
PT 

 

 
O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral do relatório encontra-se em www.eca.europa.eu 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Porta-voz Tel.: (+352) 4398 47063 Telemóvel: (+352) 621 55 30 63 
Damijan Fišer – Adido de imprensa  Tel.: (+352) 4398 45410  Telemóvel: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Comunicado de imprensa 
Luxemburgo, 17 de novembro de 2015 

 
 

Facilidade de Investimento permite obter "valor 
acrescentado" nos países de África, Caraíbas e 
Pacífico, afirmam os auditores da UE 
De acordo com um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, a Facilidade de Investimento 
ACP, que aprovou, ao longo da última década, 5,7 mil milhões de euros em projetos de 
desenvolvimento, confere valor acrescentado aos esforços de desenvolvimento da União 
Europeia e enquadra-se bem nos seus objetivos políticos. Os auditores analisaram operações 
de investimento assinadas entre 2011 e 2014 no Quénia, Tanzânia, Uganda, Nigéria, Camarões, 
Maláui, Maurícia e Haiti. 

Criada em 2003, a Facilidade de Investimento é financiada através do Fundo Europeu de Desenvolvimento e é 
gerida pelo Banco Europeu de Investimento. Concede financiamento a médio a longo prazo e tem por objetivo a 
obtenção de benefícios económicos, sociais e ambientais sustentáveis. A Facilidade disponibiliza financiamento 
em condições de mercado, de forma a não excluir as instituições de financiamento local. Centra-se em primeiro 
lugar no apoio a entidades do setor privado e entidades do setor público geridas comercialmente. Os projetos 
devem garantir o cumprimento de elevadas normas ambientais e sociais.  

Os auditores constataram que a Facilidade confere um valor acrescentado à cooperação para o desenvolvimento 
da UE com os países ACP. No final de 2014, as linhas de crédito representavam 28% da carteira da Facilidade de 
Investimento, contra 14% no final de 2010. Este aumento reflete a importância crescente do financiamento a 
longo prazo oferecido pela Facilidade de Investimento, afirmam os auditores. A Facilidade também teve também 
um efeito catalisador positivo, tendo atraído financiamento adicional. 

"As recentes alterações introduzidas na Facilidade oferecem um enorme potencial para reforçar a sua ligação 
com outras atividades de desenvolvimento da UE, centrando-se em projetos que geram impacto e reduzem a 
pobreza", afirmou Klaus-Heiner Lehne, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. 

A Facilidade de Investimento apoia projetos de infraestruturas de fornecimento e produção de eletricidade, 
telecomunicações, água e esgotos, assim como transportes, educação e saúde. Participa no financiamento 
de 600 milhões de euros do projeto relativo ao parque eólico do lago Turkana, que consiste num dos maiores 
investimentos privados alguma vez realizados no Quénia e no maior parque eólico da África subsariana. O 
financiamento da Facilidade de Investimento é de 150 milhões de euros. A Facilidade também investiu 5 milhões 
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de euros no fundo de microfinanciamento orientado para as instituições de microfinanciamento e para os 
pequenos produtores ativos no comércio justo em toda a África. O montante total do capital mobilizado foi 
de 22 milhões de euros. Sem o apoio da Facilidade de Investimento, afirmam os auditores, o mais provável é que 
este projeto não tivesse sido realizado. 

Os auditores constataram, no entanto, que a obrigação contratual de informar os beneficiários finais sobre o 
financiamento do BEI/Facilidade de Investimento nem sempre é cumprida e a assistência técnica nem sempre é 
orientada para as pequenas e médias empresas. O presente relatório contém recomendações sobre a forma de 
dar resposta a estas questões. 

 


