sujeitos às
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condições do vento e da chuva», explica Laurent
Nicolas, Diretor Executivo da CASL, de nacionalidade
francesa. «Podemos dizer que, no nosso caso, a fábrica não tem paredes nem teto. A agricultura é difícil e,
a esta escala, é muito exigente em termos de organização e logística», acrescenta.

Benefícios indiretos
Embora ainda esteja longe de concretizar todo o seu potencial, o projeto já está a ter um impacto positivo na
área envolvente. Graças à nova infraestrutura de irrigação, os agricultores locais podem cultivar arroz em parcelas anteriormente desprovidas de rega, produzindo
assim duas colheitas de arroz por ano, para além de disporem de água para outras culturas. O projeto prevê a
plantação de árvores de fruto para benefício das aldeias
locais, enquanto um programa de florestação também
fornecerá lenha de forma sustentável. Estas plantações
irão compensar a perda de alguns arbustos e árvores
causada pelo projeto como um todo.
Djibi Seye é um ancião da aldeia vizinha de Diadiam 3
e testemunha os benefícios em primeira mão. «Quando iniciámos a atividade agrícola, há alguns anos, dispúnhamos de uns 30 ha, no máximo, e tínhamos acesso
irregular à água. Agora, dispomos de 70 ha para a safra
que se aproxima e, graças à nossa relação com a CASL,
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podemos processar a colheita de forma eficaz e a nível
local. Não era isto que sucedia anteriormente, pelo que
ambas as partes saem beneficiadas», defende.
Por vezes, as relações entre os pequenos agricultores e
as grandes empresas agrícolas podem ser tensas, mas
esse não parece ser o caso. «A minha aldeia teve a possibilidade de escolher se queria ou não trabalhar com a
CASL», explica Djibi Seye. «A empresa apresentou-nos o
projeto nas devidas condições. Os benefícios eram evidentes, tanto para nós como para a empresa. Foi de livre vontade que a aldeia Diadiam 3 decidiu trabalhar
com a CASL. Noutros projetos deste tipo, pode nem
sempre ser assim, mas esta empresa proporciona emprego, esperança e confiança à população local. Se não
fosse verdade, acreditem que não o diria.»

Tradição de produção alimentar
Não era por acaso que aquela região se encontrava em
declínio. A produção alimentar sempre foi a razão de
ser de Diadiam 3. «Esta costumava ser uma aldeia piscatória. Mas as populações de peixes foram muito afetadas por espécies vegetais invasivas», explica Seye. O
Rio Senegal, à semelhança de outros na África Ocidental e noutras partes do mundo, tem sido vítima da propagação de plantas aquáticas de crescimento rápido,
como o jacinto-de-água e o feto de água, e as espécies

2016

endógenas vegetais e animais sofreram devido à sua
presença.
A técnica de produção de arroz usada pelo projeto da
CASL é o mais delicada possível. Os campos são nivelados para assegurar a eficiência hídrica e a drenagem
adequada da água de rega, além de estar em curso um
programa de reflorestação. Os fertilizantes e pesticidas
são utilizados de acordo com as boas práticas agrícolas,
sendo a sua aplicação reduzida ao mínimo.
Este projeto está apenas no início do seu percurso e,
embora possa ser considerado arriscado, Laurent Nicolas acredita plenamente no seu sucesso e espera que o
modelo possa ser seguido no futuro. «Todas as cadeias
de valor na produção agrícola precisam de um promotor», defende. «Sem alguém para as liderar, o desafio
de melhorar o nível de produção torna-se muito difícil. Tendo em conta a escala de produção a que aspiramos, foi essencial poder contar com financiamento de
parceiros internacionais como o BEI e o BAD, que contribuíram cada um com empréstimos de 15,7 milhões de
EUR. Estamos a fazer todos os possíveis para que o projeto funcione e gostaríamos muito de repeti-lo noutros
locais.»
A CASL está a permitir a realização de algo que nunca
tinha sido feito e está a ajudar a gerar atividade na zona
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Djibi Seye
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à volta de Saint Louis. Por seu turno, isto está a convencer as populações locais de que existe emprego para
elas, dando-lhes esperança. É precisamente este tipo
de impacto no desenvolvimento que o BEI está empenhado em apoiar através do Pacote de Financiamento
de Elevado Impacto. O risco pode ser mais elevado, mas
o contributo para a segurança alimentar, a redução da
pobreza nas zonas rurais e a criação de emprego conferem um caráter emblemático a este projeto. «Penso que
estamos todos orgulhosos. Eu, pelo menos, sinto orgulho, porque estamos a alimentar o Senegal e a torná-lo
mais seguro. Não é fácil, mas há que ter coragem», confidencia Laurent Nicolas, com um sorriso nos lábios.

Unir famílias

arroz está a criar oportunidades para as populações
locais que não existiam anteriormente, ou então assumiam uma forma completamente distinta.
Michel Lo não é o único a regressar por causa destas
novas oportunidades. E este é apenas o começo para
a CASL. Há ainda muito trabalho a fazer no terreno, no
Senegal, e existe imenso potencial para outros projetos
deste tipo em África. «Se continuarem a avançar a esta
velocidade e a este ritmo, e se continuarem a trabalhar
connosco da mesma forma, só vejo vantagens para todas as partes», defende Djibi Seye. «Há um ditado em
wolof que diz: se a panela cheira bem, é provável que a
comida também seja saborosa.»

«É agradável ver como a empresa está envolvida com
as comunidades locais», afirma Djibi Seye. «O esforço que estão a fazer na nossa aldeia vai para além de
uma relação meramente económica, assumindo um cariz social. As pessoas deixaram de partir, e o êxodo rural
diminuiu.»
Ainda estamos numa fase incipiente, mas poderá vir a
ocorrer o fenómeno inverso. «Passei 14 anos a trabalhar
muito longe daqui e só via a minha família uma vez por
ano. Agora, regressei e estou a trabalhar para a CASL»,
afirma Michel Lo, que tem a seu cargo a escavação de
canais de irrigação. «Voltei a ter uma vida familiar. Vejo
a minha família todos os dias e posso cuidar dela.» A
história pessoal de Michel Lo enquadra-se no espírito subjacente a este projeto. O setor da produção de

2016

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

21

Ligar as populações rurais através das redes
móveis
As populações urbanas na África Subsariana estão bem servidas de opções
em termos de redes móveis, mas o mesmo não sucede nas zonas rurais, onde
mais de 300 milhões de pessoas pura e simplesmente não têm acesso à
tecnologia básica de telecomunicações móveis. Não se trata de uma questão
de implantação gradual da rede por parte das operadoras africanas, no
sentido de estender às populações em zonas remotas o mesmo nível de
cobertura disponibilizado às populações urbanas. Simplesmente, aquelas
operadoras não consideram que a cobertura das zonas rurais seja, neste
momento, uma área de crescimento rentável.

E

sta perspetiva não se limita ao setor das TIC, pelo
que as populações rurais nas economias emergentes necessitam frequentemente da inovação para
poderem aceder a serviços que são tidos quase como
garantidos nas grandes cidades e vilas.
É necessário suprir esta necessidade, pois a cobertura
da rede móvel propicia, de forma demonstrável e clara,
o desenvolvimento económico nas zonas rurais.

A Africa Mobile Networks (AMN) vê aqui uma oportunidade e, por isso, lançou um programa de alargamento
das redes de telecomunicações às zonas rurais dos Camarões e da República Democrática do Congo, no qual
o BEI investiu 25 milhões de EUR através do Pacote de
Financiamento de Elevado Impacto. Estima-se que esta
secção da implantação levada a cabo pela AMN proporcionará acesso às comunicações móveis a 3,6 milhões
de pessoas que vivem em zonas remotas e rurais. A
empresa está sediada no Reino Unido, mas através das
suas subsidiárias africanas e graças às suas competências no terreno, está bem colocada para produzir impacto local com uma solução africana. «Encontrámos
uma forma de levar estes serviços a zonas muito afastadas das grandes cidades e vilas, aproveitando em simultâneo uma oportunidade comercial fantástica», explica
Michael Darcy, Diretor Executivo da AMN.
A redimensionabilidade e a adaptabilidade são essenciais para chegar às comunidades rurais de África. Isto
aplica-se não só ao abastecimento fiável de energia,
uma área em que faz sentido combinar a ligação à rede
com soluções inovadoras em menor escala para colma-
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tar as lacunas, como também às infraestruturas de redes móveis. A solução da AMN vai além daquilo que as
operadoras tradicionais procuram fazer ao nível da instalação de infraestruturas físicas.
«O que estamos a fazer na África Ocidental é implantar
tecnologia que foi otimizada para essa região. Existem
três componentes principais: a tecnologia móvel, a tecnologia de satélite e a tecnologia de energia solar», explica Terry Reynolds, Diretor de Operações da AMN. O
sistema funciona mediante a construção de estações de
base para a rede móvel em zonas rurais, que criam células e fornecem sinal de rede numa extensão de 10 km,
em todas as direções, ligando os utilizadores. Antenas
parabólicas e um satélite ligam estas estações à rede da
operadora móvel, transmitindo dados, enquanto painéis solares produzem toda a energia elétrica necessária ao funcionamento dos sistemas. Esta é uma componente essencial do projeto, uma vez que as torres são
autossuficientes e não dependem da rede elétrica.
A AMN possui as competências necessárias à instalação desta infraestrutura para maximizar a cobertura
nas zonas rurais. Este projeto incluirá a implantação
de cerca de 650 estações de base nos Camarões e na
República Democrática do Congo, que por seu turno
farão a ponte entre os potenciais assinantes de serviços móveis e as operadoras de rede. «Os nossos clientes são as operadoras de rede e aquilo que lhes oferecemos é a oportunidade de alargarem o seu raio de
ação e acederem a potenciais novas fontes de receitas,
sem terem de investir o seu próprio capital», sublinha
Michael Darcy.
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Utilizando avançados programas de software e cartografia para localizar pequenas povoações, algumas delas com menos de uma centena de habitantes,
a empresa consegue posicionar as suas estações de
base de modo a maximizar a cobertura potencial. Os
benefícios sociais são palpáveis, e a AMN emprega
mão-de-obra local na construção e manutenção das
instalações. Ao ligar as pessoas às redes móveis, a empresa possibilita igualmente a criação de mais empregos na área das vendas de novas assinaturas e de equipamentos. A maior procura de telemóveis, por sua vez,
fará aumentar a necessidade de eletricidade para o respetivo carregamento, o que suscita novamente a questão do aprovisionamento energético. A infraestrutura

da AMN permite a exploração e introdução no mercado
de soluções de carregamento à base de energia solar.
Em África, o isolamento de algumas povoações é um
enorme obstáculo ao progresso. As comunicações móveis podem, efetivamente, servir de ponte para o acesso a serviços básicos, como a educação, os cuidados de
saúde e os serviços bancários, permitindo também o
estabelecimento de ligações comerciais com as regiões
vizinhas. Mediante um simples toque de um botão, é
possível aceder a recursos e manter contacto com familiares que foram viver para as grandes cidades ou para
o estrangeiro.
Entretanto, a nível local, existe outra razão de peso para
aplaudir o projeto. Nas comunidades rurais africanas, a
maioria das mulheres dá à luz em casa, com a ajuda de
uma parteira local. Não há qualquer problema quando
tudo corre de feição. Mas se surgirem complicações, o
telemóvel permite pedir ajuda rapidamente, possibilitando a realização atempada de procedimentos de rotina, como cesarianas, e evitando assim mortes desnecessárias. Esta situação já se verificou em Kaobagou, no
Benim, uma vila com 3 300 habitantes, que tem uma escola e uma maternidade, mas que não dispõe de eletricidade nem de água canalizada, e onde a AMN instalou
uma estação de base em 2014. O diretor da maternidade reconhce que os novos serviços já salvaram vidas.
Poderão salvar ainda muitas mais e melhorar as vidas
de milhões de outras pessoas em toda a África Subsariana. A instalação é apenas o primeiro passo.

2016
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Promover a harmonia e o impacto na
República Dominicana e na Jamaica
O BEI investiu 40 milhões de EUR no Instrumento de Financiamento de
Elevado Impacto para as Caraíbas e o Pacífico (IFEICP) em 2015. Este
instrumento destina-se às instituições financeiras e de microfinanciamento
nas Caraíbas e no Pacífico, para que estas possam conceder empréstimos a
pequenas empresas em ambas as regiões. Dois projetos assinados em
2016, na Jamaica e na República Dominicana, demonstram a versatilidade
deste instrumento ao nível do impacto e das pequenas empresas que, em
última instância, beneficiarão dos fundos. Isto significa que o BEI pode
chegar a empresas nas Caraíbas que anteriormente estavam fora do âmbito
das suas atividades e que o IFEICP poderá ter um impacto muito vasto na
melhoria da vida das pessoas. O que estas empresas têm em comum é o
desejo de crescer e evoluir, um objetivo que o BEI está a ajudar a
concretizar.

«

Os problemas económicos e sociais na fronteira
entre a República Dominicana e o Haiti são profundos e complexos», afirma Cristian Reyna, Presidente do Banfondesa, a instituição de microfinanciamento a
que se referem as estatísticas apresentadas acima. «Este
projeto promove a inclusão financeira de setores vulneráveis nestas áreas e este é um passo essencial para resgatar as pessoas às garras da pobreza.» O empréstimo
do BEI ao Banfondesa preenche uma lacuna na economia regional na República Dominicana. Centra-se em
zonas do país que não só têm acesso insuficiente a serviços financeiros – de Monte Cristi, no Norte, a Pedernales, no Sul – como também são vulneráveis às alterações
climáticas, a problemas de saúde, ao abastecimento de
água inadequado e à insegurança alimentar.
«O empréstimo beneficiará diretamente mais de
25 000 famílias, bem como 115 000 pessoas indiretamente, graças à concessão de créditos sem garantia,
cujos montantes variam entre 500 EUR e 50 000 EUR,
com prazos de pagamento que oscilam entre 12 e
36 meses», revela Cristian Reyna. Os beneficiários finais visados são trabalhadores independentes, empresários em nome individual e microempresas com
dois a dez trabalhadores, bem como pequenas empresas com um máximo de 50 colaboradores. Mais especificamente, o financiamento será dirigido a determinados grupos, nomeadamente mulheres, jovens dos
18 aos 35 anos e start-ups com menos de dois anos de
atividade.
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Uma componente essencial do projeto é a prestação
de serviços bancários a populações de zonas remotas
e a sua integração na economia formal, sendo que um
programa de assistência técnica reforçará as capacidades do Banfondesa a este nível, para além de procurar
alargar a promoção dos serviços bancários junto das
mulheres, dos jovens e das pessoas de nacionalidade
haitiana.
«O maior impacto social far-se-á provavelmente sentir
nas regiões fronteiriças, onde pura e simplesmente não
existem programas de empréstimos para os estudantes mais carenciados», opina Cristian Reyna. «Os nossos
planos dão resposta a este problema, ao melhorar o
acesso das crianças e dos jovens aos serviços sociais, incluindo o ensino técnico e universitário, o que por seu
turno reduzirá as desigualdades no acesso a serviços
educativos e às tecnologias da informação, para além
de melhorar a formação profissional.» Tendo acesso ao
financiamento e à educação, as regiões fronteiriças deverão sair fortemente beneficiadas desta operação.
O reforço de capacidades para apoiar o desenvolvimento é de vital importância, o que é reconhecido
pelo Governo jamaicano, que também está a promover o setor das MPME. O Banco de Desenvolvimento da
Jamaica (BDJ) também recorre ao IFEICP para melhorar
o acesso das pequenas empresas ao financiamento. «A
linha de crédito do BEI proporcionou uma ajuda significativa ao governo através da nossa instituição, na
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medida em que permitiu ao BDJ conceder mais empréstimos bonificados aos setores produtivos da indústria transformadora, dos serviços, da agricultura, da distribuição e do comércio, dos transportes, do turismo,
do entretenimento e da energia», adianta Milverton
Reynolds, Diretor-Geral do BDJ.
Esta operação está estruturada de forma um pouco diferente do apoio concedido pelo BEI ao Banfondesa, que se centra em regiões específicas. A Jamaica
tem bastantes instituições de microfinanciamento de
entre as quais o BDJ selecionou aquelas cujo desempenho financeiro considerou mais sólido para beneficiarem do crédito concedido com o apoio do BEI, disponibilizando-lhes também financiamento com vista
à melhoria da eficiência operacional e da sua própria
sustentabilidade. Ao mesmo tempo, as instituições de
microfinanciamento selecionadas também asseguram
a maior cobertura possível da ilha. «Estamos a dar especial ênfase ao empreendedorismo como uma opção
de carreira atrativa», revela Milverton Reynolds, acrescentando que este esforço visa também «mostrar que
os empreendedores podem ser competitivos à escala
global quando lhes é dada essa oportunidade».
Os setores dominantes da carteira de microfinanciamento do BDJ são a distribuição e o comércio, seguindo-se os serviços e a agricultura, sendo mais de 60 %
dos empréstimos concedidos a mulheres. O Banfondesa e o Banco de Desenvolvimento da Jamaica estão
a utilizar o IFEICP de formas diferentes, mas partilham
os mesmos interesses: aumentar o acesso ao financiamento, reduzir os juros e dar oportunidades às pequenas empresas para criarem riqueza sustentável para
mais pessoas.

