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C onfrontado com várias crises mundiais, o Banco Europeu de Investimento reformulou o seu modo 
de atuação fora da União Europeia, a fim de reforçar o impacto da sua resposta aos desafios 

globais.

O presente relatório ilustra as bases em que assenta a nossa nova direção, a EIB Global. Descreve 
projetos que respondem aos grandes desafios que enfrentamos – as alterações climáticas, o 
desenvolvimento, a necessidade de tecnologias inovadoras que nos apontem um futuro de resiliência 
e prosperidade – e inclui contributos de alguns dos nossos peritos nestes domínios. Estes contributos 
dão-nos uma ideia das novas linhas orientadoras da atividade da EIB Global, assentes na nossa longa 
experiência fora da União Europeia.

A EIB Global concretiza em projetos e produtos reais os objetivos da União Europeia em matéria de 
sustentabilidade, desenvolvimento, ação climática e digitalização. Nenhuma instituição pode, por si só, 
satisfazer a enorme necessidade de investimento, nem colmatar todas as lacunas nos conhecimentos 
necessários para assegurar o sucesso dos projetos. A chave está nas parcerias. Todos os anos, os países 
em desenvolvimento necessitam de mais de 2 biliões de EUR de investimento suplementar para 
financiar um grande número de projetos que contribuem para a sustentabilidade das suas sociedades. 
Perante esta importante missão, temos de adaptar a nossa forma de trabalhar e estar abertos à 
cooperação e à aprendizagem.

PREFÁCIO DO PRESIDENTE

UMA RESPOSTA ÀS CRISES

 Nenhuma instituição pode, por si só, 
satisfazer a enorme necessidade  

de investimento. 
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Werner Hoyer

A EIB Global pretende aumentar o impacto do investimento, o qual é abordado de forma mais exaustiva 
no volume complementar, elaborado pelos nossos economistas, que acompanha o presente relatório. 
Mas esta nova direção constitui também um sinal explícito de que a União Europeia está a assumir uma 
posição clara no desenvolvimento mundial, especialmente no período de turbulência causado pelo 
ataque russo à nossa vizinha Ucrânia. Cada projeto realizado pela EIB Global dá resposta a uma 
necessidade económica vital e promove os valores da liberdade, da dignidade humana e do Estado de 
direito num mundo que é menos estável do que pensávamos. A estrutura da EIB Global vai ao encontro 
dessa necessidade, uma vez que se destina a promover parcerias fortes e orientadas no âmbito da 
Equipa Europa e através desta, juntamente com a Comissão Europeia e todos os Estados-Membros da 
União Europeia.

A EIB Global ajuda-nos a investir em mais soluções para os nossos problemas planetários, a descobrir e 
financiar novas tecnologias que permitam enfrentar estes desafios e a impulsionar o dinamismo e a 
criatividade do setor privado, promovendo o desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento 
especializado em mais de 160 países em todo o mundo. No domínio da ação climática, por exemplo, 
investir na inovação significa que alguns países podem avançar diretamente para uma economia verde 
sem terem de passar pela fase poluente do desenvolvimento industrial. Tal como as alterações 
climáticas não se detêm nas fronteiras nacionais, também a prosperidade em qualquer parte do mundo 
se propaga através das trocas internacionais e acaba por regressar à Europa. O crescimento sustentável 
em qualquer parte do mundo é uma vitória global na luta contra os nossos principais desafios.

Nos últimos dez anos, o Banco Europeu de Investimento investiu mais de 70 mil milhões de EUR fora da 
União Europeia. Em 2021, mais de metade dos nossos empréstimos em todo o mundo apoiaram a ação 
climática ou a sustentabilidade. Todos os projetos financiados pelo Banco estão a promover 
oportunidades de desenvolvimento e a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas. O reforço da presença no terreno, em colaboração com as delegações da UE e os 
parceiros europeus e locais, permitirá à EIB Global desempenhar um papel fundamental nos principais 
programas europeus, tais como a estratégia Global Gateway da Comissão Europeia, destinada ao 
investimento em ligações de qualidade com o mundo.

Da Colômbia ao Camboja, à Índia, ao Maláui e à Sérvia, o presente relatório mostra como o BEI está, mais 
do que nunca, preparado para se juntar a parceiros em todo o mundo e construir o futuro próspero e 
pacífico que os europeus desejam.
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P essoas acolhedoras e empresas prósperas, bares e restaurantes movimentados, boas estradas, 
escolas e hospitais limpos. Era assim que conhecia a região do leste da Ucrânia. Continuavam a 

existir problemas, mas a maioria da população parecia feliz.

Tudo mudou rapidamente em 2014, após a anexação da península da Crimeia e a ocupação de duas 
grandes regiões do leste da Ucrânia, Donetsk e Lugansk, pela Rússia. Em 2015, as condições de vida em 
algumas zonas do leste do país deterioraram-se. Aquando da minha primeira visita à região, em 2015, 
deparei-me com um cenário deprimente. As infraestruturas sociais e urbanas encontravam-se em mau 
estado e a população estava insatisfeita, sem nada poder fazer. A situação era desesperante.

Não sabemos qual será o desfecho da atual guerra na Ucrânia, mas é importante prepararmos as nossas 
respostas e revermos o trabalho realizado anteriormente. A assistência do Banco Europeu de 
Investimento e da União Europeia ao longo dos últimos cinco anos mudou definitivamente muitas 
opiniões na Ucrânia. Agora, somos acolhidos como parceiros que querem construir um futuro melhor.

Em 2014, após a ocupação e os combates travados no leste, um grande número de pessoas deslocou-se 
para oeste para fugir do conflito. Esta deslocação em grande escala colocou muitas cidades ucranianas 
sob pressão. Em alguns locais, a população duplicou. Milhares de serviços sociais e urbanos 
necessitavam de reparação ou de melhorias.

ESPERANÇA PARA A UCRÂNIA

Estamos prontos para recomeçar em qualquer momento

Por Roy Draycott

 Agora, somos acolhidos como parceiros que 
querem construir um futuro melhor. 

ESPERANÇA PARA A UCRÂNIA
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Uma escola em Volnovakha, no sudeste da Ucrânia, que estava a ser renovada graças a um empréstimo do Banco Europeu de Investimento.  
Na imagem abaixo, o mesmo local destruído nos recentes combates na região de Donetsk.
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Projetos essenciais para a vida quotidiana

O Banco Europeu de Investimento aprovou um empréstimo de 200 milhões de EUR para ajudar as 
pessoas que fugiram do conflito e as cidades que as acolheram. O empréstimo destinava-se a financiar 
quase todos os projetos públicos essenciais para a vida quotidiana. Quando, em dezembro de 2015, 
visitei algumas regiões do leste da Ucrânia para examinar os projetos, o volume de trabalho a realizar 
era imenso. Vi pessoal das urgências hospitalares a operar vestidos com casacos de peles porque o 
aquecimento tinha sido danificado. A sala de operações não tinha vidros de proteção contra as 
intempéries, e as paredes tinham bolor. Os azulejos estavam partidos. A temperatura era de 20 ºC 
negativos. As condições eram terríveis.

Reparámos mais de 90 hospitais, instalações médicas e um elevado número de estabelecimentos de 
ensino. Algumas das visitas que me deram mais satisfação foram efetuadas a escolas renovadas. Os 
nossos empréstimos permitiram isolar as paredes das escolas, instalar portas e janelas, substituir 
telhados e instalações elétricas, reparar canalizações de água, instalar sistemas de extinção de incêndios 
e fornecer equipamentos e mobiliário. Restaurámos bibliotecas e reparámos abrigos, instalações 
desportivas e centros para mulheres. Um centro desportivo era frequentado por mais de 600 atletas, 
incluindo uma jovem adolescente que venceu recentemente um campeonato internacional de karaté, 
em Dublim. Aprovámos projetos de valores muito diferentes, desde 20 000 EUR a 5 milhões de EUR. 
Muitos destes projetos foram bombardeados e novamente danificados nos combates recentes. Duas 
escolas que estávamos a renovar em Volnovakha, na região de Donetsk, foram arrasadas. Mais de uma 
centena dos nossos projetos nas zonas controladas pelas forças russas foram danificados. Tínhamos 
reconstruído 17 edifícios (hospitais, jardins-de-infância, escolas) em Mariupol, uma cidade que foi quase 
totalmente destruída.

Recomeçar do zero

Antes de a Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro, tínhamos aprovado um segundo empréstimo de 
recuperação no valor de 340 milhões de EUR e recebido cerca de 900 novas propostas de projetos, 
muitas das quais relacionadas com obras de reabilitação, mas a nova prioridade será a reconstrução. 
Teremos de recomeçar do zero em muitas escolas, hospitais, câmaras municipais, bibliotecas, sistemas 
de aquecimento e estações de tratamento de águas.

Pude observar mudanças significativas nas atitudes das pessoas durante o período em que vivi e 
trabalhei no país, especialmente na região leste. O Banco Europeu de Investimento conquistou a 
confiança dos presidentes de câmara e governadores locais, porque as pessoas perceberam que, 
quando nos envolvemos num projeto, iniciamo-lo rapidamente e terminamo-lo.

Mais importante do que o nosso trabalho é a perceção que as pessoas têm de nós, o que as populações 
locais pensam sobre a Europa e a assistência que prestamos. Foi essa perceção que mudou 
drasticamente e será essa perceção que permanecerá depois de este conflito terminar. Podemos 
sempre reconstruir, mas é necessário muito tempo para conseguir que a população local nos apoie e 
compreenda. Conquistámos a sua confiança e estamos prontos para lançar mãos ao trabalho em 
qualquer momento.

Roy Draycott é engenheiro civil sénior do Banco Europeu de Investimento, no Luxemburgo. Trabalhou no 
gabinete de Kiev durante seis anos.
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Turkey

Serbia

FYROM

Montenegro
Kosovo*

Bosnia
and

Herzegovina

Albania

PAÍSES DA VIZINHANÇA 
MERIDIONAL 
2 030 milhões de EUR

PAÍSES ACP, PTU E 
ÁFRICA DO SUL  
2 150 milhões de EUR

PAÍSES DO 
ALARGAMENTO 
850 milhões de EUR

EMPRÉSTIMOS EM TODO  
O MUNDO
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Turkey

Serbia

FYROM

Montenegro
Kosovo*

Bosnia
and

Herzegovina

Albania

EMPRÉSTIMOS EM TODO O MUNDO

O Banco Europeu de Investimento não defende, aceita ou emite qualquer juízo sobre o estatuto jurídico de quaisquer territórios, fronteiras, cores, designações ou informações que se apresentam neste 
mapa. Na sequência das sanções que a UE impôs à Síria em novembro de 2011, o BEI suspendeu toda a atividade de financiamento e consultoria naquele país. Não obstante, o BEI integra o grupo de 
doadores principais para a Síria que acompanha a situação sob a liderança conjunta da UE e da ONU.

PAÍSES DA VIZINHANÇA 
ORIENTAL 
670 milhões de EUR

ÁSIA E AMÉRICAS 
1 540 milhões de EUR

ACP: África, Caraíbas e Pacífico
PTU: Países e Territórios Ultramarinos
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AÇÃO CLIMÁTICA E 
SUSTENTABILIDADE
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AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A TRANSIÇÃO 
JUSTA

A transição justa é um conceito habitualmente usado no atual debate sobre questões climáticas. Mas, afinal, 
o que significa? E será possível concretizá-la?

Não existe uma só definição de transição justa. No seu sentido mais lato, abrange o amplo conjunto de 
atividades que será necessário realizar para garantir que os trabalhadores e as sociedades possam prosperar na 
transição para uma economia neutra em carbono. Esta transição fará desaparecer muitos milhões de postos de 
trabalho, com consequências penosas para as comunidades. Os trabalhadores vão precisar de formação e de 
novas oportunidades de emprego, podendo até ver-se forçados a mudar para outros lugares. Até 2050, será 
necessário repensar regiões e indústrias inteiras que dependem atualmente de combustíveis fósseis. A transição 
justa também reconhece a importância de enfrentar as consequências desiguais causadas pelas alterações 
climáticas nas diferentes regiões do mundo, sendo as comunidades mais pobres também as mais vulneráveis.

A necessidade de garantir uma transição justa está no cerne dos compromissos climáticos globais. O Acordo de 
Paris sobre as alterações climáticas reconhece «os imperativos de uma transição justa para a mão-de-obra e da 
criação de trabalho digno e de emprego de qualidade». Na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas de 2018, realizada em Katowice, na Polónia, os países adotaram uma declaração de transição justa 
para garantir que ninguém ficará para trás na nova economia verde.

