
◆ Renovação da Facility for African Investment and Trade Enhancement 2 – Facilidade de Crédito para Investimento e 
Promoção do Comércio em África 2 (FAITH2), através do lançamento pelo JBIC da FAITH3, num montante global 
estimado de cerca de USD 4,5 mil milhões, com vista à prestação de apoio a investimentos no continente africano por 
um período de três anos, de 2019 a 2021. 

◆ Intensificação, ao abrigo da FAITH3, das operações do JBIC em África. No seio da crescente tendência global de apoio a 
investimentos com impacto positivo, o JBIC visa reforçar o apoio ao desenvolvimento de negócios por parte de 
empresas japonesas em África através de medidas como os Três Pilares para África, desta forma contribuindo para o 
desenvolvimento social e ambiental no continente africano.

2. Reforço da 
cooperação com 
instituições 
financeiras 
multilaterais e 
bilaterais

1. Apoio à expansão 
de investimentos no 
campo social e 
ambiental

◆ No âmbito da sua “Global Facility to Promote Quality Infrastructure Investment for Environmental Preservation and 
Sustainable Growth – Facilidade de Crédito Global para a Promoção de Investimento em Infraestruturas de Qualidade 
com vista à Preservação do Meio Ambiente e ao Crescimento Sustentável (QI-ESG)”, o JBIC visa prestar apoio ao 
desenvolvimento de infraestruturas que contribuam para a preservação do meio ambiente mundial, como sejam as fontes 
de energia limpa, incluindo a energia eólica e geotérmica, energia eléctrica fora da rede convencional, abastecimento de 
água, prevenção da poluição das águas, tratamento de resíduos, etc.

◆ O JBIC visa prestar apoio aos negócios de empresas japonesas que conduzam à criação de infraestruturas sociais 
sustentáveis em África, como sejam os cuidados de saúde, as comunicações, a promoção de redes de abastecimento, etc.

3. Reforço do apoio às 
exportações e 
investimentos das 
empresas 
japonesas

◆ Pela cooperação com o Banco de Comércio e Desenvolvimento da África Astral e Oriental (TDB) e com o Banco Africano 
de Exportação e Importação (Afrexim), o JBIC visa criar uma rede de suporte e apoio às exportações que cubra todo o 
continente Africano, desta forma potenciando uma resposta adequada às necessidades de exportação das empresas 
japonesas.

◆ O JBIC visa prestar apoio aos negócios de empresas japonesas no campo do desenvolvimento de recursos naturais e 
projectos de infraestruturas que requeiram tomada de risco, um montante superior de investimento e prazos de 
empréstimo mais alargados. 

◆ Através da cooperação com organizações multilaterais e instituições financeiras bilaterais, o JBIC visa reforçar a sua rede 
de suporte em África. 

◆ O JBIC visa expandir as suas relações de cooperação a outras instituições para além das relações já existentes com o 
BAfD, BEI, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), Banco de Crédito à Exportação da Turquia e Banco de Exportação e 
Importação da Índia. 
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