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Fonte: World Economic Forum (2015)

Défice de investimento global estimado 2015-30

36%

64%

Porque é que atuamos? O défice de investimento
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Estas necessidades não conseguem ser cobertas apenas com a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD).

As necessidades são especialmente críticas em África

Fonte: SDG Financing for Africa, (2017); UNCTAD (2014) 
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✓ Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

✓ Agenda de Ação de Adis Abeba sobre Financiamento para o

Desenvolvimento

✓ Comunicação da EU: “ O Papel Reforçado do Setor Privado na

Consecução de um Crescimento Inclusivo e Sustentável nos Países

em Desenvolvimento”

✓ Comunicação da EU: “Uma nova Aliança África-Europa para o

Investimento Sustentável e Emprego”

✓ Comunicação da EU: “Rumo a uma arquitetura mais eficiente para

investimento fora da UE”

A política da UE reflete este novo paradigma
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Onde é que atuamos
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Países Vizinhos da UE

África Subsariana
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Como é que atuamos: abordagem integrada do PIE
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Pilar 1: A Experiência de Blending da UE

Blending = utilização de subvenções da UE para 
alavancar o financiamento de investidores 
públicos e privados

€

€
€

€
€
€
€
€ €

Através de facilidades regionais de blending, por 
ex. Plataforma de Investimento Africano

Entre 2008 e 2018, a UE contribuiu com 2,2mil 
milhões de euros em operações de blending na 
África subsariana, tendo mobilizado 17 mil 
milhões de euros em investimento
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A Garantia FEDS
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Um mecanismo de 

mitigação de risco 

para estimular 

investimentos em 

África e nos países 

vizinhos da UE

Irá disponibilizar 

liquidez do seu fundo 

de garantia (reserva de 

liquidez)

Irá alavancar 

financiamento 

adicional, em particular 

do setor privado 

(crowding in), 

reduzindo o risco 

associado a operações 

específicas
Uma capacidade de 

garantia com vista ao 

reforço de crédito

irá beneficiar

investimentos e permitir a 

partilha de risco

com outros investidores, 

principalmente os agentes 

privados
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…e objectivos transversais: financiamento em moeda local, prioritizar o apoio

a Estados frágeis, não distorção da concorrência de mercado

• Energia Sustentável e Conectividade Sustentável

• Financiamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs)

• Agricultura Sustentável, Empresários Rurais e Agroindústria

• Cidades Sustentáveis

• Digitalização para o Desenvolvimento Sustentável

Setores de Investimento
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O PIE já está a apresentar resultados

Ponto da Situação, dezembro de 2018
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Inovação

Desenvolvimento
Humano

Estabilidade
Macroeconómica

Governação e 
Estado de 

Direito

Estabilidade
Política

Clima de 
Negócios

CLIMA DE INVESTIMENTO

Uma ampla gama de fatores 
específicos de localização que 

determinam se os 
investimentos domésticos e 

estrangeiros acontecem

Marcos legais, regulatórios, 
políticos e institucionais:
• Registo comercial
• Políticas comerciais, fiscais e 

administrativas
• Política de investimento
• Aprofundamento financeiro
• Direito do Trabalho / TVET e 

políticas de formação
• Bens imóveis e outros direitos 

imobiliários
• Resolução de litígios comerciais
• Insolvência 
• Qualidade regulatória geral
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Análise do país: 
setores, cadeias de 

valor, clima de 
investimento, 

competitividade

Diálogo estruturado 
com o setor privado

Diálogo político e 
cooperação com os 

países parceiros

Conhecimento do 
mercado e de 

oportunidades de 
investimento em 
setores-chave e 
cadeias de valor

Trazer a perspectiva 
do setor privado 
sobre o clima de 

investimento e os 
constrangimentos de 

negócios

Debater as agendas 
de reformas, 

disponibilizar apoio 
aos países da UE 

(projetos, 
programas, apoio 

orçamental)

Através de um processo de diálogo estruturado
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Obrigado!
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