O mínimo sofrimento possível

Para evitar alterações climáticas perigosas, é urgente a rápida transformação da economia mundial 
no que diz respeito à energia e à utilização dos solos. Estas duas áreas, que estão na origem da crise 
climática, são as maiores fontes de emissões de gases com efeito de estufa. O abandono progressivo dos 
combustíveis fósseis e de outras atividades com elevada intensidade de carbono até à segunda metade do 
século, bem como a ajuda aos países desenvolvidos e em desenvolvimento na realização de alterações 
estruturais profundas, causando o mínimo sofrimento possível, têm de fazer parte integrante do processo.

Em 2019, o Banco Europeu de Investimento e outros bancos multilaterais de desenvolvimento 
comprometeram-se a apoiar uma transição justa a nível mundial, fazendo jus ao papel central que 
desempenham no financiamento da ação climática global. Sendo o maior banco do clima do mundo, o Banco 
Europeu de Investimento está empenhado em ajudar as populações a realizar esta transição de forma justa e 
equitativa.

«Assegurar uma transição justa para todos» é um dos quatro pilares do Roteiro do Banco do Clima, que descreve 
a forma como o BEI irá alcançar as suas metas climáticas desde 2021 até 2025. Fora da Europa, o Banco Europeu 
de Investimento está a desenvolver uma abordagem específica para uma transição justa, aproveitando a 
experiência adquirida com o investimento em projetos de energias renováveis que aceleram o abandono do 
carvão e de outros combustíveis fósseis e promovendo a ação climática e o desenvolvimento socioeconómico.

É necessário apoiar uma transição justa nas regiões e nos países que terão mais dificuldades em lidar com as 
mudanças, nomeadamente a África Subsariana, os países da Vizinhança Oriental da UE, os pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento e as regiões frágeis. Este apoio é uma prioridade para a EIB Global, a nova 
direção do BEI dedicada ao desenvolvimento.

Como proteger toda a população durante esta rápida transformação
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Um longo historial de investimento em energias limpas

O Banco Europeu de Investimento tem um longo historial de investimento em projetos de 
infraestruturas de energias limpas fora da União Europeia. Os projetos apoiados com outros parceiros 
incluem: energia solar na Zâmbia, energia eólica no Brasil, energia eólica e geotérmica no Quénia, 
eficiência energética municipal na Jordânia, energia eólica marítima e solar na Índia, eletrificação rural 
de escolas e hospitais na Gâmbia, energia hidroelétrica na Libéria, no Burundi e em Madagáscar, bem 
como projetos fora da rede que fornecem eletricidade a famílias e microempresas.

Na Zâmbia, o BEI está também a colaborar com o banco comercial local Zanaco, concedendo 
empréstimos a longo prazo e prestando assistência técnica para ajudar os pequenos agricultores e as 
empresas agrícolas a adaptarem-se às alterações climáticas. Na Guiné, o BEI concedeu um empréstimo 
para fornecer eletricidade a 1 500 torres de telecomunicações que utilizam painéis solares e baterias de 
armazenamento, o que permitirá uma redução significativa do uso de geradores a gasóleo e melhorará 
os serviços de comunicações para 7,5 milhões de pessoas em todo o país. Além disso, reforçará a 
cobertura de comunicações móveis, alargando-a às zonas remotas.
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 É urgente a rápida transformação da economia mundial no que diz 
respeito à energia e à utilização dos solos. 

O Banco Europeu de Investimento colabora com parceiros locais, organizações internacionais e países 
da União Europeia no âmbito de diversos programas, entre os quais a iniciativa RenewAfrica, que apoia 
as energias renováveis em 48 países africanos, o programa DESIREE, uma parceria com a Comissão 
Europeia para projetos de energia sustentável de alto risco em África, na Ásia e na América Latina, e as 
iniciativas «Do Deserto à Energia» e «Grande Muralha Verde», que apoiam as energias limpas e o 
desenvolvimento ecológico na região africana do Sahel.

Para além de deixar de utilizar combustíveis fósseis e de investir em energias limpas, é 
necessário adotar uma abordagem holística que inclua o desenvolvimento social e a 
sustentabilidade ambiental. Este é um aspeto central da lista de princípios para uma transição justa 
que o BEI e outros oito bancos de desenvolvimento publicaram antes da 26.ª Conferência das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2021, realizada na Escócia. Estes princípios abrangem áreas 
como a igualdade de género, a emancipação económica das mulheres e dos jovens, os conflitos e a 
fragilidade, bem como a migração.

Uma das prioridades do Banco Europeu de Investimento é garantir que as mulheres sejam tratadas com 
igualdade e tenham acesso às mesmas oportunidades económicas no contexto da ação climática. Em 
maio de 2021, o Banco comprometeu-se a reforçar significativamente os investimentos relacionados 
com a iniciativa SheInvest e o programa de assistência técnica African Women Rising. Na Conferência 
sobre as Alterações Climáticas de 2021, o Banco anunciou o guia para um financiamento climático 
inteligente numa perspetiva de género 2X, que ajuda os investidores a identificar oportunidades de 
financiamento da igualdade de género e do clima.

O BEI está a colaborar com o Banco Africano de Desenvolvimento, a Comissão Europeia e a Organização 
dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico para implementar o programa Boost Africa, que apoia 
o potencial de empreendedorismo dos jovens africanos em setores como a tecnologia, a agroindústria, 
os serviços financeiros e as energias renováveis.

O Banco Europeu de Investimento procura constantemente desenvolver iniciativas inovadoras e 
estabelecer parcerias que respondam de forma sustentável aos desafios económicos e sociais. É a 
transição justa a funcionar. Num esforço a longo prazo que pretende ainda reforçar nos próximos anos, 
o BEI está empenhado em assegurar uma transição justa dentro e fora da Europa, combatendo ao 
mesmo tempo as alterações climáticas.

Michael Rattinger é especialista sénior em questões relacionadas com o clima no Banco Europeu de 
Investimento.



10 RELATÓRIO 2021/2022 DA EIB GLOBAL – A HISTÓRIA

UMA LIMA DE CADA VEZ

H á alguns anos, Jairo Villa e a sua família viviam numa casa pequena e antiga que nem sequer tinha 
telhado. «A nossa casa não tinha mais de 35 metros quadrados e, quando chovia, pingava água 

por todo o lado», recorda Jairo, de 57 anos, que trabalha numa empresa de produção de limas nos 
arredores de Medellín, na Colômbia. «O meu maior sonho era construir uma nova casa.»

A Colômbia tem condições meteorológicas ideais para a agricultura, mas a degradação das terras férteis, 
na sequência de longos anos de conflitos armados internos, atingiu muitas explorações agrícolas e 
reduziu as oportunidades de emprego para as comunidades rurais nos arredores das grandes cidades, 
como Medellín. A Equilibria, a empresa de produção de limas biológicas onde Jairo Villa trabalha, está a 
tentar regenerar simultaneamente a paisagem e o tecido social da Colômbia.

«Utilizamos a agricultura biológica para regenerar terras anteriormente utilizadas para a criação de 
bovinos e criar centenas de postos de trabalho qualificados e estáveis nos nossos pomares, na nossa 
unidade de transformação e nos nossos escritórios», explica Juan Pablo Duque, fundador da Equilibria.

Para Jairo Villa, tal significa um emprego melhor e uma bela casa para si, a mulher e os dois filhos.

Capital de risco a favor da biodiversidade

A Equilibria promove uma abordagem mais justa, mais ecológica e mais sofisticada da 
agricultura. O Banco Europeu de Investimento está a ajudar a empresa, e muitas outras semelhantes, 
através de investimentos no EcoEnterprises Fund, uma empresa de capital de risco liderada por 
mulheres que apoia projetos no domínio da silvicultura e da biodiversidade em toda a América Latina. 
O fundo investe em empresas que assumem o compromisso de promover uma agricultura sustentável, 
melhorar as condições de vida e contribuir para a emancipação das mulheres.

Em 2019, a Equilibria recebeu um empréstimo a longo prazo do EcoEnterprises Fund para apoiar a 
conversão de até 2 000 hectares de pastagens para gado bovino subutilizadas e degradadas em 
pomares férteis para a produção de limas biológicas, e espera plantar até 700 000 limeiras nos próximos 
dois a três anos.

A Equilibria recorre a uma tecnologia inovadora e mais ecológica. Utiliza instrumentos de ponta para 
aumentar a produção, minimizar o consumo de água e efetuar um controlo ecológico das pragas.

«As nossas explorações estão repletas de vida», afirma Angie Álvarez, responsável pelo processo de 
certificação na Equilibria. «É possível ver insetos, répteis e aves em todo o lado, mesmo no meio dos 
pomares. Preservamos todas as florestas e todos os corredores biológicos existentes na zona e 
reflorestamos pontos críticos, como as margens dos rios, com espécies arbóreas autóctones, a fim de 
proteger estes recursos vulneráveis, aumentar a biodiversidade e prevenir a erosão dos solos.»

Recuperar as florestas e tratar os trabalhadores de forma justa

Por Tammy Newmark
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Um fundo para a agricultura ecológica apoia meios de subsistência sustentáveis

O EcoEnterprises Fund apoia muitas outras empresas da América Latina e de outras partes do mundo. 
O Banco Europeu de Investimento foi fundamental para o lançamento do EcoEnterprises Fund, em 2000, 
e tem sido um importante parceiro desde então, tendo realizado, na última década, dois grandes 
investimentos no valor de 21 milhões de EUR. O último foi assinado em maio de 2018, mas o 
EcoEnterprises Fund continua, ainda hoje, a apoiar empresas em todo o mundo com este investimento.

«O mundo precisa de fundos para o clima e para as infraestruturas, uma vez que estes são normalmente 
geridos por pessoas locais que conhecem o contexto cultural e social da região», comenta Gergely 
Horvath, responsável pelos investimentos nos fundos para o clima do Banco Europeu de Investimento, 
que acompanhou o acordo com o EcoEnterprises Fund. «Escolhendo os fundos de investimento certos, 
podemos reforçar a nossa atuação em domínios em que é difícil encontrar financiamento, como as 
alterações climáticas, o bem-estar social e a igualdade de género.»

Antes de decidir se deve ou não apoiar uma empresa, o EcoEnterprises Fund verifica se existem 
mulheres em cargos de liderança e incentiva as empresas a contratar mulheres para todos os níveis de 
direção.

«As mulheres sempre foram uma espécie de maioria silenciosa, mas são a força aglutinadora das 
comunidades na América Latina», afirma Julia Santander, gestora de fundos que trabalha na Colômbia 
para o EcoEnterprises Fund. «O nosso fundo pretende que as empresas reconheçam a importância do 
trabalho das mulheres, apoiem a igualdade de género no acesso à propriedade fundiária e no controlo 
das receitas e garantam que as mulheres são remuneradas pelo seu trabalho.»

Mais de metade dos cargos de direção superior da Equilibria são ocupados por mulheres. Manuela 
Ramirez, diretora de recursos humanos, refere que mais de 50 % dos seus trabalhadores nunca 
terminaram a escola primária, mais de 20 % tiveram de mudar de casa devido ao conflito armado e 
muito poucos tinham uma conta bancária antes de trabalharem na empresa. «Atualmente, todos os 
trabalhadores da Equilibria têm pleno acesso aos bancos e à segurança social e recebem formação para 
continuarem a progredir na empresa», afirma.

Tammy Newmark é diretora executiva do EcoEnterprises Fund.

 As mulheres sempre foram uma espécie de maioria silenciosa, mas são 
a força aglutinadora das comunidades na América Latina. 
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DRENAR AS ÁGUAS PLUVIAIS

S afieta Kabore e Aminata Traore cultivam salsa, hortelã, alface e milho em Uagadugu. Mas, em cada 
estação das chuvas, fortes inundações destroem a maior parte das suas culturas e impossibilitam 

a venda de quaisquer produtos nas suas bancas do mercado.

Durante as chuvas, «toda a zona fica inundada, como se estivéssemos dentro de um poço», explica 
Aminata Traore. «Muitas vezes, não podemos trabalhar. A venda no mercado é o único emprego que 
temos. É o que nos permite pagar a escolaridade dos nossos filhos.»