2016
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Os projetos EM SÍNTESE
Apoio a jovens empreendedores na
Polinésia Francesa

O

BEI disponibilizou um instrumento de financiamento de 8,4 milhões de EUR ao Banque Socredo, na Polinésia Francesa, que apoiará empreendedores a nível local, abrangendo uma diversidade
de projetos e setores, nomeadamente a agricultura,
as pescas, a criação de gado, as pequenas indústrias, a
construção, os transportes, o artesanato e o cultivo de
pérolas. A ação climática e o turismo também são elegíveis ao abrigo deste instrumento, que contempla ainda
os problemas do isolamento geográfico e da insuficiência dos serviços em determinadas ilhas que integram o
território.
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Este programa de financiamento também se dirige especialmente aos jovens na Polinésia Francesa,
que nem sempre conseguem obter o financiamento
necessário ao desenvolvimento das suas empresas.
Concederá financiamento a mais de 200 projetos
que, de outro modo, poderiam ter enfrentado dificuldades de acesso ao mesmo. Além disso, os prazos
alargados de reembolso proporcionam tranquilidade aos mutuários, que assim podem concentrar-se
no desenvolvimento da próxima geração de empresas nas 130 ilhas e cinco arquipélagos que compõem
a Polinésia Francesa.
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O maior empréstimo de sempre do BEI nas
Caraíbas

O

BEI apoiou diversos projetos na República
Dominicana desde 1992. O projeto mais recente do Banco é também o maior em termos de
volume financeiro. A concessão deste empréstimo de
100 milhões de USD ao governo irá melhorar os sistemas de distribuição de eletricidade e a disponibilidade de energia elétrica, reduzindo significativamente as
perdas em toda a rede. O projeto é oportuno, uma vez
que o abastecimento insuficiente de eletricidade foi
identificado como um obstáculo significativo ao crescimento económico do país.

beneficiasse de uma subvenção da Comissão Europeia no valor de 9,3 milhões de EUR, através da Facilidade de Investimento para as Caraíbas. Estes fundos
servirão para efetuar os investimentos necessários à
melhoria do abastecimento de energia elétrica no município de São Domingos Este, onde estão situados alguns dos bairros mais pobres do país.

No espaço de três anos, a Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) pretende normalizar o abastecimento elétrico a 285 000 famílias.
O empréstimo do BEI permitiu que o projeto global
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Infraestruturas resilientes em Madagáscar

A

capital de Madagáscar, Antananarivo, é propensa
a sofrer inundações, algo que ficou bem patente
na primavera de 2015, com consequências dramáticas, quando vários diques cederam à pressão causada por chuvas intensas, obrigando à evacuação de
mais de 2 000 pessoas em vários municípios. O BEI acedeu ao pedido de financiamento do Governo de Madagáscar com vista à reabilitação destas vulneráveis defesas contra as inundações e está a investir 40 milhões de
EUR no programa de reconstrução pós-catástrofe, nomeadamente dos diques afetados.
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Este projeto garantirá a segurança dos habitantes das
zonas de risco, evitando que se repita a situação de
2015, quando todas essas pessoas foram evacuadas
das suas casas por volta das 23h00. O Banco também
está a apoiar os esforços de melhoria da mobilidade
urbana em Antananarivo, contribuindo com 28 milhões de EUR para o projeto de estrada de circunvalação da cidade, que visa diminuir o congestionamento,
reduzir as emissões e melhorar a qualidade de vida.
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Água e saneamento
no Senegal

O

BEI está a investir 100 milhões de EUR
numa operação que se destina a melhorar os serviços de fornecimento de
água e saneamento nas regiões de Thiès,
Louga e da capital Dacar, no Senegal. O projeto engloba uma estação de tratamento de
águas residuais, com uma capacidade diária de 100 000 m³, bem como a instalação de
922 km de condutas e o aumento da capacidade dos reservatórios em Dacar e Rufisque.
O Senegal possui boas infraestruturas de abastecimento de água, com cerca de 98 % das populações urbanas e 84 % das rurais a terem acesso a
água potável, o que corresponde a 90 % da população total do país. No entanto, este é o primeiro investimento em infraestruturas deste
género em cerca de cinco anos, e os serviços de
saneamento estão menos desenvolvidos, com
uma cobertura de 62 % nas zonas urbanas e de
apenas 39 % nas zonas rurais. Uma componente deste projeto passa por ajudar a preservar as
massas de água nas zonas urbanas, o que irá contribuir para a melhoria das condições sanitárias
em geral.
Trata-se de serviços públicos básicos, que são essenciais para a manutenção de boas condições
de saúde e para a melhoria da qualidade de vida.
Este projeto irá melhorar a fiabilidade do abastecimento a cerca de 3,9 milhões de pessoas, das
quais 3,1 milhões vivem na área metropolitana de Dacar. A cobertura também será alargada
a zonas suburbanas, assegurando a ligação de
mais 85 000 famílias à rede.
Este não é o único projeto assinado em 2016 no
Senegal, nem é o único que se destina a apoiar
infraestruturas básicas. O BEI também está a investir 75 milhões de EUR num projeto que visa
modernizar o abastecimento de energia elétrica
no país, que inclui quase 144 000 novas ligações
à rede.
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Segurança alimentar no Maláui

O

Maláui é um dos países mais pobres do mundo
e enfrenta um duplo desafio: uma dependência
excessiva de recursos alimentares pouco fiáveis
e um sistema financeiro subdesenvolvido. O primeiro
desafio é afetado negativamente pelas alterações climáticas, enquanto o segundo propicia a formação de
estrangulamentos e impede as pequenas empresas de
se desenvolverem como gostariam.
O BEI está a ajudar a dar resposta a estas duas preocupações, através de um empréstimo de 30 milhões de
EUR ao National Bank of Malawi (NBM), que será utilizado primordialmente para financiar a construção de
armazéns agrícolas no país e aumentar a capacidade
do NBM de conceder empréstimos ao setor da agricultura sustentável, que é considerado essencial para
a melhoria dos recursos alimentares e da economia
do Maláui em geral.
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O projeto consistirá na concessão de financiamento a empresas que pretendam construir instalações
de armazenagem para colheitas de cereais, que continuam a ser inadequadas no Maláui, aumentando
ainda mais os riscos de escassez alimentar. Depois de
concluídos, estima-se que os subprojetos financiados
ao abrigo deste empréstimo criem aproximadamente
1 200 postos de trabalho no Maláui e melhorem o
rendimento de cerca de 130 000 pessoas, que poderão ficar descansadas por saberem que os seus produtos agrícolas ficarão armazenados em condições
adequadas e em segurança, ao abrigo das condições
meteorológicas. Por último, os armazéns construídos
terão capacidade para armazenar comida suficiente
para alimentar cerca de um milhão de malauianos durante um ano.
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Os projetos EM SÍNTESE

Modernização energética em São Tomé

U

m abastecimento de energia adequado é um
pré-requisito para o desenvolvimento económico, mas este tem sofrido alguns entraves em São
Tomé e Príncipe, o segundo país mais pequeno de África em termos de população. O mercado da eletricidade do país caracteriza-se por preços elevados para os
consumidores, por perdas sistémicas e pela ineficácia
decorrente de anos de investimento insuficiente. O BEI
está, por isso, a trabalhar em parceria com o Banco Mundial para investir num projeto de recuperação do setor
elétrico, que incide em toda a rede de distribuição em
São Tomé, a maior das duas ilhas do arquipélago.
O BEI contribui com 12 milhões de EUR para a iniciativa, que ajudará a alterar o cabaz energético e a configuração do mercado energético no país, através de
uma remodelação abrangente da infraestrutura. Uma
central hidroelétrica existente será reabilitada, e este
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aumento da capacidade injetará 2,2 MW de energia limpa na rede, reduzindo as emissões. Cerca de 100 km de
linhas de distribuição também serão alvo de reabilitação, o que diminuirá as perdas no sistema, aumentando
o abastecimento de energia elétrica e tornando-o mais
fiável, para além de reduzir novamente as emissões,
graças a uma maior eficiência.
Por fim, serão instalados 21 000 novos contadores na
rede, o que permitirá à entidade pública que explora
a rede, a Empresa de Água e Electricidade (EMAE), reduzir as perdas e controlar melhor o consumo real. Tal
possibilitará, por seu turno, uma reforma do processo
de faturação na rede. Paralelamente, um programa de
assistência técnica reforçará as capacidades da EMAE,
assegurando condições mais justas para os principais beneficiários: os habitantes e as empresas de São
Tomé.
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PARCERIAS para o
desenvolvimento
Colaboração com o Banco Africano de
Desenvolvimento

A

estratégia do BAD para o período 2013-2022 assenta em cinco prioridades para o desenvolvimento, as denominadas «High 5»: Iluminar e
eletrificar África, Alimentar África, Industrializar África,
Integrar África e Melhorar a qualidade de vida dos Africanos. «Estas prioridades estão alinhadas com a Agenda
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável»,
afirma Stefan Nalletamby, Diretor do Departamento de
Desenvolvimento do Setor Financeiro do BAD.
Há bastante tempo que o BEI e o BAD colaboram em
projetos em África e a parceria entre ambas as instituições está a evoluir. Na sequência da segunda edição do «Dia da África», que teve lugar na sede do BAD
em Abidjan, Stefan Nalletamby defende que «o evento mostrou claramente que ambas as instituições estão
dispostas a aprofundar a relação, com os nossos investimentos conjuntos a serem um exemplo em termos de
trabalho em equipa e de boa parceria. Cada qual tem
os seus pontos fortes e devemos aprofundar esta relação através de mais cofinanciamento, coinvestimento e
conceção conjunta de programas deste género.»

Agilidade e capacidade
de resposta
Estão em curso conversações nesse sentido, e uma
maior cooperação será essencial para ajudar ao crescimento e à diversificação das economias africanas.
Houve uma certa evolução na forma como o BEI apoia
projetos em África e o mesmo se pode dizer em relação ao BAD. «Em termos de operações, 2016 foi um
bom ano», reconhece Stefan Nalletamby. «Os nossos departamentos apresentaram números recorde
em termos de aprovações e desembolsos, ao mesmo
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tempo que temos vindo a proceder a uma reorganização interna para nos tornarmos mais ágeis e mais
capazes de dar resposta às necessidades do continente», acrescenta.
Essa reorganização inclui um foco renovado na agricultura e nas economias mais frágeis, algo que o
BAD partilha com o BEI, que está a desenvolver instrumentos para enfrentar o problema da migração e
ampliar o seu alcance, não só em termos de setores
como também de países onde desenvolve a sua atividade. O desenvolvimento do Pacote de Financiamento de Elevado Impacto constitui um bom exemplo, tal
como o seu alargamento para incluir iniciativas centradas na migração que visam a base da pirâmide.

Colocar o financiamento na ponta
dos dedos
O acesso ao financiamento continua a ser um dos problemas mais crónicos que se colocam ao desenvolvimento em África, pois pura e simplesmente não atinge
os níveis necessários. «O principal obstáculo ao crescimento das pequenas empresas continua a ser o acesso
ao financiamento», confessa Stefan Nalletamby. «Trata-se de uma vertente essencial do nosso mandato para o
desenvolvimento e estamos a atacar o problema de três
formas diferentes: apoiando o crescimento do mercado
de capitais, desenvolvendo a nossa atividade de intermediação financeira e continuando a investir em private
equity.» Aqui entram em cena veículos como o «Boost
Africa», que podem apoiar não só empresas em fase de
arranque, como também empresas insuficientemente servidas devido ao seu perfil ou até mesmo à sua dimensão, que as coloca numa zona cinzenta entre o mi-
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O BEI e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) têm um longo historial
de trabalho conjunto. As duas instituições voltaram a unir esforços em 2016
para cofinanciar os projetos de elevado impacto «Boost Africa» e «Senegal
River Valley Rice». Para além disso, coorganizaram a segunda conferência
«Dia da África» em Abidjan, na Costa do Marfim, em novembro último.

crofinanciamento, as linhas de crédito ou as operações
bancárias tradicionais e os mercados de capitais.
A criação de acesso a serviços financeiros será um elemento transformador. Tal como sublinha Nalletamby, «o
setor informal da economia contribui para 55 % do PIB e
representa 80 % da força de trabalho. Este enorme grupo demográfico está excluído do sistema económico
tradicional, não tem acesso a prestações de desemprego nem à proteção social e representa perdas gigantescas para os governos em termos de receitas fiscais.»

Projetos catalisadores
Os programas que ligam as populações rurais e apoiam
o acesso básico à energia proporcionam dois elementos
essenciais para o progresso, nomeadamente as telecomunicações e a energia elétrica. Colocar os serviços financeiros ao alcance das populações rurais, aproveitando essas infraestruturas, é outro passo essencial.
As duas instituições estão a centrar as suas atenções nos
projetos com o maior impacto, bem como a criar soluções adequadas para colmatar as lacunas em África,
onde for necessário. Os anos vindouros trarão mais colaborações estratégicas e projetos catalisadores desenvolvidos em conjunto pelo BEI e pelo BAD.

Cooperação em finanças
O BEI é um ator fundamental dos esforços internacionais de desenvolvimento, empenhado na prossecução
das políticas e dos objetivos da UE no exterior da União. Os laços do BEI com as empresas, instituições e
delegações da UE nas regiões de África, das Caraíbas e do Pacífico são estáveis e de longa data. O BEI
coopera estreitamente com a Comissão Europeia e o Serviço Europeu para a Ação Externa e investe em
projetos e iniciativas no âmbito da Agenda para a Mudança da UE e do Acordo de Cotonu. O BEI coopera
com muitas organizações que prosseguem os mesmos objetivos.
Para alcançar os ODS e reunir os financiamentos de que as regiões ACP necessitam nas próximas décadas
é importante aprofundar a cooperação e estabelecer novas parcerias. Segundo as estimativas das Nações
Unidas, a concretização dos ODS, que se aplicam a nível mundial, implicará investir 11,5 biliões de USD por
ano ao longo dos próximos 15 anos.
Este esforço não pode ser suportado unicamente pelos bancos multilaterais de desenvolvimento (BMD) e
pelas instituições financeiras internacionais (IFI). O BEI está em vias de estabelecer parcerias formais com
outras organizações, que lhe permitam não só partilhar ideias e experiências, como também colaborar
em projetos futuros. Imbuído deste espírito, o BEI formalizou parcerias com várias agências, com quem
partilhará know-how e competências num vasto leque de setores. Todas estas agências partilham a mesma
ambição: o lançamento de bons projetos.
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Partilha de competências
Para maximizar o impacto dos seus projetos, bem como para explorar novas
formas de intervenção e novos setores a visar no âmbito da Agenda 2030, o
Banco está a trabalhar em parceria com várias organizações, com vista a
combinar o seu know-how financeiro com as competências técnicas e o
conhecimento local dessas entidades. Em conjunto, as instituições estão a
aumentar as suas capacidades em vários setores relevantes para os ODS.

UNIDO
O Presidente do BEI, Werner Hoyer, e o Diretor-Geral
da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), Li Yong, assinaram um Protocolo de Acordo formal em julho de 2015. Através deste
protocolo, as duas organizações acordaram em reforçar
a sua cooperação e em partilhar boas práticas e competências em setores relevantes, especialmente nos
domínios das infraestruturas resilientes, da industrialização sustentável e da inovação. Trata-se de uma parceria oportuna, que permitirá a ambas as instituições
trabalhar em conjunto para ajudar a concretizar vários
dos ODS, entre os quais o ODS 1 (Erradicar a pobreza),
o ODS 8 (Trabalho digno e crescimento económico), o
ODS 9 (Indústria, inovação e infraestruturas), o ODS 12
(Consumo e produção sustentáveis) e o ODS 13 (Ação
climática). O BEI e a UNIDO exploraram alguns projetos
potenciais no âmbito do apoio à cadeia de valor industrial em África.

gurança alimentar e a criação de emprego sustentável
na área da agroindústria. Para além dos interesses que
partilham, futuramente as duas organizações poderão
vir a trabalhar em conjunto em projetos relevantes, que
possam exigir conhecimentos e assistência técnica para
reforçar capacidades no terreno, incluindo a promoção
da agroindústria junto das populações rurais, dos jovens e das mulheres, bem como para integrar as suas
ideias no processo de desenvolvimento. Existem várias
formas possíveis para alcançar estes objetivos e as duas
organizações estão, também aqui, a analisar possíveis
áreas de colaboração. O trabalho conjunto ajudará ambas as instituições a concretizar os ODS 1 (Erradicar a
pobreza), 2 (Erradicar a fome), 5 (Igualdade de género),
8 (Trabalho digno e crescimento económico) e 15 (Proteger a vida terrestre).

