O que é o Banco Europeu de Investimento?
O BEI é o banco da União Europeia. Como primeiro mutuário e mutuante multilateral, proporciona
financiamento e conhecimentos especializados a projectos de investimento sólidos e sustentáveis,
situados maioritariamente no território da UE. Tem por accionistas os 27 Estados-Membros, e
os projectos que apoia contribuem para promover os objectivos políticos da União. Os seus
1 948 colaboradores beneficiam de um legado de mais de 50 anos de experiência no financiamento
de projectos. Sediado no Luxemburgo, o BEI dispõe de uma rede de gabinetes locais e regionais na
Europa e no resto do mundo.

O BEI financiou 450 grandes
projectos em 78 países*

Apoiar o crescimento e o emprego. A Estratégia Europa 2020 procura
alcançar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Para o
Banco, tal significa investir em conhecimento e inovação, apoiar uma
economia mais «verde» e mais eficiente em termos de utilização dos
recursos e contribuir para a coesão económica, social e regional. As pequenas e médias empresas (PME), que constituem a espinha dorsal da
economia europeia, são também um alvo específico do financiamento
do BEI.

Quais são as prioridades de
financiamento do BEI?
Mais de 30 % dos financiamentos
concedidos pelo Banco na UE destinam-se a projectos de acção climática
* Todos os números dizem respeito a 2011

Acções a favor do clima. Mais de 30 % do financiamento anual do Banco destina-se a investimentos
que visam atenuar as emissões de gases com efeito
de estufa e melhorar a adaptação aos efeitos das alterações climáticas. Os sectores-alvo são sobretudo
os da energia, transportes, águas e saneamento, resíduos sólidos, florestas e investigação, desenvolvimento e inovação. As considerações climáticas são
também cada vez mais determinantes para todas
as actividades de financiamento do Banco.

54 000 milhões de EUR destinam-se a
empréstimos na União Europeia
Projectos-chave
Key projects
O Viaduto de Millau e o projecto de linha férrea de
alta velocidade TGV Est em França, a investigação e o
desenvolvimento no sector automóvel na Alemanha,
a protecção contra as cheias em Veneza, a ponte de
Oresund na Escandinávia, o metro de Atenas, os projectos de energia solar em Espanha e a despoluição
do Mar Báltico são apenas alguns dos milhares de
projectos financiados pelo BEI ao longo dos anos.

Ao abrigo dos seus mandatos externos, o BEI ajuda a
implementar o pilar financeiro da política externa da
UE. O Banco actua principalmente nos países em fase
de pré-adesão do Sudeste da Europa, bem como nos
países vizinhos do Sul e do Leste. O Banco intervém
ainda nos países da África, das Caraíbas e do Pacífico
e na Ásia e América Latina. As actividades de financiamento do Banco visam apoiar o desenvolvimento
do sector privado local, a melhoria da infra-estrutura
social e económica e a atenuação e adaptação às alterações climáticas.

7 000 milhões de EUR
destinam-se a empréstimos
fora da União Europeia

120 000 pequenas e médias
empresas beneficiaram de apoio
do Grupo BEI

O BEI propõe uma ampla gama de produtos financeiros a taxas
de juro muito favoráveis. Para determinados investimentos, o BEI
está mais a aceitar riscos de crédito elevados do que os bancos
comerciais, se com essa actuação aumentar o valor acrescentado
em prol das políticas da UE. O Banco também presta assistência
técnica para apoiar a preparação e execução de projectos, particularmente em países que aderiram recentemente à União Europeia
ou em países fora da UE.

Os mutuários do BEI são organismos do sector público e empresas privadas. Os projectos de custo superior a 25 milhões de
EUR são financiados com empréstimos directos. As pequenas e
médias empresas e os projectos de infra-estruturas de menor
dimensão são financiados por linhas de crédito constituídas em
cooperação com bancos intermediários nacionais e regionais
(empréstimos intermediados). O BEI não disponibiliza mais do
que 50 % dos fundos necessários à realização de um projecto.
A aprovação de um empréstimo pelo BEI funciona muitas vezes
como catalisador, atraindo outros financiamentos para completar o plano de investimento. O BEI mantém uma estreita colaboração com outras instituições de financiamento internacionais,
com a Comissão Europeia e com a banca comercial.

Quem são os clientes do BEI?

Os promotores podem contactar o BEI directamente. Os especialistas do Banco analisam os projectos propostos quanto à sua conformidade com os objectivos da UE, aos seus méritos económicos,
técnicos e financeiros e ao seu impacto no meio ambiente.

O BEI tem autonomia financeira e capta o essencial
dos seus recursos de financiamento nos mercados
de capitais internacionais através da emissão de
obrigações. O capital do BEI, subscrito pelos 27 Estados-Membros da UE, ascende a 232 000 milhões
de EUR.

De onde provêm os recursos do BEI?

O Banco é um dos principais mutuários nos mercados públicos internacionais. A exelente notação
de crédito de que beneficia permite-lhe financiar-se nas melhores condições possíveis. Os benefícios
são transferidos para os promotores dos projectos,
que pagam apenas uma pequena margem destinada a cobrir os custos do BEI e, se for o caso, uma
margem de risco.

O BEI captou 76 000 milhões de EUR
nos mercados obrigacionistas mundiais

O Grupo BEI é constituído pelo Banco Europeu de Investimento e
pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI). Para mais informações
sobre o FEI, consulte o site www.eif.org.

O Banco está fortemente empenhado:
• e m integrar as preocupações ambientais e sociais nas suas
actividades operacionais;
• em assegurar uma governação, transparência e
responsabilidade adequadas, para si e para os seus parceiros; e
• em minimizar a sua pegada ambiental.

Um banco responsável
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A responsabilidade institucional está no cerne do mandato do BEI
de apoiar os investimentos sólidos que promovam os objectivos
políticos da UE.