As inundações urbanas constituem um problema grave na capital do Burquina Fasso. Todos os anos, 
em algumas zonas, as chuvas intensas forçam as famílias a abandonar as suas casas e a viver 
em condições precárias. «Não temos acesso aos mercados, às escolas e aos hospitais», lamenta Safieta 
Kabore. «Todos os dias, bebemos água contaminada com doenças como a cólera e somos vulneráveis a 
mosquitos portadores de malária.»

O Banco Europeu de Investimento e a Agence Française de Développement estão a trabalhar com 
representantes do município e do Estado com vista a construir um canal de drenagem de água, com 
cinco quilómetros de extensão, para impedir a acumulação de água no bairro de Tanghin, no centro de 
Uagadugu. Há dois anos, o banco da UE assinou um empréstimo de 15 milhões de EUR com o município 
para apoiar o projeto. A obra deverá estar concluída em 2024.

«Acabando com as inundações, ajudaremos a população de Uagadugu a ter uma melhor qualidade de 
vida, com menos doenças», explica Sosthène Djigemde, diretor do projeto. «Esta melhoria das condições 
de vida contribuirá igualmente para preservar as empresas e criar mais emprego.»

Chuvas devastadoras

Em 2009, a cidade sofreu uma das inundações mais devastadoras da sua história. Em dez horas, caíram 
cerca de 300 milímetros de chuva na zona. «A nossa comunidade viu morrer muitas pessoas e a nossa 
cidade ser destruída por cheias graves, que mergulharam toda a população em pânico e desespero», 
afirma Sosthène Djigemde.

As inundações agravaram-se ainda mais com as alterações climáticas. Em Uagadugu, ao longo da última 
década, registaram-se anualmente, pelo menos, cinco inundações, que destruíram mais de 
24 000 habitações e danificaram 150 000 propriedades. A cidade também sofre de más condições 
sanitárias. Apenas cerca de 50 % dos agregados familiares dispõem de bons serviços de saneamento e 
de eliminação de resíduos.

O Burquina Fasso está a trabalhar na melhoria dos esgotos e da drenagem em muitos locais.

«Decidimos construir um sistema de drenagem eficaz e instalações de saneamento nessas zonas em 
todo o país», afirma Sosthène Djigemde. «Estamos também a educar as pessoas sobre os perigos da 
descarga de águas residuais e de lixo nas instalações de saneamento.»

Na capital do Burquina Fasso, as inundações ameaçam os meios de 
subsistência
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Necessidade de financiamento e de aconselhamento adequado

Este trabalho exige avultados recursos financeiros e conhecimentos especializados. As cidades 
necessitam de tempo para planear o traçado das tubagens e instalá-las. Na capital, a construção 
demorará cerca de 18 meses, pelo que «precisamos de ajuda e apoio financeiro para realizar este 
projeto», explica Sosthène Djigemde.

Nakoulima Moussa, gestor de empréstimos do Banco Europeu de Investimento para a África Ocidental, 
considera que projetos como este ajudam as populações locais e o planeta.

«Este projeto contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas», afirma. 
«O Burquina Fasso recebe um empréstimo a taxa reduzida e uma importante assistência técnica que 
garante o sucesso do projeto.»

A prevenção de inundações ajuda as crianças a ir à escola, permite que os doentes se desloquem aos 
hospitais, reduz as doenças e os danos materiais e melhora a vida quotidiana de todos. O projeto 
também criará mais postos de trabalho para as comunidades vulneráveis em Uagadugu.

«Utilizamos a água em excesso para cultivar salsa, hortelã, alface, azeda, cebola, amaranto e milho, que 
depois vendemos no mercado alimentar», afirma Aminata. «Estas hortas proporcionam não só 
alimentos, mas também empregos e rendimentos para as mulheres, sobretudo as viúvas, as órfãs ou as 
mulheres rejeitadas pela sociedade.»

 A venda no mercado é o único emprego que temos.  
É o que nos permite pagar a escolaridade dos nossos filhos. 
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MONUMENTOS ANTIGOS, METROPOLITANO 
MODERNO

N oura Saad trabalha como bibliotecária em Gizé, perto da famosa Esfinge e da Grande Pirâmide. 
Durante anos, foi de carro ou autocarro para o trabalho, debatendo-se com filas de trânsito e 

atrasos. Hoje em dia, desloca-se de forma diferente.

No ano passado, começou a usar uma nova linha de metro que faz parte de um grande projeto egípcio 
na área dos transportes destinado a modernizar e a expandir uma rede de metropolitano fortemente 
degradada em certos locais. «Poupo mais de uma hora quando vou de metro para o trabalho», conta 
Noura Saad. «É uma forma de escapar ao congestionamento dos transportes do Cairo e de evitar 
autocarros ou táxis.»

Graças ao projeto de metro e a um programa associado de conversão de caminhos-de-ferro 
em linhas de metro ou elétrico, as pessoas podem encontrar melhores empregos noutros 
locais e chegar facilmente a melhores escolas. As mudanças nos transportes são também benéficas 
para o clima, uma vez que oferecem uma alternativa aos automóveis e autocarros. O Cairo é uma das 
cidades mais congestionadas do mundo, onde a poluição atmosférica excede frequentemente os níveis 
recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

A forma mais rápida de entrar e sair da cidade

O Egito tem grandes planos para melhorar os transportes e torná-los mais sustentáveis. Em 2021, o 
Banco Europeu de Investimento contratualizou com o Egito a segunda tranche de um empréstimo de 
1,1 mil milhões de EUR para financiar projetos de metro e elétrico em Alexandria e no Cairo, as duas 
maiores cidades egípcias. Estas áreas metropolitanas cresceram rapidamente nas últimas décadas, mas 
a rede de transportes não acompanhou o aumento da procura.

Outro grande projeto de transportes que deverá começar em breve são as obras de beneficiação da 
linha ferroviária Tanta – El Mansoura – Damietta. Serão modernizados 119 km de ferrovia ao longo do 
importante troço que liga a cidade de Tanta, cerca de 100 km a norte do Cairo, ao grande porto de 
Damietta, junto ao Mediterrâneo.

Menos congestionamentos e deslocações mais rápidas em duas das maiores 
cidades africanas
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Desde o início da década de 1990, o Banco Europeu de Investimento concedeu empréstimos para as três 
linhas de metro atuais do Cairo. Nos últimos oito anos, o banco da UE investiu mais de 2 mil milhões de 
EUR para ajudar o Egito a melhorar os transportes e a torná-los menos prejudiciais para o ambiente.

Mais tempo para o trabalho e para a família

As três linhas de metro do Cairo transportam diariamente vários milhões de passageiros, numa cidade 
com mais de 20 milhões de habitantes. Construídas na década de 1980, as linhas necessitam 
urgentemente de obras. Projeto pioneiro em África, este foi um dos primeiros metros urbanos no 
continente e continua a ser a maior rede de metropolitano em África e no Médio Oriente. No entanto, 
as obras de manutenção e de beneficiação têm registado atrasos.

«O financiamento do Banco aumentará a produtividade e melhorará as condições de vida na cidade, 
uma vez que as pessoas passarão menos tempo no trânsito e terão mais tempo para o trabalho e para 
a família», afirma Boris Stein von Kamienski, gestor de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. 
O empréstimo também melhora a qualidade das linhas ferroviárias no país e promove transportes 
ecológicos e sustentáveis.

O novo financiamento é fundamental para as renovações necessárias. «A cooperação entre o Egito e a 
União Europeia é muito importante para nos ajudar a desenvolver e a fazer avançar os trabalhos de 
construção e a modernizar os sistemas de sinalização das linhas de metro», afirma Essam Waly, diretor 
da NAT, autoridade nacional responsável pelos túneis no Egito. «A parceria de financiamento permite-
nos reduzir os tempos de viagem, descongestionar o tráfego e evitar muitos milhões de toneladas de 
emissões de dióxido de carbono.»

 O Egito tem grandes planos para melhorar os transportes e  
torná-los mais sustentáveis. 
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UMA AJUDA AOS PASTORES

L ogo à saída de Konya, uma pequena cidade mercantil do distrito de Pokot Ocidental, Alex Losur 
Angura guarda um rebanho de cabras em frente à sua cabana de terra batida. A sua túnica colorida 

prende-se constantemente nos arbustos espinhosos circundantes, típicos desta região seca do noroeste 
do Quénia.

«Quando chove, não é em quantidade suficiente», lamenta Alex. «A erva não cresce. Temos de migrar e 
ir para o Uganda. Esse é o maior problema.»

Durante a estação seca, pastores como Alex deslocam-se à procura de pastos. Atualmente, as secas 
atingem a região com maior frequência devido às alterações climáticas. Durante as deslocações, alguns 
animais morrem de fome, de doença ou em ataques perpetrados por ladrões de gado. Ocorrem 
conflitos entre as comunidades, sobretudo quando os pastores quenianos atravessam a fronteira para 
as pastagens mais verdes do Uganda, em busca de água e forragens.

«Quando os animais morrem, não temos outra forma de nos sustentar», explica. «Vendemos os animais 
para podermos comprar alimentos. Se os animais morrerem, passaremos fome.»

Nos últimos tempos, o trabalho de Alex melhorou graças a um novo armazém agrícola que abriu em 
Kanyao, junto à fronteira ocidental do Quénia. O armazém é a mais recente filial da Paves Vetagro, uma 
empresa do setor agroalimentar que recebeu financiamento de um empréstimo do Banco Europeu de 
Investimento. A empresa disponibiliza serviços de formação e produtos agrícolas aos agricultores e 
criadores de gado de zonas remotas do noroeste do Quénia. No armazém, os agricultores e os pastores 
locais podem comprar desde alimentos para animais a medicamentos veterinários, incluindo vacinas, e 
material agrícola, tais como fertilizantes, sementes adaptadas às alterações climáticas e equipamentos 
agrícolas.

«A Paves Vetagro ajudou-nos imenso. Agora, os animais têm partos sem complicações e dão muito 
leite», explica Alex. Hoje em dia, pode contactar facilmente os veterinários da empresa e pedir-lhes que 
venham vacinar os seus animais. Aprendeu a dar sal aos animais para os manter em melhor forma.

Serviços locais para comunidades remotas

A Paves Vetagro foi fundada em 1999 por Benson Ririmpoi, um veterinário que nasceu e cresceu no 
Pokot Ocidental. Benson trabalhou arduamente para ajudar os criadores de gado e os pequenos 
agricultores da região, penalizados pela falta de infraestruturas, e criou a empresa para oferecer serviços 
tão próximos quanto possível das comunidades remotas.

«Posicionámo-nos como prestador de serviços central e, em seguida, identificámos parceiros que vivem 
nas comunidades», explica Benson.

Armazéns agrícolas trazem alívio aos pastores de zonas remotas
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Gerida inicialmente a partir da capital do país, Kapenguria, a Paves Vetagro estabeleceu esta 
proximidade com as comunidades graças à colaboração com retalhistas locais que comercializam 
produtos agrícolas. Em 2021, a empresa abriu dois novos armazéns, incluindo o situado próximo da 
cabana de terra batida de Alex, em Konya. Os armazéns foram financiados com um empréstimo de cerca 
de 200 000 EUR, concedido à Paves Vetagro com o apoio de um instrumento de financiamento da UE 
denominado Kenya Agriculture Value Chain Facility, um mecanismo de apoio à cadeia de valor do setor 
agrícola queniano.

O Banco Europeu de Investimento criou este mecanismo em 2018 para ajudar os bancos comerciais do 
país a conceder mais empréstimos às empresas agrícolas que ajudam os pequenos agricultores. O 
mecanismo é apoiado por um empréstimo de 50 milhões de EUR que o Banco Europeu de Investimento 
assinou, em 2018, com o Equity Bank, um dos principais financiadores das pequenas comunidades 
quenianas. Em março de 2021, o Banco Europeu de Investimento assinou um novo empréstimo no valor 
de 100 milhões de EUR com o Equity Bank, destinado a ajudar um vasto leque de empresas afetadas 
pela pandemia de coronavírus, incluindo as do setor agrícola.

«Este setor é o principal empregador no Quénia, e os pequenos agricultores e as pequenas empresas do 
setor agrícola são intervenientes fundamentais», explica Nicholas Nzioka, gestor de empréstimos sénior 
do gabinete do Banco Europeu de Investimento em Nairóbi. «No entanto, estas empresas e estes 
agricultores têm um acesso limitado a bancos ou a empréstimos.»

A assistência financeira aos agricultores é especialmente bem-vinda no Quénia, onde a 
agricultura representa 23 % do produto interno bruto. A agricultura emprega cerca de 54 % dos 
quenianos, mas as muitas dificuldades associadas à obtenção de um empréstimo prejudicaram o 
desenvolvimento do setor. Nicholas Nzioka estima que menos de 5 % dos empréstimos bancários no 
Quénia são concedidos ao setor agrícola.