FAO

Conforme está patente neste relatório, a criação de emprego nas zonas rurais reveste-se de crucial importância, sendo também um aspeto que o BEI está a abordar
de forma proativa. Em abril de 2016, o Vice-Presidente do BEI, Pim van Ballekom, e o Vice-Presidente Adjunto do FIDA, Henock Kifle, assinaram um protocolo
para alargar a cooperação entre as duas organizações,
refletindo a importância da agroindústria nas economias emergentes, tanto no presente como no futuro. O
Protocolo de Acordo reflete a importância que o BEI e
o FIDA atribuem aos pequenos agricultores, estando as
duas instituições a trabalhar conjuntamente num projeto para os apoiar.

O Banco também decidiu trabalhar em parceria com a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), tendo o Vice-Presidente do BEI, Pim
van Ballekom, e o Diretor-Geral da FAO, José Graziano
da Silva, assinado um Protocolo de Acordo nesse sentido em 2015. Esta colaboração faz sentido para ambas as partes, uma vez que o Banco pretende ampliar
os seus investimentos na agricultura e na segurança alimentar, nomeadamente ao nível das empresas do setor
privado, das cadeias de valor, das pequenas empresas
e dos empreendedores, e a FAO procura acautelar a se-
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FIDA
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PNUD
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento atua em muitos países, apoiando o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, a
participação ativa das mulheres e a boa governação,
com o objetivo final de concretizar os ODS. Por conseguinte, o BEI e o PNUD formalizaram um Protocolo
de Acordo com vista à colaboração no âmbito desta
agenda comum, que se centra nos ODS, e que se integra no contexto do plano de ação dos BMD para o
financiamento do desenvolvimento, intitulado «From
billions to trillions: Transforming development finance». Este protocolo foi assinado pelo Presidente do
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BEI, Werner Hoyer, e pela Administradora do PNUD,
Helen Clark, em outubro de 2016. As áreas de atuação prioritárias desta parceria são o combate às alterações climáticas, a resposta a situações de crise e
pós-crise, a crise migratória e a promoção de mercados inclusivos e do empreendedorismo. Tecnicamente, as duas organizações visam o desenvolvimento
urbano (ODS 11, Cidades e comunidades sustentáveis), a energia sustentável (ODS 7, Energias renováveis e acessíveis), a gestão da água (ODS 3, Saúde de
qualidade, e ODS 6, Água potável e saneamento) e o
desenvolvimento rural.
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UNOPS
O Gabinete das Nações Unidas de Serviços de Apoio
a Projetos (UNOPS) ajuda os seus parceiros a realizar
com sucesso projetos de construção da paz, de ajuda
humanitária e de desenvolvimento em todo o mundo.
O BEI pode trabalhar com o UNOPS em projetos essenciais para melhorar as condições de vida em todo
o mundo, e os países ACP não são exceção. Foi neste
contexto que, em abril de 2016, o Vice-Presidente do
BEI, Pim van Ballekom, e a Diretora do UNOPS, Grete
Faremo, assinaram um acordo de cooperação entre as
duas organizações. Esta parceria permitirá ultrapassar os obstáculos existentes ao desenvolvimento sus-
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tentável, nomeadamente nas economias frágeis, bem
como dar resposta às alterações climáticas, para além
de aumentar a capacidade do setor privado para fomentar o crescimento e a mudança, o que se reveste
de crucial importância. Juntos, o BEI e o UNOPS podem mobilizar mais investimentos para projetos nos
quais os investidores poderiam estar reticentes em
participar. Também aqui, são visados os ODS 1 (Erradicar a pobreza), 8 (Trabalho digno e crescimento económico), 10 (Reduzir as desigualdades) e 13 (Ação climática), com um benefício indireto para o ODS 16 (Paz,
justiça e instituições eficazes).
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Comissão Europeia e Serviço
Europeu de Ação Externa
Como instituição europeia, o BEI associa-se à Comissão
Europeia e ao Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE)
para promover as políticas de desenvolvimento da UE
no exterior. O Banco continuará a desempenhar um papel importante no exercício de programação em curso
nos países e regiões ACP, contribuindo assim para a implementação da Agenda para a Mudança, da estratégia
da Comunidade Europeia para o Desenvolvimento do
Setor Privado (DSP) e do Novo Consenso Europeu para o
Desenvolvimento.
O novo consenso reveste-se de especial importância neste momento, uma vez que foi concebido para incluir a
Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo um equilíbrio entre as dimensões
económica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. O consenso está estruturado em torno dos cinco temas fundamentais da Agenda 2030, os «5 P»: Pessoas,
Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria.
Programação do 11.º FED: o BEI tem estado estreitamente associado à fase de programação do 11.º FED aos níveis
nacional e regional, através dos contributos/comentários que apresentou sobre as propostas de Planos de Investimento Nacionais e Regionais e da sua participação
em seminários nacionais/regionais, bem como através
de contactos regulares e sistemáticos com as Delegações
da UE. O Banco continuará a prestar o seu apoio ao longo
do exercício de implementação, em estreita colaboração
com a UE e a CE, tanto ao nível da sede como das Delegações da UE. O Banco assume também um papel cada vez
mais relevante no processo de programação conjunta nos
países pertinentes, especialmente através da participação
direta nos grupos de coordenação setorial no terreno.

Instituições de financiamento
bilaterais e instituições de financiamento do desenvolvimento
europeias e internacionais
Os bancos de fomento nacionais e regionais visam mobilizar financiamento de longo prazo juntamente com
o Grupo BEI e outras instituições de financiamento do
desenvolvimento (IFD) europeias e internacionais e
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instituições financeiras internacionais (IFI). Um bom
exemplo desta cooperação estratégica é a participação
regular do BEI na reunião do Grupo de Trabalho IFD/IFI
sobre Financiamento das PME. Os trabalhos têm por
objetivo melhorar a eficiência na execução dos projetos
através da harmonização da documentação e das normas jurídicas.

Empresas europeias
Marcando presença em África há mais de cinco décadas, o BEI está na posição ideal para ajudar as empresas europeias que estão interessadas em investir no
mercado africano, bem como nos mercados das Caraíbas e do Pacífico. Estas regiões estão preparadas para
o progresso, tendo em conta a sua riqueza em recursos
naturais e energias renováveis, além da sua demografia
favorável. A África está claramente sedenta de investimento, tal como as regiões das Caraíbas e do Pacífico,
e o BEI tem vindo a sensibilizar toda a União Europeia
para esse facto. A internacionalização das empresas europeias é uma prioridade para o BEI, que está a intensificar esforços no sentido de aumentar as atividades
de financiamento destas empresas que têm em mira
as regiões ACP. O BEI tem agora uma divisão dedicada
aos empréstimos a empresas com estes objetivos. Podemos estar confiantes de que estas operações irão aumentar nos anos vindouros.

Iniciativa de Delegação Recíproca
Tendo em vista aumentar a eficácia da cooperação para
o desenvolvimento, o BEI é um dos parceiros da Iniciativa de Delegação Recíproca (IDR), que congrega os esforços do Banco com a AFD (Agence Française de Développement) e o banco de desenvolvimento alemão KfW.
Esta iniciativa permite aos promotores de projetos de
investimento nos países parceiros da UE cofinanciados
pelas três instituições de desenvolvimento beneficiar
de uma maior capacidade de financiamento de projetos através de uma divisão estruturada do trabalho,
em que uma das instituições atua como financiador
principal.
Nos países ACP, desde que foi concluída a fase-piloto, tiveram início 17 novas operações com a metodologia da
IRD. Três dessas operações tiveram de ser retiradas devido a um impasse no projeto de investimento ou à alteração da estratégia de financiamento dos mutuantes.
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O BEI está envolvido em 11 das restantes 14 operações,
assumindo o papel de financiador principal em quatro,
designadamente em projetos no setor da água nas Seicheles, na Tanzânia e na Zâmbia, bem como num projeto no setor da eletricidade em Moçambique.
De uma forma geral, a IDR contribui para estabelecer
laços mais fortes com os nossos parceiros AFD e KfW e
para promover um financiamento europeu mais eficaz
no exterior da UE, em consonância com as políticas externas da União. Facilita claramente as relações com os
promotores dos projetos e contribui para aliviar a sua
carga de trabalho, nomeadamente na área da supervisão da adjudicação de contratos. Estão a ser exploradas
formas de aprofundar a delegação de funções e responsabilidades no sentido de tornar a metodologia da
IDR mais eficaz e de alargar a iniciativa.

Energia Sustentável para Todos
(SE4All)
A Iniciativa SE4All preconiza o acesso universal à energia, bem como a duplicação da taxa de eficiência energética e da quota das energias renováveis no cabaz
energético global, estando representada nos ODS 7 e
13. O BEI tem ao seu dispor diversos meios para apoiar
este objetivo e participa ativamente nos esforços da UE
nesse sentido. O primeiro destes meios é o Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas (apresentado na
pág. 48).
O Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF) é um fundo de fundos, que
proporciona participações no capital, cujos beneficiários finais são projetos de menor dimensão no domínio das energias renováveis nos países em desenvolvimento. Os gestores de fundos especializados que
atuem nos países ACP são elegíveis para investimentos
do GEEREF, embora se preveja que o fundo esteja afetado, na sua totalidade, até final de 2017. O efeito multiplicador demonstrável do GEEREF é de tal ordem que
está atualmente em preparação um sucessor de maior
dimensão, o GEEREF NeXt.
O BEI desenvolveu também um conjunto de iniciativas
de financiamento inovadoras concebidas para colmatar
lacunas específicas nos mercados da energia e facilitar
o investimento do setor privado, tendo por finalidade
alcançar os objetivos da Iniciativa SE4All.
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O Fundo de Garantia Africano para a Energia, concebido para responder à carência de produtos adequados
de atenuação de riscos, mobilizará competências técnicas nos setores da banca, dos seguros e dos resseguros
para projetos energéticos elegíveis em África, prevendo-se que seja aprovado no decorrer de 2017.

Os mecanismos de
financiamento «European Financing Partners» e «Interact Climate Change Facility»
A nível operacional, o BEI e as demais IEFD cooperam
sempre que se justifique através de financiamentos
conjuntos, mas principalmente no contexto de duas
iniciativas:
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i) A iniciativa «European Financing Partners» (EFP). Em
30 de novembro de 2016, o montante total de 205 milhões de EUR da contribuição da FI para as iniciativas
EFP I a V, no valor global de 490 milhões de EUR, e tendo em conta os cancelamentos, tinha sido afetado a
33 projetos. As verbas comprometidas destinaram-se
maioritariamente a intermediários financeiros (34 %)
e aos setores das comunicações (19 %) e da indústria
(18 %) na Nigéria (28 %), no Quénia (21 %) e na Tanzânia (9 %).
ii) A «Interact Climate Change Facility» (ICCF), um fundo de 300 milhões de EUR vocacionado para o combate às alterações climáticas constituído em 2011 com
um compromisso de 50 milhões de EUR da FI, e baseado num conceito da EFP com a participação da AFD.
Em 30 de novembro de 2016, tinham sido aprovados
ou encontravam-se em apreciação dez projetos na
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região ACP, no valor agregado de 154 milhões de EUR.
O BEI está a participar em três destes projetos através
da ICCF, com um montante total de compromissos de
12,8 milhões de EUR, e a financiar diretamente outros
três. A maioria dos projetos da ICCF insere-se nos setores da energia eólica (46 %) e solar (21 %). Estão atualmente em fase de apreciação projetos no Uganda, no
Quénia e na República Dominicana.
Em dezembro de 2016, foi realizado um reaprovisionamento de ambos os mecanismos. O BEI não participou
no reaprovisionamento, devido ao elevado valor dos
montantes comprometidos que ainda estão por desembolsar. Os compromissos existentes no âmbito da
FI foram prorrogados por mais três anos.

Setor Privado (EEDF) com uma dotação de 45 milhões
de EUR. Este instrumento proporciona garantias de
crédito parciais a projetos elegíveis aprovados no âmbito da iniciativa SE4All que sejam submetidos a financiamento pela EFP ou pela ICCF. Até à data, o BEI
emitiu uma garantia (de 5,35 milhões de EUR) para um
projeto da ICCF com um promotor alemão (a Mobisol)
que comercializa sistemas solares residenciais na modalidade pré-pago a clientes de baixo rendimento no
Ruanda e na Tanzânia. Um segundo projeto, que inclui
uma central solar fotovoltaica no Quénia, foi aprovado pelo Comité de Investimento da ICCF em novembro de 2015. A emissão da garantia para esse projeto
continua a estar pendente da assinatura dos contratos
de financiamento subjacentes. A DEG é o parceiro promotor em ambas as operações.

Em 2014, a Comissão Europeia confiou ao BEI a gestão do Instrumento UE-IEFD de Desenvolvimento do
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Como o BEI pode FAZER A
DIFERENÇA
O BEI é o maior mutuário e mutuante multilateral do mundo e desenvolve a
sua atividade em cerca de 160 países, investindo em projetos que cumprem
os seus rigorosos critérios de elegibilidade para financiamento bancário,
sustentabilidade, impacto ambiental e social e potencial de criação de
emprego e redução da pobreza.

O

BEI marca a diferença através da oferta de condições de financiamento que o mercado, por si
só, não pode proporcionar e mediante o apoio à
preparação e execução dos projetos. Através da sua intervenção, o BEI ajuda a preencher a lacuna existente
ao nível do investimento, possibilitando o arranque dos
projetos. O Banco muito raramente financia mais de
50 % do custo global de um projeto – na verdade, a percentagem costuma ser bastante inferior. Em vez disso, a
presença do BEI contribui para mobilizar investimentos
adicionais de instituições parceiras ou de outras entidades. E o mesmo funciona no sentido inverso, uma vez
que os parceiros do BEI – bancos de desenvolvimento
nacionais e instituições financeiras – também podem
mobilizar investimentos por parte do BEI.
O papel do Banco vai para além do financiamento, na
medida em que abrange a conjugação de recursos, ou
seja, a combinação de empréstimos do BEI com subvenções da UE, e a prestação de serviços de consultoria. Os empréstimos do BEI têm prazos mais longos
do que os geralmente disponíveis para o financiamento de projetos, sendo suficientemente flexíveis para
adaptar as condições a cada caso concreto.
Os instrumentos dedicados à combinação de recursos
irão tornar-se cada vez mais importantes nos próximos
anos. As necessidades de investimento em todos os setores são enormes, e o recurso ao financiamento das
instituições europeias em acréscimo ao dos bancos de
desenvolvimento dará ao setor privado uma certa garantia de viabilidade, independentemente dos padrões
que o Banco aplica aos seus projetos. É manifesto que
o BEI e os seus parceiros conseguem angariar financiamento do setor privado para promover o arranque de
projetos. Este aspeto será essencial para cumprir os objetivos em termos de desenvolvimento.
A gama de opções de financiamento do BEI é suficientemente flexível para permitir ao Banco desenvolver

42

a sua atividade em países que enfrentam conflitos civis e políticos. O BEI está empenhado em diversificar o
espectro de países onde pode desenvolver a sua atividade, colaborando com os seus parceiros e partilhando competências para concretizar esse objetivo, entre
outros. Não só o Banco é uma instituição financeira de
longo prazo, como estes são alguns dos países que exigem mais investimento por carecerem das condições
que outros têm por adquiridas.
O Banco pode também ajudar os clientes a atenuar o
risco cambial através do financiamento em moeda local. As vantagens desse financiamento irão beneficiar
um número crescente de empresas nas regiões visadas,
principalmente as pequenas empresas, que são as que
mais carecem deste tipo de empréstimos em moeda local. De facto, os empréstimos em moeda local são uma
componente significativa do apoio do Banco ao setor
privado, sendo essencial para que os projetos se concretizem e produzam resultados.
A União Europeia estabelece os mais elevados padrões
ambientais e sociais. O BEI partilha destes valores e deseja que sejam difundidos por todo o mundo.
A contribuição do BEI destaca-se das alternativas existentes no mercado em três aspetos principais:
Recursos de longo prazo adaptados às necessidades
dos projetos: são utilizados para este efeito cinco indicadores: prolongamento das maturidades típicas, coincidência com a vida dos ativos, financiamento em moeda local, componente de subvenção e caráter inovador
dos produtos.
Contribuição técnica: para além de proporcionar o financiamento, o BEI contribui também muitas vezes
para aperfeiçoar as características dos projetos em termos comerciais, sociais, ambientais, de desenvolvimento ou de governação empresarial.
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Como o BEI pode FAZER A DIFERENÇA

