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Presidência Portuguesa do Conselho da UE e Banco Europeu de Investimento recebem 
líderes africanos e europeus no Fórum de Investimento Verde de Alto Nível UE-África 

• Secretário-Geral da ONU, Primeiro-Ministro de Portugal, Presidente da 
Comissão Europeia e Presidente do BEI reúnem-se com responsáveis 
governamentais e empresariais, com a sociedade civil e parceiros 
económicos, para partilhar boas práticas e formas inovadoras de apoiar o 
investimento verde em África. 

 

• BEI confirma um investimento recorde em África em 2020, no valor de 
cinco mil milhões de euros, e anuncia que será disponibilizado um novo 
financiamento de 350 milhões de euros para reforçar o acesso à energia 
verde e à água potável por parte de milhões de africanos. 

 

• O Fórum, realizado em Lisboa, dá continuidade às “Green Talks”, as quais 
reuniram, ao longo do último mês, mais de três mil parceiros de 
desenvolvimento em África e na Europa. 

 
 
Hoje, no Fórum de Investimento Verde de Alto Nível UE-África, os líderes políticos e 
empresariais, bem como os parceiros da sociedade civil, sublinharam a importância de 
acelerar os novos investimentos em África, de modo a fomentar o desenvolvimento 
sustentável e a criar oportunidades baseadas na transição verde, reforçando 
simultaneamente a recuperação económica da pandemia de COVID-19. 
 
O Fórum de Investimento Verde de Alto Nível UE-África é uma das maiores iniciativas que 
África e a Europa alguma vez organizaram para debater o investimento em África. 
 
A sessão de abertura esteve a cargo do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e da 
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e reuniu participantes de todo o 
mundo, os quais partilharam boas práticas para acelerar o investimento sustentável e a 
digitalização, e para aumentar a resiliência económica em África. 
 
“Fomentar o investimento sustentável e permitir uma parceria ainda mais próxima entre 
África e a Europa, de modo a concretizar investimentos de elevado impacto, são prioridades-
chave da Presidência Portuguesa do Conselho da UE. Nas ‘Green Talks’ realizadas ao longo das 
últimas semanas em África e na Europa, bem como hoje em Lisboa, o BEI e os parceiros para 
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o desenvolvimento reuniram ideias e conhecimentos provenientes de milhares de 
especialistas financeiros, técnicos e ambientais. É fundamental aprofundar o diálogo entre 
parceiros da área empresarial, política e de desenvolvimento, para que aprendam uns com os 
outros e para garantir que são aplicadas as melhores soluções aprendidas em África e na 
Europa na promoção do desenvolvimento sustentável, de modo a criar oportunidades 
económicas e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Partilhamos o objetivo de acelerar 
a transição verde e o investimento sustentável, que nos permitem construir um futuro melhor 
depois da pandemia de COVID-19”, declarou António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. 
 
“O Banco Europeu de Investimento desenvolveu competências únicas no apoio ao 
investimento sustentável em África. No BEI estamos empenhados em tirar partido do nosso 
investimento recorde do ano passado no continente africano, no valor de cinco mil milhões 
de euros, e em garantir um futuro melhor para milhões de habitantes. Conforme foi 
sublinhado quer aqui em Lisboa, quer em Washington pelo Presidente Biden, é mais do que 
tempo de a ação climática resolver o problema das alterações climáticas e da degradação 
ambiental. É essencial reforçar a cooperação para assegurar uma recuperação verde e global. 
Através do Fórum de Investimento Verde UE-África e das ‘Green Talks’ que o precederam, a 
Presidência Portuguesa e o BEI partilham soluções que podem acelerar uma transição verde 
e inclusiva na recuperação da pandemia de COVID-19”, afirmou Werner Hoyer, Presidente do 
Banco Europeu de Investimento. 
 
“A União Africana e a União Europeia estão empenhadas em criar oportunidades na transição 
verde e em trabalhar com parceiros públicos e privados para fomentar o desenvolvimento 
sustentável em África. O Fórum de Investimento Verde UE-África que hoje se realizou e as 
‘Green Talks’ que decorreram ao longo das últimas quatro semanas demonstram o 
compromisso da Presidência Portuguesa do Conselho da UE e do Banco Europeu de 
Investimento para reforçar ainda mais a cooperação entre os parceiros africanos e europeus. 
Este diálogo gera ideias inovadoras e leva à partilha de conhecimento técnico especializado, 
canalizando-os para aumentar o impacto do investimento futuro, que, através do 
desenvolvimento sustentável, vai melhorar a vida de milhões de pessoas em África”, disse, 
por sua vez, Josefa Sacko, Comissária da União Africana para a Agricultura, o Desenvolvimento 
Rural, a Economia Azul e o Ambiente Sustentável.  
 
Tirar partido do investimento recorde do BEI em África 
Em 2020, o Banco Europeu de Investimento disponibilizou cinco mil milhões de euros para 
aumentar o acesso a capital financeiro e de risco, energias renováveis, água potável, 
comunicações, cuidados de saúde, habitação e transportes sustentáveis em África, reforçando 
simultaneamente a resiliência económica à COVID-19 e permitindo a entrega de vacinas 
seguras e a preços acessíveis através do mecanismo COVAX.  
 
Trata-se do maior compromisso anual dos últimos 56 anos, destinado a financiar novos 
investimentos públicos e privados com potencial de transformação do continente. 
 
 



 
 
BEI anuncia 350 milhões de euros de novos investimentos sustentáveis em África 
No Fórum de Investimento Verde UE-África, o BEI anunciou que disponibilizará 350 milhões 
de euros em novos financiamentos e apoio técnico, com o objetivo de distribuir energia verde 
na África ocidental, aumentar a produção de energia solar fora da rede no Chade e nas 
Comores e melhorar o acesso à água potável no Maláui.  
 
Compromisso global para construir um futuro melhor e mais verde em África 
Os participantes, incluindo Ministros africanos e europeus, o Presidente do Banco Africano de 
Desenvolvimento, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o CEO da EDFI SOFID 
portuguesa, grupos de líderes empresariais e deputados sublinharam que a inovação e a 
estreita cooperação podem exponenciar a produção de energias limpas, os meios de 
transporte sustentáveis e os investimentos empresariais em África.  
 
Os oradores, especialistas nas suas áreas, destacaram o facto de a transição verde poder gerar 
oportunidades de negócio, reforçar a resiliência económica à COVID-19 e melhorar a proteção 
face às alterações climáticas, garantindo simultaneamente uma utilização mais sustentável 
dos recursos naturais.  
 
 
Contextualização 
 
O Banco Europeu de Investimento (BEI) é o banco da União Europeia, pertencendo aos seus 
Estados-Membros. Financia investimentos sólidos a longo prazo, contribuindo assim para a 
concretização dos objetivos políticos da UE e para atingir os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, quer na Europa, quer no resto do mundo. Com atividade em cerca de 
160 países, o BEI apoia projetos destinados a reduzir a pobreza e a promover a ação climática, 
a resiliência económica e a igualdade de género. 
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