Para Benson Ririmpoi, o veterinário que fundou a Paves Vetagro, também não foi fácil obter 
financiamento. Acabou por receber um empréstimo e, posteriormente, uma subvenção de um 
instrumento financeiro denominado AgriFI Kenya Challenge Fund, criado pela União Europeia para 
incentivar os pequenos agricultores e os pastores a praticarem uma agricultura sustentável. A Paves 
Vetagro possui atualmente oito armazéns no Pokot Ocidental e distribui produtos a 12 distritos no norte 
do Quénia. A empresa emprega mais de 100 pessoas.

«A subvenção e o empréstimo constituíram uma ajuda muito importante para a nossa empresa», afirma 
Benson Ririmpoi. «A nossa proposta consistia em alargar o nosso alcance, para proporcionar aos 
criadores de gado e pequenos agricultores da região acesso aos nossos serviços, aos nossos produtos e 
aos mercados.»

 Vendemos os animais para podermos comprar alimentos.  
Se os animais morrerem, passaremos fome. 
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FINANCIAMENTO  
PARA TODOS
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PENSAR FORA DA «CAIXA DE GÉNERO»

D urante a minha longa carreira como especialista em questões de género e de desenvolvimento, 
pediram-me muitas vezes que criasse uma «caixa de género» para um artigo ou uma publicação.

Normalmente, a ideia é destacar de forma breve e incisiva as atividades destinadas a promover a 
igualdade de género anunciadas ou realizadas por uma organização ao longo de um determinado 
período de tempo. Na maior parte dos casos, este pedido tem dois objetivos fundamentais: transmitir 
aos leitores a mensagem de que «o género é importante» e garantir que a pessoa ou a equipa que está 
a redigir o artigo não corre o risco de ser criticada por ignorar as questões de género.

Elaborei muitos destes destaques sobre a igualdade de género. Nem todos eram breves e incisivos, mas, 
na sua maioria, eram sucintos e diretos. Aprendi que, muitas vezes, as «caixas de género» não terão o 
impacto desejado. Temos de pensar fora destas caixas.

A questão do género está presente em todos os aspetos da nossa sociedade

Creio que devemos alargar a nossa visão e evitar reduzir as nossas importantes iniciativas em matéria de 
género a um pequeno texto numa caixa de género. A questão do género está presente em todos os 
aspetos da nossa sociedade e deve ser integrada em todas as nossas atividades, exatamente da mesma 
forma que a questão do clima.

·  Destacar histórias de sucesso sobre questões de género, mesmo que de forma proeminente, não 
contribuirá necessariamente para uma compreensão mais profunda da situação atual e do caminho 
a seguir.

·  Além de promover histórias de sucesso em matéria de igualdade de género, temos de envidar mais 
esforços no sentido de demonstrar as vantagens, do ponto de vista económico e do 
desenvolvimento, das intervenções mais orientadas para as questões de género, a fim de explicar 
melhor por que razão o género é importante e quais as lacunas existentes, bem como identificar 
novas formas de promover a igualdade de género.

·  Os estudos de caso sobre questões de género podem ser fundamentados com dados sólidos e 
análises de género e acompanhados de histórias interessantes nas nossas publicações. A 
apresentação de dados convincentes e de histórias cativantes fará com que os leitores parem para 
refletir mais profundamente sobre a igualdade de género.

·  Uma abordagem holística das questões de género em toda a nossa estratégia de comunicação não 
só incentivará a introdução das mudanças necessárias no sistema como levará mais pessoas a pensar 
de forma inovadora sobre o modo de lançar e reforçar iniciativas destinadas a eliminar as 
disparidades entre homens e mulheres.

Por Carmen Niethammer
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Refiram-se, a título de exemplo, os objetivos fundamentais do Banco Europeu de Investimento. Durante 
muito tempo, as iniciativas do Banco em matéria de igualdade de género e de ação climática 
centravam-se na «proteção» das populações vulneráveis (incluindo as mulheres) contra os efeitos das 
alterações climáticas. Esta ênfase na proteção não tinha devidamente em conta o facto de as mulheres 
serem uma parte essencial da solução climática e a necessidade de as envolver em todas as vertentes 
das nossas ações em prol do clima. Cada vez mais, os dados disponíveis sublinham as vantagens, do 
ponto de vista económico e do desenvolvimento, da integração da perspetiva de género em todas as 
atividades de investimento no domínio da ação climática. Com esta integração, garantimos a 
participação das mulheres na vertente de investimento da ação climática, bem como nas vertentes de 
emprego e de desenvolvimento. Estudos realizados demonstraram que as mulheres são mais suscetíveis 
de criar empresas orientadas para a sustentabilidade e que as empresas com maior representatividade 
feminina nos conselhos de administração são mais suscetíveis de melhorar a eficiência energética, 
reduzir os custos das empresas e investir em energias renováveis. Por outras palavras, explicar de que 
modo a participação das mulheres em todos os aspetos do processo reforça a ação climática é muito 
mais eficaz do que o cumprimento meramente formal de requisitos em matéria de igualdade de género.

Uma oportunidade muitas vezes perdida

Tomemos como exemplo a forma como o financiamento das mulheres empresárias está a melhorar as 
suas empresas e a vida dos seus trabalhadores, das suas famílias e das suas comunidades. Quando as 
instituições financeiras apoiam as mulheres que não têm contas bancárias ou que não conseguem obter 
um empréstimo ou outro tipo de financiamento, podem estar a criar uma importante oportunidade de 
investimento. Por sua vez, estes investimentos reforçam os investimentos do Banco Europeu de 
Investimento. Segundo a Sociedade Financeira Internacional, embora cerca de um terço das empresas 
em todo o mundo sejam detidas ou dirigidas por mulheres, quase 68 % dessas empresas têm 
dificuldade em obter boas condições de crédito ou financiamento. Além disso, as empresas fundadas 
por mulheres recebem menos de metade do montante do investimento concedido a empresas 
fundadas por homens. Esta disparidade existe, apesar de as mulheres empresárias gerarem o dobro das 
receitas por dólar investido do que os seus congéneres masculinos. Estudos demonstram que as 
empresas em que as mulheres ocupam, pelo menos, metade dos cargos de direção registam 
um maior crescimento das vendas, dos lucros e das rentabilidades dos ativos e, em tempos de 
crise, a cotação das suas ações tem melhor desempenho.

Estas histórias de sucesso ganham vida não numa caixa de género, mas em narrativas que associam 
rostos aos números. A gestão do Alitheia IDF, o primeiro fundo africano de capital de investimento 
dirigido por mulheres e orientado para as mulheres, é um de muitos exemplos. No Alitheia, a visão de 
Polo Leteka e Tokunboh Ishmael está a mudar a vida de centenas de pessoas. As duas sócias fundadoras 
assumem um papel de liderança em investimentos rentáveis e realizados numa perspetiva de género.

Considerar todas as vertentes de um projeto

Não devemos esquecer as vantagens, do ponto de vista económico e do desenvolvimento, da 
integração da perspetiva de género no domínio dos transportes sustentáveis, um tema demasiado 
vasto para incluir numa caixa de género breve e incisiva. Sabia que os sistemas de transporte concebidos 
segundo uma perspetiva de género podem proporcionar às mulheres um vasto leque de oportunidades 
económicas, aumentar a produtividade económica de todo um país e impulsionar o produto interno 
bruto? Um inquérito realizado em 2018, na Jordânia, revelou que 47 % das mulheres recusaram 
oportunidades de emprego porque não dispunham de transportes públicos seguros e a preços 
acessíveis.
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 Explicar de que modo a participação das mulheres em todos os 
aspetos do processo reforça a ação climática é muito mais eficaz do que o 

cumprimento meramente formal de requisitos em matéria  
de igualdade de género. 

Uma vez mais, temos de ter em conta todas as vertentes dos projetos ao considerar as questões de 
género. Ajudar as mulheres a encontrar emprego e a ascender a cargos de direção no setor dos 
transportes, em vez de contratar apenas homens, pode ter um impacto significativo na sustentabilidade 
dos transportes e na ação climática. Se os pontos de vista das mulheres fossem tidos em conta na 
conceção e na exploração dos sistemas de transportes, o consumo de energia e as emissões 
provenientes dos transportes de passageiros diminuiriam 29 %.

A questão do género assumiu um papel muito importante nas novas linhas de metro em Bangalore, na 
Índia. Muitas mulheres manifestaram o receio de viajarem sozinhas nas carruagens. O Banco Europeu de 
Investimento ajudou a introduzir várias medidas para aumentar a segurança e o emprego de mulheres 
(e, por sua vez, aumentar o número de mulheres que utilizam o metro). O Banco ajudou a criar 
carruagens reservadas a mulheres, instituiu metas específicas para a contratação de mulheres como 
revisoras, flexibilizou os horários de trabalho das mulheres para estas poderem conciliar o trabalho com 
as necessidades familiares, instalou casas de banho para mulheres e disponibilizou centros de dia para 
os seus filhos.

A habitação é outra questão importante para a igualdade de género. Em abril de 2021, o Banco 
concedeu ao município de Valência um empréstimo de 27 milhões de EUR para um projeto de 
habitações sociais para arrendamento a preços acessíveis, destinadas especialmente às mulheres. Este 
empréstimo será utilizado para construir 323 unidades de arrendamento em edifícios eficientes do 
ponto de vista energético e a reabilitar quatro edifícios em toda a cidade. O projeto procurará ajudar os 
residentes com baixos rendimentos, as famílias monoparentais e as vítimas de violência doméstica.

Pensar fora da caixa em questões de género tem sido um percurso profissional e pessoal gratificante 
para mim. É também o caso do Banco Europeu de Investimento. Para o Banco, pensar fora da caixa (de 
género) não é algo novo: em 2019, o Banco Europeu de Investimento foi o primeiro banco multilateral 
de desenvolvimento a adotar a iniciativa 2X Challenge, um conjunto de critérios internacionais para o 
financiamento da igualdade de género. Outro exemplo é o sucesso da nossa iniciativa SheInvest, que 
ilustra o potencial transformador dos investimentos realizados numa perspetiva de género, ajudando a 
construir comunidades mais prósperas e resilientes para todos e a impulsionar a emancipação 
económica das mulheres em toda a África. Desde o início da iniciativa, em finais de 2019, a EIB Global 
mobilizou mais de 2 mil milhões de EUR em investimentos realizados numa perspetiva de género, 
proporcionando às mulheres africanas um melhor acesso a financiamento, bem como um 
acompanhamento específico e produtos adaptados que estão a libertar o potencial empresarial e social 
tão necessário para a igualdade de género.

Ainda acha que a tal «caixa de género» é assim tão importante?

Carmen Niethammer é especialista em questões de género no Banco Europeu de Investimento.
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DESBRAVAR NOVOS CAMINHOS

T udo começou num dia quente de outubro de 2019, na sala do conselho de administração da Autoridade 
Rodoviária do Maláui, em Lilongwe, a capital do país. Tinha ido avaliar aquele que viria a ser o maior 

projeto alguma vez financiado pelo Banco Europeu de Investimento no país: a reabilitação de um troço da 
estrada M1 com a extensão de 350 km. Trata-se da estrada mais importante do Maláui, que atravessa o país 
em quase toda a sua extensão, liga as principais cidades e proporciona uma ligação aos países vizinhos e a 
portos comerciais essenciais.

A estrada está em mau estado há anos. É tão perigosa que apenas os condutores mais temerários a percorrem 
de noite, e muitos morrem todos os anos. Trabalhamos no Maláui há mais de 40 anos, mas, de todos os nossos 
projetos, este terá um impacto inigualável nas pessoas e na economia, que se fará sentir durante décadas.

Enquanto ultimávamos o nosso empréstimo de 95 milhões de EUR para a reabilitação da estrada, não pude 
deixar de observar que a única mulher numa sala com mais de dez pessoas era a nossa advogada. Referi à 
Autoridade Rodoviária que, na sua esmagadora maioria, os estudos demonstram que as organizações têm um 
melhor desempenho quando existe uma representação equilibrada entre mulheres e homens a todos os 
níveis. O chefe da autoridade ouviu atentamente e concordou em tomar medidas a este respeito.