Combinação de subvenções e
empréstimos
Na sua qualidade de banco da UE, o BEI
desempenha um papel catalisador, zelando para
que as suas subvenções e os seus investimentos no
desenvolvimento sejam destinados aos setores em
que são mais eficazes e podem produzir o maior
impacto sustentável e a longo prazo.
A utilização de instrumentos de financiamento
inovadores que permitam mobilizar recursos
adicionais é essencial para assegurar os resultados
a longo prazo dos projetos realizados nos países
em desenvolvimento.
As ajudas que o Banco concede permitem
contribuir para a solidez económica e financeira
de projetos com impactos ambientais ou sociais
significativos ou situados em países mais pobres
ou menos desenvolvidos onde as infraestruturas
de base foram danificadas devido a conflitos ou
catástrofes naturais.
A assistência técnica prestada durante todas as
fases do ciclo do projeto pode servir para financiar
os estudos de pré-viabilidade, a preparação e
execução do projeto, o reforço de capacidades dos
intermediários financeiros e dos beneficiários, bem
como a formação do pessoal com vista a elevar os
padrões ambientais, sociais e governativos.
Por conseguinte, a combinação de recursos pode
ajudar a garantir uma utilização melhor e mais
eficiente dos recursos disponíveis. Pode aumentar
a qualidade dos projetos e o seu impacto a longo
prazo, otimizar os serviços prestados pelo Banco
aos beneficiários (num esforço de melhoria
contínua) e promover a cooperação entre os
doadores, nomeadamente ao nível da União
Europeia.
Para mais informações sobre a gama de
instrumentos de combinação de recursos da União
Europeia, consulte a página 48.
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Como o BEI pode FAZER A DIFERENÇA

Transparência
O BEI rege-se pelo maior nível
possível de transparência e
de respeito institucional pela
responsabilidade democrática.
Como instituição financeira
pública orientada pelas políticas
da UE, o Banco está sujeito à
obrigação de transparência nos
seus processos de decisão e de
implementação das políticas da
UE nos países parceiros.
O BEI é responsável perante os
cidadãos e deve manter os mais
elevados níveis de credibilidade.
Os princípios orientadores da
atuação do BEI são a abertura, a
boa governação, a participação e
a responsabilidade democrática.
Para reforçar estes princípios,
o BEI publica os seus dados,
desde 2014, em consonância
com a Iniciativa Internacional
para a Transparência da Ajuda
(IITA). É possível descarregar
gratuitamente informações
sobre a conformidade das
operações do Banco com estas
normas internacionais.
Além disso, o BEI lançou no
mesmo ano o registo público,
que contém as avaliações de
impacto social e ambiental
dos projetos que fazem parte
das operações do Banco.
Também estas informações
estão disponíveis para todos
os interessados, podendo ser
consultadas no sítio Web do BEI,
em www.eib.org.

2016

Normas e mobilização de recursos: a participação do
BEI numa operação representa um valor acrescentado
pelo seu efeito de demonstração, aplicação de normas
mais exigentes ou mobilização de outros recursos financeiros, particularmente entre as instituições europeias de financiamento suas parceiras.
Em consonância com a «Agenda para a Mudança» da
UE, o BEI desenvolve continuamente instrumentos de
financiamento inovadores para assegurar que os empréstimos que concede satisfazem perfeitamente as
necessidades dos seus mutuários e preenchem as lacunas de financiamento.
A combinação de empréstimos e subvenções constitui
um elemento fundamental desta abordagem, permitindo ao Banco contribuir para a concretização de projetos em setores ou países onde, de outro modo, dificilmente conseguiria intervir.
As subvenções podem revestir diferentes formas: assistência técnica, bonificações de juros, ajudas ao investimento ou instrumentos de atenuação do risco.
A assistência técnica apoia a preparação e execução
dos projetos, reforça as capacidades dos mutuários e
dos beneficiários finais e contribui para elevar os padrões ambientais, sociais e governativos, assegurando a
sustentabilidade dos projetos no longo prazo. A assistência técnica beneficia todas as fases do ciclo do projeto e aumenta a qualidade global. Testemunho disso é
o facto de o orçamento para assistência técnica do BEI
ao abrigo da Facilidade de Investimento ter atingido
95 milhões de EUR no período 2014-2020, contra pouco
mais de 40 milhões de EUR no ciclo anterior.
As bonificações de juros reforçam a solidez económica e financeira de projetos com impactos ambientais
ou sociais significativos e de projetos de infraestruturas
essenciais em países mais pobres ou menos desenvolvidos, ou atingidos por conflitos ou catástrofes naturais,
para além de reduzirem a vulnerabilidade ao endividamento. As ajudas ao investimento e os instrumentos de
atenuação do risco podem ainda contribuir para tornar
os projetos elegíveis para financiamento bancário ou
para reduzir o seu nível de risco.
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As OPÇÕES de financiamento do
BEI
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As OPÇÕES de financiamento do BEI

O

BEI emprega instrumentos diferentes para financiar diversos tipos de operações na África Subsariana, nas Caraíbas e no Pacífico. Regra geral, o
Banco utiliza os seus recursos próprios para financiar as
operações do setor público, que incidem predominantemente nas infraestruturas, sob a forma de empréstimos sénior. No entanto, estes fundos também podem
ser utilizados para empréstimos intermediados. A Facilidade de Investimento ACP está vocacionada para investimentos do setor privado. Para além dos empréstimos
sénior e intermediados, o Banco também efetua investimentos de capital e quase-capital, concede empréstimos júnior e subordinados e presta garantias.
O Pacote de Financiamento de Elevado Impacto é
uma dotação separada da Facilidade de Investimento,

utilizada para projetos de impacto mais elevado, que
apresentam maiores níveis de risco, mas também um
maior retorno. Este pacote permite apoiar iniciativas
que estão para além do âmbito tradicional de outros
instrumentos, quer seja em termos financeiros, geográficos ou setoriais. O PFEI abrange quatro instrumentos: os fundos de capital próprio de impacto social, utilizados para investir em fundos vocacionados
para empreendedores e empresas jovens, que visam
amenizar problemas sociais; os empréstimos a intermediários financeiros em mercados com maior risco, ou que pretendem investir em setores com risco
acrescido; os instrumentos de partilha de riscos, bem
como o financiamento direto concedido a empresas, através de instrumentos de dívida ou de fundos
próprios.

Fundos geridos pelo BEI

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

Fundo autorrenovável da Facilidade de Investimento (FI)
9.º , 10.º e 11.º FED
• ACP 3 637 milhões de EUR
• 500 milhões de EUR para projetos
públicos na área da migração
• PTU 48,5 milhões de EUR
• Pacote de Financiamento de Elevado
Impacto
• 500 milhões de EUR + 300 milhões
de EUR para a migração
Dotações do 11.º FED
• ACP 634 milhões de EUR
• PTU 5 milhões de EUR

2016

• Empréstimos júnior ou subordinados
• Financiamento sob a forma de
quase-capital
• Financiamento sob a forma de
capital
• Garantias
• Bonificações de juros
• Assistência técnica (até 15 %)

Recursos próprios
do BEI
11.º FED
• ACP até 2 500 milhões
de EUR
• PTU até 100 milhões de
EUR

Moedas amplamente transacionadas e moedas locais
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INSTRUMENTOS DE
COMBINAÇÃO de recursos para
os países ACP
Fundo Fiduciário UE-África para
as Infraestruturas (FFUEAI)
O FFUEAI promove, desde 2007, investimentos em
projetos de infraestruturas na África Subsariana. Concede subvenções, combinadas com financiamento de
longo prazo de IFI, contribuindo desse modo para a
redução da pobreza e o aumento do acesso a energia
sustentável, água e serviços de transportes e comunicações. O apoio sob a forma de subvenções está disponível através de vários instrumentos, tais como a
assistência técnica, os subsídios ao investimento e os
instrumentos financeiros, ao abrigo de duas dotações
diferentes: a dotação regional e, desde 2013, a dotação
da iniciativa «Energia Sustentável para Todos» (SE4All).
A dotação regional promove projetos de infraestruturas regionais nos setores da energia, dos transportes, da água e das telecomunicações, bem como projetos de âmbito transfronteiriço ou nacional com um
impacto regional demonstrável em dois ou mais países. Em junho de 2016, a Hungria aderiu ao FFUEAI
na qualidade de novo doador, comprometendo-se a
contribuir com 3 milhões de EUR para a dotação regional. As contribuições prometidas ao abrigo desta
dotação ascendem atualmente a 485 milhões de EUR.
Em dezembro de 2016, tinham sido aprovadas 79 propostas de subvenção no âmbito da dotação regional,
no montante total de 448,2 milhões de EUR, líquido
de cancelamentos. Mais de metade dizia respeito a
projetos que apoiam o Plano de Ação Prioritária no
âmbito do Programa para o Desenvolvimento das Infraestruturas em África (PIDA) – o que demonstra o
compromisso claro do FFUEAI para com a apropriação
africana.
A dotação da iniciativa SE4All apoia projetos no domínio da energia, de âmbito regional, nacional e local,
em consonância com os objetivos da iniciativa SE4All:
assegurar o acesso universal a serviços de energia
modernos, acessíveis e sustentáveis; duplicar a taxa
de melhoria da eficiência energética a nível mundial;
e duplicar a quota-parte das energias renováveis no
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cabaz energético mundial. As contribuições para a
dotação totalizam 330 milhões de EUR. Em dezembro de 2016, tinham sido aprovadas 32 operações de
subvenção no montante total de 259,7 milhões de EUR
ao abrigo da dotação da iniciativa SE4All, para apoiar
25 projetos.
Os seis projetos novos aprovados pelo FFUEAI em
2016, todos ao abrigo da dotação SE4All, demonstram
que o Fundo continua a explorar novas formas de cooperação e de apoio, e não evita projetos em países
cujo clima de investimento é considerado difícil. Por
exemplo, o FFUEAI aprovou um instrumento financeiro, sob a forma de um empréstimo com 0 % de juros,
para um projeto pioneiro no Chade, que consiste na
construção de uma central de energia solar fotovoltaica, a desenvolver por um consórcio de investidores privados. Este projeto enquadra-se nas tendências
e nas prioridades do BEI: as aprovações em 2016 concentraram-se sobretudo no setor privado.
As subvenções aprovadas incluem o apoio a duas linhas de crédito na Nigéria e no Gana, que irão apoiar
bancos locais no financiamento de investimentos
prioritários para empresas privadas de distribuição de
eletricidade e investimentos em projetos de pequena
e média dimensão no domínio da energia verde, bem
como um programa de assistência técnica para apoiar
o desenvolvimento de parcerias público-privadas com
baixas emissões de carbono em Moçambique.
Embora se preveja que os recursos remanescentes do
FFUEAI sejam totalmente afetados em 2017 – o ano
em que celebra o seu décimo aniversário – e que a
Facilidade de Investimento para África, recentemente
lançada pela Comissão Europeia, assuma progressivamente o seu papel, o trabalho do FFUEAI está longe
de terminar. Daqui em diante, será necessário acompanhar os projetos em curso até à respetiva execução
e continuar a monitorizar os resultados.
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INSTRUMENTOS DE COMBINAÇÃO de recursos para os países ACP

Facilidade de Investimento para
África (FIA)
Criada em julho de 2015 e em funcionamento desde 2016, a FIA é o mais recente instrumento de financiamento misto de âmbito regional da UE. A título provisório, a Comissão Europeia afetará pelo
menos 1 800 milhões de EUR à FIA para o período
2016-2020. No final de 2016, a FIA dispunha de uma
dotação de 1 040 milhões de EUR proveniente de
vários programas, ao abrigo do Fundo Europeu de
Desenvolvimento e do Instrumento de Cooperação
para o Desenvolvimento (programas indicativos regionais, programas indicativos nacionais, programa
pan-africano). Está prevista a afetação de fundos adicionais do programa intra-ACP em 2017, o que propiciará possibilidades de combinação de recursos
para apoiar o desenvolvimento do setor privado. Tal
permitirá, nomeadamente, uma nova apreciação do
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pedido de subvenção para a iniciativa «Boost Africa»
ao abrigo da Facilidade.
O montante total de subvenções aprovadas ao abrigo
da Facilidade em 2016 ascendeu a 295,3 milhões de EUR.
Em comparação com o BAD e a AFD, o BEI tem recorrido
pouco à FIA até ao momento, com apenas dois projetos
aprovados, para um montante total de subvenções de
31,94 milhões de EUR. O Banco marca presença como cofinanciador noutros três projetos aprovados em 2016 e pretende aumentar o número de pedidos de financiamento
misto apresentados. A lista de potenciais projetos do BEI
inclui mais 21 eventuais operações de financiamento misto, no montante total de 852 milhões de EUR em empréstimos e 517 milhões de EUR em subvenções, abrangendo
diversos setores em consonância com as prioridades da
UE na região. Serão preparados vários pedidos de subvenções em 2017 e 2018, em estreita coordenação e consulta com a Comissão Europeia, o Serviço Europeu de Ação
Externa e os cofinanciadores relevantes ativos na região.
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Facilidade de Investimento para as Caraíbas (FIC)
O BEI tenciona envidar esforços para utilizar os recursos da FIC para apoiar as suas atividades de concessão de empréstimos nas Caraíbas, com base numa abordagem casuística, nomeadamente no setor das
infraestruturas, incluindo nos domínios da energia e da água, e potencialmente na área do microfinanciamento. Até à data, foi aprovada uma operação na República Dominicana ao abrigo da FIC, que tem como
financiador principal o BEI e beneficiou de uma subvenção no montante total de 9,3 milhões de EUR. Para
mais informações sobre o projeto, consulte a página 27. O montante total de subvenções aprovadas ao
abrigo da FIC ascendia a 83,63 milhões de EUR no final de 2016, face a um total de 102 milhões de EUR
afetados até à data. Atualmente, não existem operações lideradas pelo BEI na lista de potenciais projetos
da FIC. O Banco está a procurar oportunidades de financiamento em que outras instituições financeiras
elegíveis assumam o papel de financiador principal relativamente à FIC.
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INSTRUMENTOS DE COMBINAÇÃO de recursos para os países ACP

Facilidade de Investimento para o Pacífico (FIP)
A programação do 11.º FED inclui uma dotação para a FIP, com um valor estimado em 20 milhões de EUR. Tal como sucede com a Facilidade de Investimento para as Caraíbas, o BEI tenciona envidar esforços para utilizar os recursos da FIP para apoiar as suas atividades de concessão de empréstimos no Pacífico, baseando-se numa abordagem casuística. Até à data,
foram aprovadas duas operações nas Ilhas Fiji e em Timor-Leste ao abrigo da FIP, que têm
como financiador principal o BEI e beneficiaram de subvenções no montante total de 10 milhões de EUR. Por ocasião de uma visita oficial às Ilhas Fiji, em novembro de 2016, o BEI assinou um contrato de prorrogação do seu programa de assistência técnica (AT) com a Fiji Electricity Authority (Autoridade da Eletricidade das Ilhas Fiji).
A AT planeada irá centrar-se em Viti Levu, a maior ilha do arquipélago das Fiji, que foi fortemente afetada pelo ciclone Winston, de categoria 5, em fevereiro de 2016. A tempestade
ceifou as vidas de 44 pessoas e causou enormes danos materiais, provocando também a interrupção do abastecimento de eletricidade em partes da ilha. A assistência técnica do BEI
terá como objetivo apoiar a elaboração de um plano de desenvolvimento da rede de transmissão, que tornará o abastecimento de energia elétrica da ilha mais resistente às condições
meteorológicas. Assenta numa iniciativa de assistência técnica relativa ao desenvolvimento
da produção hidroelétrica no Rio Ba, que motivou a assinatura de um acordo de cooperação
entre a FEA e o BEI em junho de 2015.
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O Quadro de MEDIÇÃO DE
RESULTADOS
O BEI adotou o Quadro de Medição de Resultados (REM) para reforçar a
avaliação, a medição e a prestação de informações sobre os resultados e os
impactos das suas operações no exterior da UE. O REM está a ser utilizado
desde 2012 e melhora a avaliação ex ante dos resultados, sendo ao mesmo
tempo aperfeiçoado enquanto ferramenta para proporcionar informações
essenciais ao BEI e aos seus parceiros. O quadro harmoniza, tanto quanto
possível, os indicadores de resultados do Banco com os de outras IFI, a fim de
simplificar as obrigações de prestação de informações dos clientes no que
respeita às operações cofinanciadas.