O Maláui é um dos países mais pobres do mundo e tem uma das percentagens mais elevadas de população 
em situação de pobreza extrema. A maioria das pessoas pobres depende da agricultura de subsistência em 
pequena escala para sobreviver. As oportunidades de emprego, em especial para os jovens, são limitadas. Por 
todos estes motivos, é difícil descrever a satisfação que senti quando soube que tinham sido 
selecionadas três mulheres para começar a trabalhar no projeto, em março de 2021.

Exigiu muito tempo e esforço, mas o projeto contratou três jovens licenciadas, cujo salário é financiado por 
uma subvenção de 43 milhões de EUR aprovada pela União Europeia para as obras rodoviárias. Estas jovens 
estão a adquirir experiência trabalhando com peritos internacionais, a familiarizar-se com as melhores normas 
internacionais em matéria de construção de estradas e a contribuir ativamente para o projeto.

Contra ventos e marés

Num ambiente dominado pelos homens, onde se espera, sobretudo, que as mulheres fiquem em casa, 
tenham filhos e tratem das lides domésticas, sinto-me encorajado pelo exemplo de perseverança destas três 
mulheres, que lutaram contra ventos e marés durante a maior parte das suas vidas.

Sorte é o que acontece quando a preparação se cruza com a oportunidade. Estas jovens mulheres 
demonstraram uma força e uma ambição pessoais que lhes permitiram preparar-se para esta oportunidade. 
Tenho grandes expectativas quanto à sua evolução, à medida que a nova estrada avança.

Estas mulheres desbravam novos caminhos para as mulheres no Maláui e servirão de modelo para as 
raparigas de todo o país que sonham com a igualdade de oportunidades e vidas melhores.

Cada uma delas é notável à sua maneira. Continue a ler para conhecer as suas histórias.

Três jovens licenciadas iniciam as suas carreiras no maior projeto rodoviário do 
Maláui

Por Jim Hodges
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 As mulheres têm de estar preparadas para fazer 
coisas sozinhas. Tens de ser independente. 

Sekani Sidira, 25 anos, engenheira civil

Sekani nasceu no distrito de Karonga, no norte do país. 
Não teve uma infância fácil. O pai, advogado, faleceu 
quando ela tinha cinco anos de idade. «A morte do meu 
pai abalou a vida de toda a família», recorda Sekani. «O 
meu pai tinha um bom emprego, mas, depois da sua 
morte, só tínhamos a nossa mãe, que não conseguia 
encontrar um bom emprego.»

A mãe ficou sozinha, com quatro filhos para educar. 
Também não tinha estudos superiores, mas incentivou 
sempre Sekani a aprender. «A minha mãe foi sempre 
muito rigorosa a este respeito», explica Sekani. «Dizia que 
os homens estariam sempre presentes, mas a escola não. 
Incutiu-me este pensamento desde criança.» Sekani 
frequentou a escola e foi uma aluna de mérito. Foi várias 
vezes a melhor aluna da turma no final do ano letivo e 
obteve uma bolsa de estudos secundários de dois anos.

Sekani era apaixonada por engenharia. Mesmo sabendo 
que é uma profissão dominada pelos homens, foi a sua 
opção na universidade. Determinada a retribuir à 
comunidade o apoio que recebeu, Sekani voluntariou-se 
para lecionar a tempo parcial na universidade, aos fins  
de semana. Licenciou-se em engenharia civil, com 
especialização no setor dos transportes, e tem um 
interesse especial em sistemas de transportes 
inteligentes.

Sekani está envolvida num grande número de áreas do projeto da M1, incluindo a supervisão, o 
acompanhamento, o controlo da qualidade, a gestão de empreiteiros, a segurança rodoviária e a 
elaboração de relatórios.

«A minha força vem da minha educação», afirma. «A minha mãe dizia-me sempre: "Sekani, tive bons 
filhos e um bom casamento, mas isso nem sempre é suficiente. As mulheres têm de estar preparadas 
para fazer coisas sozinhas. Tens de ser independente".»
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Delilah Mbvundula, 23 anos, gestora ambiental

Delilah é a primogénita de uma família cujos membros, 
com exceção do pai, assessor de relações públicas num 
organismo do Estado, são todos do sexo feminino. A mãe 
não seguiu estudos superiores, mas «conseguiu muito e 
incentivou-me a ir mais longe do que ela», afirma Delilah. 
Os pais de Delilah foram bons exemplos, mas foi 
sobretudo a mãe, juntamente com a avó, quem a 
incentivou a adquirir experiência e independência antes 
do casamento. «As mulheres que querem ter uma 
carreira prof issional optam normalmente pela 
enfermagem ou pelo ensino, e as raparigas não são 
suficientemente incentivadas ou não têm a confiança 
necessária para optar por ramos científicos», explica 
Delilah. «Mas a minha mãe e a minha avó disseram-me 
que, se eu tivesse as ferramentas e a educação 
necessárias, podia chegar longe.»

Delilah descobriu desde cedo a sua paixão pela ciência e 
pela natureza. Não queria ter um emprego que a 
obrigasse a estar sempre no gabinete. Por conseguinte, a 
opção por ciências do ambiente na universidade parecia 
ser uma excelente escolha.

 Espero inspirar algumas raparigas, ou mesmo muitas, 
a não limitarem as suas capacidades. 

A função de Delilah no projeto da M1 centra-se no ambiente, com algumas componentes sociais. As 
suas tarefas incluem trabalhar em estreita colaboração com a equipa ambiental do responsável de 
engenharia, monitorizar a conformidade ambiental e ser a interlocutora entre a equipa do projeto e a 
comunidade em questões ambientais.

«Gostava que o desenvolvimento fosse implementado de uma forma sustentável para as gerações 
futuras», afirma. «Também espero inspirar algumas raparigas, ou mesmo muitas, a não limitarem as suas 
capacidades.»
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 O meu objetivo é incentivar a emancipação das 
mulheres e ser um modelo para muitas outras. 

No âmbito do projeto rodoviário, a função de Jaq centra-se nas questões sociais, tais como a análise da 
discriminação em razão do género, o acompanhamento das medidas de atenuação do impacto social, 
a coordenação com a comunidade, os organismos públicos e os ministérios, a formação e a 
sensibilização.

«Agrada-me que este projeto promova as mulheres, porque o meu plano é incentivar a emancipação 
das mulheres e ser um modelo para muitas outras», afirma.

Jim Hodges é o chefe do gabinete de representação regional do Banco Europeu de Investimento na África  
do Sul.

Jaqueline Singano, 26 anos, socióloga

Jaq, como prefere que a chamem, passou a maior parte 
da sua vida na cidade comercial do país, Blantyre. 
Frequentou o ensino básico e secundário em escolas 
católicas e, posteriormente, licenciou-se em Serviço 
Social pela Universidade Católica do Maláui. Jaq perdeu 
a mãe quando tinha 15 anos, mas tem um pai excecional, 
que sempre a apoiou em todos os projetos.

Ao contrário de muitos pais tradicionais, o pai de Jaq 
incentivou-a a trabalhar arduamente e a concentrar-se nos 
estudos. «Isto é invulgar. A maioria dos pais desejaria que 
as filhas casassem rapidamente», explica. O pai apoiou 
firmemente o seu desejo de frequentar a universidade. 
Ajudou-a mesmo a preparar a candidatura ao programa 
para a igualdade de género da Autoridade Rodoviária.

Jaq interessa-se pela difícil situação das pessoas 
marginalizadas na comunidade. Ela acredita que 
necessitam de uma voz e de muito mais apoio. Nos 
últimos anos do ensino secundário, começou a pesquisar 
várias possibilidades e optou por uma carreira de 
assistente social. 
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OPORTUNIDADES PARA A SOCIEDADE NO 
SETOR ELÉTRICO

É rica Carvalho de Oliveira vem de uma família de eletricistas. Atualmente, está prestes a tornar-se a 
primeira mulher eletricista da família.

«Tenho muito orgulho em participar num projeto que elimina as barreiras de género», afirma Érica. 
«Dá-nos a oportunidade de sair da nossa zona de conforto e de mostrar que qualquer trabalho pode ser 
feito tanto por homens como por mulheres.»

Érica refere-se à sua participação na Escola de Eletricistas gerida pela Neoenergia, um dos maiores 
distribuidores de eletricidade do Brasil. A escola faz parte do Instituto Neoenergia, criado para ajudar as 
pessoas mais vulneráveis da sociedade.

A escola de eletricistas, que iniciou a atividade em 2013, é gratuita e disponibiliza cursos em regiões 
onde a empresa distribui eletricidade e em localidades com comunidades desfavorecidas, tais como 
Baía, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Brasília. Começou por aceitar apenas homens, mas, 
em 2019, foram criadas turmas especificamente para mulheres, com o intuito de mostrar que a profissão 
de eletricista não é exclusiva dos homens. As turmas para mulheres fazem também parte do 
compromisso da Neoenergia de apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas.

«Trata-se não só de criar oportunidades para uma vida melhor, mas também de demonstrar que os 
setores de atividade geralmente associados aos homens oferecem igualmente oportunidades às 
mulheres», afirma Régia Barbosa, responsável pelo desenvolvimento organizacional na Neoenergia.

Encontrar um equilíbrio entre homens e mulheres

Em março de 2022, o Banco Europeu de Investimento assinou um empréstimo de 200 milhões de EUR 
com a Neoenergia, destinado a apoiar mais projetos de energias renováveis no Brasil. O investimento 
também ajudará a empresa a melhorar a igualdade de género e a ser mais ativa a nível social.

Joana Sarmento Coelho, gestora de empréstimos do Banco Europeu de Investimento que acompanhou 
o projeto de energias renováveis, considera que o programa de formação de eletricistas da Neoenergia 
constitui um bom exemplo para outras empresas que procuram promover a inclusão.

«Este projeto é motivo de grande orgulho para a Neoenergia», afirma Joana Sarmento. «Mostra que, 
independentemente do país ou do estatuto social e económico, querer é poder.»

O programa para eletricistas atrai milhares de candidatos todos os anos, dos quais apenas 200 são 
admitidos, com base na classificação obtida em testes de disciplinas como geografia, matemática e 
história. Cerca de um terço das vagas da escola estão reservadas a mulheres. Os diplomados recebem 
uma certificação na sua especialidade e podem candidatar-se a um emprego na Neoenergia ou num 

Neoenergia abre a sua escola de eletricistas no Brasil às mulheres para 
promover a inclusão social
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dos seus parceiros. Em 2021, a empresa contratou mais de 1 600 profissionais formados na Escola de 
Eletricistas. Atualmente, graças ao programa, cerca de 300 mulheres tornaram-se eletricistas certificadas.

Não é fácil quebrar o estereótipo do homem eletricista. Tal implica alterar a forma como os homens 
encaram as mulheres no setor, como os clientes encaram as mulheres eletricistas e como as mulheres se 
veem a si próprias.

«Com a escola, mostramos às mulheres que têm o que é necessário para trabalhar neste setor», afirma 
Régia Barbosa. «Têm todas as capacidades, a inteligência e a dedicação para serem bem-sucedidas, tal 
como qualquer homem. Só têm de aproveitar a oportunidade e ter confiança em si mesmas.»

 Dá-nos a oportunidade de sair da nossa zona de conforto  
e de mostrar que qualquer trabalho pode ser feito tanto  

por homens como por mulheres. 
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UM FUNDO VERDADEIRAMENTE FEMININO

C hika Russell tinha apenas seis anos quando se mudou da Nigéria para o Reino Unido. Mas as 
memórias de infância que guarda dos cozinhados da família e das receitas tradicionais inspiraram 

a sua carreira, já que se apaixonou pela comida de rua confecionada pelas mulheres nigerianas – desde 
a banana frita, conhecida como «dodo», ao inhame grelhado, sem esquecer o «epa», uma variedade de 
amendoins pequenos de sabor mais intenso cultivados no país.

Em 2014, depois de sete anos a trabalhar no setor financeiro, criou a sua própria empresa de refeições 
ligeiras, a CHIKA'S, que importa ingredientes exclusivos de toda a África e trabalha diretamente com as 
comunidades da Nigéria para oferecer aos consumidores britânicos refeições ligeiras saudáveis de 
confeção caseira.

«Queria fazer algo que ajudasse outras pessoas», explica Chika, que também estabeleceu uma parceria 
caritativa para dar acesso à educação a 38 000 raparigas e construir escolas em África, «e ter o máximo 
sucesso possível como empresária.»

Entre os investidores que apoiaram a CHIKA'S está o Alitheia IDF, um fundo de investimento africano 
gerido pelas duas sócias fundadoras, Tokunboh Ishmael e Polo Leteka. Em novembro de 2021, o Banco 
Europeu de Investimento aprovou um investimento de 24,6 milhões de USD no fundo pioneiro que 
permitiu ao Alitheia atingir a sua dimensão-alvo de 100 milhões de USD. Trata-se do primeiro 
investimento do Banco Europeu de Investimento num fundo de private equity que visa pequenas e 
médias empresas com uma perspetiva de género em África.

A concretização de um sonho 

Com o capital de crescimento do Alitheia, Chika Russell construiu uma fábrica na Nigéria, que deverá 
empregar 320 pessoas, das quais 70 % são mulheres. A fábrica irá produzir refeições ligeiras para os 
mercados da Nigéria e da África Ocidental. Todos os produtos serão exportados para os países vizinhos, 
onde também serão criados postos de trabalho.

«A ideia de Chika Russell para ajudar as pessoas era realmente brilhante. Além disso, era evidente que 
havia mercado para os seus produtos e que seria uma boa oportunidade de negócio», conta Polo 
Leteka. «Chika é uma grande empresária, muito dinâmica. Sabe o que faz e é muito ambiciosa.»

O Alitheia IDF investe em pequenas e médias empresas lideradas por equipas diversificadas em termos 
de género, com o objetivo de obter rendimentos financeiros sólidos e de produzir um impacto social em 
África. O fundo investe em setores que envolvem uma elevada percentagem de mulheres, enquanto 
empresárias, produtoras, distribuidoras ou consumidoras. Estes setores incluem a agroindústria, os bens 
de consumo, a saúde, a educação, as indústrias criativas, bem como os serviços financeiros e 
empresariais. Localizado em Lagos e Joanesburgo, o Alitheia IDF investe em seis países: Nigéria, África 
do Sul, Gana, Zâmbia, Zimbabué e Lesoto.

O tipo de investimento certo facilita um desempenho de excelência
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Em 2008, quando Tokunboh Ishmael e Polo Leteka criaram o Alitheia IDF, que é uma empresa comum 
da Alitheia Capital, na Nigéria, e da IDF Capital, na África do Sul, tinham o firme propósito de apoiar 
empresas pertencentes a mulheres. Elas sabiam que havia muitos negócios femininos no continente 
que poderiam crescer com o financiamento adequado.

Cerca de 40 % das empresas na África Subsariana pertencem a mulheres, mas menos de 10 % 
delas conseguem obter financiamento junto de financiadores tradicionais. «Costumamos dizer que 
os investidores tradicionais perdem oportunidades de ganhar dinheiro porque preferem apoiar pessoas 
que são parecidas com eles, que trabalham da mesma maneira, falam a mesma língua e frequentam os 
mesmos locais», conta Polo Leteka.

Um fundo emblemático da 2X Challenge

O Alitheia IDF é um fundo emblemático da 2X Challenge, o que significa que faz parte da iniciativa 
multilateral com o mesmo nome lançada pelas instituições de financiamento do desenvolvimento dos 
países do G7 com o objetivo de mobilizar 15 mil milhões de USD até ao final de 2022 para apoiar 
projetos que promovam a emancipação das mulheres e a sua participação económica. O Banco Europeu 
de Investimento foi o primeiro banco multilateral de desenvolvimento a adotar e a aplicar os critérios 
2X, tendo aderido à 2X Challenge em junho de 2021.

O que atraiu o Banco foi a oportunidade de investir na equipa exclusivamente feminina do Alitheia IDF, 
que se destaca num setor dominado por homens. «Este é um fundo verdadeiramente feminino, criado 
por mulheres para mulheres», afirma Déborah Vouche, membro da equipa do Banco que acompanhou 
a operação. «Foram pioneiras neste segmento e são, na verdade, a primeira equipa a propor um fundo 
com uma perspetiva de género na África Subsariana.»

O investimento no Alitheia IDF também contribui para a iniciativa SheInvest, ao abrigo da qual o Banco 
Europeu de Investimento pretende mobilizar mais de 2 mil milhões de EUR de investimento sensível às 
questões de género em todo o continente. Nos últimos cinco anos, Tokunboh Ishmael e Polo Leteka 
assistiram a uma mudança de mentalidades no que respeita à diversidade.

Os investidores estão agora atentos à diversidade, procuram informar-se ou têm curiosidade em saber 
mais a este respeito. «Desconfio que daqui a um ou dois anos», diz Polo Leteka, «qualquer investidor 
perguntará: "Qual é a sua estratégia de investimento do ponto de vista da igualdade de género?"».

 Os investidores tradicionais perdem oportunidades de ganhar 
dinheiro, porque preferem apoiar pessoas que são parecidas com eles, 

que trabalham da mesma maneira, falam a mesma língua  
e frequentam os mesmos locais. 
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PODER DIGITAL PARA ÁFRICA

A s ligações de banda larga, as telecomunicações móveis e a Internet são a base da economia 
digital. No entanto, em África existe um fosso profundo entre as populações com acesso a 

ligações digitais e as que não têm esse acesso. Estima-se que 900 milhões de pessoas em todo o 
continente africano ainda não têm acesso à Internet. Para as pessoas que dispõem de acesso, o serviço 
é dispendioso e a largura de banda é limitada em muitas zonas. Apenas 0,4 % da população africana 
possui uma assinatura de banda larga fixa. A maioria das pessoas utiliza o telemóvel para aceder à 
Internet.

Os telemóveis com ligação à Internet são um grande benefício para as populações rurais residentes em 
locais remotos com insuficiente cobertura de rede. Durante a pandemia de coronavírus, muitas pessoas 
sem ligação à Internet perderam acesso a serviços de saúde e à educação. Em consequência, a produção 
em muitos setores diminuiu. Para que a recuperação económica de África após a pandemia seja 
mais rápida, o continente terá de acelerar a sua transformação digital.

A estratégia Global Gateway, o plano da UE para investir em infraestruturas em todo o mundo, visa 
mobilizar, entre 2021 e 2027, 300 mil milhões de EUR para apoiar projetos de conectividade, 
designadamente no setor digital. O investimento nas infraestruturas digitais africanas pode ajudar o 
continente a construir uma economia digital sólida, inclusiva e segura.

A expansão da conectividade móvel 

Em África, o número de assinantes de serviços móveis está a aumentar mais rapidamente do que em 
qualquer outra parte do mundo. As plataformas digitais estão a criar oportunidades para os 
empreendedores, as empresas em fase de arranque e as empresas em geral, ao possibilitarem o 
contacto imediato com clientes existentes e potenciais. Graças aos serviços bancários móveis, as 
pessoas podem pagar de imediato dos bens e serviços adquiridos.

Em África, muitos operadores concentram os seus investimentos na tecnologia móvel, tornando-a a 
principal infraestrutura do continente para os serviços de telecomunicações. Em algumas zonas, cerca 
de 99 % das ligações de voz e de dados são efetuadas através de telemóveis. Os dispositivos móveis são 
mais acessíveis, têm maior alcance e têm menos problemas do que as ligações à Internet através da  
rede fixa.

Alguns países africanos, como a África do Sul, estão a implementar ou a testar serviços 5G avançados. 
Trata-se de uma oportunidade para oferecer serviços sem fios a particulares e empresas em zonas que 
não dispõem de ligações fixas de banda larga.

Ligar as pessoas à tecnologia para construir sociedades prósperas

Por Benoît Denis
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Graças à tecnologia 5G, uma empresa de distribuição de produtos alimentares poderá acompanhar à 
distância os seus camiões e as suas expedições, uma cooperativa agrícola poderá implantar sistemas de 
regadio baseados nas condições meteorológicas ou nas características dos solos e os operadores de 
água e eletricidade poderão controlar melhor as perdas e otimizar a gestão dos recursos.

As altas frequências utilizadas pela tecnologia 5G exigem investimentos adicionais, em comparação 
com as redes 4G. Uma vez que corpos sólidos como paredes e janelas são mais resistentes aos 
comprimentos de onda curtos, é necessário colocar um número superior de estações de base e 
equipamentos mais próximos dos clientes.

O BEI intensificará os seus investimentos em infraestruturas de telecomunicações e desenvolverá 
instrumentos financeiros para proporcionar serviços digitais, designadamente cuidados de saúde 
digitais, serviços bancários em linha, comércio eletrónico e serviços públicos digitais, às populações 
mais pobres e desfavorecidas.

Ligar e proteger as pessoas que não dispõem de acesso

Garantir que todas as pessoas tenham acesso à Internet constitui um grande desafio para as empresas 
que oferecem o serviço, sobretudo em zonas de baixo rendimento, onde apenas poucos conseguem 
suportar esta nova despesa. O lucro destas empresas diminui com a redução da densidade populacional 
ou quando problemas geográficos tornam a instalação mais dispendiosa. Assim, em muitos países 
africanos, os fornecedores de acesso à Internet não servem determinadas zonas, o que prejudica a 
sociedade e a economia.

Os grandes bancos públicos mundiais podem ajudar os países a melhorar os serviços telefónicos  
e de Internet nas zonas rurais. O Banco Europeu de Investimento é membro da Plataforma 
Digital4Development, que reúne o setor privado, organizações não governamentais e instituições 
financeiras, a fim de aumentar os investimentos e apoiar uma transformação digital que beneficie todas 
as pessoas.

O Banco Europeu de Investimento dispõe igualmente de instrumentos para ajudar a ligar zonas 
insuficientemente servidas. Por exemplo, recorre a um processo conhecido como financiamento misto, 
que combina empréstimos do BEI com subvenções da Comissão Europeia, para reduzir os riscos dos 
investimentos, atrair investidores do setor privado e alargar a conectividade a mais partes da sociedade. 
Esses instrumentos poderão igualmente incluir um programa específico de financiamento de 
infraestruturas de telecomunicações, gerido pelo BEI, que atraia investimentos de várias fontes, 
utilizando uma combinação de subvenções ou mecanismos de garantia de empréstimos.

Outra abordagem para aumentar a conectividade nas zonas rurais é a partilha de equipamentos, que 
reduz os custos para cada empresa e facilita a expansão da cobertura das redes. As empresas podem, 
por exemplo, partilhar torres, cabos de fibra ótica e acessos a edifícios, bem como uma rede de rádio, a 
itinerância nacional e a introdução de operadores de redes móveis virtuais.

A oportunidade criada pelos satélites

Os satélites também podem trazer conectividade às zonas rurais. As comunicações por satélite são 
frequentemente utilizadas durante catástrofes naturais e emergências, quando as comunicações 
terrestres não funcionam. Os satélites são úteis, uma vez que são sistemas de comunicações autónomos 
que recebem sinais de uma localização e os retransmitem para outro local através de um transponder, 
um dispositivo integrado que recebe e transmite sinais de rádio.
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 A África pode ser ambiciosa em matéria de desenvolvimento digital, 
com o objetivo de abrir vias para o crescimento económico,  

a inovação e a criação de emprego. 

Alguns países africanos colocaram satélites de rádio em órbita, como a constelação da Nilesat e o 
satélite NigcomSat. No entanto, a África necessita de investimentos mais avultados nessas tecnologias 
para cobrir as zonas menos densamente povoadas. O Banco Europeu de Investimento financia sistemas 
espaciais, incluindo projetos que ajudam a África. Participou no financiamento do projeto de satélite 
Alphasat, destinado a fornecer serviços telefónicos e acesso à Internet de alta velocidade a zonas 
remotas da África, do Médio Oriente e da Europa.

Pelo fundo do mar

Cerca de 99 % do tráfego internacional de dados a nível mundial passa por cabos submarinos. As 
principais linhas de cabos submarinos ligam a América do Norte à Europa e à Ásia. O aumento do 
tráfego de dados está a canalizar investimentos para infraestruturas de transmissão de dados. A 
capacidade dos cabos submarinos de fibra ótica regista um crescimento exponencial.

Embora o continente africano continue a estar insuficientemente servido, os operadores e os 
investidores realizaram recentemente alguns projetos, designadamente na costa oriental, por exemplo, 
o Sistema de Cabo Submarino da África Oriental, uma rede por cabo com cerca de 10 000 km, e o 
sistema de cabos ACE (Africa Coast to Europe), que liga Gibraltar à África do Sul e possui ramificações 
para países do Golfo da Guiné.

O BEI investiu 25 milhões de EUR num cabo submarino para reforçar a ligação digital da Mauritânia ao 
resto do mundo. Este cabo de 600 km apoiará a resiliência económica do país ao reduzir os riscos 
resultantes da perda de ligação através dos sistemas atuais e ao fornecer acesso digital a mais pessoas.