O

Banco participa num grupo de trabalho que reúne instituições financeiras internacionais e instituições europeias de financiamento do desenvolvimento com o objetivo de harmonizar indicadores
de resultados setoriais específicos para operações do
setor privado.
Através do quadro, o BEI pode evidenciar os benefícios
esperados de cada um dos projetos realizados fora da
União Europeia.
O REM utiliza uma metodologia de três pilares para
avaliar três dimensões distintas dos projetos, que não
podem ser agregadas nem comparadas entre si. Estas
dimensões são classificadas separadamente, pelo que
um projeto é avaliado com base em três conjuntos de
critérios diferentes. O primeiro pilar aprecia em que
medida o projeto se insere no mandato.
Para as operações realizadas na África Subsariana,
nas Caraíbas e no Pacífico, tal inclui não só a estratégia para o país, como também as prioridades estabelecidas no Acordo de Cotonu. O segundo pilar examina
os resultados sociais, económicos e ambientais esperados. O terceiro pilar avalia o papel desempenhado
pelo próprio BEI, quantificando os fatores discutidos
nos parágrafos anteriores e comparando o contributo
do Banco com as alternativas disponíveis no mercado,
caso existam.
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O quadro tem uma estrutura suficientemente flexível,
de modo a ter em conta as diferenças ao nível do ambiente socioeconómico das regiões, a adaptar-se à evolução dos requisitos no futuro e a permanecer útil como
instrumento de aprendizagem no seio do Banco. O BEI
dedica-se continuamente ao aperfeiçoamento do quadro REM, a fim de dar um contributo mais útil para aumentar a eficácia das ações a favor do desenvolvimento, tanto ao nível interno como nas relações com os
parceiros europeus e outras IFI que trabalham em prol
do desenvolvimento. Um exemplo deste esforço é a revisão do quadro REM, realizada com vista à sua maior
consonância com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

REM +
O âmbito do quadro REM foi alargado através do desenvolvimento do REM+. Este quadro ampliado vai ainda mais longe na cadeia de beneficiários para avaliar os
impactos nos beneficiários finais. Permite também um
maior detalhe no que respeita ao perfil dos beneficiários finais, estimando a quota-parte das populações na
base da pirâmide, bem como as dimensões de género,
idade e origem migratória. O quadro REM+ é aplicado
a projetos financiados ao abrigo do Pacote de Financiamento de Elevado Impacto do BEI, utilizado para financiar projetos de elevado risco e elevado impacto na
região ACP.
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O Quadro de MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Figura 3

O Quadro REM
1.º pilar

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

2.º pilar

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

3.º pilar

classifica a adicionalidade financeira e não financeira do
BEI em relação às alternativas disponíveis no mercado.
Adicionalidade = contributo do BEI – alternativa do
mercado

Impactos
Resultados
Realizações

Contributos

REM para a assistência técnica
O BEI está a desenvolver indicadores para classificar e medir as realizações e os resultados da assistência técnica prestada ou apoiada pelo Banco no âmbito dos seus projetos. A assistência técnica incide nas
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atividades a montante, como sejam estudos setorais e de viabilidade, e a jusante no apoio à preparação e execução dos projetos, bem como no reforço de
capacidades.
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Resultados da carteira da FI como
fundo autorrenovável

Conta de resultados
No que respeita ao exercício de 2016, a Facilidade de
Investimento evidencia um lucro líquido de 84,3 milhões de EUR, em comparação com a perda líquida de
-3,3 milhões de EUR registada em 2015. O aumento significativo do resultado anual da Facilidade é atribuível
principalmente às rubricas a seguir indicadas.
A imparidade na carteira de operações de financiamento de dívida, líquida de reversões, alterou-se significativamente, passando de uma perda de -33,9 milhões de EUR para um ganho de 44,4 milhões de EUR
em 2016, em parte devido à reversão parcial da provisão para imparidade de uma operação, no valor
de 64,8 milhões de EUR. A imparidade da carteira de
operações de financiamento de capital decresceu
de -3,6 milhões de EUR em 2015 para -2,5 milhões de
EUR.
As receitas de comissões diminuíram significativamente entre 2015 e 2016, de 0,9 milhões de EUR para 0,65
milhões de EUR. Este decréscimo deveu-se principalmente a uma diminuição das comissões de reembolso
antecipado cobradas.
O resultado cambial líquido melhorou significativamente, passando de uma perda líquida de -52,5 milhões de EUR para -15 milhões de EUR.
Os ganhos líquidos realizados com ativos financeiros
disponíveis para venda diminuíram de 33,9 milhões de
EUR para 6,5 milhões de EUR entre 2015 e 2016. Esta
descida deveu-se à diminuição das receitas de dividendos, que baixaram para 4,3 milhões de EUR em 2016.
Importa referir que os 33 milhões de EUR registados
em 2015 incluíam um montante substancial de dividendos extraordinários distribuídos no âmbito de uma
operação de um fundo de investimento. Os proventos líquidos aumentaram de 0,8 milhões de EUR para
2,16 milhões de EUR.
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As variações de justo valor dos instrumentos financeiros derivados apresentaram uma quebra, passando de
um ganho líquido de 6,3 milhões de EUR para uma perda de -10,4 milhões de EUR.
Os juros e proveitos equiparados aumentaram de
90,4 milhões de EUR para 106,7 milhões de EUR, em linha com o aumento da carteira de operações de financiamento de dívida.
Os gastos administrativos líquidos cifraram-se em
-43,5 milhões de EUR, um ligeiro aumento face aos
-43 milhões de EUR registados em 2015.

Balanço
O total dos capitais próprios aumentou de 2 416,2 milhões de EUR em 2015 para 2 699,4 milhões de EUR em
2016. As contribuições dos Estados-Membros aumentaram de 2 157 milhões de EUR para 2 377 milhões de
EUR. Os lucros não distribuídos ascenderam a 179,5 milhões de EUR, face a 95,2 milhões de EUR em 2015. Por
último, a reserva de justo valor apresentou um saldo de
142,8 milhões de EUR no final do exercício de 2016, face
a 164 milhões de EUR em 2015.
Dado que a atividade financeira do Banco está em expansão, a respetiva carteira de empréstimos cresceu de
1 460,1 milhões de EUR para 1 729,4 milhões de EUR,
o que representa uma taxa de crescimento global de
18,4 % e constitui a rubrica de maior valor do ativo, com
60,3 % do total.
Entre 2015 e 2016, a rubrica «Caixa e equivalentes de
caixa» diminuiu 19,6 %, de 448,9 milhões de EUR para
360,8 milhões de EUR.
O capital e os investimentos de capital aumentaram de
419,4 milhões de EUR para 516,9 milhões de EUR.
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No que respeita ao passivo, as «dívidas a terceiros»
constituem a rubrica mais importante, com um total de
116,1 milhões de EUR, acima dos 101,2 milhões de EUR
registados em 2015. Este montante inclui 72,6 milhões
de EUR de bonificações de juros e assistência técnica recebidos dos Estados-Membros mas ainda não desembolsados, o que explica o aumento do passivo, uma vez
que é superior ao valor de 58,1 milhões de EUR registado em 2015. Incluem-se aqui também as comissões de
gestão do BEI referidas anteriormente.

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. Tendo em vista uma gestão adequada do risco de crédito
inerente a algumas novas operações ou dos efeitos de
circunstâncias adversas sobre as contrapartes atuais, o
Banco mantém uma lista de operações de risco potencial a vigiar, que é regularmente atualizada. Duas vezes
por ano apresenta um relatório de risco às partes interessadas nos Estados-Membros.
Em 31 de dezembro de 2016, a carteira da FI cumpria todos os limites aplicáveis.
Em termos gerais, a qualidade de crédito global da carteira da FI permaneceu bastante estável em 2016. No
que diz respeito aos empréstimos, a qualidade de crédito das novas operações assinadas em 2016 foi superior
à das operações em carteira. Com efeito, a quota-parte dos empréstimos de «primeira qualidade» até «risco aceitável» foi de 78 % para as novas assinaturas em
2016, face a 60 % das operações em carteira. A melhor
qualidade de crédito das novas operações foi parcialmente contrabalançada pelo desenvolvimento do perfil de risco das exposições existentes, o que também se
refletiu no aumento do número de operações na lista
de operações a vigiar.
Apesar do decréscimo em relação ao final de 2015, a
análise das dez principais contrapartes evidencia um
risco de concentração não negligenciável na carteira (as
dez principais contrapartes representam 28,1 % da carteira). No final de 2016, a concentração nos dez principais países situou-se abaixo de 50 %, o que representa
uma melhoria face aos anos anteriores.
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Lista de operações a vigiar
Em 31 de dezembro de 2016, eram 30 as operações a
vigiar constantes da respetiva lista, face a 17 operações em junho de 2016. Estas operações ascendiam a
665,7 milhões de EUR, um montante correspondente a
19 % do total de operações assinadas em curso, que representa uma subida face aos 8,6 % registados em junho de 2016. Este aumento deveu-se principalmente
ao abrandamento económico em geral verificado nos
mercados emergentes nos últimos anos. A turbulência
a nível macroeconómico afetou negativamente o setor
privado e os bancos dos mercados emergentes. Não
obstante, durante o segundo semestre de 2016, as economias dos mercados emergentes apresentaram sinais
de estabilização.

Receitas de operações
precedentes
No final de 2016, as contribuições de capital dos Estados-Membros da UE para a Facilidade de Investimento
ACP totalizaram 2 377 milhões de EUR, considerando o
total das dotações do Acordo de Cotonu no montante
de 3 685,5 milhões de EUR (Cotonu 1-3). Através deste
mecanismo autorrenovável único, as disponibilidades
adicionais – provenientes de reembolsos de capital de
empréstimos, proveitos de juros, vendas de ações e receitas de dividendos – são reinjetadas na Facilidade.
No final de 2016, as receitas de operações precedentes
cifraram-se em cerca de 1 800 milhões de EUR.
Deste modo, é possível aprovar financiamentos adicionais para projetos, que excedem o montante total
da dotação atribuída à Facilidade, tendo por base projeções futuras quanto às receitas previstas de operações precedentes. Todas as novas aprovações desde
o início de 2012 têm sido financiadas com receitas de
operações precedentes.
O valor total acumulado desde 2003 das aprovações
ao abrigo da Facilidade de Investimento ACP eleva-se a 6 500 milhões de EUR. Segundo as previsões, o
volume de financiamento deverá continuar a aumentar todos os anos até atingir, no final de 2020, cerca de
2,6 vezes o valor da dotação inicial.
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Organização e recursos humanos
O Departamento de Parceiros Internacionais do BEI tem a seu cargo a gestão
de todas as atividades do Banco nos países ACP, na República da África do Sul
e nos países e territórios ultramarinos, assim como a realização de atividades
com interesse para os países ACP ao abrigo de mandatos especiais. Para além
disso, os colaboradores da Direção de Projetos, do Departamento de Gestão
de Mandatos, da Direção de Gestão e Reestruturação das Operações, da
Divisão de Acompanhamento das Operações, da Divisão de Instrumentos de
Capital Próprio e Microfinanciamento, da Divisão de Fundos Fiduciários e
Combinação de Recursos e da Direção Jurídica também estão empenhados
em assegurar o sucesso das operações nos países ACP.

N

o final de 2016, contavam-se 106 membros do
pessoal equivalentes a tempo inteiro (ETI) encarregados das operações nos países ACP, distribuídos entre a sede do BEI no Luxemburgo e as representações e os gabinetes regionais externos nas
regiões ACP.
O BEI tem gabinetes externos em Adis Abeba, Abidjan,
Dacar, Nairóbi e Iaundé para a África Oriental, Ocidental e Central, em Pretória para a África Austral, em Sydney para o Pacífico e em São Domingos e Barbados
para as Caraíbas.
A presença do BEI no terreno permite-lhe avaliar o
mercado, iniciar projetos, efetuar análises e operações, acompanhar os projetos, comunicar e colaborar
com os parceiros locais. A presença local em instalações partilhadas com as delegações da UE, como é o
caso dos gabinetes em Iaundé e São Domingos, deve-
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rá reforçar o diálogo e aumentar as sinergias entre os
dois braços financeiros da política de cooperação para
o desenvolvimento da União Europeia. O gabinete de
Adis Abeba, por seu turno, aproxima o BEI da sede da
União Africana, permitindo ao Banco estreitar os laços
com aquela organização. O Banco transferiu o gabinete regional da África Ocidental de Dacar para Abidjan
– embora o gabinete de Dacar se mantenha aberto –
com o objetivo de aproximar a sua presença local da
sede do Banco Africano de Desenvolvimento, um parceiro muito importante no continente.
No decurso de 2017 e nos anos subsequentes, haverá
uma reestruturação no seio do Banco e uma presença alargada no terreno, que serão acompanhadas de
um aumento de efetivos na sede do BEI e nos países
ACP. A fim de corresponder às expectativas, é essencial dispor de recursos humanos suficientes e dotados
das competências pertinentes.
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Gabinetes externos
É extremamente gratificante financiar projetos
que mudam as vidas das pessoas numa região
composta por uma constelação de pequenos
Estados insulares, como as Caraíbas. Sinto orgulho
em representar uma instituição que conseguiu
apresentar medidas concretas para atenuar a
pobreza e melhorar as condições de vida, através
de contributos regulares ao nível do
microfinanciamento e de um apoio substancial à
adaptação das infraestruturas às novas condições
climáticas mais adversas.»

1
2

Réné Pérez, Gabinete de São Domingos - 1
A representação do BEI para as Caraíbas
Meridionais e Orientais foi oficialmente inaugurada, a tempo de apoiar a finalização da Linha
de Crédito Climate Action II com o Banco de
Desenvolvimento das Caraíbas, bem como de dar
seguimento a novas oportunidades de financiamento na região, no domínio das energias
renováveis.»
Floris Vermeulen, Gabinete de Barbados - 2
A abertura do nosso gabinete de Abidjan, por
ocasião do segundo Dia da África do BEI, foi muito
positiva por dois motivos. Pudemos presenciar,
em primeira mão, a apetência para o investimento
que existe aqui na Costa do Marfim e em toda a
África Subsariana. O gabinete também nos
aproxima dos nossos parceiros do Banco Africano
de Desenvolvimento. Estou muito entusiasmada
por poder colaborar de forma mais estreita com
eles e com os nossos colegas da UE, no âmbito de
excelentes projetos na África Ocidental.»
Isabelle van Grunderbeeck, Gabinete de Abidjan - 3
Reúno-me frequentemente com clientes e
potenciais clientes do BEI, mas no âmbito da
sessão fotográfica realizada para este relatório,
conheci imensas outras pessoas que beneficiaram
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dos investimentos do BEI aqui no Senegal, em
diversos setores. Foi muito animador e motivante,
e podemos fazer ainda muito mais!»
Samba Khary Niang, Gabinete de Dacar - 4
Tal como sucede com alguns dos outros
gabinetes em África, Iaundé é um novo marco da
nossa presença local. Estou deveras animado com
o interesse demonstrado em relação às nossas
atividades em favor do setor privado a nível local,
nos Camarões e noutros países, como pude
observar em conferências, e com a perspetiva de
espalhar a mensagem do BEI na região da África
Central, através de projetos de boa qualidade.»
Andrea Pinna, Gabinete de Iaundé - 5
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Desde a abertura do nosso gabinete na
Etiópia, no passado mês de julho, a nossa lista de
projetos a desenvolver aumentou substancialmente e tornou-se bastante diversificada, incluindo desde pequenos projetos de capital até grandes projetos de infraestruturas. Atualmente,
esperamos assinar 3 a 4 projetos este ano e o
mesmo número no ano que vem, metade dos
quais promovidos pelo setor privado.»

O gabinete de Pretória lançou, em colaboração
com a Frankfurt School, a sua Academia de
microfinanciamento e de serviços bancários para
PME, uma iniciativa que reuniu participantes de
inúmeras instituições diferentes da África
Subsariana, que puderam partilhar os seus
conhecimentos e a sua experiência de
colaboração com o BEI. Foi muito esclarecedor e
decidimos torná-lo num evento anual.»