Um efeito de cascata

A África pode ser ambiciosa em matéria de desenvolvimento digital. As tecnologias digitais abrem 
novas vias para o crescimento económico, a inovação e a criação de emprego, além de proporcionarem 
acesso a serviços que teriam sido inimagináveis há apenas uma década. No entanto, continua a existir 
um fosso digital entre as zonas urbanas e rurais e entre homens e mulheres. Os riscos de ciberataques 
estão também a aumentar, à medida que as economias são cada vez mais digitalizadas.

As instituições de desenvolvimento ajudam os governos africanos a encontrar meios mais ágeis e mais 
eficazes para oferecer serviços e interagir com as pessoas no terreno. As empresas precisam de utilizar 
modelos centrados na digitalização para chegar às centenas de milhões de potenciais clientes que, 
normalmente, estariam fora do seu alcance por viverem em locais remotos ou não disporem dos meios 
de pagamento necessários para efetuarem transações eletrónicas.

Os benefícios são claros e cruciais: um enorme desenvolvimento económico e social para todos.

Benoît Denis é economista sénior na Divisão de Infraestruturas Digitais do Banco Europeu de Investimento.
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UMA MÁQUINA DE VACINAÇÃO À ESCALA 
MUNDIAL

N ão obstante os avultados investimentos realizados e os ambiciosos objetivos definidos, a 
percentagem de pessoas vacinadas contra a COVID-19 nos países em desenvolvimento é baixa.

Em meados de 2021, o objetivo da Organização Mundial da Saúde era ter 70 % da população mundial 
vacinada no prazo de um ano. Em meados de 2022, a percentagem de pessoas que tinham recebido 
pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus era igual ou superior a 60 % na maioria dos países 
de alto rendimento, ao passo que nos países de baixo rendimento essa taxa era apenas de 3 %. Nessa 
altura, a percentagem de pessoas com a vacinação completa em África era de pouco mais de 10 %.

O Banco Europeu de Investimento está a dedicar mais tempo e mais investimento ao aumento da 
distribuição de vacinas, procurando simultaneamente empresas que possam produzir vacinas 
internacionais a nível local. O objetivo: desenvolver uma vasta capacidade mundial de produção 
de vacinas para lutar contra a COVID-19 e futuras doenças.

O banco da UE está a trabalhar em estreita colaboração com a Comissão Europeia, a Organização 
Mundial da Saúde, a Coligação para a Inovação na Preparação para Epidemias e com outros grupos do 
setor da saúde para impulsionar a produção de vacinas. Em junho de 2021, o Banco Europeu de 
Investimento assinou um acordo de distribuição de vacinas a nível mundial no montante de 30 milhões 
de EUR com a empresa de biotecnologia Univercells para produzir grandes volumes de vacinas contra a 
COVID-19 numa nova unidade de produção belga e para ajudar a construir outras fábricas de vacinas em 
todo o mundo. Em abril de 2022, o Banco concedeu um empréstimo de 15 milhões de EUR à empresa 
italiana de investigação biomédica IRBM para aumentar a capacidade de produção de vacinas e 
expandir a investigação sobre o coronavírus e outras doenças.

Aconselhamento mundial, produção local

O Banco Europeu de Investimento também está a ajudar a África e outras regiões a desenvolver vacinas 
a nível local. A África importa 99 % das suas vacinas. A abertura de uma nova unidade de produção de 
vacinas no Instituto Pasteur de Dacar, no Senegal, faz parte do plano do Banco para ajudar a colmatar as 
lacunas de produção e distribuição que afetam todo o continente.

«A pandemia de COVID-19 pôs em evidência a necessidade de aumentar a vacinação em África», afirma 
Amadou Sall, diretor do Instituto. «Se quisermos travar a transmissão ou limitar a gravidade da doença, 
temos de vacinar mais pessoas.»

O Instituto Pasteur de Dacar pretende produzir 25 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 por 
mês até ao final de 2022, tornando-se assim num elemento essencial da estratégia de vacinação 
formulada pela União Africana e pelos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças.

«A África depende inteiramente de outros países para produzir vacinas e disponibilizá-las à 
população», explica Ramon Ynaraja, representante do Banco Europeu de Investimento no Senegal. 
«Por isso é que esta unidade no Senegal é tão importante para o continente.»

As parcerias são a resposta para as baixas taxas de vacinação
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A União Europeia concedeu ao Instituto Pasteur de Dacar um pacote de financiamento de cerca de 
100 milhões de EUR, que inclui dois empréstimos do Banco Europeu de Investimento e uma subvenção 
da Comissão Europeia.

O Banco Europeu de Investimento reforça regularmente as suas contribuições para a COVAX, a iniciativa 
mundial que visa aumentar a vacinação nos países em desenvolvimento. Em abril de 2022, o Banco 
anunciou um novo plano de financiamento de 1 000 milhões de EUR para a COVAX, que acresce aos 
900 milhões de EUR já concedidos. A COVAX distribuiu cerca de 1,5 mil milhões de vacinas contra a 
COVID-19 em 145 países.

Um pacote de 1 000 milhões de EUR para África

O apoio do Banco Europeu de Investimento à nova fábrica de Dacar faz parte de um pacote de 
investimento de 1 000 milhões de EUR em vacinas, medicamentos e tecnologias da saúde em África, 
lançado na Cimeira Mundial da Saúde do G20, em Roma, em 2021.

No início de 2022, o Banco Europeu de Investimento, juntamente com outras oito instituições de 
desenvolvimento, comprometeu-se a apoiar os planos de expansão da produção de vacinas da Biovac. 
Em meados de 2021, a empresa farmacêutica sul-africana anunciou a celebração de um acordo com a 
Pfizer tendo em vista a produção da vacina de ARNm da BioNTech na Cidade do Cabo. O objetivo é ter 
capacidade para produzir, no mínimo, 100 milhões de doses da vacina da BioNTech nesta cidade e 
distribuí-la a dezenas de países por todo o continente africano.

Um investimento na segurança sanitária mundial

O Banco Europeu de Investimento está constantemente a estudar novas formas de aumentar a 
produção de vacinas dentro e fora da Europa. Em meados de 2021, os presidentes do Ruanda e do 
Senegal reuniram-se na Alemanha com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com 
o presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer, para analisarem formas de fazer chegar 
mais vacinas a mais regiões do mundo.

Nesta reunião participaram também representantes da BioNTech, a empresa que recebeu apoio do 
Banco Europeu de Investimento para criar as primeiras vacinas de ARNm contra a COVID-19. Na reunião, 
a BioNTech confirmou a sua intenção de ajudar a produzir vacinas em três locais em África, começando 
possivelmente no Senegal e no Ruanda. As fábricas seriam uma reprodução exata da fábrica da 
BioNTech na cidade alemã de Marburgo. O Banco Europeu de Investimento também contactou 
parceiros mundiais para estudar as possibilidades de produção de vacinas no Gana e no Benim.

O trabalho em equipa «é a chave para vencer a pandemia e construir um futuro mais sólido para a África 
e a Europa», afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, após a reunião na 
Alemanha.

 A África depende inteiramente de outros países para produzir vacinas 
e disponibilizá-las à população. 
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UMA AÇÃO À ESCALA MUNDIAL PARA UMA 
MUDANÇA LOCAL

S ujay Malve recorda a frustração que sentia à noite sempre que faltava a eletricidade enquanto fazia 
os trabalhos de casa ou se preparava para os exames nos seus tempos de estudante universitário 

na Índia. «Estava a estudar até tarde para o teste do dia seguinte e, de repente, faltava a luz», conta Sujay 
Malve, que tem 40 anos e cresceu em Pune, cerca de 150 km a sudeste de Bombaim.

«É muito desagradável não ter luz, especialmente antes de um exame importante», lamenta. «Olhei para 
o que estava a acontecer à minha volta com a eletricidade, tentando perceber as causas, mas não havia 
nada que eu pudesse fazer. Penso que foi isso que determinou o meu percurso profissional atual.»

Sujay Malve é gerente da Canopy Power, uma empresa de Singapura especializada na eletrificação de 
empresas e comunidades desprovidas de ligação à rede elétrica. Na região do Sudeste Asiático, a 
Canopy Power projeta e constrói microrredes que combinam painéis solares, energia eólica, baterias de 
armazenamento e controlos inteligentes para fornecer eletricidade fiável em arquipélagos remotos, 
como as Filipinas e a Indonésia.

«No Sudeste Asiático, existem milhares de ilhas onde as empresas não estão ligadas a redes elétricas», 
explica Sujay Malve. «Têm de queimar gasóleo para produzir eletricidade, o que é caro, poluente e 
pouco fiável. A minha equipa está convencida de que a eletricidade pode mudar vidas e capacitar as 
pessoas, especialmente nesta região.»

Para expandir a sua empresa, Sujay está a ponderar um investimento do Jasmine Private Market Fund, 
um veículo de financiamento criado em 2021 para ajudar as empresas inovadoras a combater as 
alterações climáticas, apoiando simultaneamente a economia circular e empresas sustentáveis no setor 
da agroindústria. Em setembro de 2021, o Banco Europeu de Investimento aprovou um investimento até 
30 milhões de USD neste fundo, cujo volume total de subscrições ascende a 200 milhões de USD.

Compreender a luta contra as alterações climáticas

«O Sudeste Asiático necessita deste apoio», explica Melissa Kang, fundadora da JI Capital Partners, a 
sociedade de private equity em Singapura que gere o fundo Jasmine. «A região tem 650 milhões de 
habitantes e uma população jovem, o que é bom para o desenvolvimento económico a longo prazo. No 
entanto, o seu rápido crescimento económico aumentou significativamente as emissões de carbono. 
Infelizmente, os grandes parques eólicos e fotovoltaicos têm uma utilidade limitada devido à fragilidade 
e fragmentação da rede elétrica.»

Fundo do Sudeste Asiático apoia as energias limpas e a diversidade nos 
locais de trabalho
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 A eletricidade pode mudar vidas e 
capacitar as pessoas. 

O Grupo Banco Europeu de Investimento procura e apoia novos fundos como o de Melissa Kang que, 
por sua vez, ajudam centenas de pequenas empresas em todo o mundo em setores como o cultivo de 
café sustentável na Amazónia, as habitações eficientes e a preços acessíveis na Namíbia e a pesca 
sustentável no México.

«Os fundos de investimento parecem-nos ser um bom instrumento financeiro para atrair mais capital e 
mobilizar mais capacidades que nos permitam colmatar as deficiências do mercado de uma forma 
financeiramente sustentável», explica Gergely Horvath, responsável pelos investimentos nos fundos 
para o clima do Banco Europeu de Investimento.

Escolhendo os fundos de investimento certos, o Banco Europeu de Investimento pode também reforçar 
a sua atuação em domínios em que é difícil encontrar financiamento, como as alterações climáticas, o 
bem-estar social e a igualdade de género. O investimento no Sudeste Asiático, em parceria com a JI 
Capital Partners, constitui um bom exemplo. Além de ser gerido por uma mulher, o fundo conta com 
muitas mulheres nos cargos de direção e dedica-se ao investimento em empresas que contribuem para 
a sustentabilidade da sociedade e que promovem a igualdade de oportunidades para as mulheres no 
mercado de trabalho.
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O ENSINO APÓS A PANDEMIA

N a primavera de 2020, a educação de 1,6 mil milhões de crianças foi interrompida abruptamente. A 
pandemia de coronavírus obrigou mais de 190 países a encerrar as escolas e a adotar o ensino à 

distância. Nos países ricos, a aprendizagem passou a ser efetuada através da Internet, com diferentes 
graus de sucesso. No Botsuana, os investigadores do setor da educação experimentaram outra 
abordagem, recorrendo a telemóveis.

Três investigadores da Universidade de Oxford, da Universidade de Columbia e da Young 1ove, uma das 
maiores organizações não governamentais do Botsuana, testaram a eficácia da utilização de telemóveis 
para orientar a aprendizagem à distância. Dividiram 4 550 famílias com crianças em idade escolar primária 
em três grupos: um recebeu uma mensagem de texto com problemas de matemática simples para 
resolver, outro recebeu a mensagem de texto e uma chamada telefónica de 15 a 20 minutos, durante a 
qual os exercícios foram explicados à criança e aos seus pais, e o terceiro era um grupo de controlo.