Christoph Litt, Gabinete de Adis Abeba - 6

Carmelo Cocuzza, Gabinete de Pretória - 8

Gostei muito de saber que o centro
pedagógico (com uma biblioteca, um auditório e
instalações para a realização de conferências e
videoconferências) da Universidade Católica da
África Oriental, cuja construção foi cofinanciada
por um empréstimo do BEI através do Cooperative Bank of Kenya, arrecadou o prémio
nacional de melhor edifício ecológico do país!»

Somos uma equipa pequena, que presta assistência a uma vasta região geográfica, abrangendo
19 pequenos Estados insulares em desenvolvimento – entre os mais frágeis e vulneráveis do
mundo, e expostos aos impactos negativos das
alterações climáticas e de choques económicos –
e trabalhamos em estreita colaboração com
parceiros de desenvolvimento para produzirmos
um impacto significativo.»

Nicholas Nzioka, Gabinete de Nairóbi - 7

Adam Bruun, Gabinete de Sydney - 9
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Os anos VINDOUROS
O BEI reafirma o seu compromisso de apoiar e investir em projetos sólidos e
de boa qualidade nas regiões da África, das Caraíbas e do Pacífico, nos países
e territórios ultramarinos e na República da África do Sul. São objetivos do
BEI contribuir para o desenvolvimento económico sustentável, a criação de
bons postos de trabalho, a ação climática e a integração regional.

O

Banco é o braço financeiro da União Europeia
e está empenhado em apoiar a concretização
dos objetivos de política externa da UE. É neste
contexto que a evolução do BEI deve ser considerada.
O Banco está em posição de desenvolver novos instrumentos financeiros para enfrentar os desafios do nosso
tempo. Permanece fiel à sua missão de proporcionar investimento a longo prazo, mas está a evoluir no sentido
de aumentar a rapidez da sua capacidade de resposta,
de que é exemplo a crise migratória. O BEI fez da resposta às causas profundas da migração uma prioridade
em todas as regiões afetadas, e a África, as Caraíbas e o
Pacífico não são exceção.
O Banco está a aumentar a capacidade do Pacote de
Financiamento de Elevado Impacto, transformando-o
num fundo autorrenovável destinado, em parte, a lidar
diretamente com o problema da migração mediante o
apoio a iniciativas do setor privado que criam empregos
de qualidade e têm um impacto significativo. A iniciativa
«Boost Africa» é um exemplo do novo tipo de operações
que estão na mira do Banco, tendo potencial para criar
25 000 empregos de qualidade para os jovens – e este é
apenas o começo.
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O BEI disponibilizará também 500 milhões de EUR
ao abrigo da Facilidade de Investimento para apoiar
projetos do setor público centrados na migração, que lançarão as bases para possibilitar o desenvolvimento do setor privado. Entre os domínios abrangidos por estes projetos incluem-se a água e o saneamento, que contribuem
para a melhoria da saúde pública, as infraestruturas de
TIC e os transportes, que ligam as pessoas, promovem o
comércio e ajudam a criar laços empresariais, bem como a
produção de energia limpa e a sua distribuição fiável.
Por ocasião do Acordo de Paris, o BEI anunciou o objetivo
de aumentar, até 2020, o investimento consagrado à ação
climática nos países em desenvolvimento para 35 % do
seu volume total de financiamento. O Banco está a constituir uma lista de projetos para concretizar este objetivo
e a envidar esforços no sentido de melhorar as condições
de vida para o maior número de pessoas possível.
O BEI está confiante de que estabeleceu as prioridades certas para assegurar o desenvolvimento sustentável e a criação de emprego. O passo seguinte é dar continuidade ao
trabalho que tem vindo a desenvolver – e é precisamente
isso que o BEI está a fazer, com a ajuda dos seus parceiros.
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Ambiente económico e clima de
investimento
As regiões abrangidas por este relatório são a África Subsariana, as Caraíbas e
o Pacífico, a República da África do Sul e os países e territórios ultramarinos.
Constituem 75 territórios muito diversos, 45 dos quais estão situados na
África Subsariana, 15 nas Caraíbas e 15 na região do Pacífico. A África
Subsariana representa 96 % da população total da região ACP, bem como
86 % do seu PIB. No seu conjunto, as três regiões representam cerca de 13 %
da população do planeta, mas apenas 2,7 % do PIB mundial.

E

xistem 79 Estados ACP, na qualidade de signatários da Convenção de Georgetown, mas apenas
75 países são elegíveis para receber financiamento
ao abrigo do mandato de Cotonu. Isto sucede porque
a África do Sul (ver mais abaixo) está abrangida por outro mandato do BEI e porque Cuba, a Guiné Equatorial
e o Sudão não assinaram ou ratificaram o Acordo de
Cotonu ou as suas revisões posteriores. Por conseguinte,
estes três países não podem beneficiar de investimentos
por parte do BEI. O mesmo se aplica ao Sudão do Sul.
Os PTU são compostos por 25 territórios, dos quais
onze dependem do Reino Unido, sete da França, seis
dos Países Baixos e um da Dinamarca.
Os níveis de rendimento per capita, medidos em função do PIB, variam significativamente, oscilando entre
305 USD no Burundi e 93 000 USD nas Bermudas. Na região ACP, o PIB per capita médio é de 1 400 USD nos países africanos, de 5 200 USD nas Caraíbas e de 2 900 USD
no Pacífico. A África do Sul tem um PIB per capita de
5 700 USD, ao passo que o dos PTU ronda, em média,
os 33 500 USD.
O número de pessoas pobres nas regiões ACP diminuiu
em quatro milhões entre 2012 e 2013, mas os progressos não foram uniformes e a pobreza continua generalizada. De acordo com dados de 2013, metade da população mundial em situação de pobreza extrema vive na
África Subsariana, com cerca de 390 milhões de pessoas
a subsistirem com menos de 1,90 USD por dia.
A região ACP, e particularmente a África Subsariana,
também apresenta classificações baixas em termos de
indicadores sociais, tais como a alfabetização da população adulta e a esperança de vida: entre os 20 países pior classificados no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015 do PNUD, 19 situavam-se na África
Subsariana.
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Em termos gerais, o clima empresarial é desfavorável devido à debilidade das instituições e à insuficiência das infraestruturas. Entre os 20 países pior classificados no Relatório de Competitividade Global para
2015-2016, 14 estão situados na África Subsariana e dois
nas Caraíbas. Na classificação relativa à «Facilidade de
fazer negócios» (2017), 12 dos 20 países com menor
pontuação são da África Subsariana, um é das Caraíbas
e um do Pacífico (Figura na pág. 63).
A atividade económica é essencialmente dominada
pela agricultura, mas os minerais sólidos e o petróleo
também representam uma parte significativa do PIB
em vastas zonas da África Subsariana, das Caraíbas e
do Pacífico. O turismo é muito importante para vários
países das Caraíbas e do Pacífico e, em alguns casos, o
mesmo se verifica com os minerais sólidos, o petróleo
e o gás natural. A falta de diversificação económica, a
base de exportações estreita e a dependência de um
número reduzido de produtos de base (ou do turismo)
tornam os países ACP vulneráveis a choques exógenos
e à volatilidade dos preços das matérias-primas.
Os países ACP têm uma importância relativamente limitada ao nível do comércio internacional, representando
2,3 % do comércio mundial em 2016. Não obstante, vários países da região são grandes produtores de petróleo bruto: Angola, a Nigéria, o Egito e o Gabão produzem 4,5 milhões de barris por dia (o equivalente a 4,6 %
da produção mundial). A região também é rica em minerais, sendo uma grande exportadora de alguns produtos agrícolas.

África Subsariana
A África Subsariana apresentou um crescimento económico robusto entre 2003 e 2008, ascendendo em média
a 6,3 % ao ano. Este foi impulsionado pelos preços elevados das matérias-primas, por importantes fluxos de
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Facilidade de fazer negócios
(ponderada em função da população)

Crescimento percentual do PIB, antes e
depois da crise financeira (%)

Mundo

ACP

UE

ACP África

Caraíbas
ACP África
Pacífico

Caraíbas

África do Sul

Pacífico

UE

África do Sul
0%

 Muito fácil

20 %

 Fácil

40 %

60 % 80 %

 Difícil

100 %

 Muito difícil

Fonte: Classificação «Doing Business» (Fazer negócios) do
Banco Mundial (2017); cálculos da ECON.

2016

0

1,0

 Média 2003-2008

2,0

3,0

4,0

 Média 2009-2016

Fonte: FMI; cálculos da ECON.
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capitais e pelas reformas económicas levadas a cabo a
nível nacional.
No entanto, desde meados de 2014, a descida dos preços das matérias-primas, a evolução desfavorável da situação interna em vários países e a subida dos custos
da dívida, bem como a redução da procura da China
contribuíram para o abrandamento do ritmo do crescimento, exceto nos países importadores de energia
de África, que foram os únicos da região a registar uma
taxa de crescimento acima da média.
Em termos globais, o crescimento do PIB na África Subsariana abrandou para um nível estimado em 3,4 %
em 2015, o mais baixo em 15 anos, representando uma
quebra face aos 4,5 % registados em 2014. O crescimento do PIB per capita na África Subsariana caiu para
0,3 % em 2015, permanecendo bastante abaixo da taxa
necessária para permitir uma redução significativa da
pobreza.
O impacto da descida nos preços dos produtos de base
fez-se sentir de forma mais pronunciada nos países exportadores de petróleo (incluindo Angola, a Nigéria e
a maioria dos países da CEMAC). No entanto, a atividade económica também se debilitou substancialmente
nos países exportadores de minerais não energéticos
(Botsuana, Zâmbia). Para além disso, os problemas a nível nacional contribuíram para um menor crescimento nos países afetados por falhas no abastecimento de
eletricidade (Nigéria, Zâmbia), pela epidemia de Ébola na África Ocidental (Guiné, Libéria, Serra Leoa), por
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conflitos (Burundi, República Centro-Africana, Sudão
do Sul), pela instabilidade política e falta de segurança
na região do Sahel (Burquina Faso, Chade, Mali, Níger,
Nigéria e, mais recentemente, na República Democrática do Congo) e pela grave situação de seca em grandes partes da África Austral e Oriental (Etiópia, Maláui,
Zimbabué).
Adicionalmente, a conjuntura global desfavorável e o declínio continuado dos preços das matérias-primas foram
acompanhados, em alguns países, por dificuldades na situação económica e política nacional, incluindo a guerra
civil, o terrorismo e a seca. O crescimento do PIB deverá
abrandar para 1,4 % em 2016, com uma recuperação moderada para 2,9 % em 2017, de acordo com estimativas do
FMI (Quadro na pág. 65). O ambiente externo permanece
difícil, sobretudo para os países exportadores de matérias-primas. Em contrapartida, espera-se que vários países da
região que não são exportadores de recursos, excluindo a
África do Sul, continuem a crescer a um ritmo muito robusto, acima dos 5 % em 2016, beneficiando dos preços baixos
do petróleo e apresentando taxas de crescimento dinâmicas ao nível do consumo privado e do investimento.
Vários outros países da África Subsariana continuam a registar um crescimento sólido. Em termos gerais, muitos
importadores de petróleo apresentaram um melhor desempenho em 2015 do que em anos anteriores. Países
como a Costa do Marfim, o Senegal, a Etiópia, o Quénia, a
Tanzânia e o Ruanda registaram taxas de crescimento acima dos 5 %, sustentadas por um elevado nível de investimento público em infraestruturas, por uma melhoria no

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

2016

Ambiente económico e clima de investimento

Panorama macroeconómico
ACP sem
RAS

África (*)

Caraíbas

Pacífico

África do
Sul

UE-28

PTU

1 540

1 411

5 176

2 876

5 727

32 112

33 454

PIB per capita (PPC)

3 511

3 304

10 001

3 994

13 209

38 107

--

PIB (em mM de USD em preços correntes de 2015)
Crescimento do PIB entre 2005-2015

1 445

1 268

144

32

315

16 300

1,2

5,7

6,0

3,5

5,1

2,9

1,1

--

3,7

3,7

3,3

3,3

1,4

1,7

--

-6,0

-6,4

-4,8

6,4

-4,3

2,1

46,1

Dívida pública (% do PIB)

38

36

52

33

50

87

--

Défice público (% do PIB)

-3,9

-4,1

-2,5

-3,2

-3,9

-2,3

--

25

23

33

56

150

98

--

0

0

0

0

0

0

--

161

162

122

147

116

23

--

INDICADORES MACROECONÓMICOS
PIB per capita (USD)

Crescimento do PIB entre 2016-2020
(previsto)
Balança corrente (% do PIB)
SITUAÇÃO ORÇAMENTAL

SETOR FINANCEIRO
Crédito em % do PIB
Empréstimos/Depósitos
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Classificação no IDH (entre 189)
Esperança de vida

59

59

69

65

57

81

--

Taxa de pobreza

35

35

2

15

17

0

--

Alfabetização da população adulta

57

56

74

64

94

99

--

Fontes: Banco Mundial, FMI
(*) excluindo a África do Sul
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ambiente empresarial, pelo forte consumo privado e por
uma boa campanha agrícola.
Os países exportadores de petróleo sofreram uma redução substancial nas receitas, o que pesou no saldo orçamental global. As reações às quebras nas receitas foram
variadas. Alguns países cortaram nas despesas tendo em
conta a redução das receitas, ao passo que outros prosseguiram com o seu programa de investimento em infraestruturas, em alguns casos financiando o mesmo
através de adiantamentos do sistema bancário nacional.
Entretanto, em vários países importadores de petróleo, as
derrapagens do lado das despesas, conjugadas com uma
redução nos subsídios, levaram ao aumento do défice orçamental em 2015. Os encargos da dívida pública aumentaram ao longo do último ano na África Subsariana.
Em termos gerais, as perspetivas continuam negativas
devido à incerteza decorrente da situação económica na
China e da volatilidade dos preços da energia e de outras
matérias-primas. Dificuldades acrescidas na Europa, devido à evolução da situação financeira ou geopolítica, podem deteriorar ainda mais a procura externa em relação
às exportações africanas e levar à redução dos fluxos de
investimento, bem como da ajuda ao desenvolvimento.
O mesmo poderá suceder em consequência da mudança
de regime político nos EUA. Embora a valorização do USD
possa atenuar a situação da balança de pagamentos em
alguns países, é esperado um aumento da volatilidade
dos fluxos de divisas e de investimentos, com a acelerada
normalização da política monetária norte-americana, em
resposta à expansão orçamental.
No plano nacional e regional, a incidência prolongada
ou alargada da seca na África Oriental e Austral poderá
travar o crescimento da agricultura e expor uma parte
substancial da população à insegurança alimentar, contribuindo para a migração irregular e, no pior cenário, o
deslocamento forçado das populações. Para além disso, a
ameaça do terrorismo está a crescer na África Central e na
faixa do Sahel. A insegurança alimentar pode despoletar
ou exacerbar estes conflitos.

Caraíbas
Em comparação com as restantes regiões ACP, os países
das Caraíbas atingiram um nível relativamente elevado
de rendimento (PIB) per capita. No entanto, as perspetivas económicas das Caraíbas são ensombradas por
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esta ser uma das regiões mais endividadas do mundo.
Apesar da proporção elevada de dívida assumida em
condições favoráveis, o crescimento da dívida pública
reduziu não só a capacidade de absorção de choques
externos, como também a solvabilidade dos países das
Caraíbas, o que se reflete no declínio constante das notações atribuídas às suas emissões soberanas. Isto leva
também a que caiam numa armadilha de endividamento elevado/crescimento baixo. O crescimento do
PIB na ECCU (União Monetária das Caraíbas Orientais) e
nas economias das Caraíbas que dependem fortemente do setor dos serviços tem vindo a abrandar constantemente (de 5,7 % e 3,6 %, respetivamente, na década
de 1980, para 3,5 % e 3,0 % na década de 1990, para
2,7 % e 2,3 % entre 2000-2009, e para 0,9 % e 0,8 % entre 2010-2015).
As previsões do FMI apontam atualmente para um
crescimento médio do PIB real de 2,4 % e 2,2 %, respetivamente, no período 2016-2020. É esperado um crescimento mais forte nos países mais pobres e menos endividados, com a República Dominicana, a Guiana, o
Haiti e São Vicente e Granadinas a registarem taxas de
crescimento acima dos 3 %, prevendo-se que as mesmas se situem abaixo dos 3 % no resto da região.

Pacífico
Embora possam partilhar algumas características estruturais, os Estados insulares do Pacífico têm um PIB per
capita que corresponde, em média, a cerca de um terço do registado nas Caraíbas. Por outro lado, no mesmo
ano, a sua dívida pública ascendia, em média, a 33 % do
PIB, não superando os 60 % em nenhum dos países e
excedendo os 50 % do PIB em apenas dois países (de
um total de nove com dados disponíveis).
No que respeita a esta região, a dimensão e especialmente o afastamento geográfico, tanto em relação aos
EUA como à Europa, representaram tradicionalmente
um forte entrave ao crescimento. Em 2015, os Estados
insulares do Pacífico cresceram a um ritmo mais acelerado do que as Caraíbas, em grande medida devido
ao crescimento excecionalmente forte verificado na
Papua-Nova Guiné (cerca de 9 %), que lançou recentemente novos projetos energéticos, e em Palau, que
beneficia de uma relação especial com os EUA. Estima-se que outras economias que, para além de pequenas, também estão substancialmente isoladas – como
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o Quiribáti, as Ilhas Marshall, os Estados Federados da
Micronésia, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu – irão
apresentar um crescimento anual inferior a 3 % até
2020. Apenas Timor-Leste deverá registar uma taxa de
crescimento constante superior a 5 %.
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África do Sul

em manter-se bastante acima dos 20 % e atinge mais
de 50 % dos jovens. A África do Sul tem uma população jovem, o que pode ser um potente motor do crescimento se for acompanhado de oportunidades de
emprego e se os trabalhadores tiverem a formação e
as competências necessárias para serem efetivamente empregáveis.

Ao longo das últimas décadas, a África do Sul procedeu
a grandes mudanças estruturais, que levaram a uma
maior integração na economia global e nos mercados
financeiros mundiais. Uma gestão macroeconómica e
financeira prudente contribuiu para cimentar a estabilidade macroeconómica. A credibilidade da política de
controlo da inflação, sustentada pela independência e
reputação sólida do banco central, ancorou eficazmente as expectativas de inflação. Uma regulamentação sólida, um sistema judicial independente e uma boa governação permanecem pontos fortes fundamentais do
ambiente operacional da África do Sul.

A economia sul-africana foi gravemente afetada pela
crise financeira mundial de 2008-09. Desde 2009, o
crescimento do PIB real tem sido ténue e inferior ao de
outras economias emergentes. Em 2012-13 situou-se,
em média, nos 2,3 %, diminuindo para 1,6 % em 2014
e para 1,3 % em 2015, prevendo-se que praticamente estagne em 2016, de acordo com a estimativa mais
recente do FMI. Este período prolongado de crescimento abaixo do potencial veio agravar ainda mais os
problemas sociais, causando tensões internas e uma
deterioração da confiança entre os consumidores e os
investidores.

Com um PIB per capita estimado em 13 165 USD em
termos de paridade do poder de compra (PPC), a África do Sul é classificada como uma economia de rendimentos médios. Apesar disso, mais de 30 % da população vive com menos de três dólares por dia e 17 %
dos sul-africanos entre os 15 e os 49 anos de idade estão infetados com o VIH/SIDA. O desemprego teima

O crescimento lento também fez aumentar as vulnerabilidades, incluindo ao nível dos défices orçamental e
externo (3,9 % e 4,3 % do PIB em 2015, respetivamente). A África do Sul fica, assim, vulnerável a uma aversão
acrescida ao risco associado aos mercados emergentes, que poderá derivar de uma maior restritividade das
condições de financiamento a nível internacional.
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Lista dos países ACP e dos PTU
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África

Caraíbas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

PTU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

* E stado ACP que não é signatário ou não ratificou o Acordo de Parceria de
Cotonu revisto.
** África do Sul: embora seja parte do grupo regional de Estados ACP e signatária
do Acordo de Parceria de Cotonu, a África do Sul recebe assistência do BEI ao
abrigo de um mandato diferente.

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

2016

Anexos

Anexos

2016

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

69

Demonstrações financeiras abreviadas da
Facilidade de Investimento ACP
Demonstração da posição financeira
em 31 de dezembro de 2016 (em milhares de EUR)

Notas

31.12.2016

31.12.2015

Caixa e equivalentes de caixa

5

360 817

448 995

Instrumentos financeiros derivados

6

6 920

311

Empréstimos e contas a receber

7

1 729 380

1 460 057

Ativos financeiros disponíveis para venda

8

516 884

419 353

9/15

86 395

-

Ativos financeiros detidos até à data de vencimento

10

169 398

228 521

Outros ativos

11

345

27

2 870 139

2 557 264

ATIVO

Valores a receber dos doadores

Total do ativo

PASSIVO E RECURSOS DOS DOADORES
PASSIVO
Instrumentos financeiros derivados
Contas de regularização

6

25 189

8 219

12

26 283

29 325

Provisão para garantias prestadas

13

242

-

Dívidas a terceiros

14

116 114

101 202

Outros passivos

15

2 929

2 364

170 757

141 110

Total do passivo
RECURSOS DOS DOADORES

2 377 000

2 157 000

Reserva de justo valor

Fração exigida da contribuição dos Estados-Membros

142 884

163 993

Lucros não distribuídos

179 498

95 161

Total dos recursos dos doadores

2 699 382

2 416 154

Total do passivo e dos recursos dos doadores

2 870 139

2 557 264
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Demonstração dos resultados e de outro rendimento integral
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (em milhares de EUR)

Notas

De 01.01.2016

De 01.01.2015

a 31.12.2016

a 31.12.2015

Juros e proveitos equiparados

18

106 698

90 385

Juros e custos equiparados

18

-2 307

-1 556

104 391

88 829

Juros e proveitos equiparados líquidos
Receitas de comissões

19

699

932

Despesas de comissões

19

-48

-63

651

869

Receita líquida de comissões
Variação do justo valor dos instrumentos financeiros derivados

-10 361

6 276

6 504

33 878

Perdas cambiais líquidas

-14 995

-52 483

Resultado líquido de operações financeiras

-18 852

-12 329
-33 988

Ganhos líquidos realizados de ativos financeiros disponíveis para venda

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

20

7

44 365

Variação da provisão para garantias, líquida de reversões

13

-242

-

Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda

8

-2 493

-3 646

21

-43 483

-43 045

84 337

-3 310

Gastos gerais administrativos
Resultado do exercício
Outro rendimento integral:
Elementos que são ou podem ser reclassificados nos resultados:
Ativos financeiros disponíveis para venda – reserva de justo valor
1. Variação líquida do justo valor dos ativos financeiros disponíveis para venda

8
-13 322

43 394

-7 787

-35 523

Total de ativos financeiros disponíveis para venda

-21 109

7 871

Total de outro rendimento integral

-21 109

7 871

Total do rendimento integral do exercício

63 228

4 561

2. Montante líquido transferido para resultados
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Mapa da variação dos recursos dos doadores
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (em milhares de EUR)

Contribuição
exigida

Reserva de justo valor

Lucros não
distribuídos

Total

Notas

2 157 000

163 993

95 161

2 416 154

16

220 000

-

-

220 000

Resultado do exercício de 2016

-

-

84 337

84 337

Total do outro rendimento integral do exercício

-

-21 109

-

-21 109

220 000

-21 109

84 337

283 228

2 377 000

142 884

179 498

2 699 382

Contribuição
exigida

Reserva de justo valor

Lucros não
distribuídos

Total

2 057 000

156 122

98 471

2 311 593

100 000

-

-

100 000

Perda do exercício de 2015

-

-

-3 310

-3 310

Total do outro rendimento integral do exercício

-

7 871

-

7 871

100 000

7 871

-3 310

104 561

2 157 000

163 993

95 161

2 416 154

Em 1 de janeiro de 2016
Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o exercício

Variação dos recursos dos doadores
Em 31 de dezembro de 2016

Em 1 de janeiro de 2015
Contribuição dos Estados-Membros exigida durante o exercício

Variação dos recursos dos doadores
Em 31 de dezembro de 2015
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Demonstração dos fluxos de caixa
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (em milhares de EUR)
Notas

De 01.01.2016
a 31.12.2016

De 01.01.2015
a 31.12.2015

84 337

-3 310

2 493
-44 365
-7 183
-5 842
242
86

3 646
33 988
-13 262
1 594
12

-3 042
-35 025
-5 125
-1 106

-1 985
-73 447
-9 385
-12 216

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício
Ajustamento para:
Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda
Variação líquida das perdas por imparidade de empréstimos e contas a receber
Juros capitalizados de empréstimos e contas a receber
Variação dos juros vencidos e do custo amortizado de empréstimos e contas a receber
Variação líquida da provisão para garantias prestadas
Variação dos juros vencidos e do custo amortizado de ativos detidos até à data de vencimento
Variação da conta de regularização
Efeito das flutuações cambiais nos empréstimos concedidos
Efeito das flutuações cambiais nos ativos financeiros disponíveis para venda
Efeito das flutuações cambiais nas disponibilidades

8
7
7
13
10
7

Perdas das atividades operacionais antes da variação dos ativos e passivos operacionais

-14 531

-74 365

-528 376
351 468
2
10 361
-1 159 704
1 219 953
-153 986
37 978
-318
565
423

-282 784
205 772
4
-6 276
-1 545 550
1 417 005
-67 449
64 791
5 495
-227
4 668

-236 165

-278 916

133 605

100 000

Montantes recebidos dos Estados-Membros a título de bonificações de juros e assistência técnica

30 000

92 590

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

-15 510

-22 290

148 095
-88 070

170 300
-108 616

448 998

545 398

-236 165
148 095
-106

-278 916
170 300
12 216

360 822

448 998

Desembolsos de empréstimos
Reembolsos de empréstimos
Variação dos juros vencidos sobre caixa e equivalentes de caixa
Variação do justo valor dos instrumentos derivados
Variação do valor de ativos financeiros detidos até à data de vencimento
Vencimento de ativos financeiros detidos até à data de vencimento
Variação do valor de ativos financeiros disponíveis para venda
Reembolso/venda de ativos financeiros disponíveis para venda
Variação de outras rubricas do ativo
Variação de outras rubricas do passivo
Variação dos montantes a pagar ao Banco Europeu de Investimento
Fluxos de caixa líquidos utilizados em atividades operacionais

7
7
5
10
10
8
8

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Contribuição recebida dos Estados-Membros

16

Fluxos de caixa líquidos originados pelas atividades de financiamento
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Mapa resumo dos fluxos de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Fluxos de caixa líquidos originados por:
Atividades operacionais
Atividades de financiamento
Efeito das flutuações cambiais na rubrica Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Composição da rubrica Caixa e equivalentes de caixa:
Dinheiro em caixa

5

Depósitos a prazo (excluindo juros vencidos)
Papel comercial

2016

5

51 462

71 405

259 342

290 576

50 018

87 017

360 822

448 998
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Lista de contratos assinados em 2016

Contratos assinados a cargo da FI em 2016
Estados ACP
Burquina Faso

LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE BOA BURKINA FASO

Gana

GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III E

Maláui

NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY

Níger

LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER (NIGER)

Nigéria

NIGERIA PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY UBA

Regional – ACP
Regional – África
Regional – África
Regional – África
Regional – África Oriental

MICROCRED IV
ADENIA CAPITAL IV
AFIG FUND II
REGMIFA II
EAC MICROFINANCE FACILITY II FAMILY BANK II 

Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF EXIM BANK (TZ) LTD 
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II BANK OF KIGALI
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II HFC LTD
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK TANZANIA
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK UGANDA LT
Regional – África Oriental EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF KCB BANK RWANDA 
Regional – África Austral

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (TRUSTCO) 

Linhas de
crédito
Linhas de
crédito
Serviços
Linhas de
crédito
Linhas de
crédito
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Linhas de
crédito
Linhas de
crédito
Linhas de
crédito
Linhas de
crédito
Linhas de
crédito
Linhas de
crédito
Serviços

Setor privado

*

3,0

Setor privado

*

15,0

Setor privado

*

30,0

Setor privado

*

5,0

Setor privado

60,0

Setor privado
Setor privado
Setor privado
Setor privado
Setor privado

*

4,1
20,0
18,0
9,1
10,0

Setor privado

*

15,0

Setor privado

*

28,0

Setor privado

*

20,0

Setor privado

*

12,0

Setor privado

*

10,0

Setor privado

*

7,0

Setor privado

*

7,5
273,7

PTU
Polinésia Francesa
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BANQUE SOCREDO MICROFINANCE 

Linhas de
crédito

Setor privado
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PFEI-FI ACP Cotonu III
Estados ACP
Telecomunicações
Congo (República
TelecomunicaRURAL TELECOM NETWORK EXPANSION
ções
Democrática)
República Dominicana CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE C (BANFONDESA)  Linhas de crédito
Costa do Marfim
RST SOCIETE GENERALE (CDI) PORTFOLIO GUARANTEE 1
Linhas de crédito
Costa do Marfim
RST SOCIETE GENERALE (CDI) PORTFOLIO GUARANTEE FLP
Linhas de crédito
Regional – ACP
LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND
Serviços
Regional – ACP
RST ECOBANK GROUP PORTFOLIO GUARANTEE B
Linhas de crédito
Regional – ACP
RST ECOBANK GROUP SENIOR GUARANTEE
Linhas de crédito
PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN
Energia
Regional – África
Camarões

RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION

Setor privado

*

1,0

Setor privado

*

24,0

Setor privado
Setor privado
Setor privado
Setor privado
Setor privado
Setor privado

*

5,0
6,5
1,2
5,0
6,1
18,3

Setor privado

*

1,2

Setor privado

*

1,6

Setor privado

*

1,2

Linhas de crédito Setor privado
Agricultura, pesSetor privado
cas e silvicultura
Indústria
Setor privado

*

10,0

*

11,8

*

3,9
96,7

*

7,8

*

30,0



Regional – África

PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN


Serviços

Regional – África

PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN Água e
saneamento


Regional – Caraíbas

CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE B (DBJ) 

Senegal

SENEGAL RIVER VALLEY RICE

Senegal

SENEGAL RIVER VALLEY RICE

Contratos assinados a cargo de recursos próprios do BEI em 2016
Estados ACP
Belize

DFC MBIL 

Benim

EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

Burquina Faso

AEP OUAGADOUGOU III B 

Linhas de crédito

República Dominicana CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT

Água e
saneamento
Água e
saneamento
Energia

Madagáscar

DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO 

Transportes

Madagáscar

POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION 

Transportes

São Tomé e Príncipe

POWER SECTOR RECOVERY PROJECT SAO TOME ISLAND  

Energia

Senegal

KMS 3 - APPROVISIONNEMENT EN EAU DE DAKAR 

Senegal

SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION 

Água e
saneamento
Energia

Setor
privado
Setor
público
Setor público

4,0

Setor público
Setor
público
Setor público
Setor
público

89,5
*

40,0
*

12,0

Setor público

100,0

Setor público

75,0
386,3

TOTAL DE RECURSOS
PRÓPRIOS DO BEI
TOTAL GERAL

28,0

386,3
29 projetos

37 contratos

765,1

 Operações que beneficiam/beneficiarão de uma dotação para bonificação de juros e/ou de uma subvenção do Fundo Fiduciário UE-África para as
Infraestruturas
 Operações que beneficiam de uma subvenção para assistência técnica

* Operações de apoio à ação climática. A ação climática é registada como percentagem das operações de financiamento do BEI assinadas, na medida em que

estas estejam em conformidade com as definições, os setores e os tipos de atividade da ação climática, de forma granular (ou seja, contabilizando o componente, o subcomponente ou a proporção relevantes). No que respeita às linhas de crédito, a menos que tenha sido estabelecida uma dotação dedicada à ação
climática, o Banco aplicou em 2016 uma estimativa de 2 % como componente climática provável a apurar em futuras afetações ao abrigo de linhas de crédito
assinadas em 2016.