Após quatro meses, os investigadores avaliaram os conhecimentos das crianças por via telefónica. Os 
resultados são surpreendentes. As crianças do grupo que recebeu as mensagens de texto e o 
telefonema com instruções pessoais aprenderam significativamente mais do que as do grupo de 
controlo. No entanto, as mensagens de texto, isoladas, não tiveram qualquer impacto.

Para os investigadores do Botsuana, as conclusões são claras. As chamadas telefónicas móveis em 
conjunto com as mensagens de texto são uma forma barata de melhorar a aprendizagem dos alunos e 
o envolvimento das famílias na educação. Trata-se de uma solução inovadora para as enormes perdas 
de aprendizagem causadas pela pandemia, em especial nos países de rendimento baixo e médio. 
Embora apenas 15 % a 60 % dos agregados familiares destes países tenham acesso à Internet, 70 % a  
90 % possuem, pelo menos, um telemóvel.

Soar o alarme

Serão necessários anos para conhecermos as consequências do encerramento das escolas e da mudança 
abrupta para o ensino à distância. Se não forem corrigidas, as perdas de aprendizagem registadas nos 
últimos dois anos terão consequências a longo prazo para o crescimento económico e a coesão social. 
Temos de ajudar as crianças a recuperar o atraso e garantir que não percam definitivamente o seu 
vínculo à educação.

As tecnologias podem ajudar. Não são uma panaceia, necessitam de uma orientação cuidadosa dos 
professores para serem eficazes, mas podem (mesmo as tecnologias de baixo nível) colmatar as lacunas 
educativas criadas pela pandemia.

Este aspeto é essencial porque, quando o sistema educativo falha, surgem problemas sociais. Dada a 
estreita relação entre o desempenho escolar e o crescimento económico, os países em desenvolvimento 
com uma mão-de-obra menos qualificada terão dificuldade em recuperar o atraso em relação aos 
países ricos. Enviar para o mundo do trabalho estudantes que sofreram os efeitos da pandemia e não 
possuem as competências adequadas pode provocar uma maior agitação social e frustrar os esforços 
dos países mais pobres para melhorar as condições de vida.

Nos países mais pobres, os serviços de baixa tecnologia podem ajudar os 
alunos a recuperar atrasos na aprendizagem 

Por Silvia Guallar Artal, Martin Humburg e Nihan Koseleci Blanchy
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No pico da pandemia, mais de 85 % dos alunos em todo o mundo não assistiam presencialmente às 
aulas e 40 % perderam todo o contacto com os seus professores. O Banco Mundial estima que os 
custos económicos das perdas educativas decorrentes da pandemia podem atingir biliões de 
dólares a nível mundial.

Os países de rendimento baixo e médio foram os mais afetados. De acordo com a Unesco, em 2020, as 
escolas dos países de rendimento elevado estiveram encerradas, em média, 53 dias, face à média de 
115 dias nos países de rendimento baixo e médio. A aprendizagem em linha não foi uma opção para 
muitos alunos, embora alguns países tenham tentado disponibilizar aulas através de programas de 
rádio ou televisão. As lacunas de aprendizagem entre os alunos aumentaram, e os professores 
regressam às salas de aula com crianças em níveis profundamente diferentes.

O Banco Europeu de Investimento envidou grandes esforços durante a pandemia para melhorar os 
cuidados de saúde e impulsionar a economia em países de todo o mundo. Também investiu na melhoria 
das escolas e dos serviços digitais, incluindo a aprendizagem em linha em casa:

·  Em fevereiro de 2022, concedeu um empréstimo de 102,5 milhões de EUR para financiar a construção 
de 150 escolas comunitárias em várias regiões de Marrocos. A Comissão Europeia doou 500 000 EUR 
para ajudar o país a pagar computadores e ligações à Internet aos estudantes universitários que 
trabalharam a partir de casa durante a crise.

·  Um excedente de 8 milhões de EUR de um empréstimo concedido à Tunísia foi utilizado para 
melhorar as escolas do país e para as manter em funcionamento durante a pandemia. Em apenas 
uma semana, encomendaram-se 750 000 máscaras e 102 500 litros de gel desinfetante para 
240 000 alunos e 160 000 professores e funcionários.

·  Em dezembro de 2021, o Banco assinou um empréstimo de 70 milhões de EUR para ajudar a Sérvia 
a instalar ligações rápidas à Internet em todo o país, de modo a permitir que mais pessoas trabalhem 
a partir de casa e assegurar que as crianças recebam uma boa educação, mesmo que tenham de 
frequentar a escola em linha. Este empréstimo complementa outro de 65 milhões de EUR que o BEI 
concedeu à Sérvia em 2020 com vista à modernização das escolas básicas e secundárias e à 
disponibilização de novos equipamentos digitais, infraestruturas de conectividade e formação a 
50 000 professores.

Alcance da baixa tecnologia

À semelhança do projeto no Botsuana, o Bangladexe, o Nepal e o Brasil também recorreram a 
telemóveis para ligar ou escrever aos pais, aos encarregados de educação e aos alunos, obtendo bons 
resultados educativos. Embora as campanhas através de telemóvel se tenham revelado eficazes em 
termos de custos no acompanhamento e no apoio aos alunos, o número de governos dos países de 
rendimento baixo e médio que recorre a esses equipamentos é reduzido: apenas 17 % dos governos dos 
países de rendimento baixo e 57 % dos países de rendimento médio.

A pandemia (e as lacunas de aprendizagem que esta criou) está a forçar os governos e os educadores a 
encararem as ferramentas digitais de uma forma diferente e a melhorarem a conectividade. Os resultados 
serão fundamentais para toda uma geração de jovens nos países de rendimento baixo e médio.

Silvia Guallar Artal, Martin Humburg e Nihan Koseleci Blanchy são economistas especializados em educação 
no Banco Europeu de Investimento.

 Quando o sistema educativo falha, surgem problemas sociais. 
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O CAMINHO PARA COMBUSTÍVEIS MELHORES

I sabel Geppert persegue um objetivo profissional desde há mais de uma década: reduzir, tanto 
quanto possível, as emissões de carbono do setor da energia e da economia em geral.

«Sempre tive interesse nas diversas oportunidades que se nos oferecem para transformar o nosso 
sistema energético e garantir meios de subsistência sustentáveis», afirma Isabel Geppert, que lidera um 
ambicioso projeto de investimento em hidrogénio verde do governo alemão. «Descobri o hidrogénio 
verde há dez anos, na universidade. Atualmente, está a ganhar popularidade, mas era muito pouco 
conhecido nessa altura.»

Isabel Geppert é especialista em transição energética no gabinete de Paris da GIZ (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit), a agência responsável pelo investimento alemão no desenvolvimento 
em todo o mundo. No final de 2021, o governo alemão assinou um acordo com o Banco Europeu de 
Investimento para cooperar num fundo fiduciário para o hidrogénio verde. O Banco e a GIZ começarão 
a utilizar o fundo em 2022, a fim de ajudar países de todo o mundo a produzir ou a utilizar hidrogénio 
verde. A Alemanha contribuiu com 25 milhões de EUR para o fundo, e mais donativos de outros países 
são bem-vindos.

«O hidrogénio verde é uma opção para a última etapa da descarbonização nos setores em que é difícil 
reduzir as emissões», afirma Isabel Geppert. «Pode ter implicações positivas, não só para o clima, mas 
também para outros objetivos de desenvolvimento.»

Bons e maus métodos

Existem muitos métodos diferentes de produzir hidrogénio, uns bons e outros maus para o ambiente. 
Para produzir hidrogénio verde, é utilizada eletricidade gerada a partir de fontes renováveis para separar 
o hidrogénio da água. O hidrogénio castanho é produzido através da queima de carvão e representa 
mais de 90 % da produção mundial de hidrogénio.

Para alcançar a neutralidade carbónica até meados do século, tal como prevê o Acordo de Paris, temos 
de reduzir drasticamente as emissões. Muitas pessoas consideram que o hidrogénio verde é 
fundamental para a consecução destes objetivos. O novo fundo para o hidrogénio prestará assistência 
técnica para ajudar os países a integrar o hidrogénio verde nos seus planos nacionais em matéria de 
clima e a identificar projetos de hidrogénio.

O hidrogénio verde pode preencher lacunas nas nossas metas climáticas

Por Mélanie Mazier
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 Existem ainda muitos obstáculos à utilização 
generalizada do hidrogénio e uma grande necessidade  

de educação neste domínio. 

Défice de energias renováveis

Com a tecnologia atual, não é possível produzir eletricidade verde suficiente para substituir os 
combustíveis fósseis (em especial, nas indústrias química e siderúrgica). O hidrogénio verde oferece um 
enorme potencial para estes setores da economia.

Isabel Geppert, enquanto especialista da GIZ, adverte que o hidrogénio verde não é uma solução 
milagrosa. Não é fácil transportá-lo de forma sustentável, e a sua produção consome grandes 
quantidades de energia. Existem soluções para estes desafios, mas é necessário aprofundar a 
investigação e o desenvolvimento neste domínio. Isabel Geppert considera que a eletricidade produzida 
a partir de fontes de energia limpas deve, sempre que possível, ser a prioridade, mas, não estando 
disponível, o hidrogénio verde é uma boa alternativa.

Mélanie Mazier é especialista em relações com doadores na EIB Global.
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A cooperação internacional e as instituições criadas por parcerias globais são os nossos melhores 
instrumentos para enfrentar desafios urgentes. As instituições financeiras multilaterais são uma 

das criações mais poderosas destas parcerias. Ajudam a promover a prosperidade, apoiam os países nos 
seus esforços para erradicar a pobreza e combatem as ameaças existenciais, tais como as alterações 
climáticas e a pandemia mundial.

O Banco Europeu de Investimento é um dos principais membros da Equipa Europa, trabalhando em 
estreita colaboração com a Comissão Europeia e os países da União Europeia, e é uma das muitas 
instituições da União Europeia que colaboram com o Serviço Europeu para a Ação Externa com o 
objetivo de melhorar as condições de vida em todo o mundo. O presente relatório explica a forma como 
o Banco dá resposta a muitas ameaças, desde a produção de vacinas na África Subsariana à 
emancipação das mulheres na América Latina e em África, ou desde o fornecimento de material médico 
a pastores em zonas remotas do Quénia à recuperação das florestas danificadas na Colômbia.

O BEI pretende rentabilizar cada euro de investimento através de um trabalho exaustivo no terreno e de 
instrumentos financeiros inovadores que incentivem os setores público e privado a trabalhar em 
conjunto para reduzir os riscos de investimento nos projetos, quer se trate de apoiar as energias 
renováveis em pequenas ilhas do Sudeste Asiático, reduzir a poluição do tráfego nas maiores cidades 
do Egito, dotar centenas de escolas da Sérvia de ligações à Internet para melhorar a aprendizagem em 
linha, ou planear a reconstrução da Ucrânia. Em última análise, o objetivo é que todas estas iniciativas 
contribuam para a criação de sociedades e ambientes empresariais em que todos os cidadãos 
participem de forma equitativa e plena.

A EIB Global aproxima o Banco Europeu de Investimento das pessoas, das empresas e das instituições 
locais. A nossa nova direção dedicada ao desenvolvimento está a criar centros regionais para 
desembolsar o financiamento com maior celeridade e a contratar peritos regionais e internacionais para 
os gabinetes fora da União Europeia. Estes peritos envidarão esforços com parceiros em todo o mundo 
para apoiar projetos relacionados com o desenvolvimento de infraestruturas, as energias limpas, os 
cuidados de saúde e as alterações climáticas, aumentando simultaneamente o microfinanciamento local 
disponibilizado em regiões onde, muitas vezes, as pessoas não têm acesso a serviços bancários. O 
acesso ao crédito promove a criação de emprego pelas empresas, a independência das mulheres, a 
redução da migração forçada e o trabalho como meio de retirar as famílias de uma situação de pobreza.

A EIB Global é a nova direção do BEI que nos permite aumentar o impacto dos recursos limitados de 
financiamento do desenvolvimento e, assim, alcançar os objetivos globais da União Europeia e dos seus 
parceiros. O Banco Europeu de Investimento e a EIB Global querem ajudar a construir um mundo em 
que todas as pessoas, com culturas, religiões e histórias diversas, possam ter as mesmas oportunidades 
de alcançar o sucesso económico e boas condições de vida, apoiadas por sociedades sustentáveis que 
protejam o futuro do nosso planeta.

Lilyana Pavlova, Ambroise Fayolle e Thomas Östros
Vice-Presidentes para o Desenvolvimento

POSFÁCIO

PAZ E PROSPERIDADE
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