2016
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Montantes anuais e acumulados das aprovações, assinaturas
e desembolsos 2003-2016
(ACP E PTU)
ACP-FI (2003-2020)
(3 185,5 milhões de EUR)

2003

2004

2005

Aprovações

360,7

288,0

500,9

586,2

297,3

309,5

647,3

Assinaturas

136,9

336,2

353,6

566,2

310,0

344,7

409,3

4,1

91,8

107,8

132,7

268,2

211,7

199,5

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

2006

2007

2008

2009

Aprovações
Assinaturas
Desembolsos

ACP-Recursos próprios 1.º Prot.
(1 720 milhões de EUR)
ACP-Recursos próprios 2.º Prot.
(2 030 milhões de EUR)

Aprovações

43,1

47,3

170,0

207,2

550,3

133,0

Assinaturas

6,1

62,2

150,9

167,3

431,8

148,8

0,0

Desembolsos

0,0

6,1

8,4

23,0

86,2

187,9

156,5

Aprovações

83,8

663,2

Assinaturas

83,8

413,2

0,0

26,7

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

Aprovações
Assinaturas
Desembolsos

Assinaturas anuais em EUR

 Facilidade de Investimento
 Recursos próprios do BEI

1 000

800

600

400

200

0
2003

76

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

395,5

381,1

561,0

834,0

448,5

479,7

654,8

6 744,4

369,0

193,0

353,6

471,5

652,6

516,5

282,1

5 295,4

260,0

305,5

315,1

277,2

290,5

348,9

597,1

3 410,3

88,3

63,9

139,4

291,5

8,0

60,0

96,7

164,7

0,0

2,3

64,9

67,2

0,0

1 150,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

967,0

34,3

60,4

28,8

27,8

8,7

12,9

10,4

651,4

672,0

129,7

382,5

308,5

0,0

2 239,7

597,8

386,6

289,5

240,5

93,0

0,0

0,0

2 104,4

156,4

62,2

85,9

123,1

155,9

174,3

254,9

1 039,5

4,0

353,4

498,2

569,7

1 425,3

171,0

359,1

386,3

916,4

0,0

0,0

20,0

20,0

2016
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ACP – Desagregação por setor e por região*
1%

Montante acumulado
das assinaturas a cargo
de RP e da FI de Cotonu
(ACP E PTU)
01/04/2003 31/12/2016

3%

8%

3%

7%

2%
1%

1%
1%

34 %

41 %

4%
1%

32 %

28 %
43 %

46 %

 Energia
8%

 Resíduos sólidos
 Serviços, incl. turismo
 Água e saneamento
 Serviços financeiros

8%

5%
2%

13 %

1%
3%

 Saúde

11 %

1%

19 %

8%

2%

1%

8%

 Transportes

14 %

12 %

 Linhas de crédito

17 %

 Educação

50 %

19 %

18 %

13 %

13 %

 Telecomunicações
 Indústria
 Desenvolvimento urbano
 Agricultura, pescas e silvicultura
29 %
África Ocidental
e Sahel

22 %
Caraíbas

39 %
África Central e
Oriental

Pacífico

África Austral e
Oceano Índico

3%
1%
Regional África
e Estados ACP

*Para maior clareza, foram omitidos alguns montantes irrisórios, inferiores a 1 %.

ACP - Desagregação por instrumento financeiro
2%

6%
9%

 Empréstimo subordinado e quase-capital
 Acordo de agência
25 %

 Tomada de participação
 Empréstimo intermediado com múltiplos beneficiários
 Garantia
 Empréstimo sénior

56 %
2%

78
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ACP - Desagregação por região

14 %
28 %

 África Ocidental e Sahel


Caraíbas

 África Central e Oriental

21 %

 Pacífico
6%

 África Austral e Oceano Índico
 Regional África e Estados ACP
3%
28 %

ACP - Desagregação por setor
1%

1%

11 %

 A
 gricultura, pescas e silvicultura
 Serviços, incl. turismo
 Energia

24 %

 Á
 gua e saneamento
 Transportes
 Indústria
 Serviços financeiros
 Linhas de crédito

29 %
9%

8%
1%
17 %

2016
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Perspetiva geral das linhas de crédito (FI e RP, ACP e PTU), 2003 - 2016
ESTADOS ACP
País

Nome

FACILIDADE DE INVESTIMENTO
Burquina Faso
PG BURKINA FASO II
Burquina Faso
PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II
Camarões
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN
Camarões
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN *
Regional – ACP
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)
Uganda
DFCU LEASING GLOBAL LOAN
Gabão
PRET GLOBAL II (GABON) B
Gabão
PRET GLOBAL II (GABON) *
Nigéria
NIGERIA GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY
Regional – Pacífico
(Development Bank of Samoa)
Níger
NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II
Trindade e Tobago
CLICO GLOBAL LOAN
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B
Regional – Pacífico
(Tonga Development Bank)
Cabo Verde
CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II *
Trindade e Tobago
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX
Namíbia
NAMIBIA – OLD MUTUAL MIDINA FUND *
Regional – ACP
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II
Regional – África Central
BDEAC PRET GLOBAL III
Uganda
DFCU LEASING GLOBAL LOAN II
Regional – África Oriental
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY *
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II
Regional – Pacífico
(National Bank of Palau)
República Dominicana
SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN
República Dominicana
ADEMI V B
Ruanda
RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A
Gana
GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B
Ruanda
RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B
Regional – Pacífico
(Development Bank of Niue)*
Gabão
PRET GLOBAL III (GABON) *
Camarões
PRET GLOBAL PRO-PME II
Uganda
PEFF-UGANDA
Quénia
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY *
Trindade e Tobago
CLICO GLOBAL LOAN B *
Maláui
MALAWI GLOBAL LOAN III
República Dominicana
DR FINANCING FACILITY
República Dominicana
DR FINANCING FACILITY B
República Dominicana
DR FINANCING FACILITY C
Zâmbia
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
Níger
NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III
Regional – ACP
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III
Regional – África Central
BDEAC PRET GLOBAL IV *
Ruanda
RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT
Regional – Pacífico
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C *

80

Data de
assinatura

Montante
assinado

Montante
afetado

Número de
afetações

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

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

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

19
11
44
0
11
11
4
0
26

15/10/2005

7,00

6,88

279

26/10/2005
03/11/2005

8,00
20,00

8,00
10,71

45
5

15/12/2005

6,00

0,07

1

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

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

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

0
12
0
11
4
11
0

05/12/2006

5,00

2,95

41

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

4,00
3,00
3,00
15,00
7,00

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

7 800
234
4
6
17

23/02/2007

2,00

0,00

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

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

0,00
4,00
20,92
0,00
0,00
5,84
5,00
10,00
3,50
0,89
6,67
16,83
0,00
3,81
0,00

0
30
30
0
0
4
9 600
888
3 579
1
20
2
0
4
0
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ESTADOS ACP

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

Data de
assinatura
18/12/2009
15/02/2010
28/06/2010
30/08/2010
01/11/2010

Montante
assinado
9,98
5,00
5,00
4,00
7,00

Montante
afetado
2,28
2,97
5,00
1,03
0,00

Número de
afetações
3
12
23
8
0

RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) *

03/11/2010

5,00

0,00

0

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II
RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY
DR FINANCING FACILITY D
SOFIHDES GL III
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
PEFF III KENYA
PEFF III KENYA - B
DBS GLOBAL LOAN VI
PEFF II KENYA / C
UBA REGIONAL FACILITY
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY GL II
ACCESS BANK GLOBAL LOAN NIGERIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA
EAC MICROFINANCE LOAN II (NMB)
ZENITH BANK MID-CAP LOAN *
ZENITH BANK MID-CAP LOAN B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK
FAMILY BANK
MALAWI CREDIT LINE
NIGERIA SECOND TIER LOAN B
NIGERIA SECOND TIER LOAN C
NIGERIA SECOND TIER LOAN D
DR MICROFINANCE FACILITY II D
GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA
MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MB
PEFF III KENYA - C
ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK UGANDA

08/12/2010
20/12/2010
19/09/2011
10/10/2011
28/10/2011
16/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
28/12/2011
29/12/2011
11/04/2012
11/04/2012
24/08/2012
04/09/2012
12/11/2012
27/12/2012
28/12/2012
27/06/2013
27/06/2013
21/08/2013
21/08/2013
30/08/2013
27/09/2013
27/09/2013
27/09/2013
12/11/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
05/03/2014
19/03/2014
03/04/2014
12/08/2014
01/09/2014

90,00
40,00
8,00
3,50
5,00
7,00
5,00
6,00
8,00
6,50
6,00
50,00
50,00
20,00
5,00
6,50
50,17
25,00
50,00
50,00
20,00
40,00
20,00
90,00
5,00
10,00
10,00
15,00
50,00
25,00
25,00
1,00
20,00
8,00
7,00
5,00
50,00
50,00
28,00

0,00
40,08
7,76
3,50
5,00
7,00
0,00
6,00
8,00
3,20
0,00
46,28
35,39
20,00
5,00
6,50
6,01
23,48
50,00
44,17
20,00
0,00
20,00
0,00
5,00
10,00
10,00
8,42
15,85
0,00
0,00
0,00
0,00
5,60
6,71
5,00
38,58
45,57
14,09

0
56
6
1
32
11
0
1
7
5
0
7
19
15
174
3
1
11
13
22
1
0
5
0
8
5
1
6
4
0
0
0
0
11
8
11
16
10
6

País

Nome

Santa Lúcia
Regional – Pacífico
Camarões
Regional – Pacífico
República Dominicana
Congo (República
Democrática)
Regional – ACP
Uganda
Ruanda
República Dominicana
Haiti
Quénia
Maurícia
República Dominicana
Gana
Quénia
República Dominicana
Regional – Caraíbas
Quénia
Quénia
Seicheles
Quénia
Nigéria
Regional – África Oriental
Nigéria
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Nigéria
Nigéria
Regional – ACP
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Maláui
Nigéria
Nigéria
Nigéria
República Dominicana
Gana
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Moçambique
Quénia
Nigéria
Regional – África Oriental
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ESTADOS ACP
Data de
assinatura
06/10/2014
28/10/2014
03/11/2014

Montante
assinado
20,00
13,00
20,00

Montante
afetado
20,00
4,10
20,00

Número de
afetações
9
2
1

25/11/2014

80,00

80,00

11

SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (ABC)
BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B)
BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z)
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MADISON)
ECOBANK REGIONAL FACILITY III
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA
NIGERIA SECOND TIER LOAN E
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (EFC PULSE)
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III C
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III D
EAC MICROFINANCE FACILITY II (FAULU)
DR MICROFINANCE FACILITY II E
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY AB BANK ZM
EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK RWANDA
EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK TANZANIA
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY MOZA BANCO *
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY FNBZ
FNB ZAMBIA FACILITY LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF ABC BANK
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY BIM
MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MBIM
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II NIC BANK KENYA

02/12/2014
02/12/2014
04/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
29/12/2014
20/01/2015
07/05/2015
05/05/2015
08/06/2015
05/06/2015
17/09/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
17/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
01/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
29/12/2015

5,00
20,00
25,00
4,50
80,11
20,00
20,00
4,00
10,00
15,00
10,00
10,00
3,00
1,00
4,00
10,00
6,00
14,00
5,00
10,00
20,00
50,00

0,00
10,72
9,27
2,25
31,99
6,25
0,00
1,35
9,00
10,37
10,00
0,00
3,00
1,00
4,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
50,00

0
16
7
1
21
9
0
2
5
5
1
0
1
1
1
0
0
0
9
0
0
24

EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA

29/12/2015

55,00

55,00

224

EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK KENYA

29/12/2015

30,00

21,94

227

LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER (NIGER)
EAC MICROFINANCE FACILITY II FAMILY BANK II
LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE BOA BURKINA FASO
NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II BANK OF KIGALI
NIGERIA PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY UBA
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III E
SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (TRUSTCO)
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK TANZANIA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF EXIM BANK (TZ) LTD
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK UGANDA LT
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF KCB BANK RWANDA
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II HFC LTD

14/03/2016
06/04/2016
27/04/2016
20/07/2016
22/07/2016
29/09/2016
18/10/2016
01/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
08/11/2016
12/12/2016
23/12/2016

5,00
10,00
3,00
30,00
28,00
60,00
15,00
7,50
12,00
15,00
10,00
7,00
20,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9,20
60,00
15,00
3,28
12,00
15,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
28
9
4
1
20
13
0
0
0

País

Nome

Gana
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental e
Regional – África Austral
Regional – África Austral
Botsuana
Zâmbia
Regional – África Austral
Regional – África
Regional – África Oriental
Nigéria
Regional – África Austral
Gana
Gana
Regional – África Oriental
República Dominicana
Regional – África Austral
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Regional – África Austral
Regional – África Austral
Zâmbia
Regional – África Oriental
Regional – África Austral
Moçambique
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental e
Regional – África Central
Regional – África Oriental e
Regional – África Central
Níger
Regional – África Oriental
Burquina Faso
Maláui
Regional – África Oriental
Nigéria
Gana
Regional – África Austral
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental
Regional – África Oriental

GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA
EAC MICROFINANCE FACILITY II CRDB
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Anexos

ESTADOS ACP
País

Nome

Data de
assinatura

Montante
assinado

Montante
afetado

Número de
afetações

PFEI-FI ACP COTONU III
Regional – Caraíbas
República Dominicana
Regional – Caraíbas

CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE C (BANFONDESA)
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE B (DBJ)

28/05/2015
18/07/2016
22/08/2016

10,00
5,00
10,00

0,00
0,00
0,00

0
0
0

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
DFC MBIL
Total para os Estados ACP

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
17/03/2016

25,00
20,00
40,00
40,00
9,00
7,00
1,00
5,24
0,75
30,00
30,00
30,00
7,83
2 754,07

25,00
20,00
39,98
10,73
4,40
7,00
0,00
0,00
0,00
26,67
15,00
30,00
0,00
1 537,91

6
4
9
3
9
22
0
0
0
26
3
6
0
24 016

Data de
assinatura

Montante
assinado

Montante
afetado

Número de
afetações

FACILIDADE DE INVESTIMENTO
Nova Caledónia
BCI - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE
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
Polinésia Francesa
BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN
Polinésia Francesa
SOCREDO GLOBAL LOAN VI B
Polinésia Francesa
BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE
Polinésia Francesa
BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE
Polinésia Francesa
BANQUE SOCREDO MICROFINANCE

29/11/2007
10/12/2007
09/05/2008
08/07/2010
09/07/2010
22/03/2013
18/11/2013
15/10/2014
15/10/2014
04/11/2016

5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
8,00
10,00
8,00
6,00
8,40

5,00
3,83
0,00
0,00
5,00
8,00
6,31
3,53
0,00
0,00

3
8
0
0
11
14
11
10
0
0

RECURSOS PRÓPRIOS
Polinésia Francesa
Polinésia Francesa

19/10/2009
18/11/2013

10,00
22,50
107,90

0,00
19,29
50,96

0
23
80

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
Belize

PTU
País

Nome

SOCGEN - LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE *
SOCREDO GLOBAL LOAN VI A
Total para os PTU

* contrato anulado após a assinatura
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Endereços do BEI
Banco Europeu de Investimento
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704

www.eib.org/acp – U info@eib.org

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

Gabinetes Regionais Externos nos Estados ACP e nos PTU
África
Camarões

Tshwane (Pretória)

1068, rue Onambélé Nkou,
Quartier Nlongkak, B.P. 847,
Yaoundé, Cameroon

5, Greenpark Estate
27, George Storrar Drive
Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria
South Africa
3 +27-12 4250460
U pretoria@eib.org

U yaounde@eib.org
3 +237 222201387
Costa do Marfim
Immeuble Union Européenne,
Avenue Terrasson de Fougères,
01 BP 1821 Abidjan 01, Côte d’Ivoire
3 +225 20318391
U abidjan@eib.org
Dacar
3, rue du Docteur Roux
BP 6935 Dakar-Plateau
Senegal
3 +221 338894300
U dakar@eib.org
Etiópia
Cape Verde Road - Bole subcity,
Kebele 03, P.O. Box 5570 Addis Ababa,
Ethiopia
U addisababa@eib.org
3 +251 116612511
Nairóbi
Africa Re Centre, 5th Floor,
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi
3 +254-20 2735260
U nairobi@eib.org

Caraíbas
Barbados
Hastings Main Road,
Christ Church,
BB15156 Bridgetown, Barbados
U barbados@eib.org
3 +1-246 4348550
República Dominicana
1063, Ave. Abraham Lincoln,
Ensanche Serrallés
Santo Domingo
3 +1809 4734496
U santodomingo@eib.org
Pacífico
Sydney
Level 32
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Australia
3 +61 282110536
U sydney@eib.org

O BEI agradece aos seguintes promotores e fornecedores pelas fotografias que ilustram o presente relatório:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © David Blumenfeld, © Istockphoto, © Banfondesa, , © Development Bank of
Jamaica.
Impresso na Imprimerie Centrale em papel MagnoSatin com tintas à base de óleos vegetais. Este papel,
certificado em conformidade com as regras do Forest Stewardship Council (FSC), é composto em 100 % por
fibra virgem (pelo menos 50 % da qual provém de florestas bem geridas